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...Și, totodată, sa asiguram:

a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Suediei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae CeaUșescu, 
a primit, joi, la palatul Republicii,

pe Hans E. Skold, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și

Suediei în Repu-
România. (Conti-
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ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

plenipotențiar al 
biica Socialistă 
nuare in pagina a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Vedere din orașul Victoria

La două luni și jumătate înainte de 1 ianuarie,

întrebări unor unități constructoare de mașini:

• Care este stadiul contractării producției ?
• în ce măsură au fost soluționate problemele coo 

perărilor interuzinale ?
• Cum este asigurată aprovizionarea tehnico-ma 

terială ?
Ne aflăm intr-o perioadă in care in toate întreprinderile, concomitent 

cu eforturile pentru finalizarea cu rezultate cit mai bune a sarcinilor pe 
acest an, pentru obținerea unor producții fizice superioare, pentru înde
plinirea cu rigurozitate a contractelor economice, se intensifică pregătirile 
pentru producția anului 1980. Tocmai de modul în care se realizează 
această pregătire depinde in mare măsură înfăptuirea mărețelor obiective 
ale cincinalului 1981—1985, prefigurate în proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-Iea al partidului.

Con

Sinusoida cifrelor: 
de la 90 la 40 la sută
ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" — 

PLOIEȘTI : răspunde Gheorghe Gră- 
dișteanu, director comercial. Produc
ția anului 1980 pentru beneficiarii in
terni este contractată 90 la sută. Pină 
la 30 octombrie se vor perfecta si 
restul contractelor pentru piese tur
nate și forjate din fontă și otel, pre
cum și pentru sapele cu role.

în ceea ee privește asigurarea 
aprovizionării materiale, situația a- 
rată „zero" la încheierea contracte
lor cu furnizorii de materii prime, 
precum și pentru o serie de produse 
care provin de la întreprinderea 
„23 August". întreprinderea de pom
pe și „Timpuri noi" din București, 
..CIAT" — Brașov și altele. Cauza : 
abia acum furnizorii noștri își defi
nitivează balanțele la produsele res
pective.
, în domeniul cooperării interuzinale, 
•,/Iînjsterul nostru de resort nu ne-a 
Asigurat încă necesitățile potrivit 
streinilor de plan : avem contracte 

nțmai pentru 49 la sută din cooperă
rile planificate. Bunăoară, qu ni s-au 
alocat cote pentru întreprinderea me
canică din Plopeni (furnizor unic d» 
pompe cu pistoane axiale) si pentru 
întreprinderea ..Independenta" Sibiu, 
care produce elemente, pneumatice. 
Sub cerințe sint și cotele de piese 
forjate și turnate. Se întrevăd încă 
de pe acum greutăți in asigurarea cu 
ferodouri de la întreprinderea de 
garnituri de frină și etanșare Rm. 
Sărat. întreprinderea de mecanică 
fină din București ne avertizează și 
ea că. la fel cu anul în curs, și în cel 
viitor n-o să poată asigura manome- 
trele pentru pompele de noroi (circa 
409 bucăți).

încă în stadiul 
„tratativelor*1

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAI 
CHIMIC DIN PLOIEȘTI : răspunde

Ionel Lică, director comercial, 
tatea noastră are încheiate cu 
ficiarii din țară contracte pentru cir
ca 15 Ia sută din producția anului vii
tor. Poate că totul ar fi fost acum 
perfectat dacă la sortimentul „utilaj 
chimic" nu ar exista o necorelare in
tre capacitățile existente și prevede-

Unl- 
bene-

rile de plan. Sperăm ca pînă la ju
mătatea lunii noiembrie. împreună 
cu centrala noastră industrială, cu 
ministerul de resort să reglementăm 
nepotrivirile dintre • cifrele de plan 
și posibilitățile de realizare.

Pentru aprovizionarea cu materii 
prime și materiale am trimis centra
lei industriale de resort specificațiile 
încă de la sfîrșitul lunii iulie pentru 
semestrul 1-1980 ; pînă la 30 decem
brie le vom înainta si pentru restul 
anului. Nu am primit insă nici o re
partiție. Lucrările de repartizare tre
buie urgentate, asțfel ca să avem 
timpul necesar pentru a elucida cu 
furnizorii toate chestiunile de amă
nunt legate de profile, calitate etc. 
Un necaz se întrevede în asigurarea 
contractelor cu întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice din Ale- . 
xandria. Pentru că avem numai o 
repartiție valorică, această unitate 
și-a făcut prostul obicei de a tergi
versa luni și luni încheierea con
tractelor.

Nu a fost încheiat pină acum nici 
«in contract de cooperare interuzinală 
datorită încurcăturilor legate de co
tele date și beneficiarii repartizați de 
minister pentru realizarea pieselor 
turnate, forjate și matrițate. Unii din 
colaboratori nu au capacități, șlții

au. dar nu pot realiza piesele la pa
rametrii de calitate impuși de înalta 
tehnicitate a produselor fabricate de 
noi. Am informat centrala, insistăm 
mult in rezolvarea acestor greutăți si 
sperăm ca. după 1 noiembrie a.c., cel 
mai tirziu. să putem începe înche
ierea contractelor cu colaboratorii 
noștri.

da ; 
ba !

Ministerul ■ 
cooperanții

ÎNTREPRINDEREA .,ELECTRO
CONTACT" DIN BOTOȘANI : răs
punde Mihai Alexa, directorul între
prinderii. Pină la 11 octombrie 
aveam contractat doar 46 la sută din 
volumul producției anului viitor. A- 
ceasta pe ansamblu, intrucît la unele 
produse procentul de contracte per
fectate este cU mult mai mic ; așa, 
de exemplu, la aparataj electric de 
joasă tensiune încă nu deținem con
tracte pentru un volum de producție 
valorind peste 500 milioane lei. De 
asemenea,, nu ni s-au contractat mij
loace de automatizare în valoare de

Corneliu CARLAN
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a Il-a)

PÎNA LA 15 OCTOMBRIE

în numărul său din 5 fe
bruarie 
publica 
ria — 
harta 
portaj 
cestei noi așezări 
care nu figura pină atunci 
pe nici o hartă. Era pri
mul oraș fără 
țara noastră la 
ridicat după 
1944, și care se anunța ca 
un vestitor al marilor 
noastre victorii de mai tir
ziu. Orașul răsărise în ini
ma unei păduri dese ca 
peria, aflată la poalele cul
milor semețe ale Munților 
Făgăraș. Numele ce i s-a 
dat era în deplină conso
nantă cu semnificația ce o 
purta orașul pentru noua 
noastră istorie. ..Victoria" 
era primul oraș ridicat din 
temelii pe un teren gol, rod 
al primului plan cincinal.

Cine n-a mai pășit de a- 
tunci (un sfert de secol) 
pe străzile Victoriei va fi 
astăzi impresionat de evo
luția sa. de amploarea dez
voltării urbanistice, arhi
tecturale. Orașul s-a extins 
spre nord și est. și-a du
blat numărul străzilor, a 
trecut de la construcțiile cu 
două niveluri la blocurile 
cu mai multe etaje. Aspec
tul urbanistic i-a fost între
git și de construcțiile so- 
cial-culturale, de învăță- 
mînt, de servire a popu
lației, clubul muncitoresc, 
poșta și telefoanele, maga
zinul universal, hotelul și 
restaurantul. Ele au dat un 
frumos contur centrului 
civici

Sursa economică a acestei 
dezvoltări sociale n-a putut 
fi alta decît creșterea con- 

y^ținuă, ritmică a combinatu-

1956. „Scînteia" 
sub titlul „Victo- 

un nou oraș pe 
patriei" primul re- 
despre apariția a- 

urbane.

istorie din 
acea dată, 

23 August

lui chimic însuși. Noi ca
pacități de producție, lăr
girea gamei de produse. 
Cu răsfrîngeri proporțio
nale în viata orașului. Nu
mai în ultimii cîțiva ani. 
alte 500 de apartamente și 
400 de locuri în căminele 
de tineret s-au alăturat ce
lor existente. A fost con-

în totalul popu
lației — de 30 la sută. Nu 
trebuie să mire faptul 
că orașul are foarte pu
țini pensionari. Această 
categorie a început să fie 
luată în evidentă abia în 
1971. Cei mai multi dintre 
veteranii combinatului lu
crează și acum. în privința

VICTORIA
un „oraș fără istorie“

își scrie istoria

struit un grup școlar de 
chimie (cu un liceu indus
trial, o școală profesională 
și una de maiștri — în to
tal, peste 1 500 de elevi) ; 
de asemenea, o nouă sală 
de gimnastică, o nouă gră
diniță pe lîngă cele două 
existente, o casă de copii 
școlari și preșcolari, o au
togara. noi spații comer
ciale și altele.

Ceva; totuși, a rămas 
neschimbat în orașul Victo
ria. în toți acești ani : ti
nerețea orașului. Nu este 
vorba de o simplă figură .... __  .. ___ ... ____
de stil. E o tinerețe reală, Medicul Mihai Ivanov. îm- 
o întilnești la tot pasul : 
media de vîrstă a popu
lației este de 30 de ani, iar 
ponderea celor sub 18 ani

aceasta iată și un amănunt 
interesant : cu excepția 
unei singure persoane, toți 
cei ale căror nume au apă
rut în reportajul din „Scîn
teia", amintit la început 
(cum ăr fi șeful de tură 
Poparad Victor, Ioan Ha- 
neș. Ion Roibu, Pâvel Duță 
etc), lucrează și in prezent 
in combinat.

De fapt, puțini, foarte 
putini dintre acei 
locuitori de aici au părăsit 
orașul. Victoria este ora
șul cu populația cea mai 
stabilă din întregul județ.

primi

preună cu soția sa— me
dic și ea — se află aici de 
30 de ani. Ce i-a retinut 
aici 7 „Dorința de a-i aju-

ta pe acești oameni de care 
ne-am legat și frumusețea 
acestor locuri. La început, 
intenționam să ne mutăm 
într-un centru universitar. 
Ne gîndeam la viitorul ce
lor două fiice ale noastre. 
Dar am rămas aici și nu 
regretăm". „Si fiicele dum
neavoastră ? Ce s-a întim- 
plat cu ele ?“ „Au urmat 
facultatea. Una este medic, 
iar cealaltă arhitect".

La fel s-a întîmplat cu 
profesoara Aurelia Bogdan, 
venită aici de la_ începutu
rile orașului, 
satisfacția că a 
la formarea unor 
gente de tineri cu 
mîndrește orașul, 
stau lucrurile cu 
Dumitru — acum 
nar — care tocmai pentru 
că s-a simțit atașat și so
lidar cu destinul localității 
a lucrat în timpul său liber 
la un studiu monografic 
asupra orașului Victoria.

Cineva îmi spunea că 
printre trăsăturile definito
rii ale locuitorilor orașu
lui se numără optimismul 
lor viguros, 
dorința
- Si

— ne-a 
gozea, 
tuiui _____ ______ ,______
Optimismul acesta izvorăș
te din satisfacțiile ne care 
le oferă munca, viața de 
zi cu zi. Acesta este de 
fapt mobilul care explică 
nu numai atașamentul oa
menilor față de acest oraș, 
dar și dăruirea si abnega-

Ea trăiește 
contribuit 

contin- 
care se 

La fel 
ing. Gh. 
pensio-

demnitatea, 
de autodepășire.
de ce n-ar fi așa ? 
răspuns Virgil Ro- 
secretar al comite- 

orășenesc de partid.

Nicolae MOCANU
(Continuare în pag. a V-a)
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• TOATĂ RECOLTA ÎN HAMBARE!
• TOATE SUPRAFEȚELE ÎNSĂMÎNȚATE!
Stadiul însămînțării 

griului
11 octombrie, au fost 
1 468 700 hectare — 62 
suprafața prevăzută.

Pină ieri, 
însămînțate 
la sută din ..... ... ...
Așa cum rezultă și din cifrele În
scrise pe harta alăturată, care re
prezintă, în procente, suprafețele 
însămînțate în cooperativele agri
cole. in unele județe vitezele zilnice 
planificate la semănat nu se reali
zează. Astfel, in decurs de patru 
zile. in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județul
Timiș au fost însămînțate. în medie 
pe zi, numai 6 400 hectare, față de 
11 840 hectare cit este viteza pre
văzută. Asemenea sitțiații se con
stată și în județele Olt, Gorj, 
și Brașov, unde nu s-a reali
zat nici jumătate din planul de 
însămințări. Este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid să 
ia toate măsurile ce se impun pen
tru Încheierea însămînțării griului.

• •v f • • v • •Sa șth sa previi • • • I
sînt consemnate intr-o zi în... 

al unei întreprinderi : atîția oa-
Multe evenimente 

„jurnalul de poartă" u. —
meni trec poarta in interes de serviciu, atitea camioane 
cu materiale claxonează grăbite, cerînd cale liberă de 
intrare ori ieșire. Grăbite erau in ziua aceea de 
miercuri și preparativele pentru expedierea, cu un 
camion a unor produse și materiale de la o unitate 
„Automecanica" din Capitală Cînd iată, spre ora prin
zului apare la poartă sectoristul Niță Stoian, de la 
circumscripția de miliție nr 20. Cunoștință veche aici : 
^Automecanica" intră doar în raza sa de activitate. 
Dialogul se încheagă pe nesimțite :

— Cum mai merg treburile ? Bine 1 Nici un eveni
ment ? Atunci e și mai bine.

La poartă e un necontenit du-te — vino.
Sectoristul dă mina cu fiecare, are grijă să fie văzut

și dincolo de punctul de observație al portarului, pre
zenta lui să fie remarcată și de către cei care pregă
teau plecarea, in cursă a camionului. Și de unde pină 
în urmă cu puține minute aceștia se arătau extrem de 
grăbifi, iată că acum parcă au și uitat că aveau o 
treabă de făcut. Un zimbet de mulțumire luminează 
pentru o clipă obrazul omului în uniformă albastră.

— Dar dv., îl întreabă portarul pe Niță Stoian, cum 
vă merg treburile ? Bine ? Atunci e-n regulă. Iar pe 
aici pe la noi, cu treburi, ori ?...

— Așa.. in trecere, doar, răspunde sectoristul, tot 
trăgind cu coada ochiului spre mașina cu pricina.

La un moment dat se hotărî și intră in vorbă cu 
șoferul și magazinerul. Au discutat tot așa, de una, de 
alta, pe îndelete, ca oamenii care au timp berechet. 
Incit portarul se și mira cum de'cei cu mașina nu se 
mai grăbesc. Nedumerire pe care i-o aduse la cunoș
tință și sectoristului.

— Cine știe, poate or fi greșit ceva pe la formele de 
expediție. Se mai intîmplă...

Că era ceva greșit in aceste forme, milițianul o Știa 
cu exactitate. Dar că simpla lui apariție la poarta în
treprinderii prevenise o încălcare a legii, descurajindu-i 
pe cei gata să săvirșească abeastă încălcare, asta puțini 
o mai știau...

Iată de ce nu era deloc grăbit milițianul in ziua 
aceea de miercuri, la orele prinzului.

Ilie TANASACHE
I—
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Complex mecanizat 
la Rogojelu

HARGHITA

La mina Rogojelu a intrat în 
funcțiune cel de-al doilea com
plex mecanizat de abataj, ceea 
ce a condus la dublarea capa
cității tinerei unități. Simultan, 
la Lupoaia a crescut producti
vitatea fizică a muncii cu 6 
procente peste nivelul stabilit, 
în timp ce la Urdari viteza de 
avansare realizată pe comple
xul de abataj depășește de două 
ori cel mai ridicat indice înre
gistrat pină în prezent în ex
ploatările carbonifere din Gorj.

80 de modele noi
Acțiunile întreprinse de spe

cialiștii întreprinderii de con
fecții din Scornicești în scopul 
diversificării producției s-au 
soldat, in perioada ce s-a scurs 
din 1979, cu introducerea în fa
bricația curentă a peste 80 mo
dele noi. în acest fel. nomen
clatorul actual al întreprinderii 
cuprinde peste 130 modele de 
confecții.

» dezbaterea comuniștilor, a oamenilor muncit

Aplicativitatea 
fermentul novator

al cercetării științifice

Ni se pare firesc că orice 
scriitor tînăr sau virstnic 
care a fost martorul precoce 
sau matur, din fragedă co
pilărie sau la amiaza vieții 
să fi acumulat un număr 
impresionant de fapte care 
l-au implicat sau doar i-au 
fost relatate, pe care le-a 
cunoscut direct sau indirect. 
Un număr mare de ani, de 
două ori mai mult aproape 
decît perioada pe care o nu
mim „dintjre cele două răz
boaie mondiale", nu au tre
cut liniștiți, molcom, senin, 
ci au implicat prăbușirea in
tegrală a unor clase care 
dominaseră decenii și chiar 
secole viața socială și poli
tică românească și au dus 
la înfruntări nu o dată dure 
între cei ce părăseau scena 
istoriei și cel ce deveneau 
forțele ei conducătoare și 
propulsoare. Fiecare genera
ție a participat sau a fost 
martora mai multor etape 
ale revoluției pe care le-a 
desăvîrșit nu o dată cu grele 
sacrificii, cu renunțări, fie
care generație a avut partea 
ei de contribuție la construi
rea unui edificiu în care iși 
recunoaște gîndul, munca, 
talentul, iscusința. Fiecare 
generație a transmis celei
lalte nu numai un mesaj, ci 
un număr de fapte pe care 
le-a trăit. în orice postură 
s-ar fi aflat scriitorul, de 
participant sau de martor, 
oricum ar fi cunoscut aceste 
evenimente, direct sau indi
rect. oricărei generații i-ar 
fi aparținut, celei de la în
ceputul revoluției sau celei 
de astăzi, el are înaintea sa 
o bogăție de întîmplări care 
11 solicită și-i cer angajarea.

enorm,faptelor, 
premisa afirmării 
de roman despre

Volumul 
constituie 
acelui tip 
care vorbea Ibrăileanu, înțe
sat de fapte, comunicînd un 
puternic sentiment de viață 
trăită. Tocmai de aceea, noua 
calitate în acest domeniu 
este strîns legată de puterea 
de discernămînt, de spiritul

suferă sau se bucură din pri
cina structurilor epocii. Foar
te important, esențial chiar, 
acesta e un prim prag ai pro
cesului artistic, indispensabil, 
dar în orice caz insuficient. 
A rămîne numai la el, a-1 
transforma într-un scop în 
sine, în finalitatea operei de 
artă ar Însemna să conferim

Literatură
si semnificație

Opinii de Valeriu RÂPEANU

scriitorului careselectiv al
are în față viața unei epoci 
atit de bogate, dinamice cum 
este aceasta. în această difi
cilă operație de alegere a 
esențialului se relevă pină la 
urmă funcționarea raportu
lui dintre literatură și sem
nificație. Căci orice pagină 
de literatură adevărată, au
tentică, menită să rămină 
exprimă o filozofie, o con
cepție asupra lumii. Se mai 
face încă o confuzie ele
mentară cînd se crede că 
exprimăm o epocă numai 
prin faptele personajelor 
care își trăiesc aventura în
tr-un cadru care este al 
epocii, se întîlnesc cu ur
mări fericite sau nefericite, 
cu oameni produși sau mo
delați de epoca respectivă,

acesteia doar rolul de a re
flecta pasiv epoca și nu pe 
cel. esențial în virtutea con
cepției noastre revoluționare, 
de a interpreta din punct de 
vedere filozofic, de a afla 
în desfășurarea cotidiană a 
faptelor permanențele etice 
care o individualizează în 
contextul prezentului și în 
procesul evoluției sale is
torice. Or, tocmai aceasta 
este rațiunea operei de artă: 
de a interpreta prin medi
tație lumea pe care o reflec
tă, de a afla și a pune în 
valoare semnificațiile ei. 
Artistul care rămine doar la 
oglindirea mecanică, senzo
rială, epidermică a faptelor 
fără a le putea transforma 
prin însuși actul scrisului în 
simboluri reprezentative pen-

tru ziua de astăzi si care să 
proiecteze pentru viitor tipo
logiile care sînt caracteris
tice epocii nu are șansele în
scrierii pe orbita duratei. 
Idealurile morale ale unei 
societăți, ale unei clase sau 
grup social sînt exprimate 
prin eroi literari, care capătă 
valoare de simbol și îl repre
zintă peste veacuri chiar. Bi
neînțeles, semnificațiile re
ies din ceea ce cu un termen 
comun numim acțiunea, in
triga cărții sau a piesei de 
teatru : eroul nu iși definește 
atitudinea, structura morală 
în vid, ci într-un context 
social și intelectual. Faptele 
pe care el le trăiește și al că
ror exponent devine sau pe 
care le neagă pot fi eroice, 
de o mare tensiune, mergînd 
pînă la sacrificiu sau. dim
potrivă. comune, anodine sau 
acele întîmplări ale vieții 
noastre de fiecare zi care fac 
frumusețea ei, care îi dau 
un sens și o imbogățesc ne
contenit. Dar și într-un caz 
și în 
poate 
cestei 
autor
pot reda întîmplări recognos- 
cibile, „adevărate", dar care 
nu se metamorfozează în sem- 
nificațiii. în deceniile de la 
începutul prozei și teatrului 
nostru semnificația era sino
nimă cu comentariul didactic 
(și de cele mai multe ori 
dogmatic), exterior operei de 
artă, exterior acțiunii, exte
rior evoluției personale. A- 
cest mod pueril de a sublinia 
mesajul operei de artă nu 
putea duce decît la hibrizi 
literari și la rateuri artis
tice. Se' întîmplă însă ca în

altul, artistul care nu 
să fie decît grefierul a- 
realități rămine doar 
de opere corecte, care

(Continuare în pag. a IV-a)

în toate marile realizări dobindite 
de poporul nostru în anii construc
ției socialiste se află organic încor
porat și aportul științei, al cercetă
torilor și specialiștilor din diferite 
domenii. Această realitate, subliniată 
în numeroase ocazii de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își găsește o ex
presie clară și în Programul-direc- 
tivă al Congresului al XII-Iea al 
P.C.R. privind cercetarea științifică, 
Totodată, a fost accentuată necesi
tatea ca în cercetarea științifică și 
tehnologică să manifestăm o gîndire 
mai îndrăzneață de punere în va
loare a întregii capacități de creație 
proprie, de inițiere cu curaj a unor 
cercetări de avangardă inter și pluri
disciplinare.

Chimia, fiind unul din factorii cei 
mai dinamici ai 
producției, prin 
rolul ce îl înde
plinește în reali
zarea de bunuri 
materiale pentru 
care re.zervele na
turale au devenit 
insuficiente, pre
cum și prin con
tribuția pe care o ; 
progresului tehnic 
niile economiei, oferă infinite posibi
lități de înfăptuire a acestor obiecti
ve. în cincinalul 1981—1985 industria 
chimică se va dezvolta intr-un ritm 
mediu de 9,0—9,8 la sută, ceea 
ce presupune încorporarea unui 
aport științific masiv. Chimiștii vor 
trebui să aprofundeze studiul struc
turii și legăturilor chimice ale com
pușilor organici și anorganici in ve
derea realizării de noi materiale cu 
caracteristici fizico-chimice superi
oare, să dea răspunsuri eficiente la 
cerința mereu actuală de a valori
fica in modalități superioare baza de 
materii prime, de a elabora tehno
logii de inaltă productivitate cu con
sumuri minime de materii prime etc.

Cercetarea științifică desfășurată 
la Cluj-Napoca în domeniul chimiei 
pornește, in îndeplinirea sarcinilor 
trasate de documentele programatice 
ale Congresului al XII-Iea, de la o 
serie de rezultate pozitive. Pot fi 
citate, în acest sens, cercetările în 
domeniul feromonilor, substanță de 
combatere a dăunătorilor din agri
cultură. pomicultură și silvicultură 
pe o nouă cale, neconvențională, 
care se deosebește radical de cea 
clasică, fiind nepoluantă, extrem de 
selectivă și economică. Ele reprezin
tă cercetări de vîrf pe plan mondial 
și au fost inițiate la indicația tova
rășului 
vizitei 
1972.

Fără

Prof. univ. dr. Gheorghe 
MARCU, 

directorul Institutului de chimie 
din Cluj-Napoca

aduce la grăbirea 
: in toate dome-

Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
la institutul nostru în anul

îndoială, de o mare însemnă-

tate pentru dezvoltarea cercetării cit 
si pentru creșterea valorii sale apli
cative are orientarea de bază a do
cumentului — ca cercetarea să de
vanseze cu cel puțin 5 
tea economică, oferind 
pentru diferite domenii 
cu cîtiva ani înainte.

Un rol important în 
decalaj de timp in ce 
gurarea economiei cu soluții tehnice 
și descoperiri originale îl are acce
lerarea ciclului cercetare-proiectare- 
producție. Activitatea noastră, a chi- 
miștilor de la Cluj-Napoca, a de
monstrat că prin crearea de piloți 
universali proprii se ajunge la redu
cerea considerabilă a timpului afec
tat perfecționării unor tehnologii 
solicitate de producție, piloții uni
versali constituind, totodată, valo

roase mijloace de 
microproducție a 
unor reactivi și 
intermediari care 
se procurau din 
import. Institutul 
nostru, care a 
cunoscut o dez
voltare continuu 
ascendentă. be

neficiază în prezent de o» substanția
lă investiție în curs de realizare, al 
cărui obiectiv este dotarea cu hale de 
piloți universali productivi, instalații 
moderne capabile să permită verifica
rea și perfecționarea celor mai com
plicate procese tehnologice și a unor 
produse de sinteză fină de mic 
tonaj. Valorificînd superior baza ma
terială existentă, ca și noile dotări, 
cercetătorii chimiști de ' la Cluj- 
Napoca se vor incadra tot mai strinș 
în efortul făcut de întreaga noastră 
știință pentru a rezolva la modul 
exemplar atît problemele pe care le 
ridică în prezent producția, cît și 
cele care se vor pune în viitor. Sîn- 
tem convinși că planurile noastre 
pot încorpora teme la care nu ne-am 
gindit in trecut și care nu figurează 
nici în documentele Congresului.

Sugerez, in acest sens, unele com
pletări la Programul-directivă de 
cercetare științifică:

1. în domeniul chimiei-anorganiee 
să se intensifice cercetările la cla
sele compușilor coordinativi. cu 
adinei implicații în chimia prepara- 
tivă, hidrometalurgie, cataliză bio- 
anorganică, noi surse de energie, 
precum și a compușilor metalorga- 
nici utilizați în sinteza chimică la 
obținerea de uleiuri, cauciucuri și 
lacuri siliconice, catalită etc. ;

2. în vederea scurtării ciclului cer- 
cetare-proiectare-producție, să se sti
muleze crearea de piloți universali 
cu microproducție în cadrul unități
lor de cercetare și invățămînt.

ani activita- 
solutii noi 

de activitate

crearea unui 
privește asi-

.1
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în prima decadă a lunii octombrie: CARE ESTE STADIUL RECUPERĂRII RESTANȚELOR
RĂSPUNSUL FAPTIC AL MINERILOR DIN GORJ

formulate cu prilejul vizitei de lucru 
în unităti miniere din bazinul carbo
nifer al Gorjului, producția de căr
bune energetic s-a înscris aici în 
ultima vreme pe o curbă ascendentă. 
Zilnic s-au realizat frecvent produc
ții de peste 60 000 tone lignit — nivel 
rareori atins in perioada anterioară 
vizitei. Ce constatări ne oferă o ana
liză a situației realizărilor la finele 
primei decade din octombrie ? Iată 
o situație comparativă privind evo
luția producției de lignit în prima 
decadă a lunilor septembrie și octom
brie. Dacă în primele zece zile din 
septembrie s-a depășit o singură 
dată producția zilnică de 64 000 tone, 
în perioada corespunzătoare a lunii 
octombrie acest nivel a fost de șapte 
ori depășit.

De la o medie zilnică de 60 000 
tone în august și 62 000 tone în 
septembrie. PRODUCȚIA COM
BINATULUI MINIER OLTE
NIA TINDE SA SE STABI
LIZEZE ÎN PREZENT LA 
65 000 TONE LIGNIT, deși con
dițiile de lucru sînt mult mal 
dificile în octombrie. Aceste rea
lizări nu sînt însă nici la nive
lul posibilităților și cu atît mai 
mult al cerințelor de cărbune. 
Unitățile miniere din bazinul 
Gorjului sînt hotărîte să • acțio
neze pentru a pune în valoare 
toate rezervele de care dispun 
în vederea realizării, așa cum 
s-au angajat, încă din această 
lună, a unei PRODUCȚII ZIL
NICE MEDII DE 70 000 TONE 
LIGNIT — nivel care trebuie 
ridicat spre Sfîrșitul anului, 
luînd în considerare șl noile ca
pacități ce vor întră în produc-

Deci, se poate mai mult. Și aceasta 
o doresc o serie de colective din pe
rimetrul aceluiași bazin : cele de la 
Urdari, Leurda, Lupoaia, Beterega și 
Gîrla, care au obținut importante 
succese în extracția de cărbune.

Beterega. Un nume poate bizar, ce 
simboliza odinioară ariditatea acelor 
locuri din prundișul fostei albii a 
Jiului. De 10 ani încoace, Beterega 
este un nume cu rezonanță^ bine cu
noscut în 
ciază cel 
cheamă 
gorjean.

— Beterega este prima carieră în 
care s-au introdus utilaje moderne, 
de înaltă productivitate, pe care se 
bazează în prezent întreaga exploa
tare „la zi" a lignitului din bazinul 
carbonifer al Gorjului, ne confirmă 
Mihai Pasere, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii miniere 
Rovinari. Reprezentativ pentru Bete
rega este insă faptul că aici s-a for
mat un colectiv sudat de mineri, în
drăgostiți de meserie, care ne-a de
monstrat de-a lungul anilor ce în
seamnă bună organizare, ce înseam
nă abnegație și dăruire minerească 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan.

în 1979, prin epuizarea stratului de 
cărbune, se încheie activitatea de 
extracție la Beterega.

— Cunoaștem cît de acută este ne
voia de cărbune energetic pentru 
economia națională și știm că nici 
noi, minerii, nu am făcut incă totul 
pentru a ne situa la înălțimea sarci
nilor ce ne-âu fost încredințate, ne 
spune maistrul Nicolae Gherguș, 
șeful sectorului. Așa cum ne-am an
gajat în fața secretarului general al

aceste ținuturi. El se aso- 
mai adesea cu ceea ce se 
istoria nouă a mineritului

găsi noi căi de sporire a producției 
de cărbune.

Așadar, nu e de stat „cu mîinile 
în sin". Planul pe acest an — circa 
1 100 000 tone lignit — trebuie îndepli
nit în condiții de restrîngere a acti
vității. Dealtfel, cariera numără in 
prezent doar 200 de oameni. Cu bri
gadieri ca Vasile Tein, Grigore Co- 
tan. Emil Greabănu sau Petre Pufu, 
tradiția sectorului nu putea fi însă 
dezmințită. Acordind toată atenția 
folosirii la capacitate a utilajelor. în
treținerii și exploatării lor judicioa- 

excavatoriști, 
electricieni și lăcătuși de la cariera 
Beterega au imprimat un înalt ritm 
activității productive, reușind ca încă 
la încheierea lunii iulie să extragă 
peste 1 milion tone de lignit.

— După estimările inițiale și pla
nul stabilit pe 1979 — ne relatează 
maistrul mecanic Nicolae Stoian, 
secretarul organizației de partid — ar 
fi trebuit ca in luna august să în
cheiem socotelile la cariera Betere
ga. Aceasta ar fi însemnat ca o bună 
vreme să nu producem cărbune. A 
intervenit însă spiritul de inițiativă 
al comuniștilor. într-o analiză de 
partid ei au pus problema valorifi
cării acelor rezerve de lignit din pe
rimetrul carierei considerate inițial 
neexploatabile. Sugestiile au fost 
înaintate consiliului oamenilor mun
cii pe întreprindere, iar pe baza stu
diilor ulterioare s-au găsit soluții 
pentru punerea in circuitul productiv 
a unui bloc de peste 700 000 tone 
lignit. Așa că avem în continuare de 
lucru...

se, harnicii mineri.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

Conferințe
de dări de seamă și alegeri 

in organizațiile de partid
întreprinderea „Autobuzul București 
răspunde operativ la întrebarea: Cînd 
veți livra cele 425 autobuze restante?

Rezultatele bune n-au determinat automultumireI
Rafinăria Brazi

ll

LA „AUTOMATICA

în primul rînd, fluxul de mon
taj a fost organizat pentru fa-

în „Scînteia" din 9 octombrie adre
sam colectivului întreprinderii bucu- 
reștene „Autobuzul" și uzinelor cola
boratoare întrebarea : Cînd veți livra 
cele 425 de autobuze restanțe ?

Chiar a doua zi. pe adresa redac
ției a sosit, sub semnătura tovarășu
lui Dumitru Gheorghe, directorul în
treprinderii „Autobuzul", un răspuns 
la întrebarea de mai sus, în care se 
arată între altele : .

„în 9 luni din acest an, datorită 
unor greutăți în asigurarea principa
lelor componente de la întreprinde
rile colaboratoare și necorelării 
importului de completare, întreprin
derea noastră nu a realizat față de 
prevederile planului de producție un 
număr de 425 autobuze. Măsurile sta
bilite. în urma analizei făcute de 
conducerea Ministerului Industriei 
Constructoare de Mașini și Centralei 
industriale de autocamioane și trac
toare, împreună cu reprezentanți al 
organelor de sinteză, ASIGURA RE
CUPERAREA RESTANȚELOR PÎNĂ 
LA SFÎRȘITUL ANULUI ȘI REALI
ZAREA INTEGRALA A PLANULUI. 
De asemenea, am devansat probele 
prototipurilor noilor troleibuze sim
ple și articulate, precum și intrarea 
in fabricația de serie a noilor tipuri 
de autobuze. Colectivul nostru este 
mobilizat să realizeze pînă Ia sfîrșitul 
anului cele 500 autobuze articulate, 
cu 300 mai mult față de planul ini
țial, destinate întreprinderii de trans
porturi București, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de transport în co
mun din Capitală. Acum, la începu
tul lunii octombrie a intrat în fabri
cația de serie autobuzul urban mo
dernizat, din care vom realiza peste 
prevederile de plan, conform angaja
mentului asumat. 50 de bucăți".

O discuție recentă cu muncitori, cu 
specialiști din cadrul întreprinderii a 
relevat hotărîrea colectivului de a-și 
onora exemplar sarcinile de produc
ție.

— în cadrul recentelor adunări de 
partid au fost criticate lipsurile din 
activitatea noastră, s-au relevat căi 
practice de acțiune pentru recupera
rea restantelor, ne spune tovarășul 
Ion Nenciu, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii.

Ce măsuri practice s-au întreprins 
pentru accelerarea ritmului fabrica
ției ?

bricatia pină la sfirșitui anului 
a 500 de autobuze articulate. In 
septembrie s-au realizat 90 
astfel de autobuze, iar în octom
brie vor fi finalizate încă 120 de 
bucăți. 500 de muncitori din sec
țiile de autoutilitare lucrează 
acum pe fluxul autobuzelor ar
ticulate, unde sarcinile sint spo
rite. întărirea asistentei tehnice 
în schimburile doi și trei (zilnic 
inginerii și tehnicienii răspund 
de un număr exact de autobuze 
și operații tehnologice), elimi
narea unor locuri inguste in 
secția caroserii, menținerea unor 
stocuri-tampon minimale la 
principalele repere constituie 
alte măsuri întreprinse la „Au
tobuzul" in aceste zile.

Cu toate acestea semnalăm faptul 
că. deși derularea contractelor de a- 
provizionare decurge in general fără 
sincope, nu în toate zilele s-a reali
zat numărul stabilit de autobuze. 
Ieri, de pildă, din cauza unor l>enzi 
nelivrate de întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului din Slatina, 
trei autobuze articulate au fost scoa
se din fluxul de montaj incomplete 
și deci nu pot fi recepționate de 
I.T.B.

• Conducerea ministerului trebuie 
să clarifice cu operativitate indica
torii de plan în condițiile structurii 
de fabricație din acest trimestru. 
Costurile de producție, manopera, 
productivitatea muncii diferă în ca
zul fabricației autobuzelor articulate 
și ar fi normal să se ia ca bază de 
calcul la producția fizică autobuzele 
echivalente : un autobuz articulat re- 
prezentînd 1,7 autobuze nearticulate 
de tip urban.

• O altă problemă nesoluționată la 
această dată o constituie mărirea zi 
de zi a stocurilor de materiale și 
subansamble destinate autoutilitare
lor pe motor cu benzină. Deși acest 
produs a fost scos din fabricație în 
urma Decretului privind unele mă
suri pentru raționalizarea consumu
lui de carburanți și gospodărirea eco
nomicoasă a parcului de autoturisme, 
furnizorii continuă să livreze repe
rele contractate, magaziile întreprin
derii „Autobuzul" fiind de-a dreptul 
sufocate cu stocuri supranormative.

Dan CONSTANTIN

beneficiari, 
producția fi-

decadă a lu-

unități- 
primit, 

Interlo- 
Nicolae

întreprinderea „Automatica" din 
Capitală. Marcă binecunoscută, pre
zentă prin produsele sale, in arhi
tectura tehnologică a atîtor obiec
tive Industriale construite în ultimii 
ani. Am scris în multe rînduri des
pre destoinicia colectivului bucu- 
reștean. De această dată. vizita 
noastră este determinată de sem
nalele critice emise în direcția în
treprinderii de cîțiva 
Motivul ? Restante la 
zică.

S-a încheiat prima
nii octombrie. Care este răspunsul 
colectivului de la „Automatica" la 
sesizările îndreptățite, ale 
lor economice care nu au 
incă, produsele promise ? 
cutorul nostru — tovarășul
Olaru, secretarul comitetului de 
partid.

— Am publicat de curînd acum 
cîteva zile o sesizare privind în- 
tîrzierile livrărilor pentru între
prinderea „Tehnofrig" din Cluj-Na- 
poca, apelul muncitorilor de acolo. 
Ce ecou a avut acest apel la „Au
tomatica" ? '

— Dorim cu toții să răspundem 
cit mai prompt acestui semnal 
critic. Sintem în așteptarea apara
turii — regulatoare specializate 
pentru climatizare de la Fabrica de 
elemente de automatizare. Pînă la 
sfirșitui acestei luni le vom livra 
dulapurile de măsură restante. Cit 
privește tabloul de comandă 
TPS-14, din 453 bucăți am livrat 
283. Diferența o vom expedia

eșalonat pină la sfîrșitul anului. 
După cum vedeți, chiar astăzi sta
bilim graficul livrărilor.

— Am fost sesizați că sînteți în 
întîrziere cu comenzile pentru Com
binatul petrochimic Borzești. Care 
este situația în momentul de față ?

— Livrările au început. O 
meră de comandă se află 
acum în secție, in faza finală de 
montaj. Noi ne-am angajat să le 
expediem cit mai- urgent.

— în ziarul nostru de ieri a apă
rut angajamentul constructorilor 
gălățeni privind urgentarea intrării 
în funcțiune a oțelăriei nr. 3. Dv. 
cum îi sprijiniți ?

— Pentru otelăria LD-3, noi am 
terminat livrările, atît pentru com
binat, cît și pentru întreprinderea 
de construcții siderurgice. Avem în 
schimb de executat 246 de unități 
conventionale pentru furnalul nr. 6. 
Din această lună, octombrie, încă
pem livrările.

—Vedem aici, pe masa dv., o 
adresă din partea Centralei termo
electrice Mintia.

— Tocmai le pregătim răspunsul 
nostru. Termenul dat de noi prin 
contract este trimestrul I al anului 
viitor. Ei ni le cer acum, întrucît 
grupul VI, de 210 MW, trebuie pus 
în funcțiune în decembrie. Comen
zile sînt în lucru și ne vom stră
dui să le dăm cît mai devreme po
sibil.

ca- 
chiar

PLUS

(Urmare din pag. I)

290 milioane lei. Aprovizionarea 
tehnico-materială este asigurată nu- 

,mai in proporție de circa 45 la sută 
datorită, in principal, insuficien
tei acoperiri cu contracte . a pro
ducției. Situația este bine cunoscută 
atit la centrala de care aparținem 
(C.I.E.T.A.), cit si la departamentul 
de resort din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini ; ni 
s-a propus sprijin în repetate rînduri, 
dar măsurile se lasă așteptate.

N. UDROIU
Foto : S. Cristian

Contractele de cooperare sint in 
curs de perfectare. De asemenea, din 
indicațiile comitetului județean de 
partid am inițiat cooperări cu dife
rite întreprinderi de pe platforma in
dustrială botoșăneană. Regretăm că 
deși ministerul a stabilit să_coope- 
răm și cu întreprinderea 
mureș" 
rea de pompe „Aversa" din ____
resti și întreprinderea de organe de 
asamblare din Rm. Sărat, toate a- 
ceste unități ne-au refuzat din diferi
te motive, ceea ce ne-ar putea crea

..Electro
din Tg. Mures. întreprinde- 

Bucu-

• Colectivul Combinatului chimic Năvodari a ra
portat în această săptămînă îndeplinirea planului de 
îngrășăminte chimice pe primii patru ani ai cincina
lului. în acest fel, pînă la sfîrșitul acestui an va 
produce suplimentar 80 000 tone superfosfat.

• Industria județului lași a realizat peste preve
deri de la începutul anului, între altele, 23 milioane 
kWh energie electrică, 2166 tone profile îndoite din 
oțel, 113 vagoane echivalente pentru marfă, 300 tone 
metanol, medicamente in valoare de 44 milioane lei.
• Avansul cîștigat în realizarea sarcinilor de plan 

pe primii patru ani ai cincinalului va permite Uzinei 
de utilaj minier și reparații Baia Mare să obțină su
plimentar o producție de 75 milioane lei.

• Exploatarea minieră Deva a realizat de la înce
putul anului o producție netă suplimentară de 6,5 
milioane lei, asigurînd în același timp o reducere a 
cheltuielilor materiale cu peste 4 milioane lei.

• Lucrătorii din Industria chimică prahoveană au 
livrat economiei naționale peste prevederile la zi un 
milion tone de derivate și alte produse.

• întreprinderea de piese turnate Băileștl nu a li
vrat la timp capele pentru armarea corpurilor de 
izolație necesare Fabricii de izolatori electrici din 
sticlă pentru înaltă tensiune Botoșani. Din care cau
ză, aceasta din urmă nu a realizat în prima decadă 
o producție Industrială în valoare de 5,5 milioane 
lei, adică 80 la sută din sarcina planificată.
• întreprinderea de prelucrare a maselor plastice 

lași nu a realizat planul producției fizice cu aproape 
17 mii tone mase plastice.
• Combinatul siderurgic Galați 

graficul de livrare a benzilor către 
metalurgică lași, împiedicind-o să-și realizeze pionul 
la țevi sudate cu 23 mii de tone.

• întreprinderea „23 August" — București este 
restantă cu 100 traductoare de presiune și 100 auto- 
regulatoare pentru locomotiva electrică de 5 100 kW.
• în restanță față de „Electroputere" Craiova se 

află și întreprinderea de cabluri și materiale electro- 
izolante, cu 10 000 metri cabluri și întreprinderea de 
mașini electrice, ambele din București, cu 43 con
trolere de comandă.

nu a respectat 
întreprinderea

perturbări In realizarea planului de 
producție al anului viitor.

tat planul de aprovizionare tehnico- 
materială. ca apoi la 19 septembrie 
a.c. să anuleze cererile si să solicite 
altă structură de mașini agricole. Nu 
există nici un contract de aprovizio
nare pentru materiile prime meta
lice. iar la celelalte materiale abia 
avem 15 la sută din contracte. Cau-

za : grupul de întreprinderi con
structoare de mașini agricole, la care 
am fost afiliati. abia acum îsi preia 
atribuțiile. S-au emis comenzi pen
tru toate contractele de cooperare, 
dar contracte s-au încheiat numai 
pentru 80 la sută din cantitățile pre
văzute.

Jocul „de-a comenzile**
Întreprinderea mecanica 

„CEAHLĂUL" DIN PIATRA NEAMȚ: 
răspunde Mihai Popescu, inginer-șef. 
Contractarea productiei-marfă — 35 
la sută din producția planificată pe 
anul 1980. Cauza : Ministerul Agri
culturii a contractat cantităti mari de 
utilaje, pe baza cărora s-a fundamen

Rezultă că în toate întreprinderile menționate, contractarea producției 
șl a aprovizionării tehnico-materiale este mult intîrziată fată de prevede
rile legale care stabilesc obligația încheierii tuturor contractelor economice 
cu cel puțin sase luni inainte de începerea anului de plan. O asemenea 
situație este de neînțeles, dacă ținem seama de faptul că pentru buna 
pregătire a producției anului 1980 s-a asigurat cunoașterea.' cu un avans 
substantial de timp, de către toti titularii de plan, de către unitățile eco
nomice. a obiectivelor și sarcinilor de plan pentru anul viitor. Ce au de 
spus șl. mai ales, cum înțeleg să remedieze situația cei in cauză și foru
rile tutelare ?

Din darea de seamă a conferinței 
organizației de partid de la rafinăria 
Brazi amintim doar două cifre care 
recomandă cel mai bine comuniștii 
de aici, colectivul de muncă : în cei 
3 ani și 9 luni din acest cincinal, ra
finăria a dat economici peste plan 
produse in valoare de 857,7 milioane 
lei, din care 265 milioane in primele 
9 luni ale acestui an.

în darea de seamă prezentată con
ferinței, bilanțul realizărilor a fost 
formulat concis, accentul principal 
fiind'pus pe analiza deficientelor care 
s-au făcut, totuși, simțite în munca 
organizației de partid, insistîndu-se 
asupra cauzelor care le-au generat. 
Dacă evidențierile, atunci cînd a fost 
cazul, au fost făcute pe colective, ce
lor vinovati de unele neajunsuri li 
s-a spus pe nume, fără menajamen
te. Astfel, darea de seamă, caracteri
zată printr-o abordare critică, prin
cipială a problemelor, a orientat din 
capul locului dezbaterile spre aspec
tele de fond ale activității.

Nerealizarea planului pe sortimen
te, depășirea normelor de consum la 
combustibil, abur, apă, energie elec
trică și chimicale în unele secții, a- 
baterile de la normele de calitate ale 
produselor, recuperarea întîrzierilor 
la unele obiective aflate în construc
ție și altele au fost tot atîtea subiec
te pe care participanții la dezba
teri nu numai că le-au evocat m 
intervențiile lor, dar pentru care au 
căutat și propus soluții de remediere. 
Este, de asemenea, locul să • relevăm 
faptul că cei mai multi din delegații la 
conferință care au luat cuvîntul au 
abordat aspectele activității profesio
nale nu dintr-un unghi tehnicist, in
tervențiile lor avînd consistența unor 
interpretări profunde, politice, care 
au pornit de la faptul că realizările 
și neîmplinirile sint legate nemijlo
cit de felul în care acționează comu
niștii.

Calitatea produselor, încadrarea In 
normele de consum, cit și alte aspec
te ale producției, au fost puse în di
rectă corelație cu activitatea politi- 
co-organizatorică menită să asigure 
mobilizarea întregului colectiv la 
rezolvarea sarcinilor de plan. Ast
fel, conferința a cerut ca birou
rile organizațiilor de bază, organiza
țiile de sindicat. U.T.C., conducerea 
tehnico-administrativă să acorde 
mult mai multă atenție întăririi dis
ciplinei de producție de către toti

. oamenii muncii. în acest sec ''., 
urmînd să fie folosit mai bin 
întregul arsenal al muncii politico- 
educative, învățămîntul politico-ideo
logic, munca de la om la om, pro
paganda audiovizuală. Cu deosebită 
tărie a fost subliniată necesitatea a- 
firmării exemplului personal al fie
cărui comunist.

Tot pe linia intensificării activită
ții politice a organizației de partid, 
a afirmării cu mai multă pregnanță 
a rolului său de conducător politic, 
participanții la conferință au cerut 
să se stabilească o colaborare strîn- 
să, permanentă intre birourile orga
nizațiilor de bază din secții și ate
liere, întrucît bunul mers al unei sec
ții depinde adesea și de felul în care 
își îndeplinește obligațiile profesio
nale colectivul altei secții. în mod 
deosebit, necesitatea acestei conlu
crări se face simțită în domeniul lu
crărilor de revizie și reparație.

Maturitatea membrilor de partid 
vîrstnici, entuziasmul și angajarea 
comuniștilor tineri de la această ve
che rafinărie ploieșteană, care au a- 
nalizat cu exigență și realism resur
sele incă nevalorificate deplin ale 
colectivului, și-au găsit expresia în 
stabilirea unor noi jaloane pentru 
activitatea de viitor, pe care și-o 
doresc mai rodnică, mai bogată.

Constantin VARVARA

întreaga 
de dare de 
nizației de

autoexigentei. 
cunoscute de-

Institutul de inginerie tehnologică și proiectare 
pentru industria chimică, București —
desfășurare a conferinței 
seamă și alegeri a orga- 
partid de la I.I.T.P.I.C.

s-a aflat sub semnul
Realizările meritorii - _
altfel — în proiectarea unor obiective 
ale industriei chimice au fost amin
tite doar în... treacăt. Numeroși de
legați care au luat cuvîntul la con
ferință au arătat că multe din ca
rențele criticate de secretarul gene
ral al partidului la analiza activității 
unităților din industria chimică, din 
august a.c., se regăsesc și în propria 
activitate a institutului — începînd 
cu inerția de care s-a dat dovadă 
uneori în etapele pregătitoare ale 
proiectării și sfirșind cu predarea cu 
întîrziere sau cu lipsuri a documen
tațiilor pentru 
crări. Este de 
centele critice 
semnat puncte 
unor soluții care să determine elimi
narea grabnică a lipsurilor.

în cuvintul său. Alexandra Gruies- 
cu. secretara organizației de bază nr. 
5, a scos în evidentă faptul că mem
brii de partid din sectorul cauciuc- 
mase plastice, automatizări au adop
tat de pe acum măsuri concrete care 
să asigure înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor pe care Programul-directi- 
vă de cercetare științifică, tehnolo
gică și de introducere a progresului 
tehnic le pune în fata activității de 
inginerie tehnologică și proiectare, 
un exemplu concludent în această 
privință constituindu-1 efortul perse
verent și abnegația, de care s-a dat 
dovadă pentru găsirea celor mai efi
ciente modalități de aplicare și ge-

unele categorii de lu- 
relevat faptul că ac- 

și autocritice au în
de plecare în căutarea

neralizare a unor noi cuceriri ale 
științei și tehnicii românești.

Preocupați de continua perfecțio
nare a întregii activități a institutu
lui, cu gîndul la sarcinile curente și 
de perspectivă, mai multi vorbitori 
au insistat asupra cerinței ca organi-, 
zația de partid din institut să actio- . 
neze prin toate mijloacele muncii or-' 
ganîzatorice și politico-educative penj\ ' 
tru a asigura fructificarea deplină ar , 
competenței si inițiativei cadrelor 
specialiști — aceasta trebuind să-%i 
găsească materializarea în reducerea 
consumurilor materiale, energetice, 
în recuperarea produselor secundare, 
in tipizarea produselor. Cu îndreptă
țire s-a cerut noului comitet de 
partid, birourilor organizațiilor de 
bază să urmărească cu fermitate și 
perseverentă modul cum se materia
lizează prin contracte colaborarea 
dintre cercetare si proiectare, cum 
se asigură creșterea ponderii calcu
lului electronic în activitatea de 
proiectare și fundamentare economi
că. calitatea asistentei tehnice acor
date pe șantiere, modul cum sînt 
îndrumați și folosiți tinerii.

Din desfășurarea conferinței a re
zultat că sint create toate condițiile 
pentru ca noul comitet de partid. 
avindu-1 ca secretar pe tovarășul 
Costică Roșu, să imprime un și mai 
puternic impuls muncii politico-ideo- 
logice pentru dezvoltarea spiritului 
revoluționar, care să unească efor
turile tuturor colectivelor de lucră
tori în vederea realizării întregului 
volum de proiectare si tehnologii la 
înalți parametri de eficientă și teh
nicitate.

Virqil GIIEORGHIȚA

Intreprinderea de transporturi auto, Buzău
Ilustrînd prin date statistice deta

liate rezultatele economice bune ob
ținute de colectivele de muncă din 
autobaze și ateliere, darea de seamă 
a conferinței de partid de la între
prinderea de transporturi auto Buzău 
— unitate fruntașă pe tară — a su
pus. totodată, unei analize amănun
țite neajunsurile manifestate în mun
ca organizațiilor de bază, care s-au 
reflectat nemijlocit în desfășurarea 
activității complexe a colectivului. 
Spiritul de înaltă exigență cu care 
darea de seamă a pus în „vizorul" 
criticii lipsurile, a dat pe bună drep
tate tonul critic al dezbaterilor. Nu
meroși vorbitori au subliniat că, in 
condițiile actuale, care reclamă o 
atenție sporită pentru folosirea judi
cioasă a parcului auto și. îndeosebi, 
pentru economisirea severă a carbu
ranților și lubrifianților, se cere mai 
mult ca oricînd din partea comuniș
tilor o atitudine gospodărească exem
plară. capabilă să stimuleze dezvol
tarea spiritului de economie la între
gul colectiv. în acest context, subli
niau în cadrul dezbaterilor comuniș- 

Răican, 
trebuie 
critica- 
pentru

tii Ion Precup. Nicolae 
Gheorghe Jipa, orice abatere 
cu promptitudine depistată și 
tă. luîndu-se măsuri ferme 
lichidarea neajunsurilor. Unii parti-

cipanți au relevat că în unele locuri 
de muncă nu s-au respectat prevede
rile respective, neprimind însă ni
meni riposta aspră a comuniștilor, a 
întregului colectiv.

Au fost relevate unele aspecte 
de formalism, arătînd că o bună 
parte din deficientele manifestate pe 
tărimul bunei gospodăriri a parcului 
de vehicule, al economisirii combus
tibilului. al cultivării unui spirit de 
strictă disciplină a muncii s-au dato
rat faptului că nu întotdeauna hotă- 
rîrile comitetului au fost difuzate 
pînă la cele mai îndepărtate autobaze 
și coloane auto, că în munca comite
tului și-au făcut loc carențe vădite 
în controlul îndeplinirii hotărîrilor.

Subliniind că și pe viitor comuniș
tii trebuie să dea dovadă de o atitu
dine înaintată față de muncă și de 
avutul obștesc, că au înalta îndato
rire de a se situa întotdeauna in 
frunte, participanții la conferință au 
inclus în proiectul de hotărîre nu
meroase propuneri 
mene de realizare 
precise, menite să 
lizarea integrală a 
dițiile unor sporite 
bustibil.

concrete, cu ter
ți responsabilități 
contribuie la rea- 
planului în con- 

economii de com-

Mihal BĂZU

Propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușcscu, omul care îșl închină în
treaga viată înfăptuirii celor mai inalte idealuri ale poporului român, să fie 
reinvestit la Congresul al XII-lea al partidului în inaita funcție de secretar 
general al P.C.R., a întrunit la aceste conferinfe, ca și în cele de pe întreg 
cuprinsul țării, adeziunea fierbinte și entuziastă a tuturor comuniștilor și, prin 
ei, a tuturor oamenilor muncii.
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Toată recolta in hambare!
Toate suprafețele însămînțate!

Relatări primite aseară de la corespondenții și reporterii „Scinteii"

ACTIVISTUL DE PARTID, 
omul care știe să organizeze

L-

Dar am întîlnit și

snopii de 
semnul că 
ore bune. 
Luca. de

43
și să însuflețească... ■
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IN 4 ZILE
e Rămîne de 
recoltat porum
bul de pe 39 la 
sulă din supra
fețe.
• Rămîn de în-
sămînțaî 38 la 
sută din supra 
iele.

.țSȘȘ

Despre o foarte actuală și urgentă 
problemă a organizațiilor de partid 
de la sate — participarea activului 
de partid, a tuturor comuniștilor — 
la rezolvarea concretă a situațiilor ce 
se ivesc în campania agricolă, la an
trenarea efectivă și eficientă a tutu
ror forțelor — am primit, aseară, 
două relatări din două colturi de 
tară : județele Sălaj și Mehedinți.

De la Sălaj (transmit Iosif Pop, 
redactor, și Ion Mureșan, corespon
dentul județean al „Scinteii") :

Tovarășul Iosif Florea, secretar al 
Comitetului județean de partid Să
laj. în zorii zilei se afla la jumăta
tea drumului dintre Aghires și Me- 
seșeni. El ne-a explicat : „în progra
mul meu de azi trebuje să realizez 
coordonarea Întrajutorării între uni
tățile agricole. La cinci și jumătate 
am văzut, la Aghireș. că delegatul 
trimis aseară aici a reușit să mobi
lizeze 180 de cooperatori și elevi pen
tru a merge în sprijinul celor din 
Meseșeni la recoltarea porumbului. 
Acum mă duc să mă ocup de redis
tribuirea forțelor și. mai ales, a celor 
mecanice la cooperativele agricole 
din Creaca, Dragu și Someș-Odorhei. 
în funcție de urgente, mutăm forma
țiile de mașini ca piesele pe o tablă 
de șah".

Acesta ar fi. pe scurt, programul 
concret de lucru pe o zi al unui acti
vist de partid în actuala campanie 
agricolă. Multi alții se află acum pe 
teren. în sprijinul unităților agricole. 
Ce fac ei. cum se simte prezenta lor 
între lucrătorii ogoarelor 7

...Ora 6. încercăm să intrăm în le
gătură cu delegații și activiștii repar
tizați la S.M.A. Zalău, la unitățile 
agricole din Crișeni. Gircei. Zalău, 
Hereclean și Stina. La celălalt capăt 
al firului răspunde doar paznicul de 
noapte. Revenim, dar pînă la ora 7 
nu găsim pe nimeni. Primim in unele 
cazuri răspunsul clar : „sînt la cimp, 
tovarășe !“. in altele informații foar
te vagi (cum că s-ar afla, cumva, pe 
aici, pe undeva...) și cum n-avem 
timp de pierdut pornim pe un alt 
itinerar. \

...Ora 8. Ne oprim la marginea unei 
tarlale cu porumb, unde recolta bri
gada nr. 1 a cooperativei agricole din 
Meseșeni. Numărul mare de saci plini 
cu știuleți, dar mai ales 
coceni proaspăt tăiați, este 
aici se muncește de citeva 
„Noi lucrăm cu tovarășul

La C.A.P. Petrești de Crâiești, jude
țul Dîmbovița, nici un efort nu este 
cruțat pentru a pregâti temeinic 

renul pentru griu
te-

cazuri cînd „ajutorul46 era dat... 
din mersul șaretei

la județ !“ este răspunsul cooperato
rilor la o întrebare a noastră.

Pe tovarășul Ilie Luca îl găsim în- 
tr-adevăr. ceva mai departe, printre 
elevii din Meseșeni și Aghireș, încăr- 
cind alături de ei prima remorcă cu 
porumb culeasă în dimineața respec
tivă. In scurtul răgaz de odihnă ne 
vorbește despre hărnicia tinerilor cu 
care a cules in această toamnă aproa
pe 50 hectare cu porumb, cantități 
mari de cartofi, legume, fructe și 
struguri.

Iar noi am adăuga că unul dintre 
principalii animatori ai... hărniciei 
cooperatorilor a fost activistul de 
partid Ilie Luca. Și trebuie să spu
nem că. în județul Sălaj, acționează 
multi asemenea activiști.

Dar se întîmplă si altfel.

IN COMUNE 
DIN SĂLAJ 

Șl MEHEDINȚI

altă solă, lungă doar de cîtiva zeci 
de metri. 8 tractoare cu pluguri și 
grape înaintau în ritm de melc din 
cauza proastei distribuiri a tortelor. 
Și așa mai departe. Unde erau mem
brii comitetului comunal de partid, 
specialiștii agricoli, primarul comunei 
și activistul comitetului județean 7 
„Pe teren", este singurul răspuns în
vățat de contabilele cooperativelor 
agricole, de alții cu răspunderi mai 
mici, ocupați cu tot felul de treburi 
mărunte prin jurul magaziei. Să con
siderăm însă aceste întîmplări ca 
fiind izolate si întimplătoare (de care 
comandamentul județean trebuie, to
tuși. să afle) și să privim cu opti
mism spre ziua de 15 octombrie.

Și, odată cu asta, să ne îndreptăm 
atenția spre relatarea de la Mehe
dinți (autor, Virgil Tătaru, corespon
dentul „Scinteii").

Cîmpul, aici, la Gîrla Mare, în
seamnă întinderi de mii de hectare. 
Inginerul Ilarion Tîrcă, director ad
junct la direcția agricolă județeană, 
se află împreună cu 
care mulți ani la rind 
cobperativa agricolă de 
tămîni își petrece din 
nopțile în unitățile din
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Utilaje de mare randament, care reduc timpul de descărcare a mașinilor la baza de recepție din consiliul 

agroindustrial Costeștl, județul Argeș Fotografii : A. Papadiuc

Joi, 11 octombrie: 7000 DE CRAIOVENI 
1N STRAIE DE OGOARE

„Sînt 
la o 

răs-

La Crasna a jungem în jurul amie
zii. Atentia ne este atrasă de o solă 
mare cu sfeclă, prost întreținută și 
care acum, cu patru zile înainte de 
încheierea recoltării, era încă neatin
să. Consultînd apoi operativa aflăm că 
aici mai sînt de semănat 400 hectare 
cu griu. ceea ce în ritmul de pînă 
acum ar mai însemna încă 10 zile de 
lucru. încercăm să stăm de vorbă cu 
primarul comunei. loan Vinte. și cu 
delegatul comandamentului județean 
repartizat în această comună, 
plecați pe teren, peste deal, 
brigadă..." se grăbește să ne
pundă un binevoitor. Cînd zicem că 
vrem să mergem pe urmele lor, sîn- 
tem sfătuiti să renunțăm pentru că 
drumul este „rău" și s-ar putea să 
nici nu-i găsim...

Pe urmele unui alt asemenea cuplu 
mobil de „constatatori" am mers 
multi kilometri pe la numeroasele 
puncte de lucru ale cooperatorilor din 
Virșolt și Cerna, dar de primar și de 
activistul comitetului județean nici 
urmă. Am văzut insă consecințele 
păgubitoare ale unui asemenea mod 
de îndrumare din șaretă sau trăsură. 
La recoltare, oamenii lucrau pe 
parcelele lor si transportau porumbul 
la magazie fără nici un control. în

IN JUDEȚUL BOTOȘANI, 14 cooperative agricole au încheiat însă- 
mînțatul griului. De asemenea, 8 cooperative agricole au terminat re
coltarea porumbului. In cursul zilei de 12 octombrie recoltatul porum
bului urmează a se încheia in unitățile agricole din 3 consilii unice 
agroindustriale — Dingeni. Săveni și Ungureni.

ÎN JUDEȚUL ALBĂ, cooperativele agricole au terminat de semănat 
orzul, culturile de furaje pentru masă verde, legumele timpurii, iar 
griul s-a semănat pe 62 la sută din terenurile prevăzute.

ÎN JUDEȚUL HARGHITA a fost însămințată o suprafață de 26 683 
hectare. Unitățile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale 
Lăzarea, Gheorghieni, Plăieșii de Jos. Sînmartin, Cirța au încheiat în- 
sămînțările de toamnă.

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI, 50 de cooperative agricole de produc
ție si întreprinderi agricole de stat au încheiat recoltarea porumbului.' 
La semănat sînt fruntașe unitățile din consiliile agroindustriale Obirșia 
de Cîmp, Gruia și Gogoșu.

ÎN JUDEȚUL CLUJ, pînă în seara zilei de 11 octombrie, s-au semă
nat 51 858 hectare cu griu din cele 57 300 hectare. Toate cele opt 
întreprinderi agricole de stat, precum și un însemnat număr de coope
rative agricole de producție au încheiat semănatul.

noi. E omul 
a lucrat în 

aici. De săp- 
nou zilele și 

____ _____ ,__ ___ consiliul unic 
agroindustrial Gruia ; știe bine fie
care tarla, locurile unde s-a stabilit 
din seara precedentă concentrarea, 
în această zi, a forței de muncă. 
Străbatem tarlalele și vedem în de
părtare patru semănători. Mecaniza
torii Gheorghe Popa. Dumitru Tudor 
și Dumitru Sabău și-au propus pen
tru astăzi să atingă cea mai mare 
viteză la semănat: 16 hectare pe 
semănătoare. în ziua precedentă au 
realizat 14 hectare.

— încă de la ora 4 am adus aici, 
lingă parcela unde însămîntăm, în
treaga cantitate de sămînță. La ora 
6 am și început munca — ne spune 
Gheorghe Băcanu, inginerul șef al 
unității (răspunde din partga comi
tetului comunal de partid de reali
zarea volumului de lucrări prevăzut 
în graficul zilei la semănat — n.n.). 
Dacă se Vor însămînța 'pînă în seară 
cele 64 hectare cîte s-au planificat 
pentru cele 4 semănători 7 Se poate 
chiar mai mult. Tractoriștii au lingă 
ei un om competent și întreprinză
tor. în ferma legumicolă, unde ajun
gem, îl întîlnim pe secretarul comi
tetului comunal de partid, Aurel 
Cergă. Peste 250 cooperatori zoresc, 
repartizați pe parcele și sortimente 
de legume, recoltarea. Ii ajută con
cret și primarul.

în toate locurile unde ne oprim în 
cursul zilei găsim pe cei 57 de mem
bri ai comitetului comunal de partid 
în punctele hotărîtoare de lucru, re
partizați mai ales acolo unde prin 
exemplul de inițiativă și hărnicie îi 
antrenează pe cooperatori și meca
nizatori la grăbirea ritmului. Seara 
sintem prezenți la bilanțul zilei. In
tr-adevăr, bilanț bogat : recoltatul 
porumbului s-a încheiat pe cele 600 
hectare. S-au insămînțat, numai în 
această zi, 68 hectare cu grîu (deci 
viteza planificată s-a depășit). Au 
mai rămas de semănat 62 hectare... 
(practic, o zi bună de muncă). Ceva 
mai greu a mers cu transportul po
rumbului din cimp in spațiile de de
pozitare. Au mai rămas pe cîmp 
tone porumb. Se face un apel la toți 
comuniștii, la cadrele de conducere. 
Birqul comitetului comunal de partid 
ia pe loc o hotărîre : activitatea nu 
va înceta pînă la miezul nopții...

Pentru că, atunci cînd o cer inte
resele majore ale comunei, pentru 
comuniști nu există odihnă.

Cerința — „pînă pe 15 octombrie 
toată recolta în hambare, toate su
prafețele însămințațe" — s-a transfor
mat aici, m solara și îmbelșugata 
cîmpie dolieană, intr-o acțiune de 
masă. Un argument. Din inițiativa și 
sub directa coordonare a secretariatu
lui comitetului județean de partid, 
începînd de alaltăieri, peste 5 000 de 
oameni ai muncii din unităti și in
stituții craiovene. elevi si studenti 
își dau „bună-dimineata" si „seară- 
bună“ in cimp, alăturîndu-si hărnicia 
și spiritul lor de întrajutorare zecilor 
de mii de lucrători si locuitori ai 
satelor pentru strîngerea la timp și 
fără pierderi a porumbului.

Ieri, 11 octombrie, in zorii zilei, 
mare animație în spatele Naționalu
lui craiovean și în gară : 35 de au
tobuze și o garnitură de tren în care 
s-au urcat peste 7 000 de oameni ai 
muncii din Craiova, elevi si studenti 
cu destinația Leu și Motătei. Afumați 
și Giubega, Robănești si Goiești. 
Recunoaștem printre ei elevi ai gru
pului școlar „Electroputere". ai li
ceului C.F.R., ai liceelor industriale 
nr. 1, 2 și 4. studenti, oameni al 
muncii de la institutul județean de 
proiectări. Inspectoratul județean 
pentru controlul calității produselor. 
ADAS, C.E.C., unități ale coopera
ției meșteșugărești, unităti comercia
le, Banca Națională, Institutul de 
cercetări și proiectări miniere pentru 
lignit Craiova.

Toată lumea, in straie de... ogor.

Voie bună, precum se arată si ziua. 
Mult haz. se fac glume... în versuri 
la adresa fruntașilor din ziua prece
dentă. (De alaltăieri s-au îndreptat 
în fiecare dimineață spre ogoare 
5 000 de craioveni), („Foaie verde 
cucuruz / I.P.J.-ul li mai sus / Nici 
ADAS-ul nu-i mai jos I A string la 
porumb vîrtos").

La răsăritul soarelui facem un prim 
popas la ferma Greaca a I.A.S. Cra
iova. Peste 1 000 de oameni al muncii 
din unitățile șl Instituțiile craiovene 
își luaseră în primire, fiecare în 
parte, zona repartizată. In cîmp, 
sacale cu apă. 25 de mașini pentru 
transportul porumbului in baze. Șeful 
echipei de 15 culegători de la Inspec
toratul județean pentru controlul ca
lității produselor este Ion Teau, 
secretarul organizației de partid. Ei 
au intrat primii în lan. Pe tarla. în 
fruntea celor 12 oameni ai muncii de 
Ia ADAS l-am întîlnit pe Constantin 
Stănescu, directorul acestei instituții. 
Prin pădurea de porumb zărim cu- 
legînd de zor pe arhitectul Dan Ni- 
colae. directorul Institutului județean 
de proiectări. Cei mai numeroși par
ticipant! au fost de la unitățile co
merciale șl ale cooperației meșteșu
gărești.

...Ora 9,30. Parcela „Panaghia". Șase 
clase de elevi de la Liceul energetic 
din Craiova, constituiti în echipe de 
culegători și Încărcători. își făceau 
conștiincios datoria.

Soarele urcase în cumpăna zilei. 
8 studenti din anul II al Facultății de 
agronomie, urcați pe tractoare, arau 
și discuiau. Vasile Pirvoiu s-a luat la 
întrecere cu un mecanizator de pro
fesie. L-a întrecut. „Peste 210 stu
denti din anii I-IV ai facultății noas
tre au lucrat pe tractoare în această 
campanie1* — ne spune tovarășul 
Constantin Barbu, decanul Facultății 
de agronomie din Craiova.

La ferma ti. 4 a I.A.S. Leu — 
peste 100 de oameni ai muncii de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
miniere pentru lignit Craiova. „Noi 
lucrăm aici toată această săptămînă 
— ne spunea tovarășul Marin Petres
cu. secretarul organizației de partid. 
Nu ne întoarcem la locurile noastre 
de muncă pînă ce nu culegem toate 
cele 15 hectare repartizate".

Aseară, In amurg, autobuzele și 
trenul special au adus la casele lor 
pe cei peste 7 000 de craioveni. pen
tru ca astăzi. 12 octombrie, de dimi
neață. să-i ducă din nou in cîmp. A 
fost o zi record. Ing. Ion Bora, di
rectorul Trustului I.A.S. Dolj, prezin
tă bilanțul zilei de ieri : In cele 13 
unităti agricole de stat s-au recoltat : 
260 hectare cu porumb. 45 tone stru
guri, 66 tone legume. 80 tone fructe, 
3 hectare sfeclă furajeră, s-au încăr
cat si transportat 450 tone porumb.

Craiovenii și-au făcut datoria. Fe
licitări.

Nicolae BABALĂU
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RĂSPUNS
Buzău. Ing. GHEORGHE DRĂ- 

GOI, directorul stațiunii de cerce
tare și producție pomicolă, ne-a 
spus ieri : Ritmul de primire a 
ambalajelor a crescut la 100 
containere și 3 000 de lăzi zil
nic. Un număr de 400 containere 
ne-a fost asigurat de către direc
ția de specialitate din Ministerul 
Agriculturii prin redistribuire de la 
depozitul Militari din București. 
De asemenea, am suplimentat forța 
de muncă cu încă 600 oameni, ast
fel în livezile județului acum se re
coltează circa 1 200 tone fructe pe 
zi“. Vom reveni asupra felului în

LA ÎNTREBĂRILE DE IERI
care se vor asigura, pe mai de
parte, ambalajele.

Ing. SILVIU STRASSER, direc
torul I.L.F. Bacău : De două 
zile trimitem cîte 6—7 mașini 
cu ambalajele necesare la fer
ma din Benești, care asigură 
preluarea unei cantități de 60—70 
tone de mere. în cel mult două zile 
vom lichida stocul de mere exis
tent în livadă. De mîine (12 octom
brie) vom dirija spre Benești alte 
8—9 mașini eliberate de la trans
portul legumelor. Vrem ca în cel 
mult o săptămînă să preluăm în

treaga recoltă de fructe din județ, 
inclusiv de la Benești.

MIHAI MIHAlLA, economist, fer
ma Benești a I.A.S. Traian. Chiar 
în ziua apariției în ziar a notei în 
care am fost criticați am luat mă
sura ca 150 de oameni să' lucreze 
numai la sortarea merelor aflate în 
stoc. In același timp s-a stabilit ca 
restul producției să fie sortată con
form stasului odată cu culesul. 
Ducem totuși In continuare lipsă 
de ambalaje. în special de lăzi. 
Box-paleții pe care ni-i trimite 
I.L.F.-ul nu asigură preluarea re
coltei în condiții corespunzătoare.

STOP! indisciplinei în transportul recoltei! Lanul nu miroase a cafeluță...

O relatare din Alba...
în Alba. în aceste zile de efort in

tens, specific campaniei de toamnă, 
un loc important ocupă transportul 
din cimp al recoltei. Acțiunea se des
fășoară in multe unități ca pe roate. 
Există însă în organizarea transpor
turilor multe nereguli.

In mină cu o situație privind asi
gurarea cu mijloace de transport a 
unităților agricole, am urmărit ieri 
(11 oct.) dacă ce este scris pe hîrtie 
corespunde cu realitatea. Ne adre
săm șefului autobazei Alba Iulia, 
Ion Bucur, întors atunci din control :

— Capacitățile puse la dispoziția 
unităților sînt folosite la... întreaga 
capacitate ?

— E greu de dat un răspuns. 
Aflăm mai tîrziu, peste cîteva zile, 
cînd ne vin foile de parcurs.

Adică la spartul tîrgului, după în
cheierea campaniei ? Pină vin foile 
de parcurs, să prezentăm noi cîteva 
fapte : în ziua de 10 octombrie, or
ganele de circulație au oprit pe șo
seaua Blaj-Teiuș, pe parcursul a 
citorva ore, 39 de mașini care circu

lau fără rost, fără încărcătură. Prin
tre acestea se aflau și autovehiculele 
cu numerele 21-AB-3537, 31-AB-
2631, 31-AB-2587 de la Autobaza 
Blaj și 31-AB-2618 de la Autobaza 
Alba Iulia. Intrucît în apropiere, la 
cooperativa agricolă din Mihalț era 
multă sfeclă de transportat, mașinile 
respective și șoferii au fost îndrep
tați în această direcție. Conducerea 
I.T.A. Alba a tras concluziile nece
sare 7

Multe acte de indisciplină sînt fa
vorizate chiar de conducerile unită
ților agricole. Astfel, mai multe zile 
la rind nici președintele, nici ingi
nerul șef de la C.A.P. Mihalț nu au 
luat măsuri pentru parcarea in co
mună a mașinilor I.T.A. repartizate 
unității. Practic, nu au asigurat paza 
lor pe timp de noapte. Ca urmare, 
mașinile făceau naveta 20 km. la 
Alba Iulia, risipind timpul și ben
zina. în ziua de 10 octombrie, ingi
nerii șefi de la cooperativele agri
cole din Oarda de Jos și Drîmbar 
au solicitat pentru a doua zi la

transport cîte patru mașini. Dimi
neața următoare, președinții coope
rativelor respective au revocat ce
rerea, solicitînd doar cite două ma
șini. Cum pot fi calificate asemenea 
fapte decit harababură și lipsă de 
răspundere 1 Cazul nu este, din pă
cate, singular. Constatind că lipsește 
griu de sămîntă în toiul semănatu
lui (!!!), președintele cooperativei 
agricole de producție din Cergău a 
trimis autocamioanele 21-AB-1729 și 
21-AB-434 la baza de recepție Sîn- 
timbru. A uitat insă să expedieze 
griul pentru schimb. Mașinile scoase 
de la transport s-au dus goale și au 
venit goale, cale de 100 km. Unde 
nu-i cap, vai de... benzină.

Asemenea manifestări de indisci
plină, slabă organizare sint acum, 
în vîrf de campanie, și mai păgubi
toare, și mai costisitoare. De aceea 
este necesar ca printr-un control 
mai riguros, permanent, transportul 
recoltei să fie organizat peste tot in 
flux, cu maximă eficiență.

Ștefan DIN1CA.
corespondentul „Scînteli”

...si o scrisoare către redacție» »

într-o scrisoare adresată redacției, 
tovarășul Sorin Pencea, șeful auto
bazei 6 Filaret, ne-a rugat să facem 
publice următoarele :

„înțelegem necesitatea și ne stră
duim să asigurăm cu promptitudine 
mijloacele de transport solicitate de 
unitățile agricole din județul Ilfov. 
Strădanie ce trebuie insolită de 
aceeași preocupare din partea bene
ficiarilor pentru a folosi mașinile 
cit mai intens. Desele nereguli din 
ultimele zile m-au determinat să 
mă adresez „Scinteii". Iată cîteva.

Pe ziua de 8 octombrie, unul din 
cele 5 camioane repartizate la I.A.S. 
Mihăilești a staționat pentru des
cărcare la F.N.C. Sabaru, de la orele 
11 la 19,30. Altul, intrat tot aici la 
ora 13,50, a fost descărcat abia a 
doua zi la 14,30. Motivul 7 Numai 
două femei au fost repartizate la 
descărcat... Din această cauză șoferul 
de pe autocamionul 21-B-5140 și-a 
adus soția și cumnații pentru a 
descărca mașina, iar ceilalți șoferi 
s-au apucat singuri de treabă.

Un aspect asemănător la C.A.P.

Dărăști-Vlașca. De aici, zilnic pri
mim apeluri telefonice de la șo
feri că, in gara Progresul, nu este 
nimeni de la cooperativă care să 
descarce mașinile. Duminică — 7 oc
tombrie — delegatul nostru a trebuit 
să-1 deranjeze pe președintele coo
perativei agricole acasă și nu în 
cimp, unde ar fi trebuit să fie. pen
tru a mobiliza forța necesară. Pînă 
la urmă, tot șoferii cu soțiile au des
cărcat autocamioanele.

Printre altele, neasigurarea unor 
echipe permanente la descărcat este 
principala cauză care face ca multi 
dintre șoferii noștri să nu realizeze 
decit una, maximum două curse pe zi".

N.R. Aspectele semnalate sînt fără 
echivoc și orice comentariu este 
inutil. întrebăm doar unde au fost 
și ce fac delegații organelor agricole 
repartizați în aceste zone 7 Să credem 
oare că s-au împăcat cu dezordinea 
și indisciplina de care dau dovadă 
conducerile acestor unităti în ce pri
vește organizarea transportului 7

Dumitru MANOLE

— Vezi ? Au luat-o spre cantină, nu cunosc oamenii drumul. Spu- 
ne-le că lanul de păpușoi e în altă parte...

. Desen de M. Caranfil
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ADEVĂRATUL SUBSTRAT 
AL UNOR SPECULAȚII TE
ORETICE. Este cunoscut că, în 
ultima vreme, în gindirea social- 
economică occidentală s-au extins 
tonalitățile sumbre, recunoscîndu-se 
deschis, cîteodată cu accente alar
mante, dificultățile cu care se con
fruntă societatea capitalistă contem
porană, cît și imposibilitatea de a li 
se găsi modalități eficiente de rezol
vare. Este o sinceritate care nu tre
buie să mire : faptul că chiar unii 
apologeți ai capitalismului se situ
ează pe asemenea poziții nu face 
decit să exprime realitatea că aceste 
dificultăți au devenit atît de proemi
nente, de grave și de frapante, incit 
ignorarea sau escamotarea lor sînt 
cu neputință.

In același timp, retine însă atenția 
că_ au început să se înmulțească și 
luările de poziții — prin articole, 
conferințe, cărți — care au drept fir 
conducător ideea 
că problemele ________________
grave ce se ridi
că azi în fața so
cietății capitalis
te „ar afecta de
opotrivă și socia
lismul", ar îm
brăca aceleași 
forme de mani
festare, ar avea 
aceeași virulență 
și aceleași conse
cințe. Ideologii 
burghezi deduc 
de aici „că socialismul nu este deci 
mai bun decît capitalismul", că am
bele moduri de producție ar fi la fel 
de vulnerabile în fața fenomenelor 
economice negative.

...Și. de aci. se ajunge la un pas de 
concluzia : construirea societății so
cialiste ar fi o utopie. Pas pe care 
unii teoreticieni sau publiciști — ex
celează în această privință Raymond 
Aron, Jean Francois Revel și alții — 
nici nu se sflesc să-1 facă. încercînd 
dezgroparea și reînvierea străvechii 

a propagandei burgheze 
științific

re care se afirmă ca un proces 
real, tocmai pentru că aceste forte 
oferă o alternativă în vederea depă
șirii actualelor dificultăți economice.

Criticile ideologilor burghezi vi
zează practic totalitatea laturilor 
orînduirii socialiste. în rîndurile de 
fată ne propunem să ne referim la 
cîteva aspecte esențiale din sfera 
economiei.

CINE ESTE GENERATO
RUL CRIZEI ? Ca un laitmotiv, 
aceste speculații pornesc de la feno
menele de criză : se pretinde astfel 
că „crizele economice nu mai 
sînt un apanaj al capitalismu
lui" („Die Zeit" — R.F.G.), că
„întregul bloc răsăritean cade, prac
tic, acum într-o criză grea" („Neue 
Kronen Zeitung" — Austria), că ță
rile Europei răsăritene, „după 30 de 
ani de ascensiune anemică se află 
dintr-o dată în fata unor dificultăți

de 
Să

crizei economice. Evident, criza eco
nomică reprezintă o realitate și ea 
se manifestă pe plan mondial ; în 
condițiile interdependențelor proprii 
lumii de azi, ale diviziunii interna
ționale a muncii, este inevitabil ca 
fenomenele negative generate 
criză în economia capitalistă
afecteze într-o anumită măsură și 
țările socialiste. Dealtfel, teoria so
cialismului științific a susținut întot
deauna că cele două economii — 
socialistă și capitalistă — nu sînt 
paralele, nu pot fi izolate una de 
alta ; orice încercare de a le despărți 
printr-o prăpastie de netrecut ar fi 
contrară legilor economice obiective, 
n-ar rezista timpului și s-ar solda 
printr-un eșec.

înainte de a ne opri Insă asupra 
modului, gradului și proporțiilor în 
care se manifestă fenomenele crizei, 
se impun cîteva întrebări prelimi
nare. dar esențiale : unde. în care 
economie, a izbucnit actuala criză 
economică ? Cine a fost „producăto-

Au tuvintul... realitățile
Fenomenele crizei economice și cele două moduri de producție (I)

cincinal este prevăzut un ritm me
diu de creștere a producției nete in
dustriale de 9—10 la sută, ritm con
siderabil sporit in ramurile de 
avangardă ale progresului tehnic.

Or, în acest timp, în țările capita
liste s-au înregistrat serioase regrese 
sau încetiniri ale ritmurilor de creș
tere. în Italia, produsul national brut , 
urmează să crească pină în 1980 cu 
1,5 la sută ; producția industrială a 
S.U.A. a scăzut în luna iunie eu 0,9 
la sută fată de aceeași lună a anului 
trecut ; în Anglia, produsul national 
brut urmează să crească anul acesta 
numai cu 2.25 la sută, în Norvegia 
— tară care a beneficiat din plin de 
„boom“-ul producției petroliere — cu 
1,8 la sută etc.

într-un studiu dat 
cității, „Toronto Dominion 
de pildă, releva că „dacă 
1979, sporul produsului 
global in Canada va 
2.3 la sută, în cursul anului viitor, 
din cauza stagnării economiei, acest 

spor va fi de nu
mai 1,8 la sută. In 
multe ramuri e- 
conomice. nu se 
va produce nici 
un spor al pro
ducției". Un alt 
studiu întocmit de 
un grup de eco
nomiști occidentali 
arată că în 1979 
„produsul 
nai brut al 
capitaliste 
trializate

recent publi- 
Bank", 

în anul 
national 
fi de

aserțiuni 
potrivit căreia socialismul 
ar fi „un mit“.

Desigur, s-ar putea ca unii cititori 
să spună că sînt prea absurde ase
menea speculații ca să merite răs
puns, — astăzi cînd socialismul în
seamnă „ceva" pe planeta noastră, 
este realitatea materială în care tră
iește mai bine de un sfert din ome
nire.

Să ne oprim, totuși, asupra acestor 
afirmații, înțelegînd că ele urmăresc:

a) să creeze o diversiune și să 
abată atenția maselor largi popu
lare din țările capitaliste de Ia gra
vele dificultăți economice pe care 
trebuie să le înfrunte ;

b) să demobilizeze masele munci
toare, forțele sociale largi de la 
lupta împotriva efectelor crizei.a- 
runcate în primul rind pe umerii 
lor ; ,

c) să discrediteze ideologia socia
lismului științific, gindirea marxis
tă. care exercită o influentă și o 
putere de atracție crcscînde ;

d) să ridice piedici în calea efor
turilor partidelor comuniste și mun
citorești, a căutărilor lor de a găsi 
căi proprii, soluții noi. originale, 
adecvate condițiilor concrete din 
țările respective, pentru realizarea 
schimbărilor sociale structurale de 
natură să deschidă drum dezvoltă
rilor spre socialism ;

e) să stăvilească, în general, 
creșterea forțelor de stingă, crește-

economice („Le Monde", „Die Zeit"), 
că „sistemul socialist nu poate înre
gistra rezultate bune decît numai 
în scurte perioade de redresare..." și 
că „din 1960, țările C.A.E.R. nu au 
progresat deloc mai rapid decît ta
rile din Occident" („Le Figaro").

Merită să ne oprim, fie și pe scurt, 
asupra cîtorva din aceste aserțiuni, 
strecurate cu așa-zisă discreție, cum 
ar fi „ascensiunea anemică", „pro
gresele deloc mai rapide" ale țărilor 
socialiste.

Desigur, este greu de crezut că 
autorii respectivelor afirmații nu cu
nosc asemenea realități, precum fap
tul că în perioada 1951—1978 pon
derea țărilor socialiste în producția 
industrială mondială a crescut de la 
circa 20 la sută la peste 40 la sută, 
că ritmurile de sporire a producției 
înregistrate de acestea au depășit, 
de regulă, de 2—3 ori și chiar 4 ori 
ritmurile țărilor capitaliste, că ase
menea ritmuri înalte au fost proprii 
țărilor socialiste în întreaga perioadă 
postbelică.

Este adevărat că unele țări capita
liste au cunoscut si ele cîteodată 
ritmuri înalte de creștere a produc
ției, uneori chiar superioare ce
lor realizate de socialism — , de 
pildă. Japonia, Italia, Brazilia ; dar 
se știe bine că aceste ritmuri au fost 
efemere, au avut un caracter con- 
junctural, de scurtă durată; fiind ur
inate de îndelungate perioade 
stagnare și dificultăți, din care 
le din țările menționate nu au 
nici astăzi.

Cam așa arată „creșterea 
mică" sau ritmurile „relativ 
le" de dezvoltare. Dar este
de crezut că... linsa de documentare 
stă la baza aserțiunilor amintite și 
poate ar fi prea mult să le pretin
dem respectivilor autori chiar 
respect, dacă nu scrupulos, 
minim al adevărului.

rul‘‘ ei ? Cine a exportat-o spre res
tul lumii, spre țările socialiste, spre 
țările lumii „a treia" 1

Răspunsul îl dau faptele vieții, cit 
se poate de clare, care confirmă și 
reconfirmă că modul de producție 
capitalist este purtătorul organic și 
generatorul permanent al fenomene
lor de criză.

de 
une- 
ieșit

ane- 
ega- 
greu

și un 
măcar

de laDupă cum se vede, premisa 
care se pornește sînt manifestările

Culorile bucuriei
De zece ani încoace, cu

lorile Vultureștiului, de
senele copiilor din acest 
sat îndepărtat, ascuns în
tre dealurile și livezile de 
pe valea Argeșului, și-au 
dobîndit un palmares ar
tistic deosebit de bogat. 
Aproape că nu există ma
nifestare artistică națio
nală sau internaționa
lă la care copiii acestei 
așezări să nu fi fost răs
plătiți cu binemeritate 
distincții. Și aceasta dato
rită muncii pedagogice 
atente, pasiunii si entu

ziasmului cu care inițiato
rul și conducătorul acestui 
cerc — profesorul Ion 
Mărgescu — a știut să-i 
îndrume încă de la în
ceputuri.

în ultimii doi ani însă, 
copiii Vultureștiului nu 
au mai expus. Explicația 
se află în însăși expozi
ția pe care au deschis-o 
în sălile Dalles. Este vor
ba de o nouă și amplă 
manifestare, care cuprin
de alături de desenele 
realizate in ultimii doi ani 
de noile generații cu pre
ocupări artistice- și lu
crări ale acelora care, 
acum zece ani, au atras 
atentia asupra acestui nu
cleu artistic.

Nu s-ar putea spune 
citi dintre cei ce expun 
acum se vor dărui unui 
drum cu adevărat artis
tic. Și lucrul în sine nu 
are importanță în acest 
context. Importante sînt. 
deocamdată, aceste mani
festări ale imaginației și 
emotivității — relevante 
sub raport psihologic, a- 
ceste imagini care deschid

Scrisoarea a fost tri-

Finalul 
unor peregrinări
„La întreprinderea 

de autoturisme Pitești 
este șef al biroului de 
aprovizionare Gheor- 
ghe Rădulescu, om cu 
multiple relații —- se 
arăta intr-o scrisoare 
primită în luna mai 
a.c. la redacție. A 
funcționat în unitate 
cind pe postul de di
rector administrativ, 
cînd pe cel de șef al 
biroului vînzări auto
turisme. din care a 
fost scos pentru nu
meroase nereguli și 
apoi numit ...șef al bi
roului de aprovizio
nare. In această cali
tate el produce uni
tății numeroase greu
tăți. dovedindu-se to
tal necorespunzător".

misă pentru cercetări 
Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. Nu 
cunoaștem din ce mo
tive răspunsul a întir- 
ziat cu mult peste 
termenul legal, pină 
la sfîrșitul lunii sep
tembrie, cînd ni se co
munică justețea sesi
zării : sus-numitul „nu 
s-a achitat în mod co
respunzător de înde
plinirea sarcinilor ce-i 
reveneau, creind unele 
greutăți In aprovizio-. 
narea ritmică a pro
cesului de producție". 
Mai aflăm din răspuns 
că acesta introducea și 
consuma în unitate 
băuturi alcoolice în 
timpul programului, că 
n-are studii corespun
zătoare funcției. în 
schimb are la activ o 
condamnare pentru de
lapidare. în consecin
ță. s-a hotărît ca. în- 
cepind de la 1 octom

EVOLUȚII ELOCVENTE- 
PENTRU CINE VREA SĂ 
VADĂ... Sînt semnificative în a- 
ceastă privință evoluțiile înregis
trate în legătură cu criza energetică, 
criză care — așa cum se știe — 
se face resimțită pe toate me
ridianele. întrucît dezvoltarea e- 
nergeticii constituie baza si premisa 
dezvoltării industriale, este firesc ca 
în condițiile unei crize energetice să 
se producă o încetinire a ritmurilor 

cum au 
cele

— _______ „ _____ ..lire a r
de creștere economica. Dar 
reacționat. în aceste condiții, 
două moduri de producție ?

Este știut că fenomenele 
energetice au început să se manifes
te cu acuitate în ultimii 6—7 ani. Re- 
ferindu-ne la evoluția pe care a cu
noscut-o în această perioadă econo
mia noastră națională — este firesc 
să avem în vedere propriile realități
— este de observat că în perioada 
1971—1978 volumul producției globa
le industriale a crescut de peste 2.5 
ori, cu Un ritm mediu anual de creș
tere de 12,2 Ia sută. Nu ăr fl o diva
gație să amintim că în general, fă- 
cînd abstracție de această perioadă, 
în, prezent producția industrială a 
țării noastre este de 47 de ori mai 
mare decît în 1938. ritmul mediu 
anual de creștere (foarte „anemic", 
nu-i așa ?) fiind de peste 12 Ia sută.

Mai mult: deși pentru următorii 
ani nu se întrevede o soluționare 
radicală pe plan mondial a proble
mei energetice, ne propunem în 
continuare ritmuri înalte de dez
voltare economică ; pentru viitorul

privitorului porți spre o 
lume plină de candoare și 
fantezie. O lume în care 
desenul și culoarea ex
primă bucuria de a privi 
și cunoaște, de a comu
nica rezultatele acestei 
investigații, de a înțelege 
și interpreta evenimente
le mai mici sau mai mart 
ale existentei lor coti
diene.

Urmărești cu îneîntare, 
de pildă, ciudata meta
morfoză a unei păsări al
cătuite din figuri surî- 
zătoare de copii („Pasă
rea copiilor" de Dumi
trescu Constantin) sau, in 
viziunea lui Ciobănea M.

brie a.c.. să fie înlocuit 
din funcție si pus în 
discuția colectivului de 
oameni ai muncii din 
sectorul respectiv.

Cum se vede, pere
grinările prin posturi 
de conducere par să 
se fi încheiat...

Dușuri in loc 
de tavane ?

Șantierul de con
strucții Suceava a dat 
în folosința locatarilor, 
la 30 decembrie 1977, 
blocul T 48 din bd. 
George Coșbuc. „Bloc 
impozant. cu zece 
etaje, remarcă Gheor- 
ghe Zgîian. semnata
rul scrisorii. Dar 
bucuria noastră, a ce
lor de la ultimul etaj, 
a fost de scurtă dura
tă. într-o zi ne-am 
pomenit că plouă în 
apartamente aproape

crizei

națio- 
țărilor 
indus- 
crește 

cu 2,2 la sută, fată de 3,6 la sută anul
trecut. In 1980, creșterea va fi mai 
mică : 1,6 la sută". Consemnînd faptul 
că creșterea productivității muncii în 
S.U.A. stagnează de o bună perioadă 
de timp, ziarul „Le Monde" precizea
ză : „In anul 1978 s-a înregistrat chiar 
un ritm de minus 3,3 la sută, fiind 
pentru prima oară din 1973, cînd pro
ductivitatea scade, in cifre absolute, 
in Statele Unite".

Desigur, ritmul de creștere a pro
ducției industriale este un indicator 
sintetic, care înglobează un șir de as
pecte deosebit de semnificative ale 
vieții economice. Oprindu-ne asupra 
unor asemenea aspecte, s-ar 
pune autorilor 
despre „criza sistemului socialist' 
cîteva întrebări ca, de pildă : unde se 
manifestă o subfolosire a capacități
lor de producție — și unde se aplică 
o politică de stat și un mod de orga
nizare a activității economice urmă- 
rindu-se realizarea unor indicatori 
cit mai înalți de utilizare a acestor 
capacități 7 Unde se planifică restrîn- 
gerea personalului productiv ei 
unde se urmărește extinderea lucru
lui în mai multe schimburi ? Unde 
se scot din circuitul productiv im
portante mijloace de producție, se 
înregistrează nenumărate falimente, 
cîteodată chiar în cascadă — și unde 
se realizează ample programe de in
vestiții pentru realizarea de noi și 
noi și iarăși noi capacități producti
ve, concomitent cu extinderea celor 
existente ? ,

Poate că fenomenele de criză eco
nomică nu înseamnă, implicit, si o 
criză a informației — încît autorii 
sus-menționatelor aserțiuni ar putea 
să găsească răspuns la întrebări.

Sînt doar cîteva aspecte care arată 
— desigur, oricui vrea să vadă —ț 
unde există adevărata criză a mo
dului de producție. Despre alte as
pecte — într-un număr viitor al zia
rului.

__  . _ putea 
diferitelor „teorii"

Nicolae CORBU 
Ioan ERHAN

Literatură și
(Urmare din pag. I)

Ion, imaginea unui dîrz 
„Apărător de țară", mo
derne nave cosmice care 
survolează deasupra unei 
căsuțe țărănești („în Cos
mos" de Arsenescu Pa- 
raschiva) sau o scenă ve
selă de nlugușor (Bichi 
Elena Mani). Sînt doar 
citeva exemple, si numă
rul lor ar' putea fi mult 
amplificat, care ni-i pre
zintă o dată mai mult pe 
realizatori ca pe niște co
pii înzestrați cu un acut 
simț de observație, cu o 
libertate plină de farmec 
a exprimării.

Marina PREUTU

anii din urmă, pe lingă romanele și 
piesele de teatru in paginile cărora 
trăiesc simboluri de viață româneas
că autentică, fie de ieri ori de astăzi, 
să apară și destul de multe cărți 
care nu reușesc să transforme 
cenușiul unor relatări anodine în nici 
o imagine cu caracter semnificativ 
despre viața noastră contemporană. 
Semnificația operei de artă de
vine o realitate în momentul în 
care cititorul începe să mediteze 
asupra înțelesurilor vieții eroilor, 
asupra sensului moral, pe care îl de
gajă conflictul în care ei sînt angre
nați. Or, autorul, prozatorul sau dra
maturgul sînt chemați să-și constru
iască de asemenea manieră persona
jele și conflictele îneît nu numai să-l 
facă pe cititor să urmărească o ac
țiune, dar să-i solicite gindirea, să-l 
facă să-și scruteze conștiința, să-și 
privească retroactiv viața din per
spectivă morală. A înșirui fapte, din 
care unele pot fi palpitante, a ră- 
mine la anecdotică și a restringe 
existenta noastră la fapte periferice 
nu înseamnă că am scris o literatu
ră menită să dureze. De ce reamin
tim asemenea lucruri, îndeobște cu
noscute ? Pentru că, dacă este cazul 
să ne gindim mai profund la j'căile 
înaintării noastre spre o nouă cali
tate a literaturii, a artei românești — 
domeniu unde acumulările sint im
presionante — cred că asemenea exi
gențe, cum sînt cele arătate, nu tre-

NATE șam
ca afară. I-am anunțat 
pe cei de la șantierul 
de construcții, pe cei 
de la E.G.L.C.. am tri
mis numeroase sesi
zări la diferite autori
tăți, însă totul în za
dar".

Consiliul popular al 
municipiului Suceava, 
confirmînd temeinicia 
sesizării, ne răspunde 
că, „întrucît blocul 
sus-amintit este în ter
men de garanție, auto
rul sesizării a fost în
drumat Să se adreseze 
șantierului de con
strucții Suceava, care 
n-a dat atentia cuve
nită sesizărilor sale. în 
consecință, s-a dispus 
ca E.G.L.C.-Suceava 
să execute lucrările 
de remediere a defi
cientelor. urmînd ca 
banii cheltuiți în plus 
să fie recuperați, la 
recepția finală, de la 
cei în cauză".

Unde-i lege, 
nu-i tocmeală
Toma Paliu din 

București, contabil la 
Institutul de cercetări 
pentru valorificarea 
legumelor și fructelor, 
ne-a sesizat că. cu 
toate demersurile fă
cute pe linie adminis
trativă și pe calea jus
tiției, conducerea insti
tutului nu i-a rezolvat 
problema unei impu- 
tații bănești nedrepte. 
Situația durează din 
1978, cînd. cu ocazia 
unei revizii, 1 s-au 
imputat 5 747 lei. sumă 
ce ar reprezenta, după 
afirmația din decizie, 
diferența de bani în
casați necuvenit de 
T. P. Au urmat sesizări 
ale sus-numitului, o 
acțiune în justiție sol
dată cu anularea deci
ziei de imputare șl 
exonerarea sa de orica

datorii bănești față de 
institut. „Cu toate a- 
cestea — ne semnala 
autorul scrisorii — lu
crurile au rămas ne
schimbate. cei în drept 
ignorînd nu numai 
dreptatea pe care o 
am, ci și o hotărîre 
judecătorească".

Scrisoarea sa a fost 
înaintată Tribunalului 
municipiului București, 
care ne-a comunicat 
că atît instanța de 
fond, cit și cea de re
curs i-au dat dreptate, 
anulînd decizia de im

Imagine din municipiul Satu Mare
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LA CRAIOVA: I

FAPTUL
DIVERS
Niciodată
toamna
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Prin cîteva puncte „fierbinți44 
în așteptarea sezonului rece

Am însoțit trei zile în șir o echipă 
de control al oamenilor muncii, alcă
tuită din tovarășii Bujor Iovănel, 
Li viu Urcan și Dumitru Cojocaru, 
lucrători la Direcția regională C.F.R. 
Craiova. Am însoțit această echipă 
la acele puncte „fierbinți" unde ape
lează cu insistentă omul acum, în 
pragul sezonului rece. Primul popas: 
depozitul de combustibil nr. 114.

Ne uităm în jur, iar șeful echipei 
de control, tovarășul Bujor Iovănel. 
îi zice tovarășului Constantin Ca- 
laugin, șef de depozit :

— Oamenii dv. par să nu fie con
trolați de nimeni. Peste tot e numai 
cărbune făcut pulbere, numai bălți 
și băltoace, numai 
lemne aruncate 
care încotro. Văd 
că din sase cami
oane. cîte urma să 
aveți la îndemi- 
nă, nu dispuneți 
decît de trei. în 
felul ăsta, nu cre
deți că-i lăsați 
pe oameni Ia mina camionagiilor par
ticulari ?

Lingă noi s-a oprit un om :
— Ia uită-te. tovarășe — zice el 

șefului de depozit. De ce nu respec
tați legea? Mi s-au dat 2 700 kg căr
buni și numai 600 kg lemne. Or. nu 
acesta este raportul.

— Da, altul trebuie să fie raportul 
— a intervenit tovarășul Liviu 
Urcan, membru în echipă. De ce se 
procedează așa ?

în jurul nostru, pe la bascula de 
la poartă — gruburi și grupulețe de 
„preferați", așteptau ca noi să ne 
isprăvim treaba. iar ei să intre 
în legătură cu „șeful". De ce ? Nu 
cumva raportul dintre lemne si căr
buni este nerespectat la unii și prea 
„respectat" Ia alții ? Oprim camionul 
nr. 31—DJ—7242 și-i controlăm acte
le. înăuntru, după acte, jumătate 
erau lemne, jumătate cărbuni.

— E vina mea... N-am știut că... 
zicea responsabilul.

Echipa de control și-a notat con
statările în procesul verbal, urmînd 
ca a doua zi organele locale, prin 
consiliul municipal al sindicatelor, să 
ia cunoștință de fapte $1. firește, mă
surile corespunzătoare, atît pentru 
starea depozitului și a risipei de căr
buni care se face aici, cît si pentru 
faptul că normele în vigoare (vala
bile pentru toată lumea) nu sînt res
pectate în această unitate comer
cială.

La o margine , a municipiului. în

Trei zile, într-o echipă 
de control al oamenilor 

muncii

semnificație
buie uitate, dimpotrivă, trebuie să 
devină mai conștiente fiecărui crea
tor. în al doilea rind. în momentul 
în care proza și dramaturgia noastră 
încep să tolereze și asemenea ro
mane și piese de teatru, fără să ne 
alarmăm, trebuie să spunem totuși 
că un efort de a pune in evidență 
semnificația faptului obișnuit, de a 
extrage sensul întîmplării, de a de
clanșa gîndul, reflecția și reacția ci
titorului este astăzi mai necesar ca 
orieînd.

Ceea ce au dat cei mai reprezen
tativi autori ai tuturor generațiilor 
dovedește că proza și dramaturgia 
noastră a intrat pe orbita marilor 
sinteze, a simbolurilor, a semnifica
țiilor perene. In aceste condiții, 
acumularea de cărți care nu-și 
propun decit să redea și nu să sem
nifice, care conțin doar încărcătură 
de fapte și nu greutatea gîndului, 
care te cheamă să urmărești o ac
țiune și nu te implică într-o dezba
tere etică riscă să ducă și la o de
formare a opticii lectorului. Litera
tura noastră are astăzi în to'iite 
generațiile scriitori care au realizat 
opere a căror simplă citare ne face 
să' ne gîndim nu la eroi, personaje 
și conflicte abstracte, ci la semnifica
țiile vieții noastre contemporane, la 
direcțiile, prototipurile care au carac
terizat-o, la înnoirile fundamentale 
care au loc în viața și modul de a 
gindi al oamenilor, al tuturor cate
goriilor sociale.

punctul numit de localnici „Cernele", 
se află un mare depozit de legume 
și fructe, crude și conservate. Intrăm 
acolo. Se lucra la sortatul produse
lor, la stivuitul conservelor prepara
te. in timp ce la poarta depozitului 
apăreau mereu camioane pline. Se și 
însilozaseră cîteva mii de tone de 
legume și fructe, dar in curte alte 
sute de tone așteptau. Ce așteptau ? 
Să fie sortate, iar altele să fie arun
cate. Am văzut acolo, la Craiova, 
ceapă care avea acum. înainte de în- 
silozare, frunzele crescute de... 20 
cm lungime, mere făcute borhot în 
cantități imposibil de apreciat. Ba. 
unii dintre sortatori. în fata noastră, 

chiar și a tovară
șului Hie Popes
cu, director al în
treprinderii ju
dețene de legume 
și fructe, și a to
varășului Jean 
Ciobanu. directo
rul Complexului 
local, au încins 

pe „aleile" noroioase ale depozitului 
o bătălie cu mere ( !). Dacă în încă
perile depozitului e ordihe și cură
țenie, acolo unde se lucrează efectiv 
e vraiște in toată puterea cuvîntului. 

în procesul verbal întocmit de 
echipa de control, s-a consemnat : 
„La sortare s-a constatat că foarte 
multă ceapă era încolțită și depre
ciată. Deprecierea se poate datora si 
faptului că această sortare se face 
abia după trei săptămîni de cînd 
marfa a intrat în depozit".

I-am întrebat pe directori cum to
lerează asemenea fapte.

— Aaaa ! Au răspuns ei deodată. 
Păi nu e mare paguba. Poate unu 
la sută.

Dar ce înseamnă, de fapt, unu la 
sută ? Cînd dintr-o sută de lei pierzi 
un leu. poate că unora li s-ar părea 
că nu e mult. Dar la sute și sute 
de milioane, unu la sută devine 
uriaș, o pierdere foarte mare.

Revenind la controlul celor trei 
ceferiști prin unități comerciale ale 
Craiovei, trebuie să subliniem con
știinciozitatea cu care ei își înde
plinesc îndatorirea.

A doua zi de la efectuarea contro
lului. tovarășa Rodioa Zăgărin. care 
răspunde de activitatea controlului 
oamenilor muncii la consiliul muni
cipal al sindicatelor, ne-a informat 
că s-a hotărît să repete imediat con
trolul la depozitele respective pentru 
a observa dacă directorii întreprin
derilor criticate au înțeles sau nu să 
pună stavilă risipei, la recomandă
rile echipei, pentru ca tovarășii de 
la consiliul popular — informați la 
timp — să gradeze cum se cuvine 
sancțiunile pe care le vor aplica. 
Totodată, au fost mobilizate toate 
echipele de control al oamenilor 
muncii din oraș pentru a face un 
raid prin depozite, cantine, cămine, 
transport în comun ș.a„ cu scopul de 
a dinamiza conducerile acestora și a 
înlătura pe cît posibil deficiențele 
care se mai semnalează.

Gh. GRAURE

A APĂRUT:

-
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putare emisă de con
ducerea institutului.

Insă nici după ră- 
mînerea definitivă a 
hotărîrii judecătorești 
conducerea institutului 
nu l-a exonerat de 
plata sumei. Prin ur
mare. conducerea unei 
instituții încalcă cu 
bună știință o hotărîre 
judecătorească defini
tivă și nimeni — nici 
măcar instanțele jude
cătorești care au resta
bilit legalitatea — nu 
trece la fapte. Cum e 
posibil ?

Spicuiri din răspunsuri
Consiliul popular al sectorului 3 București : 

„Ținînd seama de propunerile făcute de mai 
mulți locuitori din zona Vitan-Bîrzești, care 
semnalează numărul insuficient de unități co
merciale în cartier, vă informăm că s-a prevă
zut să se construiască în 1980, la parterul unor 
blocuri, următoarele : la blocul 1 și 1 a+b (șos. 
Vitan nr. 233—235, colț cu str. Dristor) un cen

tru de pîine, altul de lactate, o unitate de con
serve, mezeluri-brinzeturi, o mercerie-parfume- 
rie, un magazin de produse electrotehnice și de 
fierărie, o patiserie. La blocurile 20, 21. 2 (șos. 
Vitan nr. 213—217) se vor construi un magazin 
alimentar general și o cofetărie. Suprafața spa
tiilor comerciale prevăzute în plan pentru aceas
tă zonă se ridică la peste 2 000 mp".

Comitetul orășenesc Tîrgu Neamț al P.C.R. : 
Pentru abaterile săvîrșite — comportare neco
respunzătoare față de muncitori, încălcări ale 
normelor eticii, săvîrșirea unor ilegalități prin 
protejarea unor șoferi incorecți, primirea de ca
douri de la beneficiari cărora le aproba cu 
prioritate mașini de transport în dauna unită
ților economice etc. — șeful autobazei de trans
porturi auto Tg. Neamț, Gheorghe Georgescu, a 
fost înlocuit din funcție.

întreprinderea de prelucrare a lemnului Bo
toșani (Răspuns la sesizarea cititorului. Dumitru 
Coșenx din municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej) : „în legătură cu slaba calitate a fotoliu- 
lui-pat MC 2, produs de întreprinderea noastră, 
vă comunicăm că sesizarea este justă. Defecțiu
nile au fost remediate de un delegat al nostru, 
trimis la domiciliul clientului".

Alexandru STROE

Toamna ’79 aduce în hambare 
și in case bucuria unor roade 
ale pământului deosebit de îm
belșugate.

Alexandru Herlău, din comu
na Guralionț-Arad, ne înștiințea
ză că 
Zimbru 
deal și 
bine de 
a doua 
mânate ... ...

De pe alte meleaguri, Vero
nica Mitrulescu, educatoare in 
comuna Valea Stanciului-Dolj, 
ne scrie, uimită că are un măr 
înflorit. Acum, în octombrie ! Și, 
drept dovadă, ne trimite în pUc, 
presate, o floare de măr și... un 
fruct. „Acestea sint de la pomul 
meu, căruia i-au înflorit numai 
cîteva crengi, dar vecinul meu 
are un măr care întii și-a scu
turat frunzele, iar apoi a înflorit 
din nou, în întregime".

Maria Mihit din satul 
— sat situat în tonă de 
munte — a încheiat cu 
cules din grădina casei... 
recoltă de căpșuni se
in aer liber.
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IDin colecția 

personală, 
în colecția tuturor I

I
După ce mai demult donsAe 

Muzeului de istorie din Tin 'y 
veni o frumoasă colecție nunț^ 
matică (alcătuită din monede 
romane, feudale și contempora
ne), pasionatul colecționar Vasile 
Degeratu a donat de curind, ace
luiași lăcaș, cinci icoane pe sti
clă datate din secolul al XVIII- 
lea — valoroase pentru ilustra
rea bogatei culturi spirituale 
create de poporul român de-a 
lungul veacurilor.

Informindu-ne asupra acestui 
tales gest, muzeograful Virgil 

Pană își manifestă încrederea că 
și alți colecționari vor contribui 
la îmbogățirea patrimoniului 
local și național cu noi piese — 
dovezi ale dezvoltării civilizației 
umane pe meleagurile Tîrnavei 
Mici.

!
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Șah în piața 
publică

De la o vreme, mai ales că 
această vreme e frumoasă, la Re
șița — in cartierul „Lunca Bir- 
zavei" — a apărut un obicei nou: 
după-amiaza. pe mesele de be
ton din piață se joacă in liniște 
partide de șah. Cine sînt pro
tagoniștii și privitorii ? Munci
tori care se odihnesc după orele 
de program, pensionari care își 
odihnesc bătrinetele — toti, 
cuitori al blocurilor din jur.

In ceea ce ne privește, 
vedem nimic rău în acest fapt. 
Doar și în Capitală se joacă 
mult șah in aer liber (în Cișmi- 
giu și în alte parcuri). Ca să nu 
mai vorbim că — după cum scria 
recent „Informația Bucureștiu- 
lui" — există și un precedent 
ilustru în acest sens. In toamna 
1966, cu prilejui celei de-a 17-a 
ediții a Olimpiadei de șah, | în 
Piața Revoluției din Havana a 
avut loc cel mai grandios si
multan al tuturor 1 
380 maeștri și mari maeștri, 
50 de țări, au jucat cu partea 
din popor 
deodată l

Zo-
nu
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timpurii^/ I 
maeștri, du ■ I

- ' ■la... 6 840 de m$se
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Din apărător- 
pîrît

Romulus Silvășan, avocat în 
Hunedoara, a fost plătit de 
Maria Grozavu din localitate i-o 
apere într-un proces. Dar, după 
ce a luat banii, dumnealui a 
dispărut pentru mai multă vre
me din Hunedoara, lăsîndu-și 
clienta fără apărător. Care cli
entă l-a reclamat, cum era ■ și 
normal. In fața consiliului co
legiului județean al avocaților, 
pe apărătorul pîrît nu l-a apărat 
nimeni. Fiind găsit vinovat, a 
fost obligat să restituie suma 
încasată degeaba, alegindu-se și 
cu o sancțiune profesională.

Prestigiul școlii
Din Roman primim următoa

rea veste : „Toți absolvenții cla
sei a Xll-a B din anul trecut 
și a Xll-a A de anul acesta, de 
la liceul de matematică-fizică 
,.Roman-Vodă", au reușit la con
cursul de admitere în învăță
mântul superior, fiind azi stu- 
denți. Reușita lor se datorește 
șl muticii neobosite a cadrelor 
didactice care i-au îndrumat in 
anii de școală. Un cuvint de 
prețuire în plus se cuvine adre
sat profesoarei de fizică Lucia 
Ursu și profesorului de matema
tică Alexandru Cojocaru".

Scrisoarea este semnată de 
Nicoleta Paiu, elevă a reputatu
lui liceu. Ii dorim și ei să urmeze 
exemplul celor despre care ne 
scrie cu îndreptățită mindrie.

Fierbe vinul!
Oamenii au cules viile ori au 

cumpărat struguri, au făcut 
must și l-au pus in beciuri la 
fiert. Din cînd în cînd se duc, 
cum e firesc, să vadă ce se mai 
întîmplă cu butoaiele. De la 
Birlad. din județul Dolj și din 
alte părți am primit însă vești 
triste, despre imprudenți care 
au intrat în beciuri fără să știe 
ce li se poate întîmplă și abia 
au mai putut fi salvați ori chiar 
au fost asfixiați din pricina in
halării gazelor nocive emanate 
de vinul aflat în fierbere. Așa
dar, rețineți: puneți vinul la 
fermentat numai in încăperi cu 
aerisiri ori, dacă nu. țineți-l 
afară pină fierbe. Și. în ori
ce caz, nu intrați val-vîrtej 
într-un asemenea beci. lă
sați, în prealabil ușa deschisă 
mai mult timp ! Doar vreți să 
apucați vinul pe care-l pregătiți 
și să-l beți sănătoși, nu ?
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Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii" !
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TOVARĂȘUL N1COLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Suediei

Primiri la C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acredita

re, ambasadorul HANS E. SKOLD 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
regelui Carl XVI Gustaf al Suediei, 
împreună cu urări sincere pentru 
bunăstarea și prosperitatea Româ
niei, a președintelui și poporului ei.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej, după ce se 
subliniază că „prietenia dintre 
România și Suedia este tradițională 
și de lungă durată, avînd ca rezul
tat o cooperare fructuoasă între po
poarele și guvernele celor două 
țări", se spune: „Idealul ambelor 
țări il constituie promovarea păcii. 
Dumneavoastră, domnule președinte, 
prin îndelungata dumneavoastră ex
periență și clarviziune în politica 
externă, v-ati asumat, în acest sens, 
un rol activ bine cunoscut și foarte 
respectat în întreaga lume. Realiză
rile României în anii de cînd dum
neavoastră sînteti președinte con
stituie o manifestare strălucită a 
unui popor măreț, proeminent în re
lațiile europene și internaționale".

în încheierea cuvîntăril. ambasa
dorul suedez și-a exprimat dorința de 
a contribui la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor prietenești și a 
colaborării dintre Suedia și România.

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

Primind scrisorile " de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat, la rindul său. regelui 
Carl XVI Gustaf un salut cordial, 
iar poporului suedez prieten cele 
mai bune urări de prosperitate și 
pace.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază:

„Poporul român cunoaște și pre
țuiește succesele pe care harnicul și 
talentatul popor suedez le obține pe 
tărim economic, tehnico-științific și 
cultural, politica activă de pace si 
înțelegere internațională, promovată 
de guvernul țării dumneavoastră".

După ce se exprimă satisfacția 
pentru evoluția pozitivă, ascendentă 
a relațiilor dintre România și Suedia, 
în cuvîntare se spune: „Apreciem că 
există bune perspective de a da noi 
dimensiuni raporturilor de colabora
re și cooperare pe plan economic, 
tehnico-științific. cultural și în alte 
domenii, care să fructifice din plin 
posibilitățile de care dispun cele 
două țări. România — angajată in
tr-un amplu proces de dezvoltare e- 
conomică și socială — dezvoltă re
lații largi de prietenie și colaborare 
cu toate statele lumii, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi. 

respectului Independenței si suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului -re
ciproc. Sîntem puternic animați de 
dorința de a contribui ca în Europa 
și, in întreaga lume să se instaureze 
un sistem trainic de securitate și co
laborare, să se pună capăt cursei 
înarmărilor, să se treacă la înfăptui
rea dezarmării generale, și în primul 
rind a celei nucleare, să se acțio
neze mai hotărît pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte".

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

După solemnitatea luminării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a Întreținut în 
mod cordial cu ambasadorul Hans 
E. Skold.

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

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Suediei la Bucu
rești.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele călduroase pen
tru primirea și ospitalitatea foarte cordiale acordate de Excelența Voastră, 
guvernul și poporul român prințului moștenitor Akihito în timpul frumoasei 
sale vizite făcute în țara dumneavoastră. împreună cu soția, in calitate de 
reprezentant al meu personal.

HIROHITO

Vizita vicecancelarului R.F. Germania, 
ministrul federal de afaceri externe
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, joi a sosit 
la București, într-o vizită oficială, 
Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar 
și ministru federal de externe al 
Republicii Federale Germania.

Pe aeroportul Otopeni oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Morega, am
basadorul României în R. F. Germa
nia, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Richard Balken, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București, și membri ai ambasadei,

★
în cursul după-amiezii de joi au 

început, la București, convorbirile 
oficiale dintre Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru 
federal de externe al Republicii Fe
derale Germania.

Participă Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Morega. ambasadorul României la 
Bonn, alte persoane oficiale.

Iau parte, de asemenea, Richard 

Balken, ambasadorul R.F. Germania 
la București, Wilhem Liiking, director 
adjunct al Direcției de spațiu pentru 
relațiile externe, consilieri care il 
însoțesc pe oaspete în vizita în tara 
noastră.

în timpul convorbirilor sînt abor
date aspecte ale relațiilor dintre 
România și R.F. Germania, precum 
și probleme internaționale de interes 
comun.

★
în aceeași zl, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, a oferit un dineu 
în onoarea vicecancelarului și minis
tru federal de externe al Republicii 
Federale Germania, Hans-Dietrich 
Genscher.

în timpul dineului, cei doi miniștri 
de externe au -toastat în sănătatea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, pentru dezvol
tarea continuă a colaborării și coo
perării dintre cele două țări, pentru 
progresul celor două popoare.

(Agerpres)

Tovarășul Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, a primit, joi, delegația 
de activiști ai Partidului Comunist 
Chinez, condusă de tovarășul Jtn 
Zhongyi, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comitetului 
de partid al provinciei Liaoning, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a efectuat o vizită de prietenie și 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră, în perioada 20 septembrie — 
12 octombrie.

Conducătorul delegației chineze a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea tova
rășului Hua Guofeng un cordial salut 
și urări de noi succese, iar poporului 
român de noi izbinzi în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Mulțumind, tovarășul Paul Nicu
lescu i-a rugat pe oaspeți să adre
seze tovarășului Hua Guofeng din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros și cele mai bune 
urări de sănătate, iar poporului 
chinez de noi și tot .mai mari suc
cese în construcția socialistă.

Cu prilejul întîlnirii a avut loc o 
convorbire. în cadrul căreia au fost 
evocate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țâri și popoare, care 
se dezvoltă pe multiple planuri, în

*
Tovarășul Ilie Rădulescu, secretar 

al C.C. al P.C.R., a avut in ziua de 
11 octombrie a.c. o întrevedere cu 
tovarășul Huang Zhen, ministrul cul
turii al R. P. Chineze, aflat în vizită 
în tara noastră în fruntea unei dele
gații culturale guvernamentale. Cu 
acest prilej au avut loc convorbiri 
referitoare la dezvoltarea culturii și 

spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua Guofeng.

Au fost înfățișate oaspeților chi
nezi unele preocupări actuale în do
meniul conducerii de către partid a 
economiei, a întregii opere de con
strucție socialistă în țara noastră.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, au participat tovarășii 
Lucian Drăguț, primvicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, și Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A luat parte Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la București.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația de activiști ai P.C. Chinez 
a avut întilniri la C.C. al P.C.R., 
Comitetul de Stat al Planificării, 
ministerele finanțelor, metalurgiei, 
agriculturii și industriei alimentare, 
comerțului interior, la comitetele ju
dețene de partid Dîmbovița, Vîlcea, 
Gorj, Hunedoara și Sibiu. Oaspeții 
au vizitat întreprinderi industriale, 
unități agricole, obiective social-cul- 
turale și turistice, au luat cunoștință 
de realizările și experiența dobin
dite de România în opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

★
artei in cele două țări și la relațiile 
culturale bilaterale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat tovarășa Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și tovarășul Iile 
Matei, adjunct al șefului secției pro
pagandă a C.C. al P.C.R.

De azi, la Liubliana

Billt niada de gimnastică
în sala „Tivoli" din Liubliana încep 

astăzi întrecerile celei de-a 11-a 
ediții a Balcaniadei de gimnastică, la 
care și-au anunțat participarea spor
tivi și sportive din Bulgaria, Grecia, 
România și Iugoslavia.

Echipa feminină a României are în 
frunte pe tripla campioană olimpică 
Nadia Comăneci, alături de care vor 
mai evolua Emilia Eberle, Rodica 
Dunca, Dumitrița Turner. Anca Chiș, 
Marilena Vlădărău și Melita Ruhn.

Din lotul masculin fac parte Dan 
Grecu, Kurt Szllier, Sorin Cepoi, 
Romulus Bucuroiu, Radu Branea, 
Mircea Apolzan și Nicolae Oprescu.

„Ei și-au cîștigat stima galezilor"
Ziarul francez „L’Equipe" despre turneul jucătorilor 

în tara rugbiului —
Sub titlul „Ei și-au cîștigat stima 

galezilor", ziarul parizian „L’Equipe" 
publică un comentariu de la trimisul 
său special la meciul de rugby, de 
la Cardiff, România — Tara Galilor, 
comentariu în care se scrie. între al
tele : „Trecuse o oră de joc și Româ
nia conducea cu 12—10. Ce s-ar fi 
întîmplat atunci dacă, în acel mo
ment, Bucos nu ar fi comis o eroare 
— pe care Davies nu i-a iertat-o 
prin acel drop impecabil. Dar asta 
n-a împiedicat ca multă vreme cei 
peste 40 000 de spectatori aflați în 
tribunele de la Arms Park să trăiască 
neliniștea și să tremure pînă la flu-

romani

ierul final. Ar fi injust să 
că românii s-au mulțumit 
pere, să facă un joc destructiv. Spre 
surpriza generală, ei au fost Cei care 
au dat tonul unei frumoase mișcări 
de ansamblu, lncercînd să închidă 
jocul pentru a păstra avantajul, ei nu 
ar fi putut totuși să-i împiedice pe 
galezi să treacă. Și după dropul vic
torios al lui Davies, spre lauda lor, 
și-au apărat șansa printr-un joc la 
mînă. Astfel, românii au plecat spre 
vestiare sub aplauzele publicului de 
la Arms Park. Ei au cucerit stima 
poporului galez".

se spună 
să se a-

Sosirea unei delegații a Parlamentului din Singapore
Joi a sosit în Capitală o delegație 

a Parlamentului Republicii Singapo
re. condusă de dr. Yeoh Ghim Seng, 
președintele parlamentului, care face 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte deputății 
dr. Ahmad Mattar, ministru interi
mar pentru problemele sociale, si

Sia Kah Hui. ministru de stat la 
Ministerul Muncii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, loan Ceterchi, președinte
le Consiliului Legislativ. Decebal 
Urdea, deputat în M.A.N.

(Agerpres)

• Pe stadionul Republicii din 
Capitală s-a disputat, joi, meciul in
ternațional de fotbal dintre lotul de 
tineret al tării noastre și formația 
braziliană Vitoria Santos. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) in 
în favoarea fotbaliștilor români, uni
cul gol fiind marcat de Turcu. în 
minutul 20.

• Recent 
o reuniune 
în vederea .... ......   -
de gimnastică programate, i 
acesta. între 3—9 decembrie, la ' 
Worth (S.U.A.). Cu acest prilej, : 
stabilit, prin tragere la sorți, i 
pele pentru exercițiile impuse ... 
competiția pe echipe. La feminin, 
echipa României va evolua in grupa 
cu Spania, R.P. Chineză si Canada, 
iar la masculin, echipa României 
va fi în grupă cu Cehoslovacia, Spa
nia, R.D. Germană și S.U.A

a avut loc la Stuttgart 
pregătitoare a F.I.G., 

campionatelor mondiale 
gimnastică

În citeva rînduri
hroniade a remizat cu Nana Aleksan- 
dria (U.R.S.S.), rezultat consemnat și 
în partida Lazarevici—Verâczi. în 
clasament, după 11 runde conduce 
Nana Ioseliani 9 puncte (1), urmată 
de Aleksandria 7,5 puncte (1). Laza
revici, 7,5 puncte. Veroczi 7 puncte 
(1), Polihroniade 6,5 puncte (1). Koz- 
lovska 6 puncte (1), Eretova 5 puncte, 
Zatulovskaia 4,5 puncte (2). Crotto 
4,5 puncte (1) etc.

anul 
Fort 
s-au 
gru- 

> In

• La Salonic, In meci pentru grupa 
D ă „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin, echipa locală Aris 
a întrecut la limită, cu scorul de 
76—74 (41—37), formația Dinamo 
București.

Partida retur se va disputa, la 8 
noiembrie, la București.

• Marele maestru român Florin 
Gheorghiu va participa Ia tradiționa
lul turneu internațional de șah de la 
Nov Sad, care în acest an se va 
desf IiFa între 13 și 29 octombrie. 
Pri /e ceilalți 12 mari maeștri pre- 
zer i tța turneu se numără Bent Lar
sen (ț)anemarca). Vlastimil Hort 
(Cehoslpvacia) și Svetozar Gligorici 
(Iugoslavia).

O Turneul interzonal feminin de 
șah de la Rio de Janeiro a continuat 
cu disputarea unor partide întrerup
te. Maestra româncă Elisabeta Poli-

• în campionatul englez de fotbal 
echipa Nottingham Forest, adversara 
formației F.C. Argeș Pitești în „Cupa 
campionilor europeni", a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—0) meciul susți
nut în deplasare cu Stoke City. Go
lul echipei Nottingham Forest 
înscris, în minutul 82, de 
Birtles.

Alte rezultate : Manchester 
Middlesbrough 1—0 ; 
Norwich 3—2 ; West 
Manchester United 2—0.

în clasament continuă să conducă 
Nottingham Forest, cu 15 puncte.

a fost 
Garry

City—
Tottenham — 
Bromwich —

• După cum am mai anunțat, la 
Valencia, în fața a 60 000 de specta-

Excursii la sfîrșit de săptâmînâ
La sfîrșit de săptămînă, simbăta 

și duminica, amatorii de drumeții 
pot alege una din excursiile or
ganizate de I.T.H.R. — București. 
Iată programele lor • București — 
Ploiești — Predeal — Bran — Ru- 
căr — Cimpulung — Tirgoviște. în 
prima zi (plecarea la ora 14,00) se 
parcurge Valea Prahovei pină la 
Predeal, unde se va înnopta. A doua 
zi, după micul dejun, excursia con
tinuă cu popasuri la castelul Bran, 
muzeul „Gh. Topîrceanu" de la Nă- 
mâești, la Cimpulung pentru dejun 
și la Tîrgoviște pentru vizitarea 
unora din numeroasele sale obiec- 

■ tive turistice. • București — Pre
deal — Brașov — Făgăraș — Bîlea 
Cascadă și retur. Programul primei 
zile este identic. De la Predeal, in 
ziua a doua traseul, care are ca 
obiectiv final Bîlea Cascadă, per
mite străbaterea unei porțiuni din 
Transfăgărășan. înapoierea spre 
București se realizează pe D.N. 1 A 
prin Săcele. • București — Vălenii 
de Munte — Cheia — Brașov — 
Poiana Brașov. După ce în prima' 
zi se urmează traseul Boldești — 
Scăieni — Gura Vitioarei — Săce- 
le. se poposește pentru cină și 
înnoptare la Poiana Brașov. Ziua a 
doua este rezervată recreării in 
stațiune și înapoierii la București 
pe Valea Prahovei. • București — 
Ploiești — Predeal — Sinaia — Pu
cioasa — Tirgoviște. Excursia pri
lejuiește vizitarea a două frumoa
se stațiuni montane: Predeal și

Sinaia. Casa memorialâ „George 
Enescu", „Casa N. Iorga". Expozi
ția de artă decorativă europeană, 
complexele turistice „Sinaia" și 
„Montana" pot fi cuprinse in pro
gramul de promenadă prin Sinaia ; 
climatul alpin din orașul cu cea 
mai mare altitudine (1 038 m) din 
tară este un argument convingător 
pentru popasul la Predeal. • Bucu
rești — Ploiești — Predeal. Progra
mul se adresează cu prioritate 
amatorilor de drumeții montane 
fiindcă în timpul sejurului se or
ganizează excursii la cabanele li
mitrofe Predealului. • București 
— Predeal — Brașov — Tușnad — 
Brașov — Săcele — Cheia. Gazdă 
la sfirșitul primei zile de excursie 
rămîne tot stațiunea Predeal. A 
doua zi urmează o călătorie ,pe tra
seul Brașov — Vilcele — Sf. 
Gheorghe — Malnaș-băi — Micfa- 
lău — Băile Tușnad. înapoierea în 
București se face pe D.N. 1 A prin 
Săcele — Cheia — Vălenii de Mun
te. • Excursie la Poiana Brașov. 
Cina festivă organizată la restau
rant în Poiana Brașov, vizitarea 
obiectivelor istorico-turistice din 
Brașov, popasul la Izvorul Rece 
sînt citeva din momentele progra
mului excursiei.

Biletele pentru excursii pot fi 
procurate de la filialele din str. 
Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii 
nr. 68, Bd. 1848 nr. 4 și Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35.

tori, selecționata Iugoslaviei a între
cut cu scorul de 1—0 (1—0) formația 
Spaniei, luindu-și astfel revanșa pen
tru înfrîngerea suferită cu același 
scor în meciul tur din anul trecut, 
la Zagreb. După cum relatează co
respondenții agențiilor de presă, fot
baliștii spanioli au dominat copios 
avînd inițiativa timp de 80 de mi
nute, dar ineficacitatea atacanților și 
forma excelentă ă portarului iugo
slav Pantelici i-a făcut să părăseas
că terenul învinși. Unicul gol al par
tidei a fost înscris. în minutul 5, de 
Surjak.

In ciuda acestui insucces, echipa 
Spaniei păstrează în continuare prima 
șansă de calificare în turneul final 
al competiției.

Arbitrul scoțian McGinlay a con
dus următoarele formații : Spania : 
Arconada, San Jose, Migueli. Uria, 
Alesanco, Villar, Dani, Del Bosque, 
Quini (Santillana), Asensi, Heredia ; 
Iugoslavia : Pantelici, Zoran Vuiovici, 
Rojici, Zaieț, Primoraț. Krstlcevici, 
Zlatko Vuiovici, Șestlci (Mujinici), 
Slișkovici, Sușicl, Surjak.

în clasamentul grupei a treia a 
campionatului european continuă să 
conducă Spania, cu 7 puncte (din 5 
meciuri), urmată de Iugoslavia — 4 
puncte. România — 4 puncte (ambele 
din patru jocuri) și Cipru — 1 punct 
(din 3 meciuri).

Următorul meci din această grupă 
se va disputa la 31 octombrie între 
echipele Iugoslaviei și României.

La Ambasada Indiei din București 
avut loc, joi. prezentarea de con

doleanțe în legătură cu încetarea din 
viață a lui Jayaprakash Narayan, om 
politic indian, fost conducător al 
partidului Janata.

Au prezentat condoleanțe amba
sadorului Asok Kumar Ray, în nu
mele organizațiilor respective. Ta
mara Dobrin. vicepreședinte al Con-

a

t
-

16,00
16;05
18,00

PROGRAMUL 1
Telex
Emisiune In limba ■germană 
Turneul final al Campionatului eu
ropean de volei 
1001 de seri
Telejurnal

18,50
19,08
19.20 Urgențe în agricultură
19,30

19.40
19,50

In tntîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului : Cu toate 
forțele, pentru Îndeplinirea exem
plară a planului I
EREN ’79. (Transmisiune directă) 
Film artistic : „Treptele". Premieră

siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste. loan Ceterchi, președinte
le Asociației de prietenie România- 
India, Jean Livescu, membru al Bi
roului Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, loan Botar, secreta
rul Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

pe țară. Producție a 
din Grecia șl Anglia 
Revista literar-artlstlcă 
Telejurnal
programul s
O viață pentru o idee 
Muzică populară

16.00
16,30 . .
16,55 întrebări și răspunsuri

18.50
19,00
19.20
19.40
20.20
20.40
21,35

(Agerpres)

studiourilor
TV

„ .,„2. . 1 (reluare) —Pe mărginea proiectului de Direc
tive
Blocnotes — informații utilitare 
Dicționar cinematografic : Ingmar 
Bergman și condiția umană 
1001 de seri 
Telejurnal 
Radar pionieresc 
Capodopere, mari interprețl. 
Forum cetățenesc 
Studio liric ’79. Opera „Oedip" 
George Enescu — partea a 
Telejurnal

Cronica
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, a primit joi pe Carlo Fracan- 
zani, subsecretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior al Italiei, aflat în 
țara noastră cu ocazia expoziției teh
nice internaționale „Tehnoexpo ’79". 
în cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej au fost abordate unele 
aspecte ale dezvoltării în continuare 
a raporturilor dintre România și 
Italia.

★
Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări 

a zilei Armatei populare polone, mi
nistrul apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, general-colonel 
Ion Coman, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului apărării națio
nale al Republicii Populare Polone, 
general de armată Wojciech Jaru
zelski.

Cu același prilej, la Academia 
militară a avut loc o adunare festi
vă, la care au participat cadre di
dactice și ofițeri-elevi. Au luat parte 
Jerzy Kusiak, ambasadorul R. P. Po
lone în țara noastră, membri ai am
basadei. Adunarea a fost deschisă de 
generalul-locotenent Gheorghe Logo- 
fătu, care a, rostit un. cuyînt de salut. 
Despre semnificația evenimentului a

vremea
de 

H-a.

Timpul probabil pentm zilele de ÎS, 
14 și 15 octombrie. In țarâ : Vreme In 
general caldă, cu cerul variabil. Tnno- 
rărl mal accentuate se vor produce In 
jumătatea de vest a tării, unde. în a 
doua parte a intervalului, local, va 
ploua. In rest, ploile vor £i izolate. Vin-

zilei
vorbit colonelul Wladyslaw Bernat, 
atașat militar, aero și naval al R. P. 
Polone la București. Participanții au 
vizionat apoi filme. Totodată, in pre
zenta ambasadorului R.P. Polone, a- 
tașatul militar, aero și naval al aces
tei țări la București s-a intilnit cu 
cadre și ostași ai armatei noastre din- 
tr-o garnizoană, cu cadre didactice și 
elevi din școala militară de ofițeri 
activi de infanterie „Nicolae Băl- 
cescu" și din liceul militar „Mihai 
Viteazul".

★
Cu prilejul Zilei naționale a Spa

niei, jdi după-amiază a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală, 
desfășurată sub egida Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul căreia ziaris
tul Iosif Socaciu, de la Agenția 
română de presă „Agerpres". a 
vorbit despre preocupările actuale 
și realizările poporului spaniol. 
La manifestare au luat parte mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public. Au fost prezenți 
Josâ Carlos Gonzales-Campo Dal-Re, 
ambasadorul Spaniei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
......... —.......... .  .
tul va sufla slab pînă la moderat, eu 
intensificări de scurtă durată în Banat 
și in zonele de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade. Izolat mal coborîte în estul Tran
silvaniei în prima noapte, iar maximele 
intre 16 și 22 de grade, local mai ridi
cate. Dimineața și seara, pe alocuri, 
ceață. In București : Vreme în general 
caldă, cu cerul variabil, favorabil ploii 
la sfirșitul intervalului. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Dimineața, ceață.

• Localitatea iugoslavă Prilep a 
găzduit meciul dintre selecționatele 
Iugoslaviei și Spaniei, contind pentru 
campionatul european de fotbal re
zervat echipelor de tineret. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (0—1). 
în urma acestui rezultat formația iu
goslavă s-a calificat pentru sferturile 
de finală ale competiției.

DE LA
în cadrul acțiunilor prilejuite 

de „Săptămînă economiei". Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
pune la dispoziția oamenilor 
muncii numeroase forme și in
strumente de economisire. Prin
tre acestea se află și depunerile 
la C.E.C. pe bază de consimță- 
mînt scrisx formă care dă posi
bilitatea depunătorilor să facă 
operații de depuneri fără a se 
mai deplasa de fiecare dată la 
unitățile C.E.C. Depunerile se 
fac pe baza formularului com
pletat la ghișeul C.E.C. de la 
locul de muncă sau la oricare 
unitate C.E.C. Formularul prin 
care se solicită unității să de-

C. E. C.
pună la C.E.C. — total sau par
țial — retribuția se predă la 
ghișeul C.E.C., iar în lipsa aces
tuia. serviciului financiar al uni
tății unde îșl desfășoară soli
citantul activitatea. înscrierea 
în libretul de economii a sume
lor depuse prin oonsimțămint 
scris se face la ghișeul 
la locul de muncă sau 
tea C.E.C. la care s-a 
punerea, restituirile 
du-se oricînd, după dorința de
punătorilor. Economiile prin 
consimtămint scris beneficiază 
de drepturile și avantajele acor
date tuturor depunătorilor la 
C.E.C.

C.E.C. de 
la unita- 
virat de- 
efectuin-

(Urmare din pag. I)

ția cu care muncesc, succe
sele dobindite de fiecare.

Si ne-a înfățișat 
fapte.

Chimiștii orașului 
ria au obținut, 
ani, rezultate 
în dezvoltarea 
proprii a unor 
de producție și 
milarea - unor produse noi 
solicitate de economia na
țională sau la export. Ele
vii grupului școlar de chi
mie, căutînd să lege cît 
mai temeinic cunoștințele 
teoretice de cele practice, 
au realizat în anul 1978, în 
cadrul acțiunii de integrare, 
produse în valoare de peste 
două milioane lei.

Orașul trăiește și o bo
gată viață cultural-artis- 
tică. Dovada — numeroa
sele formații artistice de 
amatori, o formație de tea
tru popular și. mai 
în faza județeană a 
valului „Cîntarea 
niei", patru premii 
premii II și III.

Toate acestea se reflectă 
în însăși ținuta orașului. 
El arată tot timpul ca în-

citeva

Victo- 
ultimii 

valoroase 
cu forțe 
capacități 

în asi-

în

recent, 
Festi- 
Româ- 
I, alte

tr-o zi de sărbătoare : cu
rat, îngrijit, bine gos7 
podărit.

Orașul nostru, ne spunea 
tovarășul Vasile Roșoiu. 
primarul urbei, va arăta și 
mai frumos în anii ce vin. 
Asemenea tuturor localită
ților patriei noastre — așa

și crea alte unități mai 
mici. Din toate acestea de
curg. bineînțeles, noi per
spective sociale pentru 
populație, care va spori, 
pînă în 1985, cu aproxima
tiv 30 la sută. Undeva, în 
partea de sud, se află în 
plină construcție noul spi-

VICTORIA
cum se arată în proiectul 
de 
lui 
va 
în
tria orașului va continua 
să se dezvolte în ritm ac
celerat. în combinatul chi
mic se prevede construirea, 
printre altele, a unei noi 
fabrici de amoniac și uree, 
în același timp se prevede 
construirea, într-o 
nă. a unei unități 
fecții, care va da 
forței de muncă 
din oraș. Se vor

Directive ale Congreșu- 
al XII-lea — Victoria 
cunoaște noi prefaceri 

toate domeniile. Indus-,
lucrează 
a 6 hec- 
de nord, 
existen-

altă zo- 
de con- 

de lucru 
feminine 
dezvolta

tal ce urmează să fie dotat 
cu instrumentarul și apara
tura cea mai modernă. în 
partea de vest se 
intens la ridicarea 
tare sere. în zona 
într-o construcție
tă, se amenajează o sală 
polivalentă. Tot cam în a- 
ceeași zonă se lucrează de 
zor la ridicarea unor noi 
blocuri de locuințe, în așa 
fel încît numărul aparta
mentelor să crească, pînă 
în 1985, cu încă 750—800. Se 
prevede, de asemenea, con
struirea unei noi școli ge-

nerale, a unei creșe și gră
dinițe, a unui parc și a 
unui lac de agrement 
etc. Multe din noile obiec
tive, cum sînt amena
jarea parcului și lacului, a 
unui alt parc pentru copii, 
sala polivalentă, regulari
zarea pîriului care trece 
prin oraș, plantări de noi 
arbori ornamentali etc., se 
vor realiza cu sprijinul 
populației.

Perspective promițătoare 
se deschid orașului și sub 
aspect turistic. Pe. lingă 
faptul că orașul însuși are 
multe din atributele unei 
stațiuni climaterice, el* de
vine tot mai mult o bază 
de plecare pentru turiștii 
care iși propun să escala
deze culmile Munților Fă
găraș, cu piscurile lor se
mețe acoperite de zăpadă 
pînă în mijlocul verii.

Sînt argumente solide 
care vor spori și mai mult 
prestigiul acestui oraș-gră- 
dlnă — cum nu fără justi
ficată mîndrie îl numesc 
locuitorii lui — și care-J 
vor face să ocupe un loc 
de frunte, binemeritat, în 
rîndul localităților create în 
cei 35 de ani de viată nouă.

BUZĂU. La biblioteca jude
țeană și liceul „Mihai Emines- 
cu“ din Buzău au avut loc în
tilniri ale cititorilor cu scriitorii 
Fănuș Neagu, Mircea Dinescu, 
Dan Claudiu Tănăsescu, Denisa 
Comănescu, Mircea Iorgulescu, 
Dan Cristea și Cornel Popescu. 
(Mihai Bâzu). • ARAD. „As
pecte ale patologiei alimentației 
neraționale", sub acest generic 
s-au desfășurat la Arad lucră
rile unei consfătuiri interjude- 
țene organizate de Direcția sa
nitară a județului și filiala Arad 
a Uniunii societăților de științe 
medicale, cu concursul unor ca
dre medicale arădene si a nu
meroși invitați, oameni de știin
ță din citeva centre medicale 
ale tării, printre care București, 
Timișoara, Cluj-Napoca. • I^a 
Casa corpului didactic din 
Arad a avut loc, cu sprijinul 
asociației culturale sătești din 
Frumușeni, județul Arad, o reu
șită intîlnire literară cu repre
zentanți ai revistei „Vatra" șl 
scriitori arădeni, iar în cadrul 
cenaclului „Lucian Blaga" din 
Arad, membrii acestuia s-au in
tilnit cu prozatorii Romulus 
Guga și Mihai Sin. (Constantin 
Simion). • ARGEȘ. La Palatul 
Culturii din Pitești s-a desfășu
rat simpozionul intitulat „Dez
voltarea economică și socială a 
municipiului Pitești în cincina
lul 1981—1985". (Gh. Cirstea). 
• BOTOȘANI. La biblioteca ju
dețeană s-a redeschis salonul 
literar-artistic „Amfitrion", ac
țiune ce programează lunar lan
sări de cărți in prezenta autori
lor, recitaluri de poezie 'și mu
zică, vernisarea unor expoziții 
de artă plastică sau fotografică, 
în prima manifestare a noului 
ciclu de acțiuni a vorbit dr. 
Mircea Mâciu, directorul Editu
rii științifice și enciclopedice. 
(Silvestri Ailenei). • SATU

MARE. Colectivul secției ma
ghiare a Teatrului de nord Satu 
Mare a prezentat, in premie
ră absolută, piesa „Biciclis
tul", de Valentin Muntea- 
nu, în regia lui Kovăcs 
Adăm • Comitetul județean al 
educației politice și culturii so
cialiste, împreună cu con
siliul județean al sindicatelor 
au organizat un schimb de ex
periență intre colectivele redac
ționale din cadrul stațiilor de 
amplificare din întreprinderi, in 
scopul sporirii rolului politico- 
educativ al emisiunilor • „Sa
lonul sătmărean al cărții", or
ganizat in aceste zile, a prilejuit 
întilniri cu numeroși autori de 
cărți și redactori ai editurilor 
„Politică". „Dacia", „Științifică și 
enciclopedică" ș.a. (Octav Gru- 
meza). • IAȘI. Ansamblul „Fi
ricelul" al . combinatului de fi
bre sintetice a împlinit 10 ani de 
activitate. Cu acest prilej a fost 
organizat un spectacol festiv, pri
lej de trecere în revistă a succe
selor dobindite și de stabilire a 
unor noi măsuri pentru ridica
rea calității activității. • Clu
bul de jaz al Casei de cul
tură a municipiului Iași și-a 
reluat activitatea cu un spec
tacol prezentat de formația 
„Transfer", deținătoarea pre
miului I la festivalul de jaz de 
la Sibiu. (Manole Corcaci). • 
GALAȚI • Muzeul județean de 
istorie găzduiește expoziția inti
tulată „Realizări ale cincinalului 
revoluției tehnico-științifice pe 
meleaguri gălătene". Sînt pre
zentate numeroase machete, gra
fice, fotografii ilustrînd înfăptui- 

' rile din întreprinderile județu
lui. • Un ciclu de filme consacrat 
combaterii obscurantismului ru
lează pe ecranele cinematogra
felor sătești din județ. (Dan 
Plăeșu).

• ÎNGRĂȘĂMINTE... 
DIN PRAF DE CIMENT. 
Examinînd praful eliminat in 
cantități uriașe de fabricile de 
ciment, un grup de specialiști 
sovietici au constatat că o mare 
parte din componența acestuia 
constă din săruri de potasiu, care 
pot fi folosite cu succes pentru 
producerea de îngrășăminte. Cu 
ajutorul unei tehnologii special 
elaborate, au fost produse pri
mele cantități de asemenea în
grășăminte. Experimentarea lor 
pe cîmpurile de bumbac din 
Uzbekistan a arătat că noile în
grășăminte. contribuind substan
tial la sporirea recoltelor, influ
ențează. în același timp, în mod 
favorabil calitatea „aurului alb", 
datorită faptului că în compo
nenta lor nu au clor.

• TRATAMENT CU E- 
LECTROZI. O originală teh
nică de distrugere a tumorilor 
maligne cu ajutorul electricității 
a fost pusă la punct de specia
liști de la spitalul „Karolinska" 
din Stockholm. Tratamentul se 
bazează pe folosirea a doi 
electrozi fini de platină : unul 
din electrozi este introdus in tu
moare. celălalt în tesutul înve
cinat sau intr-un vas sanguin 
situat în apropiere, după care o 
tensiune de 10 volti face să cir
cule curent electric între cei doi 
electrozi. Desfășurarea trata
mentului este urmărită cu aju
torul unui aparat Roentgen.

După un astfel de tratament, ce 
durează între o oră și patru ore, 
tumoarea este complet distrusă, 
iar tesutul din jur se cicatrizea

ză perfect. Noua metodă este re
comandată mai ales în comple
tarea tratamentelor clasice ale 
cancerului la plămini și ale altor 
forme de cancer greu operabile.

• UN NOU SER 
SALK. Cercetătorul american 
Jonas Salk, care a descoperit in 
urmă cu 25 de ani un vaccin îm
potriva poliomielitei adminis
trat pe cale bucală, a pus de cu- 
rînd la punct, impreună cu altl 
oameni de știintă din S.U.A., 
un ser mult mai eficace împo
triva aceleiași maladii. El a de
clarat că acest nou ser va putea 
fi folosit cu succes pentru com
baterea paraliziei infantile, mai 
ales în tarile lumii a treia, unde 
vaccinul tradițional s-a dovedit 
ineficace.

• PENTRU SECURI
TATEA CIRCULAȚIEI. ° 
invenție realizată de un șofer 
australian este menită să con
tribuie la diminuarea accidente
lor de circulație provocate de 
conducătorii auto sub influenta 
alcoolului. Ea constă dintr-un 
dispozitiv asemănător cu un 
microfon ce se montează pe 
panoul din fața volanului. înain
te de a face contactul de por
nire, conducătorul auto trebuie 
să sufle în acest dispozitiv. 
Dacă are în singe o cantitate de 
alcool superioară normei admise 
se aprinde un beculet roșu și 
dispozitivul blochează sistemul 

de aprindere, astfel încît mașina 
nu mai poate fi urnită din loc. 
Primită cu interes de organele 
de circulație, noutatea a fost sa
lutată cu entuziasm și de... so
cietățile de asigurare australie
ne. Ele sînt gata să reducă ta
xele de asigurare pentru acei 
conducători de mașini care sînt 
dispuși să facă uz de acest sis
tem de prevenire a accidentelor 
de circulație datorate alcoolului.

• FASOLE CULTIVA
TĂ IN URMĂ CU 8 000 
DE ANI. O nouă descoperire 
vine să completeze tabloul iscu
sinței și inventivității agriculto

rilor din Afnerica precolumbiană. 
căreia, după cum este cunoscut, 
lumea ii datorează o serie de 
plante alimentare, in primul 
rînd cartoful și porumbul. Cu 
ocazia săpăturilor făcute la 
Cueva del Guitarrero (din re
giunea peruană Ancash). cerce
tătorii de la Universitatea na
țională agrară de la Molina au 
descoperit boabe de fasole cul
tivată acum 8 000 de ani. Pe 
baza acestei descoperiri, unii 
experți consideră că agricultura 
practicată in antichitate pe ac
tualul teritoriu peruan întrece 
ca vechime ne cea din India, 
Orientul Mijlociu. Mexic și 
China.
. • MAȘINĂ DE CU
SUT COMPUTERIZATĂ. 
Prima mașină de cusut dotată cu 

minicomputer si comandă pro
gram a fost realizată de o firmă 
niponă. în memoria electronică 
a mașinii au fost introduse 31 de 
modele de tigheluri diferite. 
Computerul fixează în mod 
automat lungimea și lățimea ti
ghelului. Mașina de cusut com
puterizată este comodă si ușor 
de programat. Singurul incon
venient. dacă se poate numi 
astfel, este că noul produs elec
tronic de uz „casnic" este încă 
destul de scump.

• „COPIII HOLO
CAUSTULUI" - 'toc
mirea noului film ce se reali
zează în prezent de televiziunea 
americană, care și-a propus să 
înfățișeze copilăria petrecută la 
Auschwitz de către unii dintre 
supraviețuitorii „lagărului mor- 

ții", deveniti, între timp, perso
nalități cunoscute pe plan mon
dial. în acest scop, actrlta sue
deză Liv Ullmann, principala 
interpretă în filmele lui Ingmar 
Bergmann, a sosit in Polonia 
spre a filma aspecte ale sinis
trului lagăr de concentrare 
hitlerist. Rolul el va consta In 
prezentarea prealabilă a filmu
lui, printr-o declarație făcută pe 
fundalul barăcilor si ruinelor 
cuptoarelor-crematorii. Referin- 
du-se la actualitatea acestui 
film, actrița a declarat : „Nu 
avem dreptul să uităm. Trebuie 
să menținem mereu trează a- 
mintirea tragediei ultimului 
război, tocmai pentru ca aceasta 
să nu se mai repete. Si cu atît 
mai mult cu cît pericolul mai 
există".
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DEZBATERILE SESIUNII O N U. EVIDENȚIAZĂ:

România în lume
• Contact» internaționale • Convorbiri • Prezențe

' ZIUA NAȚIONALĂ A SPANIEI

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul Agerpres transmite : In Comite
tul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra situației economiei mondiale șl a 
căilor de extindere a colaborării 
ordini economice internaționale.

Luînd cuvîntul în dezbaterile pe a- 
ceastă temă, reprezentantul Româ
niei a trecut în revistă dificultățile 
actuale din economia mondială și re
zultatele nesatisfăcătoare ale nego
cierilor dintre statele dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare, ilustrate 
și de modul de desfășurare a sesiu
nii U.N.C.T.A.D. de la Manila. Prac
tica a dovedit, a declarat reprezen
tantul român, că soluții adecvate ce
rințelor stabilității politice și econo
mice mondiale și propășirii fiecărui 
popor nu pot fi găsite prin măsuri 
izolate, concepute într-un cadru res- 
trîns și sub semnul preocupării ex
clusive pentru interesele specifice 
unui anumit grup de țări. De aseme
nea, nu duc spre rezolvări durabile 
nisi încercările de a arunca povara 
Ieșirii din criză asupra țărilor in curs 
de dezvoltare, care sînt cel mai pu
ternic afectate de actuala criză struc
turală a economiei mondiale. In sfera 
dialogului internațional, a spus repre
zentantul țării noastre, trebuie cu
prinse și examinate, într-o manieră 
globală, toate problemele stringente 
ale economiei mondiale și ale rela
țiilor economice internaționale. Intre 
acestea 
în care 
ducției 
buri, în 
noilor surse de energie, ca și pe pla-

dintre state în vederea edificării noii
Dezvoltarea cooperării economice româno-iordaniene Soli ai artei românești

se află și problema energiei, 
cooperarea în domeniul pro- 
și consumului de hidrocar- 
descoperirea și valorificarea

nul asigurării unul raport echitabil 
între prețurile produselor energetice 
și materiilor prime, pe de o parte, și 
cele ale produselor manufacturate, 
pe de altă parte, constituie o cerință 
esențială pentru dezvoltarea fiecărei 
economii naționale și valorificarea 
potențialului propriu al fiecărei țări.

Referindu-se, în continuare, la a- 
gravarea subdezvoltării și decalaje
lor economice, vorbitorul a eviden
țiat importanta acordată do tara 
noastră edificării noii ordini econo
mice mondiale, necesitatea de a se 
trece la măsuri efective în vederea 
realizării acestui deziderat Istoric. în 
acest cadru, a declarat reprezentantul 
român, acordăm o atenție prioritară 
sesiunii speciale, din 1980, consacrată 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale. Reprezentantul țării 
noastre a făcut o serie de propuneri 
concrete legate de pregătirea sesiunii 
speciale, precum și cu privire la ela
borarea strategiei internaționale pen
tru cel de-al treilea Deceniu al 
O.N.U. pentru dezvoltare, declarînd, 
între altele, că este necesar ca toate 
statele să accepte propunerile Gru
pului celor 77, din care face- parte și 
România, privind organizarea de ne
gocieri globale, sub egida O.N.U., me
nite să contribuie Ia traducerea în 
viată a prevederilor viitoarei strategii 
a dezvoltării.

AMMAN 11 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei pe care o efectuează 
în Iordania, Ion Stănescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Con
strucțiilor Industriale, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iordaniană de cooperare 
economică și tehnică, a fost primit 
de Mudar Badran, primul ministru 
al Regatului Hașemit al Iordaniei.

Referindu-se la înțelegerile con
venite la nivel înalt privind dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
prietenești dintre România și Ior
dania, premierul iordanian. Mudar 
Badran, și-a exprimat satisfacția 
pentru rezultatele bune obținute in 
cooperarea economică și tehnică

dintre cele două țări. S-a subliniat. ■ 
cu această ocazie, dorința reciprocă 
de a dezvolta în continuare, pe 
multiple planuri, relațiile româno- 
iordaniene. în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, întrevederi cu Najmeddin Da- 
jani, ministrul industriei și comer
țului, Said Beno, ministrul lucrări
lor publice, și cu Basel Jardaneh, 
secretar general la Consiliul Națio
nal al Planificării. în cursul cărora 
au fost abordate diverse aspecte ale 
dezvoltării relațiilor româno-iorda
niene.

La Paris — o „seară a prieteniei"

PARIS 11 (Agerpres). — La se
diul Adunării Naționale franceze, 
grupul de prietenie parlamentar 
Franța-România a organizat, *sub 
patronajul lui Jacques Chaban- 

‘ Delmas, președintele adunării, o 
seară consacrată prieteniei româno- 
franceze.

In deschiderea manifestării, depu
tatul Lucien Neuwirth, președinte
le grupului de prietenie, a evocat 
cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-franceze, subliniind importanța 
deosebită pe care o au în acest 
sens întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și

Valery Giscard d’Estaing, pre
ședintele Franței. în continuare, 
ambasadorul Valentin Lipatti a 
prezentat expunerea : „Politica ex
ternă a României — o politică de 
pace și cooperare internațională".

Au participat Lucien Gautier, 
președintele grupului senatorial de 
prietenie, Pierre Paraf, președintele 
Asociației Franța-România, repre
zentanți ai altor asociații de prie
tenie franco-române, deputați, se
natori, personalități ale vieții poli
tice și culturale, ziariști.

Seara s-a încheiat cu o proiecție 
de filme documentare românești.

la Budapesta

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
Grupul folcloric „Cununa Carpați- 
lor" și corul de cameră „Preludiu" 
ale ansamblului artistic al C.C. al 
U.T.C. întreprind un turneu în R.P. 
Ungară, Grupul artiștilor români 
a avut o Intîlnire prietenească cu 
ansamblul artistic al C.C. al U.T.C. 
din Ungaria. Cu acest prilej a fost 
prezentat un program artistic co
mun, la care au asistat Marothy 
Laszlo, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. din Ungaria, și Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. din România, care face o vi
zită de prietenie in R.P. Ungară.

Luxemburg : Manifestare

culturală

LUXEMBURG 11 (Agerpres). — 
Centrul cultural municipal din Dif- 
ferdange (Luxemburg) a organizat 
o seară culturală românească. Au 
asistat Cornel Meder, membru al 
Consiliului de Stat, președintele 
centrului cultural, Arthur Goffinet, 
membru al Comitetului Director al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez, Dominique Meis, 
membru al C.C. al P.C. Luxembur-' 
ghcz.

MADRID
Ziua națională a Spaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în 

nurrtele poporului român si al meu personal, sinoere felicitări, împreună cu 
calde urări de fericire personală, de progres și bunăstare pentru poporul 
spaniol.

Păstrind vii amintiri despre vizita pe care am efectuat-o în acest an în 
Spania, îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie dintre 
țările noastre vor continua să se dezvolte. In folosul celor două popoare, 
al cauzei păcii și securității in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

GEIMTIILE DE PRESA
Comunicat la încheierea convorbirilor dintre delegațiile

P.C. Italian și P.C. din Spania

I

I
I

I

OPINIA PUBLICĂ Șl DEZARMAREA. Plenara Adunării Generale a 
Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite a abordat pro
blema creșterii rolului Federației Mondiale în mobilizarea opiniei publice 
la realizarea dezarmării și relația dintre dezarmare — dezvoltare, in 
cadrul dezbaterilor, reprezentantul Asociației române pentru Națiunile 
Unite a propus ca statele să-și asume angajamentul de a interzice 
orice formă de propagandă de război și să se treacă la măsuri con
crete de dezarmare, în primul rînd, 
se pune capăt cursei înarmărilor.

PRIMA ȘEDINȚA A COMISIEI 
INTERGUVERNAMENTALE PEN
TRU COORDONAREA COLABO
RĂRII Intre tarile membre 
ALE C.A.E.R.. PRECUM ȘI R.S.F.I., 
potrivit Convenției multilaterale 
internaționale de specializare și 
cooperare în producție și livrări re
ciproce de utilaje pentru centrale 
nuclearo-electrice. a avut loc la 
Moscova. La ședință au luat parte 
reprezentanții pârtilor contractante 
în Comisia interguvernamentală, 
viceprim-miniștri și miniștri. Din 
partea tării noastre a participat to
varășul loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. 
Comisia 
xaminat .-______  —„__ ___
voltarea specializării și cooperării 
în producția de utilaje pentru cen
trale nuclearo-electrice.

de dezarmare nucleara, pentru a

PREȘEDINTELE ITALIEI ÎN 
IUGOSLAVIA. La Belgrad au în
ceput joi convorbirile dintre Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, și președintele Italiei, A- 
lessandro Pertini, care face o vizi
tă oficială de prietenie în Iugosla
via. în cadrul unui schimb de opi
nii, părțile și-au exprimat profun
da îngrijorare in. legătură cu con
tinuarea cursei înarmărilor și _ au 
evidențiat necesitatea unor măsuri 
efective în direcția dezarmării.

CONVORBIRI PHENIAN.
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, și Ah- 

, med Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare 
Revoluționare Griineea, au efectuat 
un schimb de păreri asupra proble
melor privind dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre cele 
</louă partide și țări, preț.uțn și în 
alte probleme de interes comun.

MADRID 11 (Agerpres). — La Ma
drid a fost dat publicității comunica
tul comun cu privire la convorbirile 
desfășurate timp de două zile între o 
delegație a Partidului Comunist Ita
lian condusă de Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.C.I., și o dele
gație a Partidului Comunist din Spa
nia, condusă de Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C.S. Documentul 
relevă. între altele, necesitatea „dez
voltării cooperării între partidele co
muniste din țările Europei occiden
tale, a promovării unui dialog și Unei 
înțelegeri cu partidele socialiste șl 
social-democrate, cu alte partide șl 
mișcări progresiste**, pentru se îna
inta pe linia realizării obiectivelor 
democrației și păcii, Înnoirii în toa
te domeniile vieții social-politice.

P.C.I. și P.C.S. condamnă cu fer
mitate terorismul „ce slujește forțe
lor celor mai reacționare" — se arată 
în comunicatul comun, care relevă, 
apoi, situația de discriminare în ce 
privește drepturile civile și sociale 
„la care sînt supuși 12 000 000 de oa
meni ai muncii", imigrați în căutare 
de lucru în țările Europei occi
dentale.

Poporul spaniol aniversează „Ziua 
Hispanității" — sărbătoarea sa na
țională — într-un moment de o 
deosebită importanță pentru conti
nuarea și consolidarea procesului 
de transformări democratice în 
viața politică a tării.

Cum este știut, în ultimii patru 
ani, evoluțiile politice din Spania 
au fost dominate de eforturile pen
tru instaurarea unor forme de acti
vitate democratică. Sub acest unghi 
pot fi înregistrate, ca jaloane im
portante pentru drumul parcurs, 
alegerile legislative din 1977 și 
1979, referendumul constituțional 
din decembrie 1978, alegerile muni
cipale ulterioare. Chemat la urne, 
fie pentru a se pronunța asupra 
Constituției, fie pentru desemnarea 
membrilor Cortesurilor sau cei ai 
Consiliilor municipale, electoratul 
spaniol a optat ferm în favoarea 
forțelor politice progresiste și de
mocratice, promotoare ale proce
sului de înnoire inițiat în 1976.

Complex și uneori cantradictoriu, 
nu numai din cauze determinate de 
faza de tranziție — Spania se con
fruntă cu dificile probleme de or- 

. din economic generate de criza 
economică și în special cea energe
tică — noul proces politic spaniol 
a traversat etape diferite. Una din
tre acestea a constituit-o, desigur, 
perioada „Acordurilor de la Mon- 
cloa", ca o modalitate de a solu
ționa problemele aflate în fața ță
rii cu concursul tuturor foi-țelor de
mocratice, angajate în jurul unui 
program comun. „Acordurile de la 
Moncloa" nu au mai fost reînnoite, 
dar recentele dezbateri din Corte- 
suri asupra programului economic 
propus de guvern au lăsat să se în
trevadă disponibilitatea adminis
trației pentru eventuale noi nego
cieri între guvern și partidele poli
tice democratice din opoziție, pre
cum și principalele organizații sin
dicale și patronale. Realizarea unei 
strînse colaborări între toate forțele 
politice progresiste din țară se im
pune cu atît mai mult cu cît pro- 
oesul înaintării democratice a ascu
țit rezistența cercurilor de dreapta,

fasciste, care, folosind cu predilec
ție tactici provocatoare, stimulind 
îndeosebi escaladarea terorismului, 
urmăresc destabilizarea vieții po
litice, a instituțiilor democratice, și 
reîntoarcerea la trecut. Atît guver
nul, cit și principalele forțe poli
tice ale țării — partidul de guver- 
nămînt, U.C.D., Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, P.C. din Spa
nia, ca și o serie de grupări’poli
tice din Țara Bascilor, condamnînd 
cu vehemență atentatele teroriste, 
s-au pronunțat cu hotărîre pentru 
acțiuni ferme de respingere a aces
tor provocări — poziție construc
tivă cu amplu ecou în rîndul po
porului spaniol.

Poporul român urmărește cu in
teres prefacerile din Spania, nu
trind sentimente de caldă simpatie 
față de poporul spaniol, de solida
ritate cu aspirațiile sale de propă
șire pe calea democrației și a pro
gresului. Legăturile tradiționale de 
prietenie dintre popoarele român 
și spaniol, stimulate de originea 
comună, de afinitățile de limbă ,și 
cultură, au cunoscut în acești 
timi ani o nouă dezvoltare. O cc 
tribuție de cea mai mare import, Z’-' 
ță in acest sens au adus convor
birile româno-spaniole la nivelul 
cel mai înalt, care au avut loc cu 
prilejul vizitei oficiale întreprinse in 
Spania de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la in
vitația regelui Juan Carlos I, înțe
legerile realizate, documentele sem
nate cu attest prilej desehizihd largi 
perspective colaborării româno-spa
niole pe multiple planuri. Consem- 
nînd voința ambelor țări de a cău
ta noi forme și posibilități în ve
derea întăririi raporturilor de prie
tenie și colaborare reciproc avan
tajoasă. documentele semnate creea
ză cadrul amplificării schimburilor 
comerciale, cooperării economice și 
tehnologice, ca și în alte domenii,’ 
pentru împlinirea aspirațiilor comu
ne de progres și bunăstare, contri
buind prin aceasta la stimularea 
cursului destinderii în Europa, la 
întărirea păcii și colaborării 
continentul nostru și în lume.

interguvernamentală a e- 
probleme legate de dez-

..STATUTUL TEMPORAR" al ba
zelor americane din Turcia a fost 
prelungit pe o perioadă 
luni, pentru 
convorbirilor 
vind un nou 
militară.

ÎNTREVEDERE BULGARO-NI- 
PONA. Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, l-a primit pe prințul moșteni
tor al Japoniei. Akihito. care se 
află într-o vizită oficială in Bul
garia. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire consacrată examinării 
stadiului actual și perspectivelor 
dezvoltării relațiilor bilaterale.

de trei 
a permite încheierea 
turco-americane pri- 
acord de cooperare

LA BEIJING s-au deschis joi 
congresele naționale ale tuturor 
partidelor democratice din China 
și al Federației naționale a indus
triașilor și oamenilor de afaceri.

BELGIA A INVITAT OFICIAL 
UN REPREZENTANT AL O.E.P. 
(Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei) într-o vizită la Bruxelles 
— s-a anunțat la Bruxelles. Șeful 
Departamentului Politic al O.E.P., 
Faruk Kaddumi, va avea la 22 și 
23 octombrie convorbiri cu repre
zentanți ai guvernului belgian.

IN 
de-

VOT DE ÎNVESTITURA 
RIKSDAG. Primul ministru 
semnat suedez. Thorbjoern Faell- 
din, a obținut joi votul de înves
titură al parlamentului (Riksdagu- 
lui). El urmează să prezinte în 
cursul zilei de vineri lista cabine
tului său. precum și declarația gu
vernamentală.

PREMIUL NOBEL PENTRU ME
DICINA a fost atribuit anul a- 
cesta cercetătorilor Allan MacLead 
(S.U.A.) și Godfrey Newbold 
Hounsfield (Marea Britanie), pentru 
contribuția lor la dezvoltarea tomo
grafiei cu ajutorul ordinatoarelor.

Amînarea conferinței 
în problema rhodesiană
LONDRA 11 (Agerpres). — Lucră

rile conferinței de la Londra în pro
blema rhodesiană au fost amînatei, 
joi, pe termen nedefinit.

înaintea ședinței, unul din 
lideri ai Frontului Patriotic. 
Nkomo, a făcut o declarație
reievind necesitatea de a se trece 
la discutarea importantelor chestiuni 
ale perioadei de tranziție la indepen
dență, adică desemnarea instanțelor 
care vor controla în perioada respec
tivă forțele armai 
le publice și

Ministrul 
continuat să 
fie aprobată 
cutgte celelalte chestiuni.

ite, politia, instituții- 
aparatul judiciar.
de externe britanic a 
insiste ca mai întîi să 
constituția și apoi dis-

Sub semnul extinderii și diversificării

cel doi
Joshua 
presei,

vîrsta speranțelor - șomeri

Tineri șomeri din diverse regiuni ale Marii Britanii indreptîndu-se spre Blackpool, unde, tncepind de luni, se desfă
șoară conferința anuală a Partidului Conservator (de guvernămint). pentru a inmina delegaților protestul lor împo
triva politicii economice a cabinetului, care a dus la creș terea numărului celor rămași fără lucru. Pe pancartei» 

purtate de demonstranți stă scris : „Vrem de lucru, nu șomaj !" ; „Reduceți numărul șomerilor 1“

colaborării internaționale
Deschiderea spre o largă colabo

rare internațională, intensificarea re
lațiilor pe multiple planuri cu toate 
țările, indiferent de orinduirea so
cială sau de distanța geografică, po
trivit comandamentelor coexistenței 
pașnice, reprezintă una din trăsătu
rile esențiale ale politicii externe a 
României socialiste, o orientare sta
tornică, fundamentată în hotărîrile 
Congreselor și Conferințelor Națio
nale ale partidului, in Programul 
P.C.R. Pe această bază și în acest 
spirit, țara noastră, dezvoltind amplu 
colaborarea și solidaritatea cu toate 
țările socialiste, cu statele în curs 
de dezvoltare, extinde continuu re
lațiile sale de conlucrare cu state de 
pe toate continentele — din Europa 
pină în cele două Americi, din Afri
ca și pină în Asia și Extremul 
Orient.

O nouă ilustrare a acestui adevăr 
o oferă agenda întilnirilor politice 
de la București din aceste zile. 
Coincidența a făcut ca țara noas
tră să aibă în prima decadă a aces
tei luni oaspeți de seamă din doua 
țări din zona Pacificului : Japonia 
și Noua Zeelandă. Evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre țara noastră _ și 
aceste state, situate la 'mari depăr
tări geografice de România, eviden
țiază o dată mai mult că, în condi
țiile de astăzi, distanțele geografice, 
ca și deosebirile de orînduire nu pot 
constitui un impediment pentru ex
tinderea colaborării și dezvoltarea 
înțelegerii dintre state.

Un rol esențial în dezvoltarea con
tinuă a raporturilor româno-japo- 
neze l-au avut, după cum este cu
noscut, vizita efectuată de președin
tele Nicolae Ceaușescu în Japonia, 
in primăvara anului 1975, dialogul 
la nivel inalt purtat cu împăratul 
Hirohito și cu primul ministru nipon. 
Cronica relațiilor prietenești dintre 
cele două țări a înscris acum un nou 
și important eveniment — vizita în 
România, în calitate de reprezentant 
al impăratului Hirohito, a prințului 
moștenitor 
Imperială 
Alteța Sa

Momentul culminant al vizitei l-a 
constituit primirea de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu a înalților soli 
ai poporului din „țara soarelui 
răsare". Desfășurate într-o ambianță 
de caldă prietenie, convorbirile ce 
au avut loc cu acest prilej au pus 
în evidență, spre satisfacția ambelor 
părți, progresele înregistrare în dez
voltarea raporturilor reciproce pe 
plan economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii, în spiritul 
înțelegerilor convenite cu ocazia vi-

Akihito, arăta, la rîndul său. cu 
același» prilej : „Poporul japonez 
cunoaște foarte bine că Excelența 
Voastră acordă o importantă deose
bită realizării păcii în lume și lăr
girii cooperării internaționale. Faptul 
că popoarele împărtășesc aspirații 
comune constituie o bază obiectivă 
a adincirii relațiilor strînse de prie
tenie dintre națiunile noastre".

Cu rezultate rodnice s-au încheiat 
și convorbirile româno-neozeelandeze, 
prilejuite de vizita in țara noastră 
a primului ministru al Noii Zeelan-

al Japoniei, Alteța Sa 
Akihito, împreună cu 

Imperială prințesa Michiko.

zitei efectuate în Japonia de șeful 
statului român. Este semnificativ in 
acest sens că în -ultimii cinci ani 
schimburile economice dintre cele 
două țări au crescut de peste trei 
ori. Paralel cu aceasta, se cuvine 
evidențiată extinderea și diversifi
carea continuă a conlucrării în for
me noi, moderne, cum sînt coope
rarea industrială, 
cietăți mixte

„Apreciem
— arăta 
CEAUȘESCU 
dejunul oferit în cinstea înalților 
oaspeți — ca o expresie a extin
derii relațiilor dintre țările noastre. 
Dorim ca relațiile viitoare dintre 
România și Japonia să cunoască o 
dezvoltare tot mai puternică și con
siderăm că sint condiții favorabile 
pentru extinderea lor, atît în dome
niul economic, inclusiv al cooperării 
în producție, cit și în domeniul știin
ței, tehnicii și culturii".

Referindu-se 
nă activă 
personal 
Ceaușescu, 
Japoniei,

crearea unor so- 
de producție etc.
vizita dumneavoastră 
tovarășul NICOLAE 
în toastul rostit la

la politica exter- 
promovată de România, 

de președintele Nicolae 
prințul moștenitor al 

Alteța Sa Imperială

de, Robert D. Muldoon. Un moment 
semnificativ al vizitei, reliefînd 
importanta acordată dezvoltării re
lațiilor dintre cele două țări, l-a 
.constituit primirea înaltului oas
pete de către președintele Nicolae 
Ceaușescu. S-a evidențiat cu acest 
prilej dorința comună a ambelor țări 
de a valorifica posibilitățile largi 
existente pentru amplificarea și di
versificarea schimburilor comerciale, 
a cooperării economice și tehnico- 
științifice — aceasta fiind, dealt
fel, principala concluzie a dialogului 
de la București. în acest sens, de o 
deosebită importanță este Acordul 
comercial și de cooperare economică, 
industrială și tehnică pe termen lung, 
încheiat între cele două guverne, în 
primăvara acestui an, la Wellington 
și care a intrat in vigoare chiar în 
aceste zile, el fiind de natură să 
confere stabilitate și durabilitate ra
porturilor de colaborare dintre Româ
nia și Noua Zeelandă.

Schimbul de păreri ce a avut loc 
în timpul vizitei a permis identifi
carea unor domenii în care România 
și Noua Zeelandă dispun de un în
semnat potențial de cooperare, cum

ar fi agricultura, zootehnia, energe
tica, Industria lemnului, pescuitul 
etc. Pentru materializarea acestor 
proiecte și stabilirea modalităților 
concrete, de conlucrare — inclusiv 
prin înființarea unor societăți mixte 
— guvernele român și neozeelandez 
au convenit să stimuleze și să încu
rajeze contactele între firmele și în
treprinderile interesate din cele două 
țări pentru mai buna cunoaștere a 
posibilităților lor de cooperare.

Dialogul de la București a prefi
gurat, de asemenea, largi posibilități 
pentru dezvoltarea conlucrării reci
proc avantajoase în domeniile știin
ței și tehnologiei, aceasta găsindu-și 
concretizare în semnarea Acordului 
de cooperare științifică și tehnologică 
dintre România și Noua Zeelandă. 
în același timp, a fost reliefată do
rința comună de a extinde coopera
rea în domeniul cultural și al schim
bului de informații, ca o contribuție 
la apropierea intre cele două po
poare, la întărirea legăturilor de 
prietenie româno-neozeelandeze.

Depășind cadrul strict bilateral, 
vizitele celor doi oaspeți, din Japo
nia si Noua Zeelandă, au prilejuit, 
totodată, reafirmarea voinței comune 
a țărilor noastre de a-și intensifica 
conlucrarea pe plan internațional, 
pentru soluționarea problemelor în 
interesul dezvoltării libere și inde
pendente a tuturor popoarelor, al 
destinderii, colaborării și păcii în 
lume.

Salutînd cu satisfacție vizitele In 
România ale înalților oaspeți din Ex
tremul Orient șl Oceania, opinia pu
blică din țara noastră își exprimă 
convingerea că noile dialoguri ro- 
mâno-japoneze și, respectiv, româno- 
neozeelandeze se vor înscrie ca mo
mente importante în dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre țările 
noastre, în interesul reciproc, mar- 
cînd în același timp noi contribuții 
concrete la cauza generală a colabo
rării și înțelegerii internaționale, a 
păcii și destinderii în lume.

Radu BOGDAN

O „lacuna" 
de patru 
milioane

Statisticile oficiale din țările Pie
ței comune indicau pină acum fap
tul că in cele nouă state membre 
ale Comunității economice vest- 
europene, numărul șomerilor se ri
dică la circa 6 milioane, cifră care 
reprezintă cam șase la sută din în
treaga lor populație activă. Recent, 
din dorința de a avea o imagine 
globală asupra acestui fenomen, cu 
efecte negative asupra întregii vieți 
politice, economice și sociale a co
munității, Comisia C.E.E. a efectuat 
o amănunțită analiză a situației în 
toate țările membre — Anglia, Bel
gia, Danemarca, Franța, Germania 
occidentală. Irlanda, Italia. Luxem
burg și Olanda. Nu mică a fost mi
rarea oficialităților C.E.E. cînd au 
constatat serioase „lacune" în sta
tisticile pe care le publicau lunar 
in legătură cu numărul șomerilor : 
experții comisiei au ajuns la con
cluzia că, de fapt, numărul persoa
nelor fără lucru în țările Pieței co
mune nu este de 6 milioane, cum 
se știa pină acum, ci se apropie de 
10 milioane, mai exact se ridică la 
9,9 milioane.

Este o cifră care dezvăluie, In 
întreaga sa amploare, gravitatea 
șomajului în țările vest-europene I

Așadar, revizuind statisticile șo
majului pe ansamblul țărilor capi
taliste, reiese că efectivele totale 
ale „armatei industriale de rezer
vă", cum au fost denumiți în mod 
sugestiv șomerii, se ridică la uria
șa cifră de £3 milioane de oameni.

Manevre tară perspective
în timp ce conferința de la 

Londra în problema rhodesiană dez
batea primul punct de pe ordinea 
de zi (problema elaborării noii 
Constituții a Rhodesiei), unele 
cercuri de dreapta . din capitala 
britanică au desfășurat diferite pre
siuni asupra guvernului conserva
tor pentru a-l determina să recu
noască actualul regim de la Salis
bury al lui Abel Muzorewa.

Astfel, trei ziare londoneze con
servatoare — „Daily Mail", „Daily 
Express" și „Daily Telegraph" — 
sfătuiau miercuri pe șeful delega
ției britanice să mențină o atitu
dine foarte fermă, la nevoie mer- 
gînd pină la ruptură, în negocierile 
cu Frontul Patriotic Zimbabwe. 
„A face noi concesii Frontului Pa
triotic — susține „DAILY MAIL" — 
ar echivala cu o capitulare... Lordul 
Carrington trebuie să ridice sanc
țiunile economice împotriva Rho- 
desiei și să acționeze cu abilitate 
pentru a obține o recunoaștere in
ternațională a acesteia".

O poziție și mai periculoasă 
adoptă cercurile rasiste din Repu
blica Sud-Africană, care se arată 
gata să recurgă chiar la forță pen
tru menținerea actualelor rinduieli 
din Rhodesia. Citind surse din Pre
toria, ziarul sud-african „THE 
STAR" afirmă că „înrăutățirea si
tuației din Rhodesia ar putea de
termina Africa de Sud să treacă la 
o acțiune militară de anvergură". 
Ziarul precizează că. în cazul în 
care guvernul Muzorewa va cădea, 
parlamentul sud-african va fi che
mat să aprobe ceea ce primul mi
nistru P. Botha a numit drept o 
„acțiune de contracarare a preluă
rii controlului asupra acestei țări 
de către forțele patriotice".

...Manevre primejdioase, care fac 
abstracție de un „mic amănunt": că 
in prezent Frontul Patriotic con
trolează peste 80 la sută din te
ritoriul Zimbabwe, nefiind departe 
ziua cînd flamurile libertății vor 
flutura deasupra întregului teri
toriu al țării.

Unitate de măsura de neutilizat
Firma „Lockheed Aircraft" a recurs la insolite unități de măsură 

pentru a evalua capacitatea avioanelor sale. Cel puțin așa pretinde coti
dianul belgian „LE SOIR“, cînd scrie : „Lockheed — care construiește cel 
mai mare avion din lume — a dat, în sfîrșit, un răspuns la întrebarea 
privind capacitatea aparatului. „C-5A Galaxy", a declarat un purtător de 
cuvint al companiei, are o astfel de capacitate incit poate transporta 
25 844 746 mingi de ping-pong, sau 752 000 crose de hochei, sau 328 301 647 
pastile de aspirină, sau 100 de automobile „Volkswagen". în 1978, „Lock
heed" anunțase că avionul respectiv poate transporta 616 903 200 dolari in 
piese de aur. Dar anul acesta, „febra aurului" a făcut impracticabilă res
pectiva unitate de măsură...
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