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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe Ro
nald Kraayeveld, redactor-șef ad
junct la săptămînalul de politică

externă „NieuwsNet" din Amster
dam.

La primire a luat parte to
varășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
Cu acest prilej, tovarășul Nicolas 

Ceaușescu a acordat un in
terviu pentru săptămînalul olandez 
„NieuwsNet".

CIMIIESUL SĂ ÎNTiMPINĂM CONGRESUL AL XII-LEA 

AL PARTIDULUI CU SARCINILE DE PLAN 
ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

în preajma Congresului al XII-lea
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0 activitate internațională

0 OBLIGAȚIE DE ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
LA PORȚILE DE FIER I: Energeticienii si-au depășit angajamentele

A FIECĂRUI COLECTIV MUNCITORESC:

Respectarea strictă
a kl S3 R

I contracțiile
Putem spune că nu trece o zi 

fără să primim la redacție telefoa
ne sau telexuri din partea unor 
întreprinderi beneficiare, care, 
pornind de la greutățile create de 
unii furnizori nepunctuali, solicită, 
prin intermediul presei, urgentarea 
livrării neîntirziate a pieselor, 
subansamblelor, utilajelor, mate
rialelor ș.a. Cum bine se poate ob
serva, nu numai „Scînteia", ci și 
alte ziare se transformă în anu
mite perioade — cum este și cea 
în care ne aflăm — în adevărate 
dispecerate ale cooperării interuzi- 
nale, cu scopul de a stimula și pe 
această cale preocupările pentru 
realizarea sarcinilor de plan. Și 
facem acest lucru cu convingerea 
fermă că, în ampla mobilizare de 
forțe pentru pregătirea Congresu
lui al XII-lea al partidului, nu 
există sarcină mai importantă 
pentru comuniști, pentru toți oa
menii muncii, decit înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor stabilite 
de partid, în primul rînd în sfera 
producției materiale.

Nu puține sînt colectivele de în
treprinderi care, înțelegintf că în
deplinirea planului este o sarcină 
unitară, că economia națională 
contează pe ansamblul tuturor pro
duselor prevăzute, acționează ferm 
pentru respectarea întocmai a obli
gațiilor asumate prin contracte. 
Așa se explică importantele depă
șiri ale planului la o seamă de 
produse de primă importanță pen- 
f-u economie : oțel aliat, aluminiu 

mar, aparataj electric de joasă 
nsiune, mijloace de automatizare, 

strunguri universale și carusel, ma
șini și utilaje pentru industria me

talurgică și industria ușoară, loco- 
rnotive diesel electrice de 2 100— 
2'50(1 CP și altele.

La celălalt pol se situează între
prinderile care de mai mult timp 
se mențin pe lista, deloc dorită, a 
furnizorilor restanțieri. Să reflec
tăm puțin asupra unor situații. Din 
Miercurea Ciuc, tinăra întreprinde
re de tractoare ne semnala că 
restantele la producția fizică (de 
circa 300 tractoare) vor crește dacă 
cele 60 de întreprinderi furnizoare 
nu vor livra toate piesele și sub- 
ansamblele conform contractelor. 
Am amintit numărul unităților fur
nizoare tocmai pentru a ințelege 
mai bine ce extraordinară impor
tanță are, în mecanismul complex 
al cooperării, onorarea exemplară

a tuturor obligațiilor contractuale. 
Este suficient ca o singură rotiță 
să nu funcționeze în acest meca- 
pism sau, altfel spus, ca o singură 
piesă să nu fie livrată la timp, 
pentru ca activitatea întreprinderii 
beneficiare să se deregleze, împie- 
dicînd finalizarea producției. Din 
altă parte a țării, de pe un mare 
șantier din inima Bărăganului, se 
solicită, unor furnizori — mari și 
prestigioase întreprinderi construc
toare de mașini — să livreze ur
gent o serie de utilaje, unele res
tante — rețineți! — de anul trecut. 
Cu alte cuvinte, a expirat termenul 
contractual, au trecut multe luni 
și din acest an și șantierul nu a 
primit utilajele absolut necesare 
terminării unor capacități 'de pro
ducție. Ce au făcut între timp cei 
care răspundeau de asigurarea uti
laj elor T Ce au făcut muncitorii de 
pe șantier ? Ce au făcut delegații 
rpinisteriali care s-au deplasat pe 
acolo, au constatat si au promis T

Dincolo de asemenea 
în cauză se află etica 
contractuale. Anual. în 
se încheie zeci de mii de

întrebări, 
relațiilor 
economie 
contracte

economice — acte juridice, para
fate și semnate, care constituie un 
instrument de bază in activitatea 
de planificare și realizare a preve
derilor planului național unic de 
dezvoltare economico-socială : acte 
care conțin angajamente ferme, 
constituie certitudini ce stau la 
baza elaborării unor întregi stra
tegii de producție in unitățile be
neficiare. Altfel spus, contractul 
economic, dincolo de valoarea sa 
juridică, are un conținut moral, 
care angajează răspunderea colec
tivelor muncitorești în angrenajul 
relațiilor reciproce de producție 
dintre unitățile noastre socialiste. 
Reușita unor Întregi acțiuni desfă
șurate sub egida afirmării noii ca
lități in activitatea economică —
creșterea productivității muncii, 
înnoirea producției, ridicarea cali
tății ș.a. — depind în ultimă in
stanță și de buna desfășurare a 
raporturilor contractuale. O piesă 
sau un subansamblu nelivrate la 
timp sau prost executate pot da 
peste cap pînă și cele mai riguroa
se programe de revoluționare cali
tativă a producției.

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a V-a)
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„Adună cu firul.
„Nu sărăcia trebuie să te învețe cu economia, ci 

spiritul gospodăresc, chibzuință, grija față de tot ceea 
ce înglobează muncă, ingeniozitate, efort, materii 
prime și, nu in ultimul rind, grija față de viitor, față 
de resursele neinlocuibile și de nevoia prelungirii cit 
mai îndelungate a izvoarelor lor" — îmi spunea la 
Iași un ecolog amator. Pe om, înțelepciunea populară 
l-a sfătuit întotdeauna: „Adună cu firul ca să ai cu 
grămada!".

„Consumă și aruncă!" — asta nu poate fi deviza 
unui om cu adevărat inteligent. înainte de a fi con
sumator, omul este producător și, pentru a putea con
suma, trebuie să producă. Ce aruncă? Lucruri aparent 
inutile: ambalaje, hirtie, sticlă, cutii de conserve, 
textile ajunse zdrențe, capace de bere, plastic, obiecte 
scoase din uz. „Este suficient să privești încărcătura 
pe care o conține o dubă de gunoaie recoltate din 
pubelele unei singure străzi — imi spunea tot

••• I
I
I
i
I
I
I

I I
I
I
I
I
I
I
i
[

la Iași mai marele peste curățenia orașului — ca să-fi 
dai seama cite materii prime prețioase se aruncă de-a 
valma. Ba, multe din acestea, neajungind in tombe
roanele gunoierilor, ci, risiplndu-se pe unde vrei și 
pe unde nu vrei, nu mai pot fi recuperate niciodată!", 
l-am cerut exemple. „Exemple? Pot să vă dau cu 
zecile. Ia gindiți-vă numai la capacele de sticle de 
bere, de răcoritoare și de apă minerală. Se consumă 
milioane de sticle pe zi. Sau la tuburile de spray, «bom
bele» acelea din metal alb, prețios, care, adeseori, costă 
mai mult decit conținutul lor".

„La fel cu ambalajele de plastic, 
de ghete, cu tuburile de pastă de 
Să zicem că, prin procedeele de 
rampele de descărcare a gunoaielor 
parte. O parte infimă. Restul, la foc. la degradare lentă 
prin oxidare, la putrezire! Trebuie să ne deprindem 
copiii de mici cu spiritul de economie. E drept, școlile 
se ocupă țu recuperarea deșeurilor. Dar, 
copiii aud: «Aduceți 
că pierdem de două

O temă demnă de 
implicații practice.

cu cutiile de cremă 
dinți. Le aruncăm ! 
selecție folosite pe 

recuperăm o

bani, nu borcane 
ort".
reflecții majore.

tot mai des, 
goale!». Așa

cu profunde

Ioan GRIGORESCU
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de o amploare și un 
dinamism fără precedent

Congresul al XII-lea, odată cu trecerea în revistă a remarcabile
lor realizări obținute în construcția socialistă, va dezbate activitatea 
desfășurată de partidul și statul nostru pe plan internațional in pe
rioada ce s-a scurs de la Congresul al Xl-lea.

In cei cinci' ani care au trecut, aprecierile congresului s-au 
dovedit întru totul juste și pe deplin valabile, partidul și statul nostru 
desfășurînd o activitate internațională de o amploare șl un dinamism 
cu totul remarcabile pentru transpunerea lor în viață.

De a lungul acestei perioade, dintre cele mai bogate și prodi
gioase, s-a evidențiat și mai puternic rolul esențial, determinant în 
elaborarea și aplicarea consecventă în viață a politicii externe a 
României, al secretarului general al P.C.R., președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin gindirea și clarviziunea sa, 
prin acțiunile sa!e neobosite, și-a atras stima și înalta considerație a 
popoarelor, sporind prestigiul internațional al României.

Propunîndu-ne ca in articolele viitoare din acest ciclu să pre
zentăm diferitele domenii și probleme distincte in care s-a materia
lizat activitatea partidului și statului în perioada de la Congresul al 
Xl-iea, ne vom opri în acest număr al ziarului asupra citorva aspecte 
de ansamblu, menite să contureze un tablou general al acestei 

, activități. (în pag. a VI-a).

Energeticienii hidrocentralei „Porțile de Fier I" au 
rotunjit, marți dimineața, la 420 milioane kWh pro
ducția de energie electrică obținută in plus de la 
începutul anului, cantitate ce întrece cu aproape 70 la 
sută prevedșrga din . angajamentul asumat in . între

cerea socialistă pe întregul an. Succesul înregistrat a 
fost obținut ca urmare a acțiunilor întreprinse pentru 
folosirea mai bună a hidroagregatelor, pentru elabo
rarea unor programe funcționale menite să valorifice la 
înalți parametri potențialul energetic al Dunării.

Premiera tehnică la
în cadrul preocupări

lor pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic 
al produselor și perfec
ționarea tehnologiilor de 
lucru, un colectiv de 
specialiști de la cazan- 
geriă grea a întreprin
derii „Independența" din 
Sibiu a realizat. în pre
mieră, o coloană de dis
tilare a acidului azotic. 
Dincolo de dimensiunile 
acestui colos metalic —

diametrul 3,2 metri, lun
gime 22 metri și o greu
tate de 42 tone — atrag 
atenția performantele de 
ordin tehnic, între care 
rezistenta la o concen
trație de 60 la sută acid 
azotic. O garanție în 
plus pentru calitatea de 
excepție a sudurilor spe
ciale o constituie con
trolul efectuat cu raze 
Roentgen și probele cu

Sibiu
freon. Destinată unei 
instalații speciale a 
Combinatului de fibre și 
fire , sintetice din Sâvi- 
nești. coloana de disti
lare, realizată în timp 
record — două luni în 
loc de patru cit era pre
văzut — a luat de cîte- 
va zile drurhul spre be
neficiar, transportul fă- 
cîndu-se pe un trailer, 
greu. (Nicolae Brujan).

A început construcția celei de-a doua 
hidrocentrale de pe Șiret

Constructorii din cadrul Grupului de șantiere hidrotehnice din Bacău 
au început lucrările la cea de-a doua hidrocentrală din cascada de lumini 
de pe Șiret. Amplasată în dreptul comunei Răcăciuni. hidrocentrala va avea 
o putere instalată de 43 000 kW, fiind cea mai mare dintre cele amplasate 
între Bacău șt Adjud. Pentru realizarea ei vor fi executate peste 10 mili
oane metri cubi excavații. precum și un volum de umpluturi de circa 8 mi
lioane metri cubi de pămint. Pentru a ciștiga timp, constructorii din bri
găzile conduse de maistrul Nicolae Cojocaru folosesc sistemul devierii ape
lor Șiretului pe* malul sting.' ceea ce permite înălțarea barajului pe toată 
lungimea lui. In cinstea Congresului al XII-lea al partidului, comuniștii și 
ceilalți oameni de pe șantier s-au angajat să termine lucrările la acest nou 
obiectiv cu 6 luni mai- devreme față de termenul planificat. (Gheorghe 
Baltă).

„Șocul“ viitorului nostru
Unul din barometrele cele 

mai sensibile ale echilibru
lui unei societăți e senti
mentul de încredere, de 
certitudine pe care cetățea- 
riul îl are în. raport, cu vii
torul. Acolo unde diferen
tele de clasă sint enorme, 
iar banul e ridicat la ran
gul de valoare supremă, a- 
cest sentiment nu există. îi 
ia locul un sentiment de 
neliniște, de nesiguranță, 
de teamă față de viitor, de 
luptă rapace și inegală pen
tru existentă. De obicei, or
ganismul unei asemenea a- 
șezări sociale e traversat 
periodic de spasme cronice, 
de căderi și urcușuri care 
îl fac să semene cu o apă 
tulbure. Am văzut cu pro
priii mei ochi mai multe 
țări și orașe Care fac parte 
din acest spațiu al neliniș
tii. E o atmosferă ușor de
tectabilă, pe străzi, pe chi
purile și în gesturile oame
nilor, o teamă care pro
vine din faptul că viitorul 
nu depinde de ei înșiși. 
Mecanisme ascunse. greu 
de controlat fac ca acolo 
ziua de mîine să apară în
cețoșată. nesigură, un spa
țiu în care pot să se ames
tece speranța și deznădej
dea, prosperitatea și sără
cia oea mai cruntă. Am vă
zut orașe prospere, sfidă
toare, eclatante, oameni și 
medii în care avuțiile se 
concentrează opulent și. în 
același timp, la cîtiva nași, 
suburbii ale sărăciei, în 
care bucata elementară de 
piine reprezintă de multe 
ori o himeră. în asemenea 
spații, între polii cărora se 
acumulează o tensiune uria

șă, contradicții de clasă, 
omul trăiește un sentiment 
de neîncredere în viitor, de 
acută singurătate ; ceva îi 
face pe oameni să fie neli
niștiți, egoiști, prudenți în 
raporturile cu semenii.

Este clar că într-o socie
tate în care puterea apar
ține poporului și se exer
cită pentru popor, acest 
sentiment de neliniște, de 
spaimă în fata viitorului 
nu există. Avem in fată 
modelul țării noastre, care 
de trei decenii și jumătate 
construiește o societate 
esențialmente nouă, al că
rei act fundamental pro
clamă egalitatea între oa
meni ,și are ca obiectiv de 
primă mărime existența 
demnă a cetățenilor. în a- 
cest caz, neliniștea, incerti
tudinea, singurătatea indi
vidului sînt inlocuite cu un 
sentiment de încredere, de 
liniște, de siguranță în ra
port cu viitorul. De unde 
acest sentiment tonic de 
calm și optimism ? în pri
mul rînd din faptul că stra
tegia de dezvoltare pe care 
o urmează țara, potrivit 
Programului partidului și 
Directivelor congreselor 
sale, reprezintă interesele 
generale ale poporu'ui și 
are ca obiectiv fundamen
tal progresul social și bună
starea generală. în a! doilea 
rind. din faptul că progra
mele de dezvoltare propu
se de partid sînt îndeplini
te si depășite de fiecare 
dată, ca o dovadă a crite
riilor ștnnțifice, a realis
mului cu care au fost
elaborate. Sînt programe 
curajoase, ambițioase, care

prin ritmurile înalte, prin 
direcțiile avansate în care 
se înscriu, prin vizionaris- 
mul lor ar putea să pară 
unora „platforme electora
le" cu valoare pur propa
gandistică. politică. De fie
care dată însă aceste am
bițioase prevederi au fost 
îndeplinite și depășite : au 
fost propuse spre realizare 
mari obiective industriale 
și iată, putem verifica, ele 
există ; au fost propuși in
dicatori înalți ai creșterii 
economice și iată-i reali
zați ; ne-am propus indici 
de creștere a nivelului de 
trai și iată-i concret mate
rializați în viața fiecăruia 
dintre noi.

Sentimentul acesta de în
credere în viitor, de opti
mism e generat acum de 
proiectele documentelor 
Congresului al XII-lea al 
partidului. Le citim și de 
la un capăt la altul între
zărim proiecte ample, nive
luri de creștere care pre
supun de bună seamă efor
turi serioase, investiții de 
muncă și inteligentă. Este 
clar că aceste obiective în
seamnă un nou pas spre ci
vilizație, un salt care echi
valează cu ieșirea noastră 
din condiția de tară în curs 
de dezvoltare, ceea ce nu e 
deloc puțin. Visăm deci la 
viitor cu încredere, fără 
spa'mă, fără grija zilei de 
mîine, uniți într-o mare fa
milie pentru care viitorul 
are contururi concrete si nu 
alcătuirea nebuloasă a neli
niștii continue.

Mlrcea Florin 
ȘANDRU

Au îndeplinit planul 
pe patru ani

Industria 
municipiului Odorheiu Secuiesc

Colectivele de oameni ai muncii 
din tinăra și moderna industrie a 
municiDiului Odorheiu Secuiesc au 
anunțat îndeplinirea sarcinilor de 
plan la producția industrială și la 
export pe primii 4 ani ai actualu
lui cincinal. Avansul obținut permi
te colectivelor din unitățile in
dustriale ale acestei localități să 
realizeze, pină la finele anului, 
un spor de producție în valoare de 
590 milioane lei și să livreze la ex
port. suplimentar, produse în va
loare de peste 50 milioane lei-va- 
lută.

Industria orașului Orșova
Oamenii muncii din industria ora

șului Orșova au îndeplinit planul pe 
primii patru ani ai cincinalului la toți 
indicatorii economici. Este un succes 
care permite constructorilor de nave, 
minerilor, muncitorilor forestieri și 
țesătoarelor, Jucrătorilor din celelalte 
unități economice orșovene să înscrie 
în plus în bilanțul celor patru ani o 
producție-marfă în valoare de 386 
milioane lei.

Bătălia recoltării
și insămînțărilor - 

în faza finală 
TOATĂ ATENȚIA TRANSPORTULUI 

Șl DEPOZITĂRII RECOLTEI!
In telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
alte județe anunță încheierea lucrărilor 

IN PAGINA A II1-A

La I.A.S. Siliștea, județul Brăila, se recoltează porumbul de pe ultimele 
suprafețe Foto : E. Dichiseanu

Vitalitatea creației populare românești
treaga mișcare artistică de amatori, 
ca și — mai ales — constituirea unor 
colecții de obiecte și a unei rețele 
sistematice de muzee specializate au 
fost, la rindul lor, posibile datorită 
unei concepții cu adevărat științifi
ce, bazată pe studii. temeinice, con
semnate adeseori în publicații tema
tice și monografice privind centrele 
și zonele, ca și toate genurile artei 
populare.

Niciodată aceste calități ale artei 
populare românești, ilustrate prin 
opere unice ca valoare nu au apărut

CREAȚIA DE MASĂ-COMPONENTĂ] 
A CULTURII NOI, SOCIALISTE ;

Bilanțul pe care ni-1 înlesnesc 
cele două ediții ale Festivalului 
național „Cîntarea României"' în 
domeniul creațiilor de artă popu
lară trebuie să fie privit ca o rezul
tantă evidentă și de necontestat a tot 
ceea ce s-a' săvîrșit în țara noastră, 
în acest domeniu. în ultimii treizeci 
și cinci de ani. pentru cunoașterea, 
identificarea și punerea în valoare a 
creației de masă. Scoaterea din ano
nimat a creatorilor, stimularea ta
lentelor și promovarea celor mai au
tentice valori constituie o dimensiune 
fundamentală a 
politicii culturale 
a partidului nos
tru.

Ca operă a în
tregului popor,
cultura româ
nească izvorăște 
atit din marile 
noastre tradiții,
cit și din realitatea nouă, din viața 
materială și spirituală a României 
socialiste. Din acest unghi, creația de 
masă, in tot ceea ce are ea mai valo
ros, mai autentic, mai nou cu ade
vărat reprezintă o componentă inse
parabilă a culturii socialiste.

Mai mult decit un simplu bilanț, 
proiectat desigur in devenirea istori
că a anilor construcției socialiste, 
mai mult decît o oglindă veridică a 
puterii de creație. Festivalul natio
nal „Cîntarea României" contribuie 
direct la formarea și intăridfca con
științei de sine a maselor de oameni 
ai muncii de la orașe și sate. Ia mo
bilizarea lor.

Plecînd de la cunoașterea trăsătu
rilor specifice si de la evidențierea 
importantei și valorii artei populare, 
vom înțelege pentru ce în tara noas
tră arta cea mai autentică, arta 
maselor largi populare devine. în 
circuit logic — 'prin grija partidului 
și statului nostru — un bun al ma
selor care au creat-o. Numeroasele 
expoziții, concursuri și tirguri, în

Opinii
de dr. Cornel IRIMIE 

directorul Muzeului Brukenthal

atit de evidente ca în expoziția na
țională care a încununat recent Fes
tivalul național „Cîntarea României", 
un magnific tablou al creației româ
nești, la care și-au adus contribuția, 
alături de români si cei mai'valoroși 
creatori din rindul naționalităților 
conlocuitoare. așa cum, alături de 
creatorii consacrati, au apărut acum 
pentru prima dată și s-au remarcat 
nume noi, îmbogățind acest uriaș 
panou de onoare al talentului ma
selor populare.

Se cuvine să întărim și să conti
nuăm o asemenea experiență. să 
încurajăm în continuare vitalitatea 
resurselor creatoare în domeniul ar
tei populare românești de pe toate 
meleagurile tării.

în fond, promovarea artei auten
tice pe care o fac oameni de cele

mai diferite profesiuni, în timpul 
lor liber. îmbogătindu-și propriul 
orizont, dar și pe al semenilor lor 
este un indiciu important al calită
ții vieții in România socialistă, al 
civilizației pe care o făurim prin 
oameni și pentru oameni. De aceea, 
considerăm foarte important șă a- 
cordăm tot sprijinul de care șintem 
în stare tuturor celor preocupați de 
artă, de creație, celor care, urmînd 
vechi tradiții sau inovînd cu price
pere. gust și har se prezintă in ca
drul marii întreceri naționale spre 

a fi judecați de 
marele public, de 
oamenii muncii, 
colegii șl tovară
șii lor. Dacă ne 
referim la creația 
populară, la meș
terii tot mai nu
meroși care se a- 
firmă pretutin

deni. aceasta înseamnă că gustul crea
ției este în plină creștere și că nevoia 
intimă a omului de a-și exprima 
anume virtuți, anume talente dis
pune de un cadru optim — suscep
tibil incă de îmbunătățiri, firește, 
în orice caz sînt elocvente creațiile 
acestor meșteri în ceramică. în arta 
lemnului. în textile din centre răș- 
pîndite in întreaga tară. în rîndul 
tuturor naționalităților. In marea 
panoramă a expozițiilor republicane 
strălucesc, de exemplu, marii maeș
tri ai artei lemnului, cea mai veche 
și cu cel mai amplu repertoriu de 
obiecte din numeroase centre din 
țară.

Arta lucrărilor realizate în cele 
mai variate tehnici ale țesutului, ale
sului și broderiei strălucește și do
mină in această mare panoramă, în 
toate zonele tării și prin cele mai 
felurite lucrări în Vrancea, în Galați,
(Continuare în pag. a IV-a)
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♦
în dezbaterea comuniștilor, a oamenilor muncii

la baza modernizării proceselor de producție
Proiectul Directivelor Con

gresului al XII-lea al P.C.R. 
pune un accent deosebit pe 
extinderea, în toate dome
niile economiei naționale, a 
automatizării, prin aceasta 
urmărindu-se perfecționa
rea și modernizarea continuă 
a proceselor de producție 
sau chiar transformarea lor 
radicală, fenomen cu impli
cații profunde in diferite 
sectoare ale vieții economi
ce. Fapt pe deplin explica
bil. Datorită posibilităților • 
noi, apărute odată cu utili
zarea pe scară' largă a mi
croelectronicii și tehnicii de 
calcul, automatizarea asigură 
astăzi conducerea celor mai 
complexe procese tehnologi
ce în condiții incomparabil 
superioare dirijării lor ma
nuale, creînd astfel condiții
le unei importante creșteri a 
productivității muncii in 
toate sectoarele activității 
economice. încorporarea in 
procesele de producție a ce
lor măi noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii contempora
ne reprezintă, așadar, o 
orientare de bază pentru 
cincinalul 1981—1985.

în pas cu această orienta
re, producția mijloacelor de 
automatizare și ale tehnicii 
de calcul va crește în cinci
nalul următor de peste două 
ori. atingînd valoarea de 
20 miliarde lei. Cum se va 
da răspuns 
înscrise în 
apropiatului 
partidului 1

în primul rînd. se va pune 
un accent deosebit pe reîn
noirea producției. Utilizarea 
pe scară largă a componen
telor larg integrate, inclusiv 
a microprocesoarelor și me
moriilor 
permite 
rabilă a 
teriale 
echipamentelor de automati
zare, creșterea siguranței în 
funcționare a acestora și, 
deci, a disponibilității utila
jelor și mașinilor pe care le 
comandă echipamentele, di
minuarea consumurilor ener
getice la utilizatori. Odată 
cu folosirea componentelor 
cu grad din ce în ce mai 
mare de compactizare se a- 
sigură integrarea organică a 
electronicii și tehnicii de 
calcul în structura produse- 

realizarea de utilaje 
automatizate cu co- 
prin calculator in-

acestei cerințe 
documentele 

Congres al

ția introducerii de sisteme 
ierarhizate. Astfel de sisteme 

'urmează să-și găsească largi 
aplicații în conducerea pro
ducției în cadrul marilor 
platforme chimice, în meta
lurgie, construcții de mașini 
și energetică, în industria 
ușoară, în extracția și pre
lucrarea materiilor prime, în 
rețeaua hidrometeorologică, 
în transporturi. în acest 
scop, specialiștii din in
stitutul nostru colaborează 
strîns cu cei din Institutul 
central de informatică, din 
învătămîntul superior, cu fa
bricile producătoare de echi
pamente. Lucrurile nu se 
află în stadiu de început. 
Pe bază de concepție pro
prie au fost create echipa
mente moderne de automa
tizări și tehnică de calcul, 
care vor sta la baza' reali
zării acestor sisteme și care 
s-au introdus în fabrica
ție în acest an sau sînt 
în fază avansată de asimila
re. Totodată, sînt în curs de 
elaborare primele sisteme 
ierarhizate de conducere și 
supraveghere a proceselor 
tehnologice, avînd aplicații 
in industria chimică (Tg. 
Mureș. Cîmpulung, Zalău), 
oonstrucții de mașini (,j01t- 
cit“>, sistemul hidrometeo- 
rologic etc.

Pentru a se 
pamente de 
cu un grad

croprocesoare care să asi
gure precizii mari de regla
re pentru mașini-unelte. uti
laje metalurgice, fabrici de 
hirtie etc.

Documentele Congresului 
al XII-lea al P.C.R. repre
zintă pentru toți cei care lu
crează în domeniul cercetă
rii și tehnologiei programe 
atotcuprinzătoare și clare. 
AVem datoria de înaltă răs
pundere de a le pune in to
talitate în aplicare. în acest 
sens, doresc să propun :

1. Formarea și dezvoltarea 
în continuare de colective 
mixte și multidiscipiinare 
institut — învătămînt — în
treprindere.

2. Organizarea de filiale 
ale institutului in centre in
dustriale importante si unde 
există nuclee de cercetare sau 
sedii ale invătămintului su
perior.

3. Pentru scurtarea ciclu
lui de aplicare în producție 
a cercetărilor încheiate să 
se asigure, acolo unde este 
posibil, reducerea unor faze 
intermediare si realizarea, 
împreună cu întreprinderile 
de profil, a omogenizării în 
fază unică a produselor sau 
echipamentelor nou elabo
rate.

muncă de cercetare"

semiconductoare, va 
o reducere conside- 
consumultii de ma- 
pentru realizarea

mai 
teh- 
tre- 
noi 

con- 
pro-

Ing. Marcel SARBU 
director adjunct științific 
al Institutului de cercetare 
științifică și inginerie 
tehnologică 
pentru automatizări, 
tehnică de calcul 
șl telecomunicații

Pentru perioada 1981—1985, 
proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea și pro
iectul Programului-directivă 
de cercetare științifică si dez
voltare tehnologică pre
văd că industria electronică 
va crește de 2,3 pînă Ia 2,4 
ori. fiind orientată cu pre
cădere spre dezvoltarea pro
ducției mijloacelor de auto
matizare și a tehnicii de 
calcul, microprocesoarelor, e- 
chipamentelor de electronică 
industrială și componente
lor electronice.

însemnătatea orientării pe 
termen lung a industriei na
ționale de tehnică de calcul 
și a informaticii este cu atît ’ 
mai mare cu cit se produce 
într-un moment important al 
dezvoltării acestora, prefigu- 
rîndu-se trecerea (din mo
tive care depind atît de ni
velul atins în tara noastră, 
cît și de evoluția mondială) 
la o nouă etapă, calitativ su
perioară. caracterizată nrin- 
tr-o eficientă sporită a 
mijloacelor tehnicii de calcul 
electronice și a aplicării lor. 
Evoluția microprocesoare’or a 
deschis noua eră a roboți’or 
industriali bazați pe inteli
gență. artificială. Este la fel 
de adevărat.că, la polul opus 
al dezvoltării sale, tehnica 
de calcul a produs calcula
toare foarte mari, cu puteri 
gigantice, cu tendințe de in
terconectare a lor în verita
bile rețele distribuite geo-

grafic, la care accesul se a- 
sigură prin teleprelucrare.

Constatăm și la noi, pe 
de o parte, o creștere 
continuă a puterii de pre
lucrare a calculatoarelor 
din familia FELIX și, pe 
de altă parte (încă din 
1977—1978), apariția prime
lor elemente de informatică 
distribuită: minicalculatoare 
(MC-80 la I.P.B.). echipa
mente de culegere de date 
(SID-M la 
conducere 
(ECAROM 
zate pe 
A fost pus 
1977, în cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, un program pentru 
introducerea mai accentuată 
a tehnicii de calcul în apli
cații directe în industrie. Un 
program similar s-a adoptat 
pentru domeniul teleprelu- 
crării datelor.

Viitorul va amplifica aceste 
. tendințe, după cum rezultă 
clar și din proiectul Progra
mului-directivă privind cer
cetarea. Dacă privim numai 
sarcinile de cercetare și pro- 
duoere de echipamente de in
formatică distribuită, ele 
semnifică, pentru cercetătorii 
din domeniul tehnicii de cal
cul și ‘ 
unui 
gură,- 
pid 
gile 
tiei industriale și ale con
ducerii acesteia. Caracteris-

I.T.C.) sau de 
a proceselor 

la I.P.A.). ba- 
microp rocesoare. 
în aplicare din

informaticii abordarea 
program de anver- 

care va introduce ra- 
informatica în veri- 
primare ale produc-

proiectele de docu-

lor, 
complet 
mandă 
tegrat.

Dar
mente ale Congresului parti
dului deschid cercetării ști
ințifice orizonturi mult mai 
largi. Programul științific 
pînă In anul 2000 acordă o 
importanță deosebită dezvol
tării tehnicilor de vîrf. Se 
vor dezvolta sisteme infor
matice pentru conducerea 
proceselor tehnologice, sis
teme informatice pe ramuri, 
corelate cu sisteme tehnolo- 

\ gice, se va acționa în direc-

permite 
distante 

de co
reglare

asigura echi- 
automatizare 

cit mai înalt 
de disponibilitate și cît
adecvate instalațiilor 
nologice complexe, s-a 
cut la elaborarea unor 
sisteme distribuite de 
ducere a proceselor de
ducție utilizînd unități de 
reglare numerice cu folosi
rea microprocesoarelor. A- 
ceste sisteme vor 
transmiterea la 
mari a semnalelor 
mandă, control și
prin sisteme de teletransmi- 
sie de viteză mare. Introdu
cerea în fabricație a unor 
asemenea sisteme va permi
te schimbarea totală a con
cepției camerelor de coman
dă, reducerea substanțială a 
volumului de echipamente 
și cabluri de conexiuni. 

Odată cu creșterea produc
ției de mașini-unelte și crea
rea de tipuri noi de mașini- 
unelte grele și de mare com
plexitate se vor elabora si noi 
tipuri de echipamente de co
mandă numerică evoluate, cu 
microprocesoare. automate 
programabile în construcție 
miniaturizată, tipuri noi de 
roboți industriali destinați 
liniilor agregat și proceselor 
tehnologice complexe și 
locurilor de muncă grele. Se 
vor crea, în același timp, noi 
tipuri de convertizoare și 
echipamente de acționări 
reglabile cu tiristoare, cu 
blocuri de comandă, cu mi-

Mul puate deveni o sursă
prețioasă de metal

Orientările principale ale 
cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și progresu
lui tehnic în deceniul 1981— 
1990 și în perspectivă pînă in 
anul 2000, stabilite prin pro
iectul Programului-directivă 
supus dezbaterii publice, vi
zează, pentru domeniul in
dustriei extractive, printre 
altele, elaborarea de tehnolo
gii și metode moderne pen
tru exploatarea intensivă, în 
condiții de maximă eficiență 
economică, a tuturor rezer
velor de substanțe minerale 
utile.

Creșterea bazei de materii 
prime pentru metalurgia ne
feroasă din tara noastră este 
legată în principal de antre
narea în vederea valorifică
rii și a unor minereuri săra
ce, a unor halde de mină și 
iazuri de decantare ale uzi
nelor de preparare, precum 
și a apelor reziduale din in
dustria minieră și metalurgi
că. Cercetarea este însă da
toare să meargă mereu cu 
un pas înaintea producției, 
stăruind în același timp să 
se scurteze mereu perioada 
de transpunere în procesul

de producție industrială a 
rezultatelor obținute.

Ațeste preocupări s-au 
concretizat și în cadrul in
stitutului nostru, printre al
tele, prin elaborarea unor 
tehnologii menite să asigure 
valorificarea superioară a 
haldelor de minereu de man- 
gan de la'Vatra Domei și a 
minereului sărac de la Ră
zoare. De asemenea, alte 
tehnologii puse la punct de 
cercetătorii institutului nos
tru vizează obținerea bioxi
dului de mangan electrolitic, 
a manganului metalic, a sul
fatului de mangan cristalizat 
și a carbonatului de mangan. 
Se vor putea valorifica ast
fel în prima etapă (1981— 
1985) circa 35 000 tone de hal
de pe an, putîndu-se renunța 
la importul unor produ
se metalurgice. Mai mult, 
prin valorificarea bismutului 
din concentratele cuprifere 
de la Băița-Bihor. tehnologie 
realizată de institut, se cre
ează posibilitatea obținerii 
unor săruri de bismut desti
nate exportului. Se află în 
curs de elaborare tehnologia 
hidrometalurgică de valorlfi-

care a minereului complex 
de la Țibleș, care are in ve
dere recuperarea cu randa
mente bune a unei importan
te rezerve de minerale.

întrucît cercetările tehno
logice recent încheiate și 
studiul de eficientă demon
strează posibilitatea valorifi- . 
carii unor importante cantip... 
tăți de metale nobile din 
Sterilurile iazurilor de la flo- 
tații, ca și a agregatului sili-, 
cios ca material de construc
ții (pentru betoane celulare 
autoclavizate), propun reali
zarea la Baia Mare a unei u- 
zine de prelucrare a acestor 
steriluri. Prin prelucrarea a 
399 090 tone de steril pe an, 
s-ar putea recupera metale 
nobile în valoare de 40 mili
oane Iei, precum și 150 009 
tone materiale pentru con
strucții.

ticile activității de cercetare, 
producție și desfacere a a- 
cestor noi tipuri de produse 
sînt inedite, apărînd preg
nant necesar ca echipamen
tele propriu-zise. programele 
de bază și programele apli
cative pentru aceste sis
teme de informatică dis
tribuită, produse însă in 
mari cantităti, să reprezinte 
un tot unitar, adică să fie 
livrate ca sisteme „la cheie".

Abordarea 
program de asemenea des
chidere in 
necesită însă rezolvarea unor 
probleme noi de organizare 
a cercetării, producției, in
stalării și întreținerii acestor 
sisteme, printre care si aceea 
a organizării unei industrii 
a programelor capabile să 
furnizeze programe sigure 
in exploatare, flexibile, mo
dulare. ușor de adaptat ce
rințelor variate ale utiliza
torilor.

Probleme cu totul deose
bite apar în procesul conce
perii de roboți industriali 
evoluați, care includ calcu
latoare electronice dotate cu 
programe de inteligentă ar
tificială. în cuvîntarea la 
marea adunare populară 
de la Timișoara din 15 sep
tembrie 1979, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cerea ce
lor care lucrează în acest 
domeniu să cerceteze si să 
producă roboti moderni, de 
o automatizare suplă, roboti 
inteligent! care să poată in
tr-adevăr ridica producti
vitatea muncii si asigura 
produse de înaltă tehnicita
te. Aducerea la îndeplinire a 
acestei sarcini de înaltă efi
cientă economică, înscrisă si 
în documentele Congresului 
al XII-lea. va însemna dez
voltarea în tara noastră a 
unor preocupări de amploare 
în domeniul, nou la noi. al 
inteligentei artificiale.

Ponderea produselor de 
tehnică de calcul fabrica
te in tară pe bază de cerce
tări proprii a depășit. în mo
mentul de față. 60 la sută și 
va, fi covîrșitpare în viitorul 

.cincinal. Abordarea vastu
lui program prevăzut pentru 
deceniul viitor se bizuie pe 
existența în țara noastră a 
unei solide structuri 
dustriale, cu zeci de 
de oameni calificați 
cercetarea, fabricarea, 
tretinerea și utilizarea 
nici! electronice de
Avem deci create condițiile 
pentru a ne materializa a- 
deziunea la aceste însuf’eți- 
toare documente ale congre
sului printr-o muncă plină de 
abnegație.

largă a unui
acest domeniu

în
mii 

în
In- 

teh- , 
calcul.

Ing. Dumitra PODUȚ 
cercetător științific principal, 
șef de laborator la Institutul 
de cercetări și proiectări 
pentru minereuri
și metalurgie neferoasă 
dțn Baia Mare

Dr. ing. Vasile BALTAC
Centrul de cercetare 
științifică, inginerie 
tehnologică și producție 
industrială pentru tehnica 
de calcul București

A LBA Fe valea Sebeșului, unde urmează să intre în 
funcțiune în acest an hidrocentrala de la Gilceag, prima dintre cele 
patru aflate în construcție, continuă betonarea „măștii" barajului de 
la Oașa. în prezent, constructorii fac ultimele finisări la galeria de 
aducțiune. La centrala 
agregate hidroelectrice, 
Dinică).

IALOMIȚA.
a studenților Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu" sosiți 
la practică. Frumusețile naturii, peisajele industriale și. urbane de pe 
malul Borcei au constituit subiecte de inspirație pentru viitorii plasti- 
cieni. Studenții au oferit municipiului 24 de tablouri, picturi in ulei și 
în acuarelă, car’e au fost prezentate la casa de cultură din localitate. 
(Mihai Vișoiu).

BRAȘOV Colectivul întreprinderii de materiale de con
strucții Brașov a început fabricarea de blocuri din panouri avînd fa
țade cu un grad de finisare ridicat. Noile clădiri realizate cu aceste 
materiale au aspect plăcut. Zilele trecute au fost montate primele două 
asemenea blocuri. (Nicolae Mocanu).

VRANCEA Industria județului Vrancea realizează în mai 
puțin de 12 zile echivalentul producției din anul 1938. La acest salt 
spectaculos a contribuit și activitatea colectivului întreprinderii de 
dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare din Focșani, care a în
deplinit recent prevederile planului la producția industrială pe primii 
patru ani ai cincinalului. Acest colectiv și-a propus să realizeze su
plimentar, pînă la sfirsitul anului, produse de mecanică fină în va
loare de peste 178 milioane lei. (Dan Drăgulescu).

Constructorii de nave din Galați au livrat între
prinderii de exploatare a flotei maritime „NAVROM" — Constanța 
vasul „Fîntînele" de 7 500 tdw, al doilea din seria cu această capaci
tate, echipat cu motoare de 6 000 C.P. fabricate la Reșița. La cheiurile 
de armare ale șantierului naval gălățean se află în probe, în vederea 
apropiatei livrări, mineralierul „Bobîlna" de 55 000 tdw, al doilea de 
această mărime construit aici și primul din tară dotat cu motor de 
19 900 C.P., executat tot la Reșița, precum și navele „Oituz", „Fundeni", 
„Fundulea", „Fălciu" și „Mărășești". (Dan Plăeșu).

NA Pe Platforma industrială a municipiului 
Sfîntu Gheorghe a început să producă prima capacitate, de 4 700 tone, 
a întreprinderii de mase plastice, care va avea o capacitate finală 
anuală de 40 000 tone folii de polietilenă de înaltă densitate. Intrarea 
in producție a noii capacități de producție marchează apariția indus
triei chimice pe harta economică a județului Covasna. (Tumori Geza) 

în noul cartier „Dacia" s-a dat în folosință o centrală 
telefonică automată care cuplează 9 000 de posturi din acest cartier și 
din cartierele „Alexandru cel Bun" și „Mircea cel Bătrin". Numărul 
abonaților telefonici din municipiul Iași va crește, pină la sfîrșitul 
anului, cu peste 50 Ia sută față de 1958. (Manole Corcaci).

electrică Gilceag au fost montate cele două 
transformatoarele și alte echipamente. (Ștefan

Municipiul Călărași a fost gazdă primitoare

Noi construcții de locuințe în cartierul Pio.ești-Vest

Pregătirile pentru iarnă la Rîmnicu Vîlcea

Pentru unii—iarna poate să vină cînd poftește; 
pentru alții - bine-ar fi să vină la... primăvară
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conferințe și plenare ale organizațiilor de partid, de masă și obștești•' »

PLENARA COMIIETULUI DE CONDUCERE Al 
UNIUNII COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR
Marți s-au desfășurat în Capitală 

lucrările Plenarei Comitetului de 
conaucere al Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor, consacrate dezba
terii documentelor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, sarcinilor ce revin celor ce 
lucrează în acest domeniu artistic 
în lumina acestor documente.

La lucrări a participat tovarășul 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în raportul prezentat de prof, 
univ. dr. Petre Brâncuși, președin
tele Uniunii compozitorilor și muzi
cologilor, ca și în dezbaterile ce au 
urmat, s-a dat glas totalei adeziuni 
fată de conținutul proiectului de 
Directive, al celorlalte documente 
ce vor fi dezbătute și aprobate de 
Congresul partidului. Participanții 
la dezbateri și-au reafirmat cu a- 
cest prilej atașamentul fierbinte 
față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru. A 
fost subliniată, totodată, contribu
ția directă, esențială, a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
fundamentarea acestor documente 
ce prefigurează direcțiile prioritare 
și orientările de bază ale procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Făcînd o trecere în revistă a îm
plinirilor înregistrate în domeniul 
creației muzicale românești actuale, 
în activitatea de sprijinire perma
nentă a mișcării artistice de ama
tori din tara noastră plenara a pus 
în lumină contribuția compozitori
lor la realizarea de lucrări noi, ori
ginale ce îmbină tradițiile româ
nești cu tot ceea ce este nou în so
cietatea noastră socialistă.

Participanții la dezbateri s-au an
gajat să creeze, în continuare, noi 
opere de valoare De măsura fru
moaselor tradiții ale muzicii româ
nești. ale exigențelor epocii con
temporane.

în raport și în discuții a fost ex
primată totala adeziune la propu- 
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător al 
României socialiste, care aduce o 
contribuție inestimabilă la, perma
nenta afirmare, liberă și demnă, a 
națiunii noastre în concertul popoa
relor lumii, să fie reales la cel 
de-al XII-lea Congres în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Hotărîrea adoptată de plenară 
degajă prin conținutul său devota
mentul nețărmurit al compozitori
lor și muzicologilor din țara noas
tră față de partid, de secretarul său 
generat tovarășul N icolae 
Ceaușescu.

în încheiere, participanții la ple
nară au adoptat, în unanimitate, 
textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : „Compozitorii, și muzicologii 
se angajează să militeze activ pen
tru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru la a cărei fundamentare, dum
neavoastră, mult iubite șț stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent 
teoretician, om de stat și conducător 
politic, militant de frunte al mișcării 
comuniste internaționale, ati adus 
și aduceți o contribuție esențială. 
Beneficiind, laolaltă cu ceilalți oa
meni de artă și cultură, de grija și 
prețuirea pe care le-ați manifestat 
permanent față de cultura noastră 
muzicală animată de înaltele idea
luri ale umanismului revoluționar, 
sprijinim cu entuziasm propunerea 
ca dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. căruia 
vă datorăm toate victoriile pe fron
tul construcției socialiste din ultimii 
ani. să fiți reales la Congresul al 
XII-lea în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân".

Scopul muncii politico-educative pe șantiere 

Nu explicații - pentru justificat restanțele, 
ci locuințe Iu timp-pentra nevoile cetățenilor

Pe șantierele de construcții de lo
cuințe din Capitală își desfășoară ac
tivitatea aproape 10 400 de comuniști. 
Aceasta înseamnă că, din trei con
structori, unul este membru de par
tid. Am reținut acest fapt nu din 
considerente de ordin strict statistic, 
ci pentru că aici ni s-a părut că pu
tem identifica starea de spirit sub 
semnul căreia s-au desfășurat lu
crările recentei conferințe de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
partid din cadrul Centralei de con- 
strucții-montaj de pe lingă Consiliul 
popular al municipiului București. 
Așa cum au putut constata multi 
bucureșteni, în ultimul timp, și cu 
deosebire în cele 9 luni din acest an, 
constructorii de. locuințe de pe șan
tierele Capitalei au obținut o serie de 
rezultate pozitive — cartiere și artere 
centrale ridicate rapid, la înalți pa
rametri urbanistici, construcții rea
lizate în condiții superioare de ca
litate, obiective social-culturale și lu
crări tehnico-edilitare date în folo
sință în timp record. Multi dintre cei 
ce au luat cuvintul erau șefi de bri
găzi, fruntașe. maiștri, șefi de lot sau 
șefi de șantiere, care în ultimii doi 
ani și-au Înscris în palmares reali
zări cu adevărat remarcabile.

Totuși, în dezbaterile conferinței 
nimeni n-a vorbit despre acestea. 
Din simplul considerent că, așa cum 
sublinia darea de seamă, pe ansam- 
b’ul Centralei de construcții-montaj, 
atit în cursul anului trecut, cît si în 
cele trei trimestre din acest an s-au 
înregistrat serioase rămîneri în urmă 
fată de prevederile planului. într-un 
anume fel, reflectorul atenției tre
buia să se oprească deci asupra a- 
cestor restanțe, să dezvăluie de ce 
au apărut e'e. Cu atît mai mult cu 
cît explicații se puteau găsi și chiar 
au fost invocate anterior, cu diferite 

prilejuri — că nu s-au livrat la timp 
și în sortimentele corespunzătoare 
prefabricatele prevăzute, ori că s-a 
<lus lipsă de unele materiale strict 
necesare, sau că, uneori, nu s-au 
asigurat documentații complete.

Ce-i drept, toți vorbitorii, fără ex
cepție, s-au oprit asupra restanțelor, 
dar nici unul nu a apelat la aseme
nea explicații. Era limpede că lu
crurile trebuiau privite din cu totul

La Centrala 
de construcții-montaj 

din Capitaiă

alt unghi pentru a schimba această 
situație : neajunsurile, deficiențele 
principale nu trebuiau căutate în 
curtea altora, ci în activitatea pro
prie (slabă organizare și disciplină 
a muncii pe unele șantiere, utilaje 
de bază folosite sub capacitate, lipsă 
de asistență tehnică, fluctuație mare 
de personal etc.), înlăturarea lor cît 
mai grabnică fiind condiția pentru 
recuperarea restanțelor, pentru crea
rea condițiilor necesare în vederea 
îndeplinirii sarcinilor și mai mari 
din anii viitori.

întreaga activitate desfășurată de 
organizațiile de partid a fost anali
zată din această perspectivă, insistîn- 
du-se asupra a ceea ce trebuie făcut 
pentru ca pretutindeni să se asigure 
o valorificare superioară a potenția
lului material și uman existent pe 
șantiere. Și, rînd pe rînd, vorbitorii 
au adus în dezbaterea conferinței di

verse modalități de acțiune, au făcut 
numeroase propuneri concrete, și-au 
asumat angajamente, care s-au con
stituit într-un mobilizator program 
de măsuri, străbătut ca un fir roșu 
de una și aceeași idee : începînd 
chiar cu această lună, activitatea fie
cărei organizații de partid, a fiecărui 
comunist să se regăsească într-un 
număr cît mai mare de apartamente 
fizice realizate. Au putut fi identifi
cate astfel soluții practice pentru ca, 
în răstimpul care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, celor 25 000 de a- 
partamente realizate pînă acum să li 
se mai adauge alte Î2 000, să se asi
gure condiții pentru menținerea unul 
ritm înalt de lucru pe întregul sezon 
rece, urmărindu-se, totodată, efectua
rea pregătirilor pentru programul de 
construcții din anul viitor.

Dintr-o asemenea perspectivă, care 
reflectă exigența și responsabilitatea 
comuniștilor, încrederea în forțele 
lor și ale celorlalți constructori, con
ferința a abordat și problemele acti
vității de perspectivă, în lumina sar
cinilor ce le revin din documentele 
pentru Congresul al XII-lea al parti
dului în viitorul cincinal, cînd vor 
trebui să realizeze nu mai puțin de 
200 000 de apartamente. Pe bună 
dreptate, s-a subliniat că aceste însu- 
fletitoare prevederi, care vor conferi 
Capitalei dimensiuni urbanistice noi, 
sînt pe deplin realizabile; Aceasta 
presupune însă ca organizațiile de 
partid să imprime întregii activități 
un spirit mai dinamic, să-și sporeas
că forța de influențare in rîndul co
lectivelor de muncă, urmărind și in
tervenind permanent, de cîte ori este 
nevoie si la toate locurile de muncă, 
pentru ca fiecare obiectiv să fie rea
lizat în termenele înscrise în grafice.

Dumitra TIRCOB

De la început trebuie să precizăm 
că în fiecare întreprindere și institu
ție din județul Vîlcea au fost, stabili
te, încă din prima jumătate a anu
lui, grafice și programe concrete de 
măsuri pentru asigurarea din vreme 
a tuturor condițiilor tehnico-mate- 
riale impuse de timpul friguros.

Combinatul de produse sodice Go
vora. Odată cu executarea unor lu
crări de izolații termice, verificarea 
și completarea instalațiilor, o serie de 
obiective ale programului pregătiri
lor pentru iarnă stabilite de consiliul 
oamenilor muncii au vizat căile și po
sibilitățile de prevenire a pierderilor 
de calaură, de utilizare a agenților 
termici secundari la incălzirea spații
lor productivă.

— De la început -- ne spunea ing. 
Vasile Savurescu, directorul combi
natului — au fost constituite colective 
speciale din care fac parte ingineri, 
maiștri și muncitori cu experiență, 
ale căror preocupări ău fost îndrep
tate spre studierea detaliată a fiecă
rei faze a procesului tehnologic, pen
tru aplicarea de noi soluții menite să 
determine economisirea materiilor 
prime, energiei și combustibilului. De 
pildă, un colectiv coordonat de ingi
nerii Miroea Caragea și Viorel Negut, 
a finalizat un studiu privind valori
ficarea căldurii reziduale din leșia 
finală de la distilatie, pe seama că
reia se prelimină să recuperăm peste 
400 000 tone combustibil convențional, 
o cantitate mai mult decît suficientă 
pentru nevoile gospodărești în sezo
nul friguros la toate fabricile combi
natului. N-au fost omise din grafic 
nici problemele curente, specifice 
pregătirilor pentru iarnă, cum sînt 
completarea geamurilor, revizuirea 
aerotermelor și altele,' în marea lor 
majoritate fiind realizate înainte de 
termenele stabilite.

Planul pregătirilor pentru timpul 
friguros, elaborat de conducerea Com
binatului de prelucrare a lemnului 
în Rimnicu Vîlcea. vizează cu precă
dere lucrări de ordin administrativ- 
gospodăresc. Din păcate, multe din
tre ele sînt lăsate la „periferia" pre
ocupărilor factorilor de răspundere. 
Printre acestea sînt lucrări privitoare 
la izolarea acoperișurilor, completa
rea geamurilor, repararea schimbăto
rului de căldură și a băilor la ves
tiarele depozitului de bușteni.

Am continuat investigațiile într-un 
sector a cărui activitate pe timpul 
iernii este condiționată de modul în 
care se materializează pregătirile în 
acest scop — sectorul locativ. în iar
na precedentă n-au fost puține re- 
clamatiile privind defecțiuni'e ană- 
rute la instalațiile sanitare și la sis
temele de încălzire, inundarea sub
solurilor tehnice ale unor blocuri, 
nerespectarea programului de func
ționare a unor centrale termice 
ș.a.m.d. Suficiente motive pentru 
abordarea în acest an cu toată res

ponsabilitatea a lucrărilor de revizii 
și reparații. Cu aite cuvinte, pentru 
pregătirea minuțioasă, sub toate as
pectele, a fondului locativ, înainte de 
sosirea iernii. Iată-ne la centrala ter
mică nr. 1, din cartierul Nord al mu
nicipiului Rm. Vîlcea. Aflăm că au 
fost reparate cazanele, că au fost în- 
locuiți 45 ue ele.nenți de cazan, că 
s-au refăcut hidroizolațiile și zidăria 
de șamot, înlocuindu-se cărămida de
gradată. Pentru fochiștii de aici, ca 
și pentru locatarii ale căror aparta
mente sînt racordate ia centrala res
pectivă, iarna poate sosi cînd poftește.

— în graficul pregătirilor pentru 
timpul friguros — ne spunea Ștefan 
Cîrciumărescu, șeful biroului fond lo
cativ din cadrul întreprinderii jude
țene de gospodărie comunală și lo- 
cativă — am avut în vedere anali
zarea stării tehnice a fiecărei cen
trale termice, a fiecărui bloc de lo
cuințe ; in acest sens, de un real aju
tor ne-au fost asociațiile, de locatari 
care au prezentat un inventar de pro
bleme oe impuneau adoptarea de so
luții operative și competente.

Verificările, reviziile și reparațiile 
efectuate la centralele termice au ur
mărit, după cîte ne-am dat seama, 
și un alt aspect important : aplica
rea măsurilor de reducere a consu
mului de combustibil. în acest scop, 
s-a dispus ca un anumit tip de arză
toare să fie înlocuite cu altele, care 
consumă mai puțin combustibil, in 
condițiile unui randament sporit și 
care permit reglarea termică în func
ție de temperatura atmosferică.

— Pe această cale — ne spunea to
varășul Ion Cercel, directorul 
I.J.G.C.L. Vîlcea — cu economiile din 
cotele de combustibil aprobate s-a 
creat posibilitatea să fie încălzite alte 
730 apartamente nou construite.

Evidențiind preocupările și rezulta
tele obținute pînă acum în acțiunile 
de pregătire pentru iarnă, nu putem 
trece peste faptul că, așa cum a re
ieșit din raidul întrenrins. proble
mele acure ale pregătirilor pentru 
iarnă în Rm. Vîlcea sînt privite încă, 
în unele locuri, cu răceală. în ce pri
vește pregătirea locuințelor, se cere 
mai multă operativitate în înlătura
rea unor deficiente, între care starea 
necorespunzătoare a unor centrale 
termice, cum este oea din cartierul 
Zăvoi, la care constructorul încă nu 
a terminat lucrările de... montaj, ca 
și repararea ușilor de la intrările 
blocu iilor. De aici, necesitatea unei 
Intervenții grabnice din partea primă
riei și a unităților sale subordonate, 
a asociatii’or de locatari și a tuturor 
celor învestiți cu atribuții și răspun
deri în acest domeniu, pentru ca mă
surile stabilite să fie îndeplinite în
tocmai.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteli"

z'
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.Azi, în obiectivul „Scînteii“

La întreprinderea de sir mă și produse din sir mă- Buzău 

începutul in recuperarea 
restanțelor este promițător. 

Perseverați!

Bătălia recoltării 
si insămintărilor-in faza finală 
TOATA ATENT!A - TRANSPORTULUI $1 DEPOZITĂRII RECOLTEI! 

AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Lucrătorii ogoarelor din diferite județe ale tării au raportat, marți 16 octombrie. încheierea unor 

lucrări prioritare din campania agricolă de toamnă.
în telegramele adresate cu acest prilej C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de 

către comitetele județene de partid respective, se subliniază că oamenii muncii de la sate consacră 
toate aceste fapte de muncă celui de-al XII-lea Congres al partidului, înfloririi necontenite a patriei 
noastre socialiste.

HOTĂRiREA UNANIMĂ A CdLECTlVlIlUt DE LA LAMINORUL
DE 650 mm DE LA HUNEDOARA:

Piuă la Congres —încă 
cel puțin 1500 tone 

laminate peste prevederi
Colectivul laminorului de 650 mm 

de la Combinatul siderurgic din Hu
nedoara acționează ferm pentru în
făptuirea exemplară, decadă de de
cadă, a sarcinilor la producția fi
zică. Astfel, în primii trei ani ai 
actualului cincinal ei au realizat 
suplimentar 55 180 tone laminate 
de cea mai bună calitate, iar în 9 
luni din acest an, obținînd adevă
rate producții record, au fabricat 
peste prevederi 22 215 tone lami
nate.

— Laminorul de 650 mm este 
unul dintre cele mai „bătrîne" ale 
combinatului nostru — ne-a spus 
ing. Valeriu Martineac, șeful sec
ției. De curînd a împlinit 20 de ani 
de funcționare. în acești ani cadre
le tehnioo-inginerești, laminatorii, 
lăcătușii și electricienii care-1 de
servesc au respectat cu cea mai 
mare strictețe graficele de revizii, 
reparații curente și capitale. De 
aceea, în acest an toate utilajele și 
instalațiile au funcționat din plin, 
la întreaga capacitate.

Aflăm că în cadrul secției sînt 
constituite formații specializate de 
intervenții cuprizînd electricieni și 
lăcătuși cu b înaltă calificare, care 
execută revizii sau reparații de 
bun nivel calitativ. Așa se explică 
faptul că, în 9 luni din acest an, s-a 
mărit cu 73 de ore, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, timpul de 
funcționare a utilajelor, iar indicele 
intensiv a fost depășit cu 3 la sută< 
Concret, acum se realizează 115 
tone laminate pe oră, față de 112 
tone, cit s-a realizat anul prece
dent.

O altă cale prin care se asigură 
funcționarea ireproșabilă a întregu
lui laminor este continua perfecțio
nare a cunoștințelor profesionale a 
laminatorilor.

— Nu admitem nici o derogare 

de la programul de îmbogățire con
tinuă a nivelului de cunoștințe pro
fesionale, care urmărește sporirea 
îndemînării și siguranței în condu
cerea uriașelor agregate — ne pre
cizează tovarășul Miron Negrilă, 
secretarul comitetului de partid al 
secției. Astfel, în acest an sînt cu
prinși în cursurile de reciclare 167 
de laminatori și alimentatori-încăl- 
zitori, precum, și 59 de electricieni. 
Iar buna pregătire profesională, 
noile cunoștințe acumulate se re
flectă în preocuparea tuturor mun
citorilor și cadrelor tehnice ca. prin 
eforturi proprii, să perfecționeze o 
serie de mecanisme, utilaje și in
stalații ale laminorului în scopul 
creșterii duratei' și a siguranței în 
exploatare.

La majoritatea mașinilor electri
ce — sîntem informați — s-au făcut 
temporizări, s-a reglat durata de 
acționare potrivit criteriului consu
mului energetic minim, s-au înlocuit 
instalațiile vechi de redresoare cu 
mercur cu diode de siliciu, s-au 
schimbat grupurile generator-motor 
de pe podurile rulante cu redresoa
re statice, cu semiconductori etc. 
Acestea au avut ca efect nemijlocit 
creșterea siguranței în exploatare 
și obținerea unor însemnate econo
mii de energie electrică.

Hotărît să întîmpine Congresul 
al XII-lea al partidului cu succese 
de prestigiu, colectivul de la lami
norul de 630 mm si-a propus să 
amplifice zi de zi. decadă cu de
cadă, bunele rezultate de pină 
acum și să obțină suplimentar 
Încă cel puțin 1500 tone laminate 
de bună calitate. în mod sigur, ca 
și pină acum, angajamentul lor 
muncitoresc va deveni faptă.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

întreprinderea de sîrmă și pro
duse de sîrmă din Buzău a înche
iat primele 9 luni ale acestui an cu 
un bilanț nesatisfăcător. Din cele 
13 sortimente de produse stabilite 
în plan, la un număr de sortimen
te întreprinderea nu și-a îndepli
nit integral sarcinile, nerealizările 
înregistrindu-se la sîrmă laminată, 
inserții metalice, plase sudate pen
tru construcții, electrozi de sudură 
și sîrmă trasă.

Din inițiativa și cu sprijinul co
mitetului județean de partid, în 
întreprindere a fost efectuată o 
analiză aprofundată a cauzelor 
care au influențat neindeplinirea 
planului la producția fizică. Pe 
baza acestei analize, comitetul de 
partid și consiliul oamenilor mun
cii au întocmit și pus in aplicare, 
începînd de luna trecută, un pro
gram concret de măsuri al cărui 
obiectiv prioritar ii constituie re
cuperarea neîntirziată a restanțelor 
prin sporirea producției realizate 
zilnic in fiecare secție și atelier.

Inginerul Valentin Coman, șeful 
laminorului de sîrmă, menționa că 
măsurile adoptate în scopul crește
rii volumului producției fizice au 
în vedere, în primul rînd, asigura
rea unei funcționări cit mai bune 
a instalațiilor, in special pe seama 
creșterii calității reparațiilor sub- 
ansamblelor laminorului și scurtă
rii duratelor de staționare în repa
rații. Iată de ce, aici, muncitorii 
cu experiență și specialiștii au tre
cut la elaborarea documentațiilor 
tehnice pentru execuția in atelie
rele proprii a pieselor de schimb și 
subansamblelor necesare menținerii 
laminorului in continuă stare de 
funcțiune.

— Principalele direcții în care ac
ționăm — ne spunea inginerul Pe- 
trache Drogeanu, șeful secției trăgă- 
toria de oțel moale — sînt comple
tarea formațiilor de lucru, creșterea 
indicelui de utilizare a mașinilor de 
trefilat, punerea în funcțiune a unor 
noi mașini.

Concomitent cu aplicarea acestor 
măsuri, in secție se desfășoară o 
largă acțiune de extindere a tehno

logiilor noi la decapare și trefilare, 
concepute și experimentate în în
treprindere și care aduc un sub
stanțial spor de randament pe fie
care instalație.

La secția de inserții metalice, pe 
baza unor soluții proprii ale specia
liștilor întreprinderii, adoptate în 
vederea recuperării restanțelor din 
lunile precedente, se prevăd ter
mene concrete, și numărul de ma
șini la care se operează modificări 
cu scopul de a le mări randamen
tul, „Practic — ne spunea Ingine
rul Virgil Ciocoiu, șeful secției — 
am început executarea modificări
lor la mașinile de trefilat în emul
sie, la mașinile de toronat, la cele 
de trefilare intermediară, opera
țiuni care se desfășoară într-un 
ritm de 15—20 de mașini pe lună. 
Deopotrivă, atenția noastră este în
dreptată spre urgentarea punerii in 
funcțiune a unoi- capacități de la 
alămire — patentare a sîrmelor. în 
care scop am constituit o formație 
de lucru din personalul propriu".

Rezultatele obținute pină acum în 
recuperarea restanțelor sînt promi
țătoare. Se cuvine menționat că. în 
ultimele 30 de zile, restantele la 
sîrmă laminată au scăzut cu 400 
tone, iar la sîrmă trasă cu 300 tone. 
Aceste rezultate demonstrează stră
daniile colectivului, fermitatea ac
țiunilor întreprinse, într-un cuvînt 
responsabilitatea cu care s-au im
plicat în efortul pentru lichidarea 
restantelor toți oamenii muncii din 
unitate. Considerăm necesar. în 
acest cadru, ca și centrala industria
lă de resort și Ministerul Industriei 
Metalurgice să găsească soluții mai 
eficiente pentru a se asigura ritmic 
volumul și structura planificată da 
profile metalice și materii prime, 
creînd astfel colectivului întreprin
derii condițiile 'necesare pentru a 
recupera cît mai repede toate rămî- 
nerile în urmă la producția fizică 
și a îndeplini integral sarcinile de 
plan pe anul 1979.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii”

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA: Recoltarea 

porumbului, legumelor, fructelor 
și strugurilor

Muncind cu dăruire și pasiune, acționind cu respon
sabilitate pentru transpunerea In practică a sarcini
lor trasate de dumneavoastră, mult 'iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune in telegrama Co
mitetului județean Dîmbovița al P.C.R., comuniștii, toți 
lucrătorii ogoarelor din județul nostru vă raportează 
încheierea recoltării porumbului de pe întreaga su
prafață cultivată. De asemenea, țăranii cooperatori, îm
preună cu elevii, cadrele didactice și întregul perso
nal muncitor de pe raza comunelor au strîns Ia timp 
toate cantitățile de legume perisabile, fructele și stru
gurii. în prezent se acționează cu toate forțele pen
tru încheierea celorlalte lucrări și pentru livrarea Pro
duselor la fondul de stat, numeroase unități agricole 
angajindu-se să livreze suplimentar importante canti
tăți de porumb.

JUDEȚUL SUCEAVA: Recoltarea 
porumbului și a cartofilor, 

semănatul griului
în telegrama Comitetului județean de partid Suceava 

se arată că, prin folosirea la maximum a întregului 
potențial uman, tehnic și material, recoltarea porum
bului și a cartofilor a fost incheiată pe întreaga su
prafață de aproape 80 000 hectare rezervate acestor 
culturi. S-au încheiat, de asemenea, insămințările de 
toamnă.

In telegramă se menționează că pină la 15 octom
brie au fost onorate integral sarcinile de livrare a 
cartofilor la fondul central al statului.

în prezent, se acționează energic la transportul po
rumbului si sfeclei de zahăr in bazele de recepții și 
silozuri. Ia efectuarea arăturilor adinei pe suprafețele 
prevăzute.

JUDEȚUL GALAȚI: Culesul 

strugurilor
După Încheierea lucrărilor de Insămintare a griului, 

marți lucrătorii ogoarelor gălățene au terminat culesul 
strugurilor.

La această Importantă acțiune, desfășurată intr-un 
timp record în comparație cu celelalte campanii de 
pină acum, se menționează in telegrama Comitetului 
județean de partid Galati, un sprijin substanțial l-au 
adus miile de elevi, stndenți și cadre didactice, nu
meroși oameni ai muncii din întreprinderi si unități 
economice de la orașe.

în același spirit se acționează in aceste zile pentru 
stringerea. transportarea și depozitarea întregii pro
ducții care se mai află pe cimp, pentru eliberarea 
terenurilor și executarea arăturilor de toamnă.

JUDEȚUL HUNEDOARA: Semănatul

griului, recoltarea cartofilor, 
sfeclei de zahăr, fructelor 

și legumelor
Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. anunță În

cheierea. la 16 octombrie, a insămințărilor de toamnă 
pe toate suprafețele planificate, precum și recoltarea 
integrală a cartofilor, sfeclei de zahăr, fructelor și le
gumelor. urmind ca în cel mai scurt timp să fie fi
nalizat culesul porumbului.

în prezent — se spune în încheierea telegramei — 
toate eforturile noastre sînt concentrate pentru onora
rea obligațiilor Ia fondul de stat, efectuarea arăturilor 
de toamnă și a lucrărilor de imbunătățiri funciare.

JUDEȚUL TULCEA: Insămînțarea 

griului
Un succes de seamă anunță și lucrătorii ogoarelor 

tulcene încheierea însămințăril culturilor de toam
nă pe întreaga suprafață planificată de 85 009 hectare.

în telegrama Comitetului județean Tulcea al P.C.R. 
se arată că. datorită condițiilor de secetă excesivă, 
care se manifestă in județ, pe Întreaga suprafață in- 
sămințată in perimetrele amenajate pentru irigat se 
aplică în prezent udări care să asigure o bună răsă
rire a culturilor. In întreg județul se acționează cu 
toate forțele pentru încheierea cit mai grabnică a re
coltării porumbului și a celorlalte culturi de toamnă, 
livrarea producției la fondul de stat, strinsul și depo
zitarea furajelor.

0 IMAGINE PE CARE 0 DORIM ALTFEL DEClT ÎN FOTOGRAFIA ALĂTURATĂ
Supunem atenției ministerului de resort o situație creată la Fabrica de izolatori electrici din sticlă Botoșani

• Colectivul intreprinderll de strunguri din Arad 
a realizaț în plus, de la începutul anului și pină acum, 
un număr de aproape 170 strunguri.

O Combinatul de fibre sintetice lași nu a reali
zat 1 217 tone fire și fibre poliesterice, iar întreprin
derea de stofe tricotate și confecții lași a .rămas da
toare cu 504 000 mp țesături din fire lînă și tip lină 
și 9 000 de confecții.

® Combinatul minier Cluj are o restanță de 3 300 
tone minereuri de fier și 52 290 tone nisip cuarțos 
spălat.

O La Întreprinderea de materiale de construcții din 
Brașov s-au produs suplimentar, în acest an, peste 
un milion cărămi2i șl blocuri ceramice, mai mult de 
1 500 mc panouri mari din beton armat șl 360 tone uti
late specifice ramurii.

• Muncitorii, Inginerii șl tehnicienii de la Flotațla 
centrală Baia Mare au majorat la peste 8 000 tone 
cantitatea de metale în echivalent realizată peste 
plan, de la începutul acestui an, în condițiile depă
șirii cu 7.3 milioane lei a valorii producției nete pre
văzute pentru această perioadă.

• Chimlștii de la Combinatul de produse sodice 
din Ocna Mureș au realizat peste prevederi, de la 
începutul anului și pină în prezent. Importante can
tități de produse, printre care 740 tone sodă calci
nată, 9 700 tone sllicat de sodiu, 40 tone silica- 
gel ș.a.

• De la începutul anului, colectivul întreprinderii 
de panouri și tablouri electrice din Alexandria a reali
zat peste plan mijloace de automatizare în valoare 
de 12.1 milioane lei, în totalitate pe baza creșterii 
productivității muncii.

® Se consemnează rămînerl în urmă în livrarea 
hîrtlei de scris și tipărituri. Combinatele de celuloză 
și hîrtie din Călărași șl Brăila au restanțe față de 
Centrala industriei poligrafice de 125 tone și, res
pectiv, 877 tone.

O întreprinderea de materiale de construcții Tg. Jiu 
a rămas datoare întreprinderii de construcții-montaj 
Vîlcea cu o cantitate de 10 000 tone ciment.

• întreprinderea de țevi din Roman are o restanță 
de 90 tene de țevi de construcții față de întreprin
derea de aparataje și accesorii din Alexandria, că
reia nici în această lună, octombrie, nu îi livrează 
produsele potrivit contractelor încheiate.

• întreprinderea „6 Martie” Zărneștl este datoare 
cu livrarea a circa 20 000 de repere față de între
prinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște.

Dacă s-ar inzidi toate corpurile 
de izolații aflăte în stoc la Fabrica 
de izolatori electrici din sticlă din 
Botoșani s-ar realiza, mai mult ca 
sigur, o clădire de dimensiunile ha
lelor de producție ale unității. Căci, 
așa după cum se poate vedea și 
în imaginea alăturată, nu este 
vorba de citeva zeci de mii de cor
puri de izolație, ci de un stoc ce 
atinge pină in prezent suma de 
aproape un milion 1 De ce s-a 
ajuns aici ?

în procesul de realizare finită a 
corpurilor de izolație din sticlă, uni
tatea botoșăneană cooperează, între 
altele, cu întreprinderea de piese 
turnate din orașul Băilești, care 
trebuia să livreze in primele nouă 
luni ale acestui an nu mai puțin 
de 620 000 cape de diferite dimen
siuni, fiecare capă fiind necesară 
armării a cite unui corp de izolație. 
Din acest număr, pină în prezent 
au sosit doar 140 009 cape. Rezul
tatul ? Unitatea botoșăneană nu are 
posibilitatea onorării contractelor 
anuale către diverși beneficiari.

Așa cum reiese din calculele în
tocmite în unitate, fabrica de izo
latori electrici din Botoșani a înre
gistrat pină' acum o nerealizare la 
producția industrială în valoare de 
aproape 11 milioane lei. Pină la 
sfirșitul anului insă, datorită lipsei 
acelorași cape, se estimează că res
tanțele vor crește de cel puțin 5 
ori.

Situația care s-a creat aici este 
cunoscută conducerii întreprinderii 
„Electroceramica" din Turda, un’- 
tate căreia ii este direct subordo
nată fabrica botoșăneană. Directo
rul acesteia, tovarășul Ion Moraru, 
s-a deplasat la Botoșani în luna 
iulie a.c„ angajîndu-se să facă tot 
ce-i stă în putință pentru îndrep
tarea lucrurilor. La tel a procedat 
și conducerea Centralei de mașini 
și aparataj electric (de care apar
ține și unitatea din Băilești). Ba 
chiar, la solicitarea comitetului ju
dețean de partid, de aceeași situa
ție a luat cunoștință la fața locu
lui și tovarăși din conducerea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Regretabil este Insă că, 
în urma acestor deplasări, situația 
unității nu s-a îmbunătățit. Toc
mai datorită acestui motiv am 
readus-o in atenție, cu convingerea 
că se vor întreprinde de urgență 
măsurile cuvenite.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scînteii”

Din cimp in magazii-mai repede, 
pe drumul cel mai scurt

Relatări primite aseară de ia corespondenții noștri din județele 
Olt și Ialomița

în 12 din cele 30 de consilii agro- 
lnaustriale din județul OLT —Scor- 
nicești, Găvănești, Movileni. Olari, 
Potcoava, Stoicânești și altele — 
s-a încheiat recoltarea porumbului. 
Dealtfel, pe ansamblul județului, a- 
ceastă lucrare a fost efectuată, pină 
ieri. în proporție de 82,5 la sută, 
întreaga forță de muncă manuală 
si mecanică este concentrată în uni
tățile rămase în urmă la recoltat 
și, mai cu seamă, la transportul 
porumbului din cimp la bazele de 
recepție. Tovarășul Gheorghe Di- 
nescu, secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., ne spunea că o 
atenție deosebită se acordă gră
birii culesului în întreprinderile a- 
gricole de stat, unde porumbul a 
fost strîns de pe numai 69 la sută, 
sub media pe județ. Comandamen
tul județean pentru coordonarea lu
crărilor agricole a stabilit concen
trarea în aceste unități a unui nu
măr mai mare de combine. întraju
torarea cu forță de muncă între 
cooperativele agricole din zonă și 
întreprinderile agricole de stat. 
Există condiții ca, în următoarele 
zile, recoltarea porumbului să se în
cheie și în aceste unități.

Problema esențială rămîne trans
portul. In unele unități, cantitățile 
de porumb recoltate nu sint trans
portate In aceeași zi. Ca atare, în 
cimp mai sînt, in grămezi, circa 
60 000 tone de porumb. Pentru a se 
scurta traseele pe care e transpor
tat porumbul, s-au organizat încă 
36 baze intermediare de depozitare. 
Ca urmare, distanta de transport 
din cimp pină la cea mai apropiată 
bază nu depășește 10—12 km. Fi
rește, în aceste condiții, acolo unde 
munca este bine organizată se pot 
face 3—4 transporturi pe zi. în mul
te locuri se produc insă gîtuiri la 
primirea porumbului. Majoritatea 
bazelor de recenție au bascule- 
cîntar mici, de 8—10 tone.’ subdi

La recoltarea porumbului, pe terenurile cooperativei agricole din Băleni, județul Galați, mijloacele mocani-
* zate sint folosite cu randament sporit Foto : E. Dichiseanu

mensionate față de capacitatea unor 
autocamioane care pot aduce odată 
12—16 tone. Din această cauză, 
autocamioane cu gabarit mai mare 
trebuie să parcurgă și kilometri mai 
multi. Pentru a se intensifica pre
luarea porumbului, in județ au so
sit in sprijin 280 de autocamioane 
din Maramureș și Bihor. în ulti
mele zile, operațiunile de încărca- 
re-descărcare, datorită măsurilor 
luate de comandamentele locale, au 
durat, mai puțin, fapt ce a făcut 
să crească.numărul, mediu de trans
porturi de la 2 la 2,5 pe o mașină. 
Cu toate acestea, se constată pe 
alocuri unele deficiențe. La baza de 
recepție al cărei responsabil este 
Ion Dragomir, un mare număr de 
mijloace de transport se descarcă 
manual, cu toate că există condiții 
pentru a se face bascularea lor ; 
de aceea, aici se efectuează numai 
unul-două transporturi pe zi. Sînt 
deficiente ce trebuie repede reme
diate pentru ca întreaga recoltă de 
porumb să fie cît mai urgent în
magazinată. (Emilian Rouă).

. ★
In raidul nostru in consiliile unice 

agroindustriale din județul IALO
MIȚA am urmărit cum se desfășoară 
recoltatul, transportul și depozitatul 
porumbului. Pină în prezent au 
fost recoltate 126 000 hectare din 
cele aproape 180 000 cultiyate. La 
recoltat viteza zilnică a ajuns acum 
la 6 000 hectare, iar la transport — 
la 20 000 tone, din care 14 000 tone 
la bazele de recepție.

Cooperativa agricolă ,,23 August"- 
Borcea a încheiat recoltarea po
rumbului pe întreaga suprafață de 
575 hectare și, așa cum aprecia pre
ședintele unității. Constantin Ne- 
delcu, speră ca si în acest an să 
realizeze un vagon de porumb 
boabe la fiecare hectar. Deocam
dată, nu poate să ne dea cifra exac
tă deoarece mai are de transportat 

porumb din cîmp ; prin transpor
tarea a 300 tone zilnic, pină la sfir
șitul săptămînii aid se va încheia 
această lucrare.

In întreoerea dintre consiliile 
unice agroindustriale se remarcă 
oele din Grivița, Cosimbeșii. Cuza 
Vodă, Balaciu, Ciulnița și Cocora, 
unde suprafața recoltată este cu
prinsă între 75 și 90 la sulă. Pen
tru o cit mai bună corelare a re
coltatului cu transportul s-au luat 
măsuri energice pentru scurtarea 
timpului de staționare a mijloace
lor atit la încărcat, dar mai a es 
Ia descărcat. în bazele de recepție, 
în acest sens, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
sarcini concrete pentru toți activiș
tii de partid și de stat aflați în uni
tățile agricole să sprijine intensifi
carea transportului. în a$a fel incit 
autocamioanele să facă patru curse, 
tractoarele trei, iar atelajele două 
în fiecare zi. Jumătate din mijloa
cele de transport sint încărcate de 
seara, în așa fel incit la bazele de 
recepție să ajungă la prima oră a 
dimineții, adică cel tîrziu la ora 7.

Pină la sfirșitul acestei săptămîni, 
multe unități din județ vor încheia 
recoltarea și transportul porumbu
lui. iar prin mutațiile operative de 
combine și mijloace de transport se 
va veni în ajutorul celor rămași în 
urmă. De exemplu, cooperatorii din 
Făcăienl vor aiuta la încărcatul po
rumbului la întreprinderea agricolă 
de stat din localitate, iar coopera
torii de pe raza consiliilor unice 
agroindustriale Dragalina, Andră- 
șești. Cuza Vodă. Barren, Bogdana 
Șt Lehliu vor sprijini unitățile agri
cole de stat din zonele respective.

Cert este că acum, în Bărăganul 
ia’omițean întreaga suflare a sate
lor este în cimp, muncind din zori 
și pină seara tîrziu. bine organizat. 
Iar rezultatele sint ne măsura efor
turilor. (Mihai Vișoiu).
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Propagandă eficientă, combativă înseamnă 
aport eficient la realizarea integrală a planului

...Proiectul de Directive sublinia
ză în mod deosebit însemnătatea creș
terii mai accentuate a productivității 
muncii, a valorificării superioare a ma
teriilor prime, materialelor, energiei. 
Aceasta înseamnă că organizația 
noastră de partid va trebui...

...Șantierul naval din Giurgiu. în
treprinderea textilă „Dunăreană", 
întreprinderea de ferite Urziceni. 
Grupați pe ateliere și secții, cursanții 
în invățămintul de partid și alți 
muncitori discută cu propagandiștii 
pe marginea documentelor Congresu
lui al XII-lea.

Atrage atenția că aci convorbirile 
de atestare nu au marcat — ca la 
..Filatura Oltenița" sau la întreprin
derea de zahăr Urziceni — „tragerea 
cortinei", urmată de o pauză esti
vală. Aflate în ..stagiune permanen
tă". cursurile învătămîntului de 
partid constituie cadrul organizatoric 
adecvat pentru dezbaterea operativă 
a problematicii celor mai importan
te documente de partid, iar. în aces
te săptămîni, a proiectelor Progra- 
melor-directivă ale Congresului al 
XII-lea, se răspunde întrebărilor 
puse de cursanți.

întreaga dezbatere este orientată 
spre precizarea modalităților practi
ce de acțiune pentru înfăptuirea sar
cinilor care decurg de aci pentru în
treprinderile respective. In asemenea 
discuții analitice, „la obiect", au fost 
detectate principalele „canale de ri
sipă". s-au făcut propuneri privind 
„astuparea" lor și prevenirea redes
chiderii acestora.

îndeosebi la „Dunăreană" a fost 
acumulată o experiență interesantă 
privind creșterea aportului propa
gandei la îndeplinirea sarcinilor prio
ritare în economie. Toate cursurile 
învătămîntului de partid au fost o- 
rientate spre dezbaterea căilor de 
sporire a eficienței economice ; no
țiunile teoretice din domeniul eco
nomiei politice au fost prezentate în 
strinsă legătură cu principalele o- 
biective ale întreprinderii decurgînd 
din cerințele noului mecanism eco
nomic. Merită relevat în mod deo
sebit că majoritatea propagandiștilor 
nu își consideră misiunea îndeplini
tă odată cu încheierea discuțiilor în 
cursul respectiv, ci, menținînd un 
contact permanent cu cursanții. îi în
drumă și îi ajută să transpună in 
viată ideile dezbătute in cadrul stu
diului politico-ideologic, să soluțio
neze problemele practice cu care sînt 
confruntați în producție.

Propaganda prin conferințe, briga
da artistică, gazetele de perete, sta
fia de radioamplificare, activitatea 
punctului de documentare politico- 
ideologică, propaganda vizuală, „vi
trina calității" sînt orientate spre

mobilizarea colectivului la îndepli
nirea riguroasă a sarcinilor de plan 
privind producția fizică și producția 
netă, creșterea productivității mun
cii și reducerea consumurilor speci
fice. prin larga extindere a inițiati
vei „Minutul, milimetrul, kilowatul".

Eficienta propagandei se concreti
zează concludent pe planul eficien
tei economice. Graficele de plan con
semnează. lună de lună, indeplinirea 
principalilor indicatori. Numai ca 
urmare a aplicării inițiativei privind 
reconditionarea pieselor de schimb a 
fost obținută în acest an o economie 
în valoare de aproape 17 milioane 
lei. Și la Șantierul naval Giurgiu, 
direcția ascendentă a graficelor de 
plan încorporează aportul muncii

însemnări 
din întreprinderi 

ale județului Ilfov

politico-educative la generalizarea a- 
plicării inițiativelor „Să lucrăm o zi 
pe lună cu electrozi economisiți", 
„Procesul minutilîui", „Contul colec
tor de economii al grupei sindicale". 

întreprinderea de ferite Urziceni. 
Atrage atentia propaganda vizuală 
concretă, convingătoare, judicios o- 
rientată spre direcțiile prioritare de 
acțiune în vederea realizării indica
torilor de plan la producția fizică și 
producția netă. Calcule sugestive scot 
în evidentă sporul de producție ce 
poate fi realizat prin creșterea cu 
1 la sută a productivității, econo
miile la care s-ar ajunge prin re
ducerea cu doar 1 la sută a consu
murilor materiale, efectele micșoră
rii cheltuielilor de producție asupra 
sporirii beneficiilor. Axarea tuturor 
mijloacelor muncii politico-educative 
(de la invățămintul de partid și bri
gada artistică — deținînd locul I pe 
țară în Festivalul național „Cîntarea 
României" — la gazetele satirice) spre 
problemele majore ale producției a 
contribuit în măsură hotărîtoare la 
obținerea în 1978 a steagului de în
treprindere fruntașă pe ramură, iar 
anul acesta la îndeplinirea sarcini
lor de plan la toți indicatorii. Este 
o ilustrare concludentă a forței de 
mobilizare a unei propagande com
bative, militante.

Bine orientată este și munca po- 
litico-educativă la „Filatura Olteni
ța". Din păcate însă, aici mai pot 
fi găsite gazete de perete cu func
ție „ornamentală", continînd artico
le pe teme generale, lipsite de ori
ce referire la realitățile întreprin
derii, fotografii ale fruntașilor in

producție cărora nu li se pomenește 
nici numele, nici locul de muncă.

Microbul formalismului, departe de 
a fi eradicat, continuă să debiliteze 
forța de înriurire a diferitelor mij
loace ale muncii politico-educative. 
O imagine penibilă produc gazete
le de perete reduse la rolul de a- 
viziere (întreprinderea de zahăr Ur
ziceni) sau spatiile goale care te pri
vesc, asemenea unor orbite lipsite de 
vedere, din gazete de perete de la 
întreprinderea de ulei Urziceni și Fi
latura Oltenița.

Nimeni nu contestă, așa cum afir
mă — cu litere mari — un panou la 
întreprinderea de zahăr Urziceni, 
că „Politica de investiții repre
zintă temelia...", dar ce poate avea 
comun această idee pe cit de ju
dicioasă. pe ațît de abstract enunța
tă. cu caracterul concret, dinamiza
tor, propriu propagandei vizuale, 
care își îndeplinește rostul doar cind 
se leagă de realitățile întreprinderii 
respective, de problemele ei. cînd 
mobilizează la rezolvarea lor ?

Este, firește, un adevăr absolut că 
„succesul conducerii politioe nu poa
te fi conceput fără întărirea legă
turii cu masele", dar o asemenea 
teză generală, meritînd a fi amplu 
dezbătută în invățămintul de partid, 
nu își justifică prin nimic prezen
ta pe un panou situat... într-o hală 
a Șantierului naval Giurgiu. „Avem 
datoria să economisim materia pri
mă". „Prin ordine și disciplină, să 
stirpim risipa și chiulul !“ — iată 
îndemnuri perfect legitime, nu mai 
convingătoare însă decît constatarea 
că... prin sănătate prevenim boala, 
iar caligrafierea lor. oricît de „ar
tistică". nu poate compensa consu
mul inutil de metal, vopsea si ma
noperă. Cit timp se va mai prelungi 
nefireasca „coexistentă" a unor ase
menea mostre de formalism, alături 
de mostre reușite ale unei propa
gande vizuale concrete, convingă
toare. in cadrul aceleiași întreprin
deri și chiar a aceluiași atelier ?

Fără a ignora efectul greutăților 
pricinuite de neîndeplinirea obliga
țiilor contractuale ale altor între
prinderi. apare evident că unitățile 
unde se semnalează restante în rea
lizarea anumitor indicatori de plan 
sînt tocmai acelea unde persistenta 
manifestărilor de superficialitate și 
formalism diminuează capacitatea de 
mobilizare a propagandei.

Argumentul faptelor, al practicii 
confirmă, o dată mai mult, că rezul
tatele în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, gradul de eficientă economică 
reprezintă criteriul fundamental de 
apreciere a propagandei, a eficien
tei ei sociale.

Tudor OLARU

Noua casă de cultură din comuna Pechea — județul Galați

Printre manifestările 
prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniyersare a 
proclamării Republicii 
Populare Chineze, 
săptămîna consacrată, 
la București. Brașov și 
Tîrgu Mureș creațiilor 
cinematografice din 
tara prietenă, impune 
prin intensitatea și 
gravitatea tonalităților, 
prin varietatea si cu
loarea discursurilor fil- 
mice. Suita celor cinci 
lung-metraje oferă ast
fel publicului român 

' imagini revelatoare 
despre oamenii și eve
nimentele diferitelor 
perioade din istoria 
recentă a națiunii chi
neze (trei dintre fil
mele programate își 
desfășoară? acțiunea în 
diverse’ decenii ale se
colului XX), instanta
nee din viata cotidiană 
actuală. (în Baschet- 
balista numărul 5), 
sau restituiri ale te
zaurului folcloric, tră
ind prin muzică și 
dans (in transpunerea 
basmului Ashma).

„Săptămîna filmului 
din Republica Populară 
Chineză" s-a inaugu
rat la cinematograful 
„Studio" din Capitală, 
cu ecranizarea împuș
cături la politia secre
tă ; preluînd canavaua 
epică a romanului 
semnat de scriitorul 
Lu Zheng. „Lupta dusă 
în vizuina inamicului", 
Chang Zhen recompu
ne cu expresivitate. în 
dubla sa calitate de 
regizor și operator, 
confruntările patetice

din perioada 1948— 
1949. lupta pentru li
bertate a comuniștilor 
chinezi. Eroi prin inte
ligentă și fapte, prin 
abnegație și curaj, 
prin ppterea de a-și 
gîndi sacrificiul, din 
perspectiva contopirii 
cu înaltele aspirații ale 
poporului, ei depășesc 
primejdiile si chiar 
transformă capcanele 
gomindaniștilor în a- 
devărate momente de 
triumf al telurilor re
voluționare.

Concis în definirea 
tuturor personajelor 
angrenate in conflict, 
(prin fizionomiile ale
se le conturează exact 
și tranșant, de la pri
mele cuvinte rostite, 
fie în tușe întunecate, 
fie in tușe luminoase), 
cineastul Chang Zhen 
își caută întotdeauna 
răgazul de a detaila 
narațiunea, de a expli
ca și comenta semnifi
cația fiecărei acțiuni ; 
iar episoadele se deru
lează ritmate nu tem
poral. ci prin efecte 
vizuale, prin încadra- 
turi plastice modelate 
de umbre, ori prin al
ternanta spatiilor, rea
lizată prin montaj pa
ralel. împușcături la 
poliția secretă se alcă
tuiește ca un film de 
acțiune (cu răsturnări 
neașteptate de situa
ții). dar și ca o medi- 
tatie-omagiu adus e- 
roilor trecutului, celor 
ce au luptat pentru e- 
liberarea orașului Șan- 
hai.

Chipuri reprezentati-

. P. Chineză"
ve și exemplare dina
mizează mereu evocă
rile semnate de cine
aștii chinezi : iar per
sonajele devin. întru
chipări simbolice ale 
timpurilor fixate pe 
peliculă, dar si argu
mentele perene ale 
unei angajante pledoa
rii pentru noblețea 
sentimentelor și ideilor 
contemporane. Ca și 
în filmul împușcături 
la politia secretă, de 
asemenea în pelicula 
Primăvară timpurie 
(scenariul și regia Xie 
Tieli). destinele pro
iectate — de astă dată 
— în peisajul anilor 
’20 se alătură, particj- 
pînd la o generică tre
zire a conștiinței re
voluționare ; tot așa 
după cum și portrete
le dramei sociale și 
morale de la începutul 
veacului nostru, re
compuse în Sacrificiul 
de Anul nou (lung- 
metraj regizat de Sang 
Hou), își descoperă e- 
couri de amplă rezo
nantă.

„Săptămîna filmului 
din Republica Popu
lară Chineză" are vir
tuțile autentice ale 
unui dialog viu si cald, 
stabilit între ecran și 
sală, un dialog al cu
noașterii si prieteniei 
între popoare, in
vocat direct de solii 
artei chineze (de ci- 
neaștii-oaspeți: Iuen
Siao-pin și Chahg 
Zhen) și înfăptuit de 
operele prezentate.

Ioana CREANGA

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,0i5 Teleșcoală
16.40 Curs de limba rusă
17,00 Din muzica și dansurile popoare

lor
17,15 Corespondenții județeni transmit
17.30 Arii și duete din operete cu Elena 

Grigorescu și Eduard Tumageanian
17,55 Din cartea naturii. Antilopa Car- 

paților (II)
18.20 Tragerea Pronoexpres
18.30 în spiritul legii a „80% — un pro

cent arzător11 • ,, Urmărirea s-a 
încheiat11 • „Pata de benzină11

18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile !
19.50 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori11. „Pasiune și vocație11. Pre
mieră pe țară. Producție a stu-

/ diourilor americane. în distribu
ție : Glenn Ford, Sidney Poiticr, 
Anne Francis, Louis Calhern, Mar
garet Hayes, Richard Kiley. Sce
nariul și regia : Richard Brooks

21,25 Dosarul energiei.
21.40 Telejurnal
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Franz LIEBHARD: „Q Viață de SCrUtOl"
Un cuprinzător și frumos 

volum dedicat lui Franz 
Liebhard cu ocazia sărbă
toririi a« opt decenii de 
viață, ne-a oferit nu de 
mult editura „Facla", prin 
grija unui pasionat publicist 
și poet bănățean, Nikolaus 
Berwanger. Ediție bilingvă 
română-germană. „O viată 
de om" („Ein Schriftsteller- 
leben") este o selecție din- 
tr-o operă lirică desfășu
rată pe parcursul a peste 
șase decenii de viată de 
către cunoscutul și prețui
tul poet timișorean. Volu
mul este întregit, ca o au
tentică micromonografie, cu 
numeroase referințe critice, 
o bogată colecție de ima
gini fotografice din viata 
scriitorului și un tabel cro
nologic care înfățișează sin
tetic devenirea poetului si 
publicistului.

Selecția de fată este, din 
multe puncte de vedere, o 
foarte utilă și necesară in
troducere în biografia și o- 
pera lirică a scriitorului, 
cunoscut pînă nu de mult, 
datorită și unei modestii 
superior înțeleasă, mai cu 
seamă în cercurile scriitori
cești din Banat. Prin aceas
tă lucrare, care urmeaz^ al
tora, tipărite de-a lungul 
anilor în limba română, se 
deschide o nouă pîrtie spre 
integrarea firească a unei 
opere de valoare în circui

tul major al culturii Româ
niei contemporane.

Poet al cărui debut s-a 
produs totuși la revista 
avangardistă „Ma“ („As
tăzi"). Franz Liebhard (Ro
bert Reiter) a cultivat de 
la început o artă situată 
deschis de partea forțelor 
progresiste. La vîrsta de 18 
ani tine o conferință des
pre mișcarea socialistă, iar 
un an mai tîrziu scrie ar
ticolul „Mortii internațio
nalei". Lirica sa. dezvoltată 
în preajma avangardei eu
ropene și a expresionismu
lui unui Trakl, dar și sub 
înrîurirea lui Rimbaud, cu
noaște o mișcare treptată 
de la expansiunea juvenilă 
a primilor ani spre poezia 
stărilor interioare, miniatu
rii sobre îndelung șlefuite. 
Concomitent. dezvoltă o 
prodigioasă activitate pu
blicistică și de traducător. 
Atras de cultura româneas
că, publică o traducere a 
„Mioriței" în ziarul vienez 
„Prager Presse". ne care 
Lucian Blaga o salută ca 
pe un eveniment editorial. 
De-abia în 1940 apare pri
mul său volum în librării : 
„Franz Ferch, un pictor bă
nățean". studiu cuprinză
tor despre cunoscutul ar
tist.

Trecuse de cincizeci de 
ani cînd și-a publicat pri
mul volum de versuri. „Cro
nica șvăbească" adună ver

surile militante din perioa
da 1949—1951, iar ciclul 
„Sonete despre Lenau" re
constituie imaginea scriito
rului bănățean. După a- 
ceastă perioadă, activitatea 
sa scriitoricească se inten
sifică odată cu sporirea rit
mului de apariții editoria
le. Poetul devine tot mai 
cunoscut unor cercuri din 
ce în ce mai largi de citi
tori, gratie și unor repe
tate traduceri în limba ro
mână. Prețuit și stimat de 
obștea scriitoricească, de 
numeroșii cititori ai operei 
sale, poetul se bucură de 
îndreptățite onoruri, care 
cinstesc munca unuia din
tre scriitorii de seamă ai 
timpului nostru.

Selecția de versuri cu
prinsă în volumul de fată 
a cărui variantă româneas
că se datorește poetului 
Ion Horea, traducătorul, cu 
cîțiva ani mai înainte a 
unui impresionant volum 
„Aurul înălțimilor", apărut 
în 1975 la editura „Miner
va", oferă o succintă imagi
ne a evoluției poetului 
Franz Liebhard. De la pri
ma poezie, „Pădure", publi
cată la vîrsta de 18 ani. o 
meditație ușor încifrată, 
drumul poetului se desfă
șoară în orizontul luminos 
al unei meditații calme, al 
unui echilibru dobîndit cu 
greu și mai cu seamă, păs

trat printr-o intensă muncă 
de șlefuire a versului. Poe
zia cu formă fixă, rezultat 
al unei aspirații clasicizan
te, este expresia unei înde
lungi căutări a echilibru
lui interior, lizibil in poe
zie precum : „Amenințări". 
„Facerea coperișului" și 
multe altele, care, indife
rent de substanța lor. tind 
spre formele de expresie 
riguroase, armonice și exac
te deopotrivă. încununare a 
acestei strădanii ne apare 
ciclul „Versuri despre Le
nau". sonete de extracție 
clasică, lucrate cu migala 
unui bijutier. Dealtfel, poe
zia scurtă, reprezentativă 
pentru maturitatea artistu
lui. reflectă o anumită' vi
ziune asupra rosturilor poe
tice, gindită ca expresie 
concentrată a unui univers 
uman contradictoriu. De 
aici este posibil să vină 
acea parcimonie specifică 
artei sale.

Ajuns în anotimpul se
nectuții luminoase. încon
jurat de prețuirea sinceră 
a semenilor săi. Franz 
Liebhard ne intîmpină cu o 
operă cuprinzătoare, ema
nație a unei puternice per
sonalități creatoare care 
sporește cu noi dimensiuni 
cultura contemporană a 
României socialiste.

Emil VASILESCU

FAPTUL;
DIVERS

I Metafore in lemn I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cine a mai auzit de sacose 
„împletite" din... inele de lemn 
Si încă executate dintr-o singură 
bucată, fără să fi introdus ine
lele unul in celălalt? Sau de 
brîie, curele și lanțuri de plug 
confecționate tot la fel! Aseme
nea lucrări originale pot fi în
tâlnite in casa lui Vasile Grad 
din Satu Mare (Aleea Timișului 
nr. 10), tâmplar la grupul săt- 
mărean de șantiere al T.C.I. 
Oradea. Recent, el a debutat in 
fața publicului cu o expoziție 
deschisă la casa municipală de 
cultură. Pe lingă obiectele amin
tite, surprind in mod plăcut 
și sculpturile despre lupta țăra
nilor de-a lungul veacurilor îm
potriva asupririi moșierești și 
medalioanele-miniaturi ale unor 
mari luptători pentru libertatea 
poporului ca Decebal. Horea, 
Cloșca și Crișan, Tudor Vladi- 
mirescu. Ecaterina Teodoroiu, 
Avram lancu. Sint, toate aces
tea, adevărate metafore in lemn, 
pentru care măiestrul lor autor 
este pe bună dreptate lăudat.

| Mîndria satului

Piaton pabdau : „Scrisorile imperiale"
Cunoscut mai întîi ca 

poet (a debutat în 1963 cu 
un volum de versuri, urmat 
de alte cîteva ce păreau 
să configureze un original 
profil liric) și reporter de 
observație exactă, trecută 
însă prin filtrul unei cu
riozități patetice. Platon 
Pardău și-a modificat apoi 
într-un fel surprinzător 
cursul evoluției literare, o 
suită de romane cu pro
blematică de actualitate 
(cele mai importante fiind 
Ore de dimineață, 1972, 
Ciudata mișcare a inimii 
în aprilie, 1974, Mergînd 
prin zăpadă, 1975. Cercul 
(1976), impunîndu-1 în con
textul prozei noastre con
temporane prin dramatis
mul conflictual și interesul 
pentru latura socială si po
litică a existentei. Con
trastul dintre aceste roma
ne și Minunata poveste a 
preafericiților regi Ulise și 
Penelopa (apărut anul tre
cut) stătea în diferența de 
tratare și de viziune, ca si 
în materialul epic folosit de 
scriitor: unor realități pre
cis localizate în timp și în 
spațiu li se substituia, a- 
cum, un teritoriu fabulos, 
alcătuit din legende, istorii 
apocrife, parodii, elemente 
livrești îmbinate ingenios, 
totul petrecîndu-se fără a 
se respecta nici cronologia, 
și nici cadrul geografic. 
Totuși, dincolo de marile 
deosebiri de formulă, se 
putea observa o continui
tate la nivelul tematic. în- 
trucît Minunata poveste... 
era, în linia esențială. o 
carte despre tragediile is
toriei și, în primul rînd. 
despre efectul distructiv al

războaielor. Nefiind nici 
mică și nici fără semnifi
cație. apropierea acestui 
gen de proză de așa-numi- 
tul „realism magic" al scri
itorilor sud-americani nu 
duce totuși la stabilirea 
unei relații de dependentă: 
împrumutînd în mod vizi
bil unele procedee care tin 
de această formulă, Platon 
Pardău le conferă un sens 
original prin întrebuințarea 
lor nu numai într-un chip 
evident propriu, dar si prin 
revalorificarea îndrăzneață 
a unor tradiții epice au
tohtone.

Scrisorile imperiale con
tinuă astfel, nu numai ex
terior. direcția inaugurată 
de Minunata poveste... ; de 
astădatâ scriitorul toarnă 
în tiparele romanului o 
materie care, deși caracte
rizată formal de aceeași 
relativitate spațială si tem
porală. poate fi totuși si
tuată cu exactitate sub as
pectul apartenenței spiri
tuale. Purtind un moto 
eminescian („Lume ce gîn- 
dea în basme și vorbea în 
poezii"), romanul acesta în
fățișează, cu fantezie si in
ventivitate epică neobosită, 
modul cum o colectivitate 
umană restrinsă. intrată 
sub stăpînirea unei mari 
puteri, știe și reușește să-și 
păstreze nealterată ființa 
lăuntrică. Dealtfel, un fapt 
istoric real, la care se face 
aluzie încă din primele pa
gini ale cărții, constituie 
punctul de pornire al în
tregii „povești", dezvoltată 
după toate regulile nara
țiunilor folclorice, cărora li 
se adaugă însă. într-un 
impuls baroc, soluții și re

zolvări ce țin de medieva
lul „roman negru", de așa- 
numitele „cărți populare" 
și chiar de moderna litera
tură de aventuri insolite și 
spectaculoase, unitatea în
tregului fiind asigurată 
prin ton și’ perspectivă. 
Este relatată, astfel, o 
schimbare de stăpînire. Se 
știe, din istorie, că la 1775, 
printr-un grosolan șiretlic, 
imperiul habsburgic a ane
xat Bucovina. rupînd-o 
astfel din trupul Moldovei 
aflate sub suzeranitate oto
mană. Fără a scrie un roman 
istoric în manieră tradițio
nală, prin reconstituirea cu 
pretenții de cronică fidelă 
a evenimentelor. Platon 
Pardău are ambiția de a 
da, prin cartea lui. o ima
gine esențializată și deopo
trivă saturată de concret a 
rezistenței la deznaționa
lizare și asimilare. Păstra
rea identității, tema cen
trală a romanului, este ur
mărită de aceea în planul 
unei confruntări spirituale 
ce opune, ca termeni trans- 
figurind abstracțiunea prin
cipiilor, mecanismul subtil 
al administrației imperiale 
și abilitatea tenace a țăra
nilor. întrupare simbolică a 
acestora. Cetitorul de scri
sori previne asupra inten
țiilor imperiale, are pu
terea de a se adapta for
mal și de a rămîne totuși 
reprezentantul neamului 
său, scriitorul concentrînd 
în figura acestui personaj 
memorabil trăsăturile unui 
lung șir de intelectuali 
luminați și patrioți. Insă 
tehnica prozatorului nu 
constă în simpla rezumare 
metaforică a datelor isto

riei, ceea ce ar duce inevi
tabil la schematism și la o 
facilitate de fabulă ; cu o 
imaginație aparent elibera
tă de orice constrîngeri,. el 
își construiește romanul 
prin acumularea de fapte 
ce contrazic permanent 
cronologia, într-o revărsa
re a cărei abundentă creea
ză aspectul unei realități 
miraculoase, de basm. Sen
sul profund al acestui 
triumf al inventivității îl 
constituie nevoia de liber
tate : abia aici, în teritoriul 
imaginației, forțele unei 
comunități umilite. ame
nințată cu dispariția, supu
să tuturor opresiunilor și 
spolierilor, reușesc să se 
conserve și să se manifes
te. Există o corespondență 
vizibilă' între accentuarea 
dominației imperiale și ex
tinderea teritoriului imagi
nar, născut nu atît ca ori
zont compensatoriu, cît ca 
posibilitate de supravie
țuire. In Scrisorile impe
riale imaginația capătă o 
valoare existențială si spi
rituală, nu este un simplu 
instrument. Scriitorul a 
intuit într-un chip admira
bil rolul complex al aces
tei forțe șl i-a dat. in ro
manul său, o funcție întru 
totul asemănătoare cu 
aceea din producțiunile fol
clorice. In măsura în care 
nu se va preface într-o 
manieră, formula narativă 
a cărții lui Platon Pardău 
anunță șl o înnoire a 
structurilor romanului nos
tru istoric, Scrisorile impe
riale fiind una dintre apa
rițiile cele mai semnifica
tive ale acestui an literar.
Mircea IORGUEESCU
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MARAMUREȘ. La monumen
tul eroilor de la Moisei a avut 
loc comemorarea jertfei celor 29 
de patrioți căzuți in lupta îm
potriva fascismului. Numeroși 
locuitori ai satelor maramure
șene, precum și invitați din alte 
județe, au depus coroane de flori 
și au participat la festivitățile 
omagiale. Corurile și formațiile 
de amatori din localitate și din 
Vișeu de Sus au interpretat cîn- 
tece patriotice și au prezentat 
montajul literar „Ba'ada eroilor 
de la Moisei". Participant la re
zistența antifascistă, ca și isto

rici prezenți ca invitați, au evo
cat semnificația momentului săr
bătorit. Un grup de șoimi ai 
patriei au primit aici cravata 
de pionier. (Gheorghe Susa) 
• V RANCE A. Prima ediție a 
„Salonului umorului" de la Foc
șani prezintă la Casa de cultură 
a sindicatelor o expoziție de 
caricaturi ate ga2etelor satirice 
din întreprinderile orașului. 
Programul manifestărilor mai 
cuprinde o dezbatere despre efi
ciența programelor prezentate de 
brigăzile artistice. (Dan Drăgu- 
lescu) • ARGEȘ. După succesul

La lbăneștii Vasluiului, in 
ceste zile de vîrf pentru culesul 
roadelor, lucrează „umăr la 
umăr" cu cei in puterea virstei 
și moș Ion Negel, de 82 de ani, 
alături cu fratele lui Toader 
Negel, doar cu cinci ani mai 
mic. Mai sint și alți virstnici 
care dau un prețios ajutor la 
strinsul recoltei : Dumitra Ibă- 
nescu, Gh. Ibănescu, ' Dumitru 
Bighiu, Maria Topală, Dumitru 
Topală etc. Ei sint mîndria sa
tului, oferind un exemplu care 
ar putea fi urmat și de unii 
tineri țărani cooperatori, care nu 
prea iși găsesc de lucru pe cimp!

S-auzi

și să nu crezi
Vasile Lăzăreanu — din co

muna: Romani, județul Vîlcea — 
păstorește 1 200 oi (plus 11 mă
gari, 20 de vaci și tauri, 25 
porci de peste 100 kg, 60 curci și 
o haită de ciini) care iși cam 
fac de cap in Bărăganul ialomi- 
țean. După ce a stricat o cultu
ră de soia de pe 15 hectare, la 
C.A.P. Unirea, uriașa turmă dă 
acum iama prin loturile stațiu
nii de cercetare pentru culturi 
irigate Mărculești. Chiar nu 
există ac pentru cojocul acestui 
cioban"! — se întreabă lumea. 
Răspunsul poate-l dau autorită
țile locale !

Fabulă 
fără morală

PROGRAMUL 2
16,00 îndeplinim programul partidului. 

Cultura românească azi — docu
mentar

16.15 Teatru TVV: „Trenul de la ora 
zero11 de Ion Vintilă (reluare).

16.55 Muzică ușoară cu formația Casei 
Armatei din Cluj-Napoca

17.15 Spectacolul lumii : Londra-omni-r 
buz. Scenariul, imaginea și comen
tariul : loan Grigorescu

17.40 Popas la Hobița.
17.55 Anunțuri și muzică
18,00 Conexiuni — serial științific. Re

luarea episodului 5
18,50 1001 de seri.
10,00 Telejurnal
19.20 Viața de concert a Capitalei. 

Album schubertian
19.55 Studio T ’79. Calificarea la timpul 

viitor (I)
20.20 Documentar TV : „în lumea nor

dicilor11. Producție a studiourilor 
engleze

20,45 Treptele afirmării. Pianistul Vini- 
cius Moroianu, violonistul Lauren- 
țiu Năsturică, violoncelistul Victor 
Popescu. La pian : Emilia Maria 
Popescu

21.40 Telejurnal

Concurs de scenarii
în vederea stimulării creației ar

tistice pentru realizarea unor fil
me menite să contribuie la respec
tarea și aplicarea cu strictețe a nor
melor de tehnica securității și igie
nă a muncii, pentru prevenirea 
accidentelor și îmbolnăvirilor pro
fesionale, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, împreună cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, or
ganizează un concurs de scenarii 
de filme pe teme de protecție a 
muncii.

La concurs pot participa toți oa
menii muncii din întreprinderi, in
stituții, organizații centrale, inclu
siv cel care fac parte dip cercuri 
de creație ale cluburilor sau case
lor de cultură ale sindicatelor. Nu 
pot participa scriitorii sau artiștii 
profesioniști.

Cele mai bune scenarii vor primi 
premii in bani sau obiecte în va

loare de 15 000 lei și vor fi selec
ționate pentru realizarea de pelicule 
ce vor fi prezentate la Festivalul 
internațional al filmelor de protec
ție a muncii din țări socialiste, care 
va avea loc în anul 1980, în Repu
blica Populară Polonă.

Scenariile trebuie să cuprindă ma
ximum 10 pagini dactilografiate, a- 
vînd la finele lucrării : numele și 
prenumele autorului, profesia, locui 
de muncă și adresa exactă. Lucră
rile pot fi trimise pînă la data de 
10 decembrie 1979, direct de către 
autori sau prin consiliile, județene 
ale sindicatelor și comitetele uniu
nilor sindicatelor pe ramuri de pro
ducție, pe adresa : Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. — str. Ștefan 
Gheorghiu nr. 14 — București, sec
tor 1, cod poștal 71 274, cu mențiu
nea „Pentru concursul de scenarii 
de filme de protecție a muncii".

Vitalitatea creației populare 
românești

(Urmare din pag. I)
Buzău, Maramureș. Gorj, Vîlcea, 
Olt. Suceava. Cluj, Mureș ș.a.

Costumul popular românesc, nelip
sit din nici una din zonele etnogra
fice, prezențe toate în această mare 
frescă a artei populare românești, 
strălucește în toată splendoarea lui, 
înscriind pe vechea structură unitară 
a costumului tradițional românesc o 
sumedenie de tipuri și variante zo
nale, ca expresia cea mai fericită a 
îmbinării tuturor genurilor artei 
populare românești, într-o sinteză la 
care concură toate materialele și 
toate tehnicile, evidențiindu-se cu 
pregnantă elementele specifice. Ală
turi de costumul popular românesc, 
este prezent, prin cele mai tipice 
exemplare, și costumul naționalită
ților conlocuitoare.

Pictura populară pe lemn, dar mai 
cu seamă pe sticlă, realizată în cu
lori vii și puternice contraste de un 
mare efect decorativ, cu o tematică 
actuală, în care adeseori își găsesc 
loc scenele de gen, obiceiurile și da
tinile, o găsim reprezentată atît in 
centrele de veche tradiție, cît și 
în centre noi, în care adeseori s-a 
creat o nouă școală a acestei arte. 
Ce dovedesc aceste realizări ? în 
primul rînd, că pe fondul bo
gat al tradiției noastre se clă
desc noi și noi opere datorate 
unei multitudini de izvoare de inspi
rație altădată inexistente, că noua 
viață economică și social-politică a 
maselor populare a dus la apariția 
unui fond de creații noi în continuă 
îmbogățire, ceea ce dovedește o ar
monioasă împletire a tradiției cu 
inovația. Se poate remarca faptul că, 
departe de a postula formule și ti
pare rigide, imobile, tradiția însăși 
se înnoiește continuu, dovedindu-se 
încăpătoare pentru orice creații noi 
autentice, valoroase.

Din analiza celor aproape trei mii 
obiecte prezentate în expozițiile re

publicane de artă populară si de 
artă decorativă se remarcă totuși 
relativa puținătate a lucrărilor în 
piatră și metal, apoi limitarea lucră
rilor în lemn la cîteva categorii de 
obiecte, așa cum arta împletiturilor 
a trecut prea puțin observată. Or. 
rezultatele obținute la această nouă 
ediție a Festivalului național „Cînta
rea României" demonstrează cu pri
sosință, de la început, noi posibili
tăți de dezvoltare a creației în toate 
genurile. In acest scop, se impune 
însă o neîntreruptă și tot mai in
tensă activitate atît pe linia cerce
tării științifice, a identificării noută
ților, cit și a îndrumării competente 
a creatorilor de către cadre de spe
cialiști. Organizarea. în intervalele 
dintre festivaluri, a unor expoziții 
zonale sau județene, precum și a 
unor expoziții interjudețene pe ge
nuri, cu dezbateri susținute de către 
specialiști față in fată cu creatorii și 
cu marele public, vor putea impul
siona și ridica pe noi trepte creația 
populară, relevîndu-se cu pregnantă 
sincretismul diferitelor genuri sau 
categorii de manifestări si mai cu 
seamă, strinsa legătură a acestora 
cu geneza lor, cu munca și cu viața, 
ceea ce sd impune ca o coordonată 
de bază a înfloririi creației si valo
rificării ei, în opera de instruire și 
de educație istorică, patriotică și es
tetică.

Relevantă este, de asemenea, tot 
mai puternica unitate și circulația 
osrriotică între sat și oraș, care se 
constată nu numai în pătrunderea 
artei populare la oraș, ci și în trans
figurarea ei în noul mod de viată 
citadin si elevat.

Tabloul general al artei populare 
românești, relevate \în cadrul Festi
valului national „Cîntarea României" 
este o expresie impresionantă a vi
talității forței creatoare a națiunii, 
un tablou în care se simte, astăzi, 
respirația sănătoasă și optimistă a 
întregului nostru popor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I

expoziției lor din sala Dalles 
din Capitală, „pictorii" din Vul
turești se află în turneu in 
principalele centre culturale ale 
țării cu o expoziție cuprinzînd 
lucrări reprezentative. • Palatul 
culturii din Pitești a găzduit o 
masă rotundă pe marginea noii 
apariții editoriale „Istoria lite
raturii române" (Studii) la care 
au participat colectivul de autori 
condus de Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga. (Gh. Cîrstea) O VAS
LUI. La Muzeul județean, mau
soleul vPeneș Curcanul, statuia

lui Ștefan cel Mare, monumen
tul de la Podul înalt, muzeul 
„Dimitrie Cantemir", la plăcile 
comemorative ridicate în cinstea 
ostașilor români căzuți pentru

apărarea patriei în județul Vas
lui au avut loc numeroase ac
țiuni de educație politică, pa
triotică și revoluționară sub ge
nericul „Generația Congresului 
al XII-lea al P.C.R.", în cadrul

cărora sînt primiți în organiza
țiile de pionieri și șoimi ai pa
triei zeci de mii de preșcolari 
și elevi. (Crăciun Lăluci) • MU
REȘ. în sala cinematografului 
„Arta" din Tîrgu Mureș a avut 
loc spectacolul de gală cu noul 
film românesc „Ora zero". A 
avut loc și o întîlnlre a cinefi
lilor cu realizatorii filmului. 
• Sub egida Asociației oameni
lor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale din Republica 
Socialistă România, filiala Tg.

Mureș, sala mică a Teatrului na
țional din localitate a găzduit 
— în cadrul celei de-a 14-a edi
ții a Tribunei literar-artistice — 
un simpozion dedicat dramatur
gului Aurel Baranga. Au luat cu- 
vîntul Valeriu Râpeanu, Valen
tin Silvestru, Olah Tibor, Zeno 
Fodor și regizorul Dan Alecsan- 
drescu, directorul Teatrului na
țional din Tg. Mureș. ® A avut 
loc lansarea cărților „Cultură și 
istorie" de Valeriu Râpeanu și 
„Antologia piesei românești în

tr-un act" scrisă de Valentin Sil
vestru. • La Sighișoara a avut 
loc, timp de două zile, o sesiune 
de comunicări cu tema „Modali
tăți de interpretare a textului 
literar în învățămînt", organi
zată de Societatea de științe 
filologice din Republica Socia
listă România. In cadrul sesiu
nii, conduse de acad. Boris Caza- 
cu, au prezentat comunicări cadre 
didactice universitare și din în- 
vățămîntul liceal și gimnazial. 
(Gheorghe Giurgiu)
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La Casa de vinătoare din 
Comșa, județul Bistrița-Năsăud, 
au fost aduși in vara aceasta doi 
pui de urs, găsiți în pădure. 
Mici și plăpînzi, ursuleții se 
bucură de toată grija și atenția 
vinătorilor. Văzindu-i cam do
moli și sfioși, un cocoș se tot 
invirtea printre ei, țanțoș nevoie 
mare, bătând din aripi și din 
creastă, de parcă le-ar spune :

— Chiar dacă . miine-poimii- 
ne veți hălădui prin pădure și 
veți pune pe fugă... vinătorii, 
pină una, alta, in ograda asta 
eu sint stăpin!

tnchipuiți-vă cam cum o s-a
rate pintenatul la anul, cind ur
suleții vor crește voinici și toa
tă pădurea va fi a lor. Dar poa
te că pină atunci de cocoș se va 
alege... mujdeiul.

„Uitucii"?
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Smarandache 
ducător auto 
cumpărat, ca 
multe' obiecte_ ___ _________
plata in rate. între acestea, un 
televizor, trei aparate de radio 
(de ce i-or fi trebuit trei?) și o 
motoretă „Mobra". Numai că — 
plecind in alt oraș și. probabil, 
la alt loc de muncă — „omul" a 
uitat de rate. Așa se face că, la 
ora actuală, are un debit de 
11 620 lei. La fel au procedat și 
foștii „băcăuani" Emilian Vir- 
tosu, de la Grupul școlar profe
sional, și Doina'Roman, de la 
I.L.F., și alți chilipirgii. Sint 
căutați de mai multă vreme, dar 
zadarnic... De-i întâlniți, aminti- 
ți-le că sint așteptați la casieria 
I.C.S. Mărfuri industriale Bacău. 
Nu de alta, dar, oricum, dobin- 
zile sporesc și pină la urmă tot 
ei plătesc !

Răducanu, con- 
din Bacău, și-a 
tot omul, mai 
de uz casnic cu
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A fugit după tren
S-a întâmplat în gara Bistrița. 

Trenul era deja in plin mers, 
dar Valentin Eregri a încercat 
totuși să se agațe de scara va
gonului. Nesăbuința l-a costat 
pierderea ambelor picioare, dar 
putea să-l coste viața.

Oameni buni, nu vă mai agă- 
țați pe scările vagoanelor de 
tren, tramvai sau autobuz!

Nu puteau 
scăpa!

Un cetățean din Arad mergea 
liniștit pe strada Războieni. La 
un moment dat, s-a trezit 
bruscat, trintit la pămint și bu- 
zunărit. Ar fi strigat omul după 
ajutor, dar fiind surdo-mut... 
Cei doi huligani i-au luat toți 
banii pe care-i avea asupra lui: 
100 de lei.

La spital și-a revenit și a 
putut explica, prin semne, ce i 
s-a întâmplat. Organele de mi
liție au intrat imediat in acțiu
ne. Și au prins făptașii. Sint 
Mihai Suciu și loan Teodorescu, 
de prin părțile Iașiului. Acum 
vor răspunde in fața legii, 
voce tare!

Rubrică realizată de
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii'

Cu
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

întâlnire la C. C. al P. C. R
Vă mulțumesc sincer dumneavoastră și Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România pentru salutul și urările de bine pe care mi le-ați adresat 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere.

Vă doresc dumneavoastră și membrilor Consiliului de Stat noi succese 
In activitatea de înaltă răspundere dedicată înfloririi țării dumneavoastră.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășul Virgil Cazacu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit, 

. marți, cu tovarășul Pedro Antonio 
Saad, secretar general al Partidului 
Comunist din Ecuador, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., întreprinde o vi
zită de prietenie în Republica Socia
listă România. La intîlnirea priete-

nească a participat tovarășa Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R.

în timpul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de informații cu privite 
la preocupările celor două partide și 
a fost exprimată dorința comună de 
a dezvolta și în viitor bunele relații 
de solidaritate și colaborare statorni
cite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din. Ecuador.

Primiri la C.C. al P. C. R
TELEGRAMĂ

Tovarășul Ilie Verdeț, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă domnului Thorbjoern Faelldin. 
cu ocazia investirii sale în funcția 
de prim-ministru al Suediei, prin 
care transmite, în numele său și al 
guvernului român, sincere felicitări

și urări de succes în îndeplinirea mi
siunii încredințate.

în telegramă se exprimă convinge
rea că relațiile româno-suedeze se 
vor dezvolta tot mai mult în 
în interesul ambelor popoare, 
cii și securității în Europa și 
treagâ lume. (

viitor, 
al 
în

pă- 
în-

Marți, după-amiază. tovarășul Vir
gil Cazacu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Milliana Marzoli, 
membră a Direcțiunii P.C. Italian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
efectuat o vizită de prietenie în tara 
noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a expri
mat mulțumiri C.C. al P.C.R. pentru 
posibilitatea 
lua contact

SECRETARUL DE
VA FACE 0 VIZITA

STAT AL S. U. A.
OFICIALĂ IN ROMÂNIA

pe care a avut-o de a 
cu organe și organizații*

★

de partid, de a cunoaște realizările 
și preocupările oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România, entu
ziasmul cu care aceștia muncesc pen
tru întimpinarea celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășa Ghizela Vass, 
adjunct de șef de secție la C-C. al 
P.C.R.

Cronica zilei
Marți au început la București lu

crările celei de-a XVI-a Consfătuiri 
a conducerilor de uniuni de scriitori 
din țări socialiste. Participă delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, Polo
nia, România, Ungaria, U.R.S.S. și 
R. S. Vietnam.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de George Macovescu, președintele 
Uniunii scriitorilor.

Lucrările consfătuirii continuă.
★

La București a fost semnat, marți 
16 octombrie a.c., Protocolul de cola
borare pe anii 1979—1980 între Con
siliul ziariștilor din Republica Socia
listă România și Uniunea ziariștilor 
și scriitorilor palestinieni.

Au luat parte membri ai Consiliu
lui ziariștilor, redactori șefi din pre
sa centrala. Au fost, de asemenea, 
prezenți funcționari ai Reprezentan
ței la București a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

în Bulgaria, pe meleagurile

unor destine noi

Ilie Rădulescu, secretar 
P.C.R., a primit, marți 

Ministerului 
Naționale din Zambia,

La invitația ministrului 
externe al Republicii 
România. Stefan Andrei, 
de stat al Statelor Unite

af aceri lor 
Socialiste 
secretarul 

ale Ameri-

cii, Cyrus Vance, va face o vizită 
cială în România, 
cembrie.

între 11 și 12
ofi-
de-

Tovarășul 
al C.C. al 
după-amiază, delegația 
Orientării " / 
condusă de ministrul Arnold Simu- 
chimba. care, la invitația Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, se 
află în vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme referitoare la munca

de educație politică a maselor și la 
dezvoltarea culturii și artei în cele 
două țări, precum și aspecte ale dez
voltării colaborării bilaterale în do
meniul cultural-artistic.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, a luat 
parte tovarășa Suzana Gâdea. 
ședințele Consiliului Culturii și 
cației Socialiste.

pre- 
Edu-

A apărut în broșură

PROGR AM U L-DI RECTI VA 
de dezvoltare economsco-socială

(proiect)

a României în profil teritorial 
în perioada 1981 -1985

EDITURA POLITICA

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
nistrul comerțului exterior și 
rării economice internaționale, 
mit, marți după-amiază, pe 
Castaneda, ministrul relațiilor exter
ne al Statelor Unite Mexicane.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme privind creșterea și 
diversificarea schimburilor comer-

mi- 
coope- 
a pri- 
Jorge

si au
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Handbalul — în fața unei noi etape
de pregătire olimpica

După patru turnee desfășurate în săli, campionatul de handbal mascu
lin se întrerupe spre a face loc unei noi etape de pregătire a lotului re
prezentativ în vederea Jocurilor Olimpice. Dat fiind interesul cu care 
amatorii de sport urmăresc evoluția echipei noastre naționale, ne-am adre
sat, pentru a ne explica țelurile noii etape, celor ce răspund nemijlocit 
de această pregătire — prof. univ. Ion Kunst-Ghermănescu, președinte al 
F.R.H., și Nicolae Nedef, antrenor principal.

— Intr-o anchetă publicată de zia
rul nostru in luna iulie, se considera 
perioada turneelor internaționale din 
vară, completată cu prima parte a 
campionatului intern, drept o etapă a 
rodării unor jucători mai tineri, în 
cadrul căreia nu se vizau rezultate 
competiționale imediate, ci perspec
tiva formației. .Vreți să. ne definiți 
scopurile noii etape de pregătire, care 
începe din această săptămlnă și se 
va încheia în luna ianuarie a anului 
viitor, tovarășe Kunst-Ghermănescu ?

— Spre deosebire de perioada pre
cedentă — în care s-au încercat pu
terile unor jucători cu mai putină 
experiență. în absenta premeditată a 
vechilor titulari de renume cum sînt 
Penu, Birtalan, Stdckl. iar la turneul 
de la Kiev, și a căpitanului echipei 
Radu Voina — în viitorul imediat 
schimbăm. într-un mod destul de 
prohuntat direcția orientînd echipa 
spre obținerea rezultatelor foarte 

e la apropiatele meciuri și turnee 
a Crnaționale ; tot pentru lunile no
iembrie și decembrie ne-am propus, 
de asemenea, să ducem la capăt 
opehitia, de primă importantă, de a 
restrînge și definitiva componenta lo
tului reprezentativ și, pe cit va fi po
sibil, a formației de bază. însemnă
tatea acestei acțiuni ne este su’erată 
și de faptul că 
sîntem obligați 
jucători, dintre 
sigur portari.

— Tovarășe Nicolae Nedef. față de 
lotul anunțat la începutul verii, pre
conizați modificări ?

— Nu s-au produs schimbări de 
structură în lotul reprezentativ. Cu 
două excepții de conjunctură, jucă
torii rămîn aceiași : ei au 'fost împăr
țit! în grupele A și B. deci în două 
echipe care vor avea obiective com- 
petițlonale internaționale paralele. în 
echipa A. portari vor fi Buligan și 
Munteanu, (iar. pînă la restabilirea 
lui Penu. vom aduce incă un jucă
tor), pe extreme vor juca Durău și 
Drăgăniță (dreapta), M. Voinea și

la turneul olimpic 
să aliniem numai 14 
care trei vor fi de-

Bedivan (stingă), interi vor fi Miro- 
niuc și Gabrovschi (dreapta). Folker, 
Stingă. Birtalan. poate și Vasilache 
(stingă), coordonator rămînînd căpi
tanul echipei. Radu Voina, cu Boroș 
Ca posibilă rezervă, iar pivoții îi vom 
alege dintre Stdckl, Vasjlca. Istode și 
Feher.Ceilalți jucători ai lotului11 fac 
parte din echipa B. alături de alti 
handbaliști. în majoritate tineri.

— Să înțelegem prin aceasta că în
cercarea unor tineri 
efectuat cu succes pe 
turneelor din vară ?

—Lucrurile nu stau
Dacă Buligan, de exemplu, ne-a con
firmat prevederile, dovedindu-se și 
cel mai bun portar al actualului 
campionat, în schimb, n-am găsit re
zerve valabile pentru rolul de coor
donator. Dar. problema cea mare în 
fata noastră continuă să fie acope
rirea postului de pivot. Sperăm ca, 
odată cu reintrarea lui Stockl și prin 
„concurența" acestuia cu Istode, Va- 
silca și Feher. să aflăm și soluția. Pe 
elementul de întrecere pentru titula
rizare contăm foarte mtilt spre a 
clarifica situația altor posturi. Reve
nirea tunarului Birtalan va stimula 
probabil pe contra-candidații Folker, 
Stingă sau Vasilache. Campionatul în 
curs, echilibrat și aprig, ne-a arătat 
că pînă și cei doi interi stînga Gra- 
bovschi și Mironiuc au în perspectivă 
un concurent puternic în persoana 
lui Marian Dumitru (Steaua), tinăr 
deosebit de înzestrat, pe care l-am 
convocat lă grupa B.

— Cu prilejul anchetei noastre pre
cedente, Cornel Penu ne declara că 
ceilalți portari din lot trebuie să se 
deprindă să joace „fără 
Penu în spate". Se pare 
și Munteanu dețin astăzi 
responsabilității depline 
echipei naționale. Totuși, de ce în- 
tirzie revenirea lui Penu în rîndurile 
formației reprezentative ?

— Pentru noi. tehnicienii, recupe
rarea lui Penu este o chestiune no-

jucători s-a 
linie în cadrul

tocmai astfel.

umbra lui 
că Buligan 

conștiința 
in poarta

dală. Renumitul nostru portar se 
află în tratament 'medical și credem 
că își va ocupa postul la momentul 
potrivit. Dacă nu mă înșel, el însuși 
declara, în cadrul anchetei mențio
nate mai înainte, că va fi gata ori- 
cînd la chemarea echipei reprezenta
tive. Și el. și noi, sîntem convinși că 
aceasta constituie un element indis
pensabil trăiniciei formației.

— Tovarășe Kunst-Ghermănescu, 
la ce fel de încercări vor fi supuși 
handbaliștii tricolori începînd din 
luna noiembrie ? . .

— Probele vor fi în spiritul orien-
. tării spre înalta performantă. Eu «n-re. 

gâjare tdtală pentru rezultate fbarte 
bune în același timp la echipele A și 
B. Formația A va începe cu un du
blu meci împotriva echipei Elveției 
(2 și 4 noiembrie, la Brașov și Bucu
rești) ; concomitent, secunzii vor 
juca la Balcaniadă (2—4 noiembrie. 
Varajdin — Iugoslavia). Pentru pri
mii, dificultatea va crește simțitor 
prin altă partidă dublă, cu echipa 
R.F. Germaniei (9 și 11 noiembrie, la 
Miinchen — Olympia Halle, și la 
Boblingen). Ambele loturi se vor re- 
întilni cu ocazia „Trofeului Carpați" 
(22—27 noiembrie, la Arad si Timi
șoara). după care echipa A se va afla 
în fata punctului competitional de 
vîrf : „Supercupa campionilor" (18— 
22 decembrie. Dortmund), cu partici
parea fostelor campioane mondiale 
sau olimpice — Suedia, R.F. Germa
nia. CehosloVacia, Iugoslavia și 
U.R.S.S. Handbaliștii noștri vor juca 
în grupa A, cu R.F. Germania și 
Suedia, după care turneul va conti
nua prin semifinale ..încrucișate" 
(prima din grupa A, cu secunda din 
grupa B etc.). Nici formația B nu 
va sta inactivă : ea se va-întrece în 
puternicul turneu internațional al 
R. D. Germane (11—16 decembrie) și 
va juca un meci dublu cu Franța 
(18 și. 22 decembrie).

...Iată deci un șir de probe cres- 
cinde în dificultate, prilejuri de mo
bilizare superioară pentru rezultate 
de răsunet, pentru reafirmarea hand
balului românesc. Să sperăm că 
atunci cînd vom trage linia, vom 
constata și evoluția pozitivă a echi
pei naționale pe drumul spre turneul 
olimpic.

cjale dintre România și Mexic 
fost evidențiate posibilitățile de dez
voltare în continuare a cooperării în 
domenii de interes reciproc.

La convorbire a participat Ale
xandru Mărgăritescu, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

A luat parte, de asemenea, amba
sadorul Mexicului la București.

★
La București au avut loc. marți, 

convorbiri oficiale între ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. Ștefan Andrei, și 
ministrul relațiilor externe al State
lor Unite Mexicane. Jorge Castaneda.

Cei doi miniștri au trecut în revistă 
ansamblul relațiilor statornicite între 
România și Mexic, relevînd cu satis
facție evoluția lor ascendentă, și aii 
analizat, în spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt, posibilitățile de 
dezvoltare a conlucrării bilaterale pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific, cultural și - în alte domenii. în 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii. înțelegerii si colaborării 
internaționale. Convorbirile au pri- 

’ lejuit, totodată, efectuarea unui am
plu schimb de păreri în legătură cu 
evoluția vieții politice internaționale.

La convorbiri a participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. A luat parte amba
sadorul Mexicului la București. Emi
lio Calderon Puig.

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe. Ștefan Andrei, .a oferit un 
dineu în onoarea ministrului mexi- 

. can‘ . . -iâ
în timpul dineului, cei doi miniș

tri de externe au toastat în sănăta
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a președintelui Jose Lopez Portillo, 
pentru dezvoltarea și Întărirea conti
nuă a relațiilor de 
laborare dintre Cele 
poare.

* I
Marți, 16 octombrie, a acostat în 

portul Constanta, motonava „VSlker- 
freundschaft", sub pavilion 
avînd la bord 460 de 
tori din aparatul 
P.S.U.G., veterani ai 
citorești din R. D.
fac o vizită de prietenie prin mai 
multe porturi ale unor țări 
liste.

Oaspeții au fost întîmpinati 
tiviști de partid și de stat, 
prezent Siegfried Bock, ambasadorul 
R. D. Germane la București.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
obiective culturale din Constanța și 
stațiuni turistice de pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre. Un grup de 
activiști, condus de Fritz Miiller, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. șeful 
Secției propagandă a C.C. al P.S.U.G., 
a fost primit la Comitetul județean 
Constanța al P.C.R.

Seara, motonava a părăsit portul 
Constanta.

R.D.G., 
pasageri, lucră- 
de partid al 
mișcării mun- 

Germană. care
socia-

de ac- 
A fost

★
în holul Teatrului Național din Ca

pitală s-a deschis marți o expoziție 
de aparate de testări și control ne
distructiv din R.F. Germania, care 
reunește 12 firme. La deschidere au 
luat parte cadre de conducere și nu
meroși specialiști din instituții și în
treprinderi românești de specialitate.

A fost prezent Richard Balken, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești. Expoziția 
la 19 octombrie.

rămîne deschisă pînă

La concursul „Cele mai frumoase 
cărți din lume", desfășurat la Leip
zig (R.D. Germană), lucrarea „Epica 
Magna“ de Nichita Stănescu, publi
cată la editura ieșeană „Junimea", a 
fost distinsă cu „Mențiunea de onoa
re".

(Agerpres)

vremea

Valeria MIRONESCU

prietenie si co- 
două țări și po-

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și,20 octombrie. In țară : Vremea 
se va răci treptat, începînd din nord- 
vestul țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de aversă în vestul șl nordul 
țărij. In ,rest —. burnițe și ploi izolate. 
Vintul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, mal coborîte în 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
14 și 22 de grade, .mai ridicate la în
ceputul Intervalului. Dimineața și seara 
— ceață locală. In București : Vreme 
caldă la început, apoi în curs de răcire. 
Cerul va fi schimbător, favorabil bur
niței sau ploii slabe. Vînt slab, pînă 
la moderat. Dimineața șl seara — ceață.

Mă aflu pe întinderile complexului 
agroindustrial „Gheorghi Dimitrov" 
de lingă Plovdiv, între lanuri și li
vezi, dealuri cu viță de vie din care 
tocmai se culeg imenși ciorchini de 
aur. Plantații noi, moderne, superin- 
tensive. Satul Perveneț își explică 
bunăstarea, înfățișarea sa de mică 
așezare de vile noi și cochete, toc
mai prin aceea că aparține unui ase
menea complex agroindustrial care a . 
ridicat la alt nivel 
sale.

într-o organizare 
unică, complexul 
cooperative agricole 
arsenal tehnic (1 200 de tractoare), 
institute de cercetări agricole de im
portanță națională, sere, o fabrică de 
conserve, alte baze de prelucrare și 
comercializare a produselor. Totul 
într-un „circuit închis" : știință, pă- 
mînt, producție, valorificare. Produ
ce anual 75 000 de tone de roșii, 
55 000 de tone de mere, 45 000 de 
tone de struguri, zeci și zeci de mii 
de tone de ardei, 
vinete și alte le
gume din care 
fabrică și livrea
ză 190 000 de tone 
de conserve. Și 
pentru ' ca toată 
această forță pro
ductivă să fie 
perfect ordonată, 
funcționează un centru propriu 
calcul electronic în care sînt pre
lucrate toate datele economice și 
contabile.

Două zile mai tîrziu aveam să mă 
aflu pe alte întinderi ale cîmpiei 
tracice, pe malurile fluviului Marița. 
Dar nu cîmpuri cu semănături 
aveam să văd acolo, ci vaste exploa
tări carbonifere la suprafață, aparți- 
nind combinatului „Marița-Est" din 
județul Stara Zagora. Produsul : 
lignit cu 1 300—1 600 cal/kg. Produc
ția : 17 milioane tone anual. Cu per
spectiva de a se ajunge, în 1990, la 
45 milioane tone. Cariere mari, în 
trei mari bazine, pe suprafața căro
ra, atit cit pot cuprinde privirile, 
nesfirșite linii electrice de cale fera
tă industrială, Imense cavități drept
unghiulare în terase și din a căror 
substanță neagră mușcă fără odihnă 
mari excavatoare cu rotor. Cărbune
le astfel extras este, în parte, ars în 
trei termocentrale electrice sau bri
chetat într-o uzină specializată. Un 
întins teritoriu geografic, intrînd în 
aria de cuprindere socială a combi
natului, s-a transformat, cîteva mici 
localități au devenit orașe. Directo
rul combinatului. Constantin Rusi
nov, privind orașul de la fereastra 
biroului său, spune zîmbind : „Am 
cam stricat viața patriarhală a aces
tor locuri. Din case mici, pe local
nici i-am mutat în blocuri, am făcut 
din ei orășeni. Din agricultori i-am 
transformat în mecanici, electricieni, 
excavatoriști, electroniști. 
nu se intîmplă numai aici, 
tă Bulgaria".

La Stara Zagora (într-un . 
dern, cu o puternică industrie și care 
în urmă cu abi. fusese un orășel de<; 
provincie) aveam șă-1 ascult pe Pei- 
ciu Dinev, șeful secției economice a 
comitetului județean de partid, vor- 
bindu-mi despre destinul economic 
și social cu totul nou al acestor locuri 
care se mîndresc cu faptul că aici 
se găsește legendarul vîrf de munte 
Buzlugea pe. care a fost întemeiat

datele muncii
administrativă 

cuprinde mari 
cu întregul lor

Note de călătorie
din R. P. Bulgaria

lîngă Perveneț
de

Dar 
ci în

oraș

asta 
toa-

mo-

Respectarea strictă a disciplinei
contractuale

(Urmare din pag. I)

*
Azi, la fotbal 

România - Ungaria (tineret)
în cîteva rînduri

Nu știm dacă în momentul sem
nării contractului . directorul sau 
împuternicitul întreprinderii reali
zează această copleșitoare răspun
dere morală. După cum nu știm 
ce procese de conștiință își fac cei 
care privesc contractul ca o simplă 
formalitate, ridicînd la rang de 
principiu practica „rezolvării din 
mers" a complexelor probleme ale 
cooperării în producție. Da, este 
adevărat. în unele situații se re
curge și la această alternativă. Dar 
cu ce preț, cu ce efort ? Cu prețul 
unor schimburi prelungite, al unor 
duminici transformate în zile lu
crătoare, al unor pierderi însem
nate de timp și de capacități de 
producție ș.a. Cu prețul unei des
fășurări anormale a producției.

Aducem în atenție un exemplu 
care nu poate să nu stîrnească ne
dumerire. NouT laminor de semi
fabricate de la Combinatul side
rurgic din Hunedoara funcționează 
doar cu 30 la sută din capacitate. 
Cauza ? N-au fost încheiate lucră
rile de alimentare, deoarece
fost livrate căile cu role de către 
întreprinderea „Unio" din 
Mare. Termenul de livrare a expi
rat încă din decembrie 1978 (!?). 
Este vorba de 450 tone de utilaje. 
In speranța că vor putea impul
siona 
pînă în 
plasări 
Mare, 
cheltuit 
fonice.
jele n-au sosit la Hunedoara. La 
toată această frămintare „in gol" 
se adaugă pierderea cea mai mare 
— 70. la sută din capacitatea 
producție a noului laminor.

Iată cit de păgubitor poate 
spiritul, tolerant ce s-a instalat 
relațiile dintre unele întreprinderi! 
Legea contractelor economice este 
fermă, drastică față de orice incăl-

n-au

Pe stadionul Republicii. din Capi
tală se va desfășura astăzi meciul 
retur dintre selecționatele României 
și Ungariei, contînd pentru campio
natul european de fotbal rezervat e- 
chipelor de tineret. Partida va începe 
la ora 15,00.

Din lotul tării noastre fac parte, 
printre alții, Boldici. Negrilă. Iovan, 
Ungureanu, Geolgău. Bozeșan. Iri- 
mescu și Terheș.

în primul meci, disputat la Sze
ged. echipa Ungariei a cîștigat cu 
scorul de 1—0.

® A luat sfîrșit turneul interna
tional de judo de la Budapesta. Prin
tre cîștigătorii competiției s-au nu
mărat și sportivii români Cornel Ro
man (78 kg) și Arpad Szabo (60 kg), 
clasați pe primul loc la categoriile 
respective. Nicolae Constantin și Ia- 
cob Codrea au ocupat locul trei la 
categoriile 65 kg și, respectiv, peste 
95 kg.

FAZA FINALĂ A
Orașul Ploiești a găzduit 

finală a „Cupei petrolistului", 
petiție de masă organizată în 
drul „Daciadei", Ia care au parti
cipat tineri petroliști calificați din 
fazele anterioare.

La diversele discipline, pe prime
le locuri s-au clasat următorii spor
tivi : Elena Nedelcu și Dan Nicolae

„CUPEI PETROLISTULUI»
faza

com-
ca-

(Găești), Maria Mîrzea (Moreni), 
Cornel Simionescu (Moineștl), Marin 
Buham (Bascov) —' la atletism ; Ana 
Bora (Arad) și Jan Nicolae (Ploiești) 
— la popice ; Lucian 
lina Rîpas (Mediaș) 
cîmp ; formațiile din 
Pitești (masculin) și 
tie Berca-Buzău (feminin) — 
handbal.

Nedelcu și Că- 
— la tenis de 
schela Bascov- 
Schela extrac- 

la

O în runda a 2-a a turneului in
ternational de șah de Ia Novi Sad 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Gligorici — Gheorghiu re
miză ; Bojkovici — Sveșnikov 0—1 ; 
Browne — Dezze 1—0 ; Beliavskî — 
Buljevicici 1—0. în clasament con
duce Sveșnlkov (U.R.S.S.) cu 2 punc
te. urmat de Gligorici (Iugoslavia) 
1,5 puncte. Marele ț maestru român 
Florin Gheorghiu se află pe locul 6, 
cu 1 punct.

Satu

fabricarea și livrarea lor, 
prezent s-au făcut 19 de- 
de la Hunedoara la Satu 
totalizînd 90 om-zile, s-au 
7 000 lei cu convorbiri tele- 
Dar nici pînă acum utila-

de
fi 
în

care a disciplinei contractuale. 
Printre altele, beneficiarul poato 
pretinde unității care încalcă obli
gațiile asumate prin contract pe
nalități și despăgubiri pentru repa
rarea prejudiciului cauzat din cul
pa sa. Un cadru legal clar, riguros, 
așa cum trebuie să fie. Dar cine ii 
folosește ? Practica arată că sînt 
rare, inexplicabil de rare cazurile 
în care beneficiarii pretind ca fur
nizorii nepunctuali să fie sancțio
nați. De multe ori cauzele se sting, 
se „lămuresc" la nivelul centralelor 
și ministerelor. Alteori nu se ape
lează la sancțiuni din teama (I?) 
de a nu „strica" relațiile cu furni
zorii. Ciudată optică I Se „spală 
rufele în familie", se menajează 
susceptibilitățile furnizorilor ne
punctuali, dar se uită — cu cită 
ușurință ! — că sînt afectate inte
resele economiei naționale. Sînt 
atitudini anacronice, împăciuitoris
te; străine spiritului combativ pro
movat de partidul nostru. Si toc
mai de aceea organizațiile de 
partid trebuie să manifeste intran
sigență față de asemenea atitu
dini, să lupte pentru înlăturarea 
acestor mentalități.

Ne aflăm intr-o perioadă de pu
ternic avînt în muncă în toate în
treprinderile și ramurile economiei, 
pe întregul front al activității pro
ductive. Știrile sosite la redacție 
vorbesc despre multitudinea de 
succese obținute de oamenii muncii 
în întimpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului. Cu atît mai 
mult, pe fondul unei activități eco
nomice in ansamblu eficiente, nu 
trebuie să tolerăm deloc, absolut 
deloc nici un fel de abateri de la 
disciplina contractuală ; nici un fel 
de încălcare a eticii relațiilor de 
producție dintre întreprinderile 
noastre socialiste. Și in acest seni 
trebuie ș,ă se acționeze cu toată 
fermitatea, pe toate treptele orga
nizatorice — de la ministere, cen
trale și pină la întreprinderi.

• DEZVOLTAREA OP
TOELECTRONICII. Una 
din posibilitățile cele mai pro
mițătoare de soluționare a pro
blemei energiei o constituie a- 
plicarea pe scară largă a optoe
lectronicii (transmisia infor
mațiilor pe căi optice și nu elec
trice. ca nînă acum), a subliniat 
Vaclav Zima, directorul Institu
tului de radiotehnică si electro
nică al Academiei de științe a 
Cehoslovaciei. Optoelectronica 
poate asigura la scara întregii 
țări construirea unor sisteme e- 
conomicoase ale tehnicii de cal
cul. memorizarea si prelucrarea 
informațiilor, care, in final, ar 
putea duce la o reducere a con
sumului energetic cu 10—30 la 
sută. Avantajele legăturilor op
tice în comparație cu cele elec-.

trice constau în faptul că foto
nii, care.joacă rolul electronilor, 
nu generează paraziți, asigură 
canalului o mare capacitate de 
informații și oferă posibilități 
largi de microminiaturizare a a- 
paraturii de transmisie și re
cepție.

® „PRINCIPIUL AS
PIR ATORU LUI" SI 
TRANSPORTUL URBAN. 
„De la Porto Alegre la Rio de 
Janeiro am călătorit cu avionul 
o oră și jumătate ; în schimb, de 
la aeroport și pînă acasă — 
cale de cîțiva kilometri — mi-au 
trebuit 3 ore !“ Asemenea ex
periențe neplăcute, datorate difi
cultăților transportului pe distan
te scurte, l-au determinat pe 
brazilianul Oskar Coester să re

alizeze proiectul unui vehicul 
propulsat de... aer, care rulează 
pe o șină aflată în partea su
perioară a unui mic tunel (în 
desen). Ventilatoare produc în 
acest • tunel diferențe de pre
siune, ca urmare vehiculul 
care a trecut cu succes faza ex
perimentelor de laborator, fiind 
pur și simplu „aspirat* în direc
ția de deplasare. Ideea nu are

DE PRETUTINDENI
meritul noutății, ea fiind enun
țată cu ani în urmă de savantul 
român Henri Coandă, care a în
tocmit și o schiță amănunțită de 
proiect

• ENERGIE TERMICĂ 
ÎN EXTREMUL NORD.
In viitorul apropiat, orașele și 
minele situate in Uniunea So
vietică, dincolo de Cercul Po
lar, vor fi încălzite cu ajutorul 
apei calde și a aburului, pro
venite din sonde speciale. Spe
cialiștii institutului minier din 
Leningrad lucrează în acest

scop pentru punerea la punct 
a unor metode de utilizare a 
energiei termice din interiorul 
Pămîntului. Utilizarea acestei 
energii, în condițiile extremu
lui Nord, va reveni de aproxi
mativ 10 ori mai ieftină decît 
utilizarea combustibilului trans
portat aici din alte regiuni.

© CEA MAI COSTISI
TOARE PELICULĂ, ra
mul „Apocalipsul, acum" al 
regizorului american Coppola, 
o necruțătoare demascare a 
războiului de agresiune din 
Vietnam, este apreciat ca cea 
mai scumpă producție cinema
tografică realizată .vreodată. 
Fiecare zi de turnare a costat

Partidul Comunist Bulgar. Și tot 
aici, virful Șipca, pe care s-a dat 
o importantă bătălie pentru elibera
rea Bulgariei de sub jugul otoman. 
După 35 de. ani de construcție socia
listă, județul ocupă unul dintre pri
mele locuri în ce privește producția 
industrială, exportul și alte activități 
economice. S-au dezvoltat o puternică 
bază tehnico-materială a energeticii, 
construcțiile de mașini, electronica, 
hidraulica, robotronica, chimia. O ex
trem de lungă listă de întreprinderi 
noi și produse industriale. în urmă 
cu doar cîțiva ani necunoscute în 
Bulgaria, este rezultatul celui mai 
rapid ritm de dezvoltare industrială 
din Bulgaria (34 la sută în cincinalul 
al șaselea, 20—25 Ia sută în cincinalul 
al șaptelea).

Totul cu substanțiale răsfrîngeri pe 
plan social. Ceea ce se și vede, de- 
altminteri, cu ochiul liber, la o simplă 
promenadă pe străzile capitalei jude
țului, prin noile și masivele cartiere. 
Și chiar în localitățile rurale în

șirate ne artera 
de asfalt ce te 
duce către litora
lul bulgar al Mă
rii Negre.

Veliko Tîrnovo... 
Veliko Tîrnovo
despre al cărui 
farmec special

din toate orașele 
mai 
cu- 
mai 

spune

(„Cel mai bulgar 
bulgare, cu arhitectura cea 
tipic bulgară, cu cea. mai 
rată limbă bulgară, cu cea 
autentică istorie bulgară" — 
un ghid turistic) voi scrie altă 
dată, este, poate, cel mai „tipic bul
gar" și din punctul de vedere al 
destinului socialist. Căci Veliko Tîr
novo nu este numai orașul de un 
pitoresc unic spre care se îndreaptă 
masive cohorte de turiști, ci și orașul 
unei noi și bogate vieți economice. 
Lucrează aici, în întreprinderi mo
derne (aparținînd electronicii, indus
triei textile, prelucrării lemnului, in
dustriei alimentare și altor industrii) 
25 000 de muncitori. Care trăiesc în 
cartiere noi, cu mult mai mari de- 
cît... Veliko (mare) Tîrnovo.

Această Bulgarie pe care 
noscut-o într-o foarte densă 
și desore care am putut să 
aici doar crîmpeiul unor 
este și țara unor foarte strînse re
lații de prietenie și colaborare cu 
România socialistă. într-o convorbire 
pe, care am avut-o la Sofia. Kamen 
Lukanov, consilier al Comisiei mixte 
bulgaro-române de colaborare econo
mică și tehnico-știintifică, mi-a în
fățișat un amplu tablou al acestei 
colaborări care cuprinde domeniile 
energeticii, construcțiilor de mașini, 
chimiei, electronicii, construcțiilor, 
științei etc. „Practic — spunea el — 
toate aceste colaborări, care mereu 
se perfecționează și sporesc în am
ploare, sînt rodul concret al întilni- 
rilor atît de frecvente, sistematice 
si deosebit de fertile, dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Todor Jivkov, 

> rodul prieteniei tradiționale dintre 
țările noastre vecine și cu un trecut 
istoric îngemănat. Faptul că sîntem 
vecini ne permite construcția în co
mun a unor obiective economice 
mari, ceea ce este un imens avantaj".

Nu doar podul de la Giurgiu ci; de 
fapt, punți mult mai trainice leagă, 
într-o strînsă frăție, cele două țări.

Mihai CARANFIL

am cu- 
călătorle 
înfățișez 
imagini,

(din ACTUALITATEA POLITICĂ')

lovitură de stat în Salvador
Guvernul președintelui Humberto Romero a fost răsturnat

Guvernul salvadorian al președin
telui Carlos Humberto Romero a 
fost răsturnat luni seara, ca urmare 
a unei lovituri de stat militare con
duse de doi colonei : Jaime Abdubal 
Gutierrez și Adolfo Arnoldo Ma- 
jano, care au alcătuit o junta. în
tr-o primă proclamație dată publi
cității după lovitura de stat, membrii 
juntei au adus critici fostului guvern 
pentru faptul 
controleze valul 
de organizațiile 
care autoritățile 
luptă patriotice, 
țat, dizolvarea 
Curții supreme de justiție, precum șl 
intenția de a se revizui Constituția 
în vigoare din 1950. Aceste declara
ții sînt interpretate de agențiile de 
presă în sensul că noul regim se si
tuează și mai la dreapta spectrului 
politic decît guvernul anterior.

Ultimele evoluții de pe scena po
litică din Salvador sînt puse în le
gătură cu tensiunea social-politică 
crescândă, considerată de majori
tatea observatorilor a fi atins punctul 
cel mai înalt din ultimele decenii. Ca 
urmare a intensificării acțiunilor re
presive ale autorităților, principalele 
organizații revoluționare din Salvador 
— Forțele populare de eliberare. Ar
mata revoluționară a poporului și 
Forțele armate ale rezistentei națio
nale — s-au .grupat în Frontul de 
acțiune populară unificată (F.A.P.U.), 
sub egida căruia au fost organizate 
un șir de ample manifestații popu
lare de protest. în aceste împrejurări, 
considerînd că fostul președinte s-a 

, arătat „prea slab", junta coloneilor a 
procedat la răsturnarea sa. intențio- 
nînd, așa cum reiese diri primele 
sale declarații, să procedeze la o in
tensificare și mai puternică a repre
siunilor.

Vreme de peste patru decenii, de 
cînd la putere se succed guverne mi
litare, viața politică națională salva-

că „nu a reușit să 
de violențe declanșat 
subversive" — prin 
înțeleg formațiile de 
Totodată, s-a anun- 
parlamentului și a

între 80 000—100 000 de dolari, 
operațiunile de turnare durînd 
238 de zile, fără a ține seama 
de întreruperile forțate. O sin
gură scenă, atacul unui sat 
vietnamez de către o escadrilă 
de elicoptere americane, care 
durează pe ecran șase minute, 
a necesitat nu mai puțin de 
șapte luni și jumătate de fil
mări. înainte de montare, puse 
can Ia can, secvențele turnate 
ar fi durat... 90 de ore.

© UN SUBMARIN LA 
1822 m... ALTITUDINE. 
Pentru prima oară, un submarin 
de exp’orare, „Pioneer' 1", a fost 
lansat în apele lacului Tahoe 
(S.U.At) situat la o înălțime de 
1822 metri deasupra nivelului 
mării. Dispunînd de un echipaj

de trei oameni, submarinul are 
ca misiune studierea caracteris
ticilor acestui lac, cu o profun
zime de 360 de metri, ale cărui 
ape glaciare sînt așa de limpezi 
îneît se poate vedea prin ele 
pînă la o adîncime de 40 de me
tri.

® POTCOAVE CU... 
AMORTIZOR. Pentru prima 
dată in istoria multiseculară a 
potcoavelor, acest . dispozitiv 
simplu, fără de care nu ar fi fost 
posibilă dezvoltarea transportu
lui hipo, s-a îmbogățit cu o ino
vație : este vorba de montarea 
unor mici amortizoare care re
duc șocul contactului copitei cu 
solurile sau asfalturile dure si 
îmbunătățesc mult viteza ani
malelor de tracțiune sau de că
lărit.

doriană are ca trăsături definitorii 
starea permanentă de conflict so
cial. reprimarea brutală a oricăror 
tendințe de înnoire. Numai în timpul 
alegerilor parlamentare din martie 
1978, forțele militare salvadoriene au 
lichidat peste 200 de persoane din 
rîndurile opoziției, au arestat alte 
cinci sute, iar o mie au fost silite să 
se exileze. Anul acesta, din septem
brie și pînă acum, represiunile po
lițienești s-au soldat cu peste 130 de 
morți. Transmise de agențiile de 
presă din întreaga lume, imaginile 
acte'or de violență ale organelor re
presive sînt de-a dreptul cutremură
toare.

Esența puternicelor convulsii, care 
zguduie Salvadorul, ca și alte țări 
din zonă — Guatemala, Honduras — 
constă în confruntarea dintre oli
garhie, sprijinită de armată, care 
face totul pentru menținerea structu
rilor semifeuda’e anacronice, și ma
sele largi care luptă pentru înfăptui
rea de prefaceri social-politice, me-, 
nite să asigure condiții de viată și' 
muncă mai bune, libertăți general- 
democratice.

Salvadorul este țara latino-ameri- 
cană cea mai dens populată. Pe o 
suprafață de 21 393 kmp trăiesc in 
cea mai neagră mizerie circa 4,5 
milioane de locuitori, avuțiile națio
nale fiind concentrate, practic, în 
mîinile a 14 familii, care controlează 
întreaga viață economică a tării, de 
la plantațiile de cafea (principala 
bogăție a Salvadoru’ui), bumbac, 
cacao și trestie de zahăr si pînă la 
transporturi, comerț și industrie pre
lucrătoare, atîta cit există. Un studiu 
al O.N.U. arată că 60 la sută dintre 
salvadorieni dispun, pentru a trăi, de 
1,3 dolari pe zi; indicele de analfa
betism se ridică, la sate, la aproape 
80 la sută.

Fără îndoială, activizarea puternică 
a forțelor patriotice, pe de o parte, 
și reacția violentă a cercurilor re
acționare din Salvador, pe de alta, 
sînt în strînsă legătură cu victoria 
forțelor democratice din Nicaragua, 
care a avut un puternic ecou în în
treaga Americă Centrală. Nu întîm- 
plător presa internațională, comen- 
tînd evenimentele recente din Sal
vador (înaintea loviturii de stat), con
sideră că regimul dictatorial din a- 
ceastă țară va fi următorul pe lista 
celor care vor fi măturate de mînia 
populară. In fapt, se poate aprecia 
că lovitura de stat din Salvador con
stituie tocmai o expresie nemijlocită 
a temerii care a cuprins forțele ultra- 
reacționare din această țară con
fruntate cu perspectiva unei prăbușiri 
inevitabile. „Vulcanul salvadorian 
clocotește" 
„Neue Ziircher Zeitung". 
îndoia'ă că intensificarea 
acțiuni'or represive ale 
conducătoare de dreapta .

nu poate zăgăzui lava fier- 
aspirațiilor de libertate și 

ale. poporului.

dreaptă 
binte a 
progres

„Vulcanul
comenta recent ziarul 

Nu încape 
violentei și 
cercurilor 

și extremă

Valentin PAUNESCU



MADRID

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

își va începe lucrările la 11 noiembrie 1980
Precizări ale Comitetului de pregătire

MADRID 16 (Agerpres). — Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa își va începe lucrările la 11 noiembrie 1980 și va fi 
precedată de o sesiune pregătitoare, începînd cu 9 septembrie, s-a 
anunțat la Madrid, la încheierea primei reuniuni a Comitetului intermi
nisterial spaniol însărcinat cu pregătirea - lucrărilor. Conferința de la 
Madrid va fi cea de-a doua întîlnire, după cea de la Belgrad, în care 
reprezentanții celor 35 de țări participante vor examina rezultatele apli
cării în practică a prevederilor Actului final, semnat în august 1975 
Ia Helsinki.

NAȚIUNILE UNITE

Poziția consecventă a României în favoarea 
respectării dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure destinele

»
NAȚIUNILE UNITE 16. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : 

Comitetul pentru probleme sociale și umanitare al Adunării Generale a 
O.N.U. a trecut la examinarea punctului referitor la însemnătatea înfăp
tuirii universale a dreptului popoarelor de a-și hotărî de sine stătător 
destinele și a acordării rapide a independenței țărilor și popoarelor aflate 
sub dominația colonială, pentru garantarea efectivă și respectarea dreptu
rilor omului.

Luînd cuvîntul. reprezentantul ro
mân. Ioan Voicu, a subliniat că o 
adevărată promovare a drepturilor 
omului, garantarea și respectarea lor 
efectivă sînt de neconceput în afara 
exercitării dreptului fiecărui popor 
de a fi liber de orice exploatare și 
asuprire. Lupta pentru respectarea 
integrală a dreptului la autodetermi
nare dovedește temeinicia unei teze 
căreia Republica Socialistă Româ
nia i-a acordat întotdeauna o aten
ție deosebită, și anume faptul că na
țiunea. statul național au încă de în
deplinit pentru o lungă perioadă de 
timp un rol de mare importantă.

în continuare, reprezentantul ro
mân a subliniat importanta teoretică 
Si practică a tezei președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia is

încheierea sesiunii Consiliului consultativ al O.N.U.
pentru studii in

La sediul din New York al Națiuni
lor Unite s-a încheiat sesiunea Con
siliului consultativ al O.N.U. pentru 
studii în domeniul dezarmării — or
ganism constituit de sesiunea specia
lă a Adunării Generale din 1978 con
sacrată dezarmării, cu scopul im
pulsionării cercetărilor științifice 
asupra dezarmării, și care este 
format din personalități politice și 
specialiști din 28 de țări, între care 
și România. în cadrul lucrărilor, 
consiliul a hotărît crearea unui insti
tut al O.N.U. pentru cercetări care 
să studieze conceptele, temele și 
propunerile prezentate de statele 
membre ale O.N.U. la sesiunea spe
cială din 1978 în scoptil sprijinirii, 
cu argumentele și rezultatele cerce
tării științifice, a dezbaterilor și ne
gocierilor din cadrul O.N.U. în sfera 
dezarmării. S-a propus ca actualul 
Consiliu consultativ al O.N.U. pen
tru studii în domeniul dezarmării să 
se transforme în Consiliu științifip 
al viitorului institut, care va avea

toria demonstrează justețea incon
testabilă a luptei popoarelor pentru 
eliberare și constituirea lor în enti
tăți proprii, in state naționale unita
re. independente. Aceasta constituie 
calea dezvoltării economico-sociale 
rapide a fiecărui popor, precum și a 
instaurării in lume a unor raporturi 
noi, de colaborare egală între toate 
națiunile. *

După ce a relevat că O.N.U. îi re
vine o înaltă îndatorire în lupta pen
tru lichidarea totală și definitivă a 
colonialismului, vorbitorul a arătat 
că România a acordat și acordă în
tregul său sprijin politic, diplomatic, 
moral și material mișcărilor de eli
berare națională, popoarelor angaja
te in lupta pentru lichidarea domina
ției coloniale.

domeniul dezarmării
personal recrutat pe o bază interna
țională, iar lucrările institutului să 
fie legate direct de activitatea Comi
siei de dezarmare a O.N.U. și a Co
mitetului de dezarmare de l'a Gene
va. De asemenea, s-a recomandat ca 
studiile de dezarmare ce vor fi 
elaborate sub auspiciile O.N.U. să 
aibă un pronunțat caracter practic 
pentru a putea sprijini în mod real 
activitățile O.N.U. în domeniul de
zarmării, în vederea facilitării adop
tării unor măsuri concrete de dezar
mare reală.

Reprezentantul României în Con
siliul consultativ a propus include
rea in programul de studii al O.N.U. 
în domeniul dezarmării a unor pro
bleme și teme cărora tara noastră le 
acordă o atenție deosebită, cum sînt 
crearea unor zone de pace și colabo
rare, consecințele aplicării în scopuri 
militare a științei și tehnologiei asu
pra accesului liber al statelor la apli
cațiile pașnice ale științei și tehnicii 
și altele.

Vizita în Franța
Consiliului de Stat

PARIS 16 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la Paris a avut 
loc. marți, a doua rundă de con
vorbiri, între președintele Franței, 
Valery Giscard D’Estaing, și Hua 
Guofeng, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Din partea

Expoziție de pictură românească

la Nanchang
BEIJING 16 (Agerpres). — In ora

șul Nanchang, capitala provinciei 
Jiangxi, a avut loc vernisajul expo
ziției „Chipuri și imagini in pictura 
românească contemporană". La ver
nisa) a participat Zhang Yuqing, vi
cepreședinte al Comitetului revoluțio
nar provincial, Yu Lin, șeful Depar
tamentului culturii din provincia 
Jiangxi, alte oficialități, din domeniul 
culturii și artei, un numeros public.

Negocierile de la Londra în problema rhodesiană

Critici la adresa deciziei de a se continua 
tratativele în absența Frontului Patriotic Zimbabwe
LONDRA 16 (Agerpres). — în ca

drul unei • conferințe de presă, mi
nistrul de externe al Angliei, lordul 
Carrington, a arătat că întruclt 
Frontul Patriotic Zimbabwe nu a 
acceptat proiectul constituțional pre
zentat de partea britanică. Marea 
Britanie va continua tratativele pen
tru soluționarea problemei rhodesie- 
ne doar cu Abel Muzorewa. conducă
torul regimului marionetă instaurat 
la Salisbury. Motivînd această deci
zie, lordul Carrington a arătat că, în 
opinia guvernului britanic, proiectul 
respectiv ar reprezenta unica formulă 
de soluționare a situației din Rho
desia, care să poată fi acceptată de 
cele două părți.

Referindu-se la această hotărîre, • 
care echivalează, practic, cu exclu
derea Frontului Patriotic de la pro
cesul de negocieri, agenția Reuter 
relevă că „lordul Carrington încearcă 
de cîteva săptămîni să determine 
frontul să accepte un proiect consti
tuțional care asigură minorității albe 
păstrarea rolului său conducător" în 
Rhodesia. în legătură cu aceasta, se 
reamintește că cei doi copreședinți 
ai frontului, Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe, nu au acceptat inte
gral proiectul constituțional avansat 
de lordul Carrington, arătînd însă că 
se pronunță pentru continuarea ne
gocierilor.

★
într-un interviu acordat agenției 

angoleze de presă, Joshua Nkomo, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a denunțat manevrele 
britanice vizind excluderea Frontului 
de la conferința în problema Rho-

Noi acte agresive ale rasiștilor rhodesieni 
împotriva Mozambicului și Zambiei

La Maputo s-a anunțat oficial că 
aviația regimului rasist de la Salis
bury a bombardat din nou obiective 
civile mozambicane. In timpul bom
bardamentului au fost distruse trei 
poduri de cale ferată care unesc cen
trul provinciei Tete cu portul Beira. 
De asemenea, au fost bombardate 
poduri fluviale si mijloace de trans
port civile pe șoseaua dintre Tete si 
Shimoyo.

a premierului 
al R. P. Chineze 

franceză la convorbiri au luat parte 
premierul Raymond Barre și minis
trul afacerilor externe, Jean Franțois 
Poncet. iar din partea chineză Yu 
Qiuli, vicepremier al Consiliului de 
Stat, si Huang Hua. ministrul aface
rilor externe.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Zhang Yuqing, care a evidențiat 
importanța acestei expoziții pentru 
întărirea - cunoașterii reciproce și 
a prieteniei tradiționale româno-chi- 
neze.

In cuvîntul său, Florea Dumitrescu, 
ambasadorul tării noastre în R. P. 
Chineză, a arătat că expoziția aduce 
mesajul prieteniei, frățești a poporu
lui român față de poporul chinez.

desiei. Referindu-se la propunerile 
prezentate de Marea Britanie. el a 
arătat că „partea britanică nu are 
argumente rezonabile cu care să ne 
convingă să le acceptăm". Joshua 
Nkomo a menționat că Frontul Pa
triotic se sprijină pe poporul Zim
babwe pentru a determina soluționa
rea situației din țară, fie prin lupta 
armată, fie prin intermediul altor 
mijloace care vor conduce la înde
părtarea regimului marionetă de la 
Salisbury.

★
într-un comunicat dat publicității 

la Londra, secretarul general al 
Commonwealth-ului, Shridath Ram- 
phal, a arătat că hotărîrea Marii 
Britanii de a continua negocierile 
numai cu reprezentanții regimului 
minoritar de la Salisbury contravine 
deciziilor adoptate la ultima reuniu
ne la nivel înalt a Commonwealth- 
ului, pe baza cărora a fost convocată 
conferința de la Londra, și care 
prevăd că procesul de negocieri tre
buie să se desfășoare cu participarea 
tuturor părților implicate, inclusiv a 
Frontului Patriotic Zimbabwe.

★
DAR ES SALAAM 16 (Agerpres). 

— Președintele Republicii Tanzania, 
Julius Nyerere, s-a pronunțat pentru 
organizarea de urgență a unei întîl- 
niri Ia nivel înalt a „țărilor din pri-' 
ma linie", în vederea examinării po
sibilităților de deblocare a impasu
lui reuniunii de la Londra consacrate 
problemei .rhodesiene. Conferința va 
începe la 17 octombrie la Dar es Sa
laam. t

Rasiștii rhodesieni au săvîrsit. de 
asemenea, acte de agresiune si împo
triva Zambiei. La sfîrșitul săptămînii 
trecute, anunță agenția France Presse. 
ei au atacat linia ferată „Tazara" 
(Tanzania — Zambia), inaugurată în 
1976, și au dinamitat două poduri.

Aceste acțiuni samavolnice demas
că încă o dată pe rasiștii rhodesieni 
ca dușmani învederați vai tinerelor 
state africane.

Președintele Consiliului 
Revoluționar 

al R.D. Afganistan 
l-a primit pe 

ambasadorul român
KABUL 16 (Agerpres). — Hafi- 

zullah Amin, președintele Consiliu
lui Revoluționar al Republicii De
mocratice Afganistan, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Democratic 
al Poporului, a primit pe ambasado
rul României la Kabul, Nicolae 
Ștefan.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise un me-, 
saj de prietenie, urări de sănătate, 
fericire personală și succese în înde
plinirea noilor obiective ale Partidu
lui Democratic al Poporului, precum 
și urări de pace și prosperitate po
porului afgan prieten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
Hafizullah Amin a transmis, la rîn- 
dul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și poporului român cele 
mai sincere urări de bine, sănătate 
și noi succese în construcția socia
listă a țării. El a exprimat. în același 
timp, dorința ca, în viitor, relațiile 
dintre poporul afgan și poporul 
român să cunoască o și mai mare 
dezvoltare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„DECLARAȚIA DE LA OAXACA". La Oaxaca au luat sfirșit lucră
rile consfătuirii reprezentanților a 23 de partide progresiste din 15 țâri 
latino-americane și din zona Mării Caraibilor. Participanții au adoptat „De
clarația de la Oaxaca", în care se afirmă hotărîrea țărilor lor de a 
lupta pentru decolonizarea totală a Americii Latine, lichidarea encla
velor militare și asigurarea procesului democratizării vieții politice in
terne. Documentul înscrie, de asemenea, voința țărilor participante de 
a-și coordona acțiunile in lupta pentru pace și cooperare.

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

CONFERINȚA REGIONALA E- 
UROPEANA a Organizației Inter
naționale a Muncii a început marți 
la Geneva. Vor fi examinate pro
bleme actuale specifice țărilor euro
pene, în legătură cu folosirea de
plină a forței de muncă, pregătirea 
și încadrarea în muncă a tineretu
lui, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Din partea țării noastre 
participă o delegație formată din 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
și Ilie Cișu, adjunct al ministrului 
muncii.

I

PROTOCOL ALBANEZO-IUGO- 
SLAV. La Tirana a fost semnat 
protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe 1980 între gu
vernele R.P.S. Albania și R.S.F. 
Iugoslavia. Documentul a fost sem
nat de Nedin Hoxha, ministrul al
banez al comerțului exterior, și de 
omologul său iugoslav Metod Ro
tar. aflat în vizită la Tirana.

moscova: Convorbiri sovieto-siriene
MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 

Kremlin au luat sfîrșit, marți, con
vorbirile sovieto-siriene — informea
ză agenția T.A.S.S. Din partea sovie
tică. la convorbiri au participat Alek
sei Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., alte persoane, oficiale, iar 
din partea siriană Hafez Al-Assad. 
secretar general al. Partidului Baas

După alegerile parlamentare parțiale

Demisia guvernului turc
ANKARA 16 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Turciei, Biilent 
Ecevit, președintele Partidului Repu
blican al Poporului, care a suferit o 
înfrîngere în alegerile parlamentare 
parțiale desfășurate duminică în 
Turcia, și-a prezentat, marți, demi
sia președintelui țării, Fahri Korii- 
tiirk. După întrevederea cu șeful sta
tului, Biilent Ecevit a declarat zia
riștilor că acesta i-a cerut să conti
nue administrarea treburilor curente 
ale țării pînă la alcătuirea unui nou 
cabinet.

Totodată, Biilent Ecevit a apreciat 
că Turcia are nevoie de un guvern 
nou care să abordeze cu fermitate 
problemele economice serioase cu 
care este confruntată țara — datoria

I

PRIMIRE LA BUDAPESTA. O de
legație a P.C. din Sri Lanka, con
dusă de secretarul general al C.C. al 
partidului, K.P. Silva, a făcut o vi
zită în Ungaria la invitația C.C. al 
P.M.S.U. Delegația a fost primită, 
de primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Janos Kadar — anunță 
agenția M.T.I.

AMINAREA „SINE DIE" A ALE
GERILOR PARLAMENTARE din 
Pakistan, ce urmau să aibă loc la 
17 noiembrie, și interzicerea „tutu
ror activităților politipe" au fost a- 
nunțate marți, într-o alocuțiune ra
diodifuzată și televizată, de genera
lul Mohammad Zia-Ul-Haq. pre
ședintele Pakistanului, administra
torul șef al Legii marțiale.

PREMIUL NOBEL PENTRU ȘTIINȚE ECONOMICE pe anul 1979 a 
fost acordat marți cercetătorilor Theodore Schultz (S.U.A.) și Arthur 
Lewis (Marea Britanie). Cei doi experți sînt autorii 
modalitățile de depășire a stării de subdezvoltare de 
de curînd independente, dar unele dintre soluțiile pe 
rămîn pe linia școlilor gîndirii economice burgheze.

Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, și membrii delega
ției de partid și guvernamentale si
riene. Au fost examinate măsuri 
concrete îndreptate spre dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării sovieto- 
siriene in diferite domenii, precizea
ză agenția citată, adăugind că părțile 
au abordat și probleme ale situației 
internaționale.

externă masivă, inflația galopantă șl 
violența politică.

Președintele 'Turciei, Fahri Kortt- 
tiirk, va începe, miercuri, consultările 
în vederea alcătuirii unui nou cabi
net. Observatorii politici din capitala 
țării, citați de agențiile internaționale 
de presă, apreciază că Turcia se află 
în pragul unei crize politice de du
rată, avînd în vedere că deși Parti
dul Dreptății, al fostului premier 
Suleyman Demirel, a ieșit învingă
tor în alegerile parțiale de dumini
că, el nu dispune de majoritate decît 
în Senat. în vreme ce în Adunarea 
Națională cel mai mare număr de 
locuri continuă să-l dețină Partidul 
Republican al Poporului, sprijinit de 
o serie de alți deputați.
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S.U.A. FAȚA DE 
STAT FALESTI- 
interviu acordat

1

fă- 
din 

republicani la
din 

expri-

SPRIJIN ÎN 
IDEEA UNUI 
NIAN. într-un 
unei reviste libaneze. Farouk Kad- 
doumi, șeful Departamentului poli
tic al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a salutat declarația 
cută de John Connally, unul 
posibilii candidați 
viitoarele alegeri prezidențiale 
S.U.A., în care acesta și-a 
mat sprijinul față de ideea creării 
unui stat palestinian. „Este un in
diciu că problema palestiniană îi 
preocupă pe americani, fiind con
siderată suficient de importantă 
pentru a constitui una din temele 
campaniei electorale", a 
Kaddoumi.

PROPUNERE PRIVIND 
LIMUL. Lordul Caradon, 
principalii inspiratori ai 
242 a Consiliului de Securitate 
problema Orientul Mijlociu, s-a de
clarat favorabil împărțirii Ierusa
limului în două sectoare, arab și 
israelian. între care să existe liber
tate totală de deplasare, informează 
presa iordaniană. Fostul reprezenr 
tant britanic la O.N.U. a propus, de 
asemenea, demilitarizarea comple
tă a orașului.

declarat

IERUSA- 
unul din 
rezoluției 

în

I
unor lucrări privind 
către țările devenite 
care ei le avansează

.vav.v.v.w.w.w-v.w.v.;.:. .....................................

J

Viața a i

O ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ DE O AMPLOARE 
UN DINAMISM FĂRĂ PRECEDENTȘ/

Valoarea unui exemplu : Initiative pentru solutionarea marilor probleme contemporane Mărturii ale înaltei

relații bune cu toate statele lumii

Ca rezultat al eforturilor depuse, relațiile internaționale ale 
României s-au dezvoltat numeric și calitativ; ele sînt în prezent mai 
largi ca oricînd și au, ca trăsătură specifică, spiritul de prietenie și co
laborare activă cu covîrșitoarea majoritate a țărilor de pe glob — cu 
toate statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
celelalte țări, indiferent de orinduire socială.

® în perioada de la Congresul al Xl-lea, România a stabilit RELAȚII 
DIPLOMATICE cu încă 14 țâri, numărul statelor cu care întreține 
asemenea legături ridieîndu-se în prezent la 132.

• Numărul țărilor cu care avem RELAȚII ECONOMICE depășește 140
© România este din februarie 1976 membră a „GRUPULUI 

CELOR 77" din care fac parte 117 țări în curs de dezvoltare șl, pe baza 
hotărîrii adoptate la reuniunea de la Colombo din august 1976, participă 
ca invitată la activitățile MIȘCĂRII ȚARILOR NEALINIATE.

• România face parte din circa 80 ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE 
GUVERNAMENTALE și participă la activitatea a peste 700 DE ORGA
NIZAȚII NEGUVERNAMENTALE.

Capitala României, gazdă ospitalieră, 
mediu fertil de reuniuni internațioiiăle

Capitala țării noastre a găzduit un șir de importanta reuniuni in
ternaționale, desfășurate sub semnul colaborării. Evocăm doar cîteva :

— Colocviul interparlamentar „UN NOU SISTEM DE RELAȚII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE".

— A X-A CONFERINȚĂ REGIONALA PENTRU EUROPA A F.A.O.
— AL DOILEA CONGRES INTERNAȚIONAL AL UMANISMULUI.
— CONFERINȚA INTERNAȚIONALA A CRUCII ROȘII.
— FESTIVALUL EUROPEAN AL PRIETENIEI.
— FESTIVALUL DE FOLCLOR AL ȚARILOR BALCANICE.
— Reuniunea ministerială a țărilor în curs de dezvoltare, membre 

ale „Grupului celor 77" consacrată pregătirii CONFERINȚEI O.N.U. PEN
TRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII.

— CONGRESUL MONDIAL AL PETROLULUI.

Intensa activitate a României după Congresul al Xl-lea și-a găsit ma
terializare într-o serie de inițiative, demersuri, propuneri constructive, 
prezentate la O.N.U. șl în toate forurile internaționale, dintre care 
amintim:

...PENTRU SECURITATE SI COOPERARE ÎN EUROPA
Șl ÎN LUME

• România a adus o contribuție larg recunoscută la pregătirea și 
încheierea cu succes a CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPE
RARE ÎN EUROPA. Regulile de procedură, democratice și constructive, 
adoptate la propunerea țării noastre au devenit normele înseși de 
desfășurare a conferinței și a reuniunilor care i-au urmat.

• România s-a pronunțat și a acționat ferm pentru aplicarea inte
grală a prevederilor Actului final, insistînd asupra necesității unor 
MASURI EFECTIVE DE DEZANGAJARE MILITARĂ Șl DEZARMARE PE 
CONTINENT.

• Participînd activ la Reuniunea de la Atena, România a depus 
eforturi susținute pentru dezvoltarea cooperării multilaterale în Balcani 
și transformarea acestei regiuni într-o zonă de înțelegere și-pace.

• Punctul „Reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state" a fost înscris, la cererea țării noastre, pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni O.N.U.

...PENTRU O ADEVĂRATĂ DEZARMARE
• Pe baza, hotărîrilor Congresului al Xl-lea, România a prezentat,

Contacte intense, mesaje ale prieteniei și colaborării

în cei cinci ani care s-au scurs de la Con
gresul al Xl-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a purtat mesajul de prietenie al poporului ro
mân pe diferite meridiane ale lumii:

48 VIZITE OFICIALE Șl INTÎLNIR1 PRIETE
NEȘTI în țări din aproape toate continentele.

16 CONVORBIRI BILATERALE LA NIVEL

ÎNALT cu prilejul unor reuniuni internaționale, 
scurte vizite, escale.

87 VIZITE OFICIALE ALE UNOR ȘEFI DE 
STATE Șl DE GUVERNE pe pămîntul României.

Totodată, ne-au vizitat țara și au fost primiți 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu delegații gu
vernamentale, vicepremieri, miniștri, delegații 
parlamentare și sindicale, personalități politice, 
științifice și culturale din zeci de state.

considerații
în 1975, la O.N.U., DOCUMENTUL DE POZIȚIE în problemele dezarmării 
care conține un program cuprinzător de măsuri pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înaintarea pe calea dezarmării, în primul rînd nucleare.

• România s-a numărat printre AUTORII PROPUNERII DE CONVO
CARE A SESIUNII SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. CONSA
CRATĂ DEZARMĂRII; pe baza hotărîrii speciale adoptate de Comitetul 
Central al P.C.R., a prezentat la sesiunea specială un program de mă
suri realiste de dezangajare militară și dezarmare.

• în noiembrie 1978, România anunță hotărîrea de a nu spori chel
tuielile militare, afectind unor scopuri sociale fonduri pe seama cheltuie
lilor militare și chemînd toate statele la măsurj similare.

...PENTRU FĂURIREA NOII ORDINI ECONOMICE 
MONDIALE

• România prezintă, în septembrie 1975, la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale, documentul : „POZIȚIA ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA 
INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE".

• La inițiativa României, împreună cu alte state ale „Grupului 
celor 77", a fost adoptată Rezoluția O.N.U. cu privire la CONVOCAREA 
IN 1980 A UNEI SESIUNI SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. 
consacrată acestei problematici.

• MESAJUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ADRESAT 
CELEI DE A V-A CONFERINȚE A NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ 
Șl DEZVOLTARE (U.N.C.T.A.D.-V) conține un program realist de acțiune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat la 
Conferința pentru securitate și cooperare in 
Europa de la Helsinki, semnînd „Actul final".

Ca urmare a convorbirilor la nivel înalt, au 
fost semnate TRATATE DE PRIETENIE Șl COO
PERARE, DECLARAȚII SOLEMNE COMUNE, 
ACORDURI GENERALE DE COLABORARE — cu 
50 de state.

în semn de cinstire a rolului 
său marcant în viața inter
națională, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i s au conferit în 
acest răstimp înalte distincții, 
intre care ;

• ORDINUL „LENIN" 
(U.R.S.S.) ; ORDINUL „EROU 
AL MUNCII SOCIALISTE" 
(R.S.F. Iugoslavia) ; ORDI
NUL „GHEORGHI DIMITROV" 
(R. P. Bulgaria) ; ORDINUL 
„KARL MARX" (R.D.G.).

— MEDALIA DE AUR 
„FREDERIC JOLIOT CURIE" 
a Consiliului Mondial al Păcii.

— MEDALIA DE AUR 
„NORBERT WIENER" a Orga
nizației mondiale pentru sis
teme generale și cibernetică.

— PREMIUL „SIMBA"
PENTRU PACE pe anul 1978.

— MEDALIA DE AUR A IN
STITUTULUI DE RELAȚII IN
TERNAȚIONALE DIN ROMA.

— Titlul de „DOCTOR HO
NORIS CAUSA" al unui șir de 
universități.

Ca expresie a interesului viu 
față de România și politica ei, 
după congres au fost publicate 
peste hotare noi VOLUME DE 
TEXTE SELECȚIONATE din ope
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sau consacrate personalității 
sale, numărul total al unor ase
menea lucrări fiind în prezent 
de aproape 70.

Grupaj realizat de
I. FINTÎNARU
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