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IN ÎNTlMPINAREA congresului partidului

Hărnicia și capacitatea 
creatoare a oamenilor 

muncii - puternic mobilizate 
pentru înfăptuirea obiectivelor 

economice pe acest an!

Ne mai desparte o lună de marele 
eveniment din viata patriei și a în
tregului nostru popor pe care-1 va 
reprezenta forumul national al co
muniștilor, Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român. Con
gresul partidului — congres al tu
turor oamenilor muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei — va deschide o 
nouă și strălucită ețșpâ in .dezvol
tarea mereu ascendentă a scumpei 
noastre patrii. România socialistă. 

' pe drumul progresului. înfloririi și 
bunăstării întregului popor. Asigu- 
rind cadrul social-politic cel mai 
prielnic pentru valorificarea inepui
zabilelor resurse creatoare ale na
țiunii socialiste române. Congresul 
al XII-lea al partidului va făuri 
premisele trainice ale ridicării pa
triei pe o nouă treaptă de propășire 
ți civilizație în mersul ei neabătut 
spre comunism.

în zilele ți săptămînile premer- 
( datoare Congresului, datoria de 
Ii înaltă cinste și sarcina esențială a 

tuturor organizațiilor de partid de 
la orașe și sate constă in a-și in
tensifica intreaga muncă organiza- 

' • torică și politico-educativă pentru 
a insufla întregii noastre activități 
o puternică atmosferă de elan re
voluționar, de mobilizare a tuturor 
conștiințelor, de activizare a tu
turor energiilor pentru ca fiecare 
comunist fiecare om al muncii, din 
orice domeniu de activitate, să de
pună strădanii sporite, să dăruias
că tcft. ce are mai bun ca putere 
de muncă și spirit creator sub no
bila deviză : „A intimpina Congre
sul partidului cu cele mai bune re
zultate pe toate tărimurile. in pri
mul rind și înainte de orice, prin 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
prevederilor planului și a angaja
mentelor asumate in toate între
prinderile și ramurile economiei" !

Pretutindeni, in toate unitățile 
industriale, un accent cu totul de
osebit trebuie pus în această pe
rioadă pe realizarea exemplară a 
planului la producția fizică, in can
titățile și sortimentele prevăzute. 
Este pozitiv faptul că în răstimpul 
care a trecut din acest an s-au ob
ținut depășiri la o serie de pro
duse necesară economiei naționale. 
Dar oricît de substanțiale sint aceste 
depășiri, ele nu pot corppensa ne- 
reaiizările la alte produse de primă 
importantă pentru economie. Toc
mai de aceea. în toate unitățile 
unde există restanțe, este necesar 
să se asigure o organizare judi
cioasă a producției, ordine și disci
plină riguroase, o aprovizionare rit
mică cu materii prime și materiale,

folosirea deplină a mașinilor și uti
lajelor, a întregului potential pro
ductiv. astfel ca pină la Congresul 
partidului să fie recuperate toate 
răminerile in urină. Nici un mo
ment nu trebuie să se piardă din 
vedere că toate produsele, toate 
sortimentele au o destinație precisă 
iu mecanismul dezvoltării econo
miei naționale și, de aceea, fabri
carea lor in cantitățile planificate 
constituie o necesitate imperioasă.

In deplină concordanță cu înde
plinirea planului la producția fizică, 
o sarcină de prim ordin, căreia tre
buie să i se acorde intreaga aten
ție de către organele și organiza
țiile de partid, de ministere, cen
trale. de oamenii muncii chn ințre- 
prinderi, o reprezintă realizarea in
tegrală, la termen și de cea mai 
bună calitate, a producției destinate 
exportului, sporirea competitivității 
mărfurilor românești pe piața in
ternațională. Cu toată claritatea 
trebuie să se înțeleagă că numai 
prin îndeplinirea in întregime a 
planului de export, numai prin li
vrarea de produse competitive, atit 
din punct de vedere tehnic, cit și 
economic, putem asigura resursele 
valutare necesare pentru importu
rile de care are nevoie economia 
națională. Exportul este o problemă 
esențială a dezvoltării generale a 
tării și. tocmai de aceea, îndepli
nirea planului in acest domeniu 
trebuie urmărită zilnic, cu toată 
exigența și răspunderea, de organe
le județene de partid, de organiza
țiile de partid și consiliile oameni
lor muncii din întreprinderi.

Răstimpul pină Ia Congresul 
partidului trebuie să marcheze, tot
odată, o amplă mobilizare de forțe 
pe șantierele de investiții pentru 
asigurarea punerii in funcțiune a 
tuturor obiectivelor și capacităților 
de producție planificate in acest an. 
Fiecare oră, fiecare zi trebuie folo
site din plin pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor de construcții 
și montaj ! Și aceasta prin efortu
rile comune ale colectivelor de pe 
șantiere, din întreprinderile furni
zoare de utilaje și din unitățile 
beneficiare. Intrucit punerea in 
funcțiune a o serie de capacități 
de producție — mai ales din in
dustria metalurgică, chimică, eco
nomia forestieră și industria mate
rialelor de construcții — este con
diționată de livrarea neîntârziată a 
unor utilaje tehnologice, este ab
solut necesar ca organele județene 
de partid, organizațiile de partid 
și conducerile din unitățile produ
cătoare de utilaje să găsească de 
urgență cele mai bune soluții pen
tru introducerea unei ordini desă- 
virșite in livrări. In toate unitățile 
ce au de realizat utilaje tehnolo
gice destinate investițiilor trebuie 
să se .analizeze aprofundat posibi
litățile, să se stabilească măsuri 
pentru a se lucra fără răgaz, zi și 
noapte, in vederea lichidării grab
nice a restanțelor, ș livrării utila
jelor pe șantiere in deplină con
cordanță cu graficele de montaj- 
Sub nici un motiv nu trebuie să se 
admită o reprogramare a termene
lor, ci, dimpotrivă, să se facă to
tul pentru livrarea utilajelor în 
avans !

Sarcini importante revin în 
această perioadă oamenilor muncii 
din agricultură. Cu prioritate se 
impune necesitatea de a se inten
sifica la maximum recoltarea și
(Continuare in pag. a V-a)

La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește 

in țara noastră, intr-o vizită 
de prietenie, tovarășul Todor Jivkov

BUN SOSIT 
ÎNALTULUI OASPETE 

PE PĂMÎNTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, sosește astăzi intr-o vizită de prietenie in tara noas
tră tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov s-a 
născut la 7 septembrie 1911, in 
satui Pravet, regiunea Sofia, in
tr-o familie de țărani săraci. In
trat de tânăr in rindurile clasei 
muncitoare bulgare, ca lucrător 
tipograf, devine, in anul 1923, 
membru ai Uniunii Tineretului 
Comunist Bulgar, 
iar in anul 1932 
este primit in Parti
dul Comunist Bul
gar. care activa în 
condiții de adineă

■ ilegalitate. Dăruin- 
du-se cu abnega
ție transpunerii in 
viață a celor mai 
nobile idealuri ale 
poporului bulgar, 
aspirațiilor sale, de 
libertate si socia
lism. tovarășului 
Jivkov i se Încre
dințează, în perioa
da 1934—1941. sar- 

icini de conducere 
în organizații raio
nale de partid din 
capitală, devenind, 
membru al Comi
tetului regional» de 
partid Sofia. în anii 
grei ai perioadei 
1941—1944 desfășoa
ră o activitate in
tensă de organizare 
a luptei împotriva 
ocupantilor naziști 
și a dictaturii mo- 
narho-fasciste bul
gare. în anul 1943 
a acționat ca unul 
dintre organizatorii 
mișcării de parti
zani din prima 
zonă insurecțională 
militaro-onerativă a 
regiunii Sofia. în 
septembrie 1944, 
partidul ii . încre
dințează comanda 
unităților de parti
zani si a grupelor 
de luptă antifas
ciste concentrate in jurul ca
pitalei.

După instaurarea puterii popu
lare. tovarășul Todor ■ Jivkov 
participă la opera de edificare a 
vieții noi in Bulgaria, îndepli
nind funcții de răspundere pe 
linie de partid și de stat. La a 
VIII-a plenară a C.C. al P.C. 
Bulgar, din 1945, tovarășul To
dor Jivkov este ales membru su
pleant al C.C. al P.C. Bulgar, iar 
la Congresul al V-lea al parti
dului, in 1948, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar. în perioada 
1948—1949 este prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Șofia al 
P.C. Bulgar. în 1950 devine 
membru supleant al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, iar in 195'1 este ales 
membru al Biroului Politic.

Din* 1954, de la cel de-al VI- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar, tovarășul Todor 
Jivkov îndeplinește înalta func
ție de prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar.

în noiembrie 1962 a fost ales

președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, iar la 
prima sesiune a celei de-a Vl-a 
legislaturi a Adunării Populare, 
din iulie 1971. este ales in inalta 
funcție de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

în toate funcțiile de partid si 
de stat încredințate, tovarășul, 
Todor Jivkov a adus o contri
buție de cea mai mare însem
nătate la lupta și munca pentru 
edificarea societății socialiste in 
Republica Populară Bulgaria, la 
elaborarea si promovarea politi
cii interne și externe a partidu
lui comunist și statului bulgar. 
Pentru meritele sale deosebite 
in lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberare națională și so
cială și edificarea socialismului 
a fost decorat cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste și cu titlul 
de Erou al Republicii Populare 
Bulgaria.

Poporul român, care dă o înal
tă prețuire prieteniei si colabo
rării in toate domeniile de acti
vitate între partidele, țările si 
popoarele noastre, urmărește cu 
deosebit interes și se. bucură sin
cer de marile succese repurtate 
de întregul popor bulgar, sub 
conducerea comuniștilor, in mă
reața operă de edificare a socie
tății socialiste dezvoltate, in în

făptuirea hotăririlor Congresului 
al XI-lea si Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist 
Bulgar privind ridicarea Bulga
riei socialiste pe noi culmi de ci
vilizație și progres. Evoluția 
mereu ascendentă a tradiționa
lelor relații de prietenie româno- 

bulgare primește 
noi imbolduri prin 
vizitele si intilniri- 
le frecvente dintre 
tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Todor 
Jivkov. prin con
vorbirile fructuoa
se și înțelegerile 
convenite cu aces
te prilejuri, care 
le deschid noi ori
zonturi.

„întâlnirile noas
tre. atit in Româ
nia. cit și aici, in 
Bulgaria. — releva, 
în 1977. tova
rășul NICOLAE 
ceaușescu- -m 
prilejul vizitei e- 
fectuate la Sofia — 
au devenit tradi
ționale — ceea ce 
este firesc pentru 
două popoare ani
mate de idealurile 
nobile ale socialis
mului și care mili
tează activ pentru 
construirea noii o- 
rinduiri in patriile 
lor. De fierar^ dată, 
aceste întâlniri au 
dat noi impulsuri 
colaborării româno- 
bulgarc".

Aceeași înaltă a- 
preciere a dat-o și 
tovarășul TODOR 
JIVKOV. care, cu 
același prilei. sub
linia: ..întâlnirile si 
convorbirile noastre 
constituie o bună 
tradiție. ne care 
noi o îmbogățim

continuu prin hotăriri in pro
bleme importante ale contem
poraneității. in cadrul cărora 
procedăm Ia un schimb de pă
reri in legătură cu relațiile noas
tre reciproce, cu colaborarea 
noastră reciprocă".

O evoluție dinamică cunosc 
relațiile economice româno-bul- 
gare. consolidind tot mai mult 
temelia materială a conlucrării 
prietenești, cooperarea in pro
ducție, colaborarea in domeniile 
științei, culturii, invătămintului 
și pe alte planuri.

Poporul nostru este încredin
țat că Întâlnirea care începe as
tăzi va da un nou si puternic 
imbold colaborării multilaterale 
in toate domeniile de activitate 
între cele două partide si țările 
noastre. Animați de sentimente 
profunde de stimă și prețuire, 
adresăm înaltului oaspete bulgar 
un călduros si tradițional ..Bun 
venit pe pămintuț românesc 1".

MAIELE MMI U iMll IN INIIMPINAHA CONGIESUIUI Al KIIIEA- - - - - -
Mi-a explicat devenirea 

Reșitei arhitectul Serbau 
Antonescu, reșitean prin 
adopțiune, termen ne care 
el il contestă. zicindu-și 
că, din moment ce aici și-a 
dat adevărata măsură, și 
nu in Bucureștiul in care 
s-a. născut și a urmat 
studiile, țiu poate fi decit 
reșitean get-beget. adică 
om al pâmintului. legat 
prin toate fibrele sale de 
acest colt de tară.

— Știți ce-și spuneau re- 
și'țenii ? „Ce-aș face dac-as 
fi 1" Asta era vorba lor de 
altădată. Acum au alta : 
„Sint ,și fac

— Cum vă explicați asta?
— E o treabă de conti

nuitate și de conștiință. Prin 
alte părți, unui arhitect ii 
este, poate, mai ușor. El 
face, el de-f&'r. vine, pro
iectează. construiește, plea
că ; aici nu merse. Resi- 
țeanul se amesteeă în toate. 
Am avut nu de mult un 
concurs pe tema construi

rii centrului civic din Lun
ca Birzavei. Am supus 
proiectele dezbaterii publi
ce. Participau arhitecti si 
proiectând din toată tara. 
Am crezut că. in.tr-o săptă-

mii de urbaniști, fiecare cu 
părerea lui. de care, dacă 
nu tii seama, nu mai ieși 
pe stradă.

— Mie mi se nare nor
mal. Reșița nu este doar

in oraș, problema po
luării n-a fost încă de
finitiv rezolvată. Dar cum 
pui piciorul afară, la 
numai un kilometru, doi. 
dai de altă lume. O natură

nistice condiționată de în
trepătrunderea industrialu
lui cu urbanul intr-o con
topire nemaiîntâlnită in alt 
loc din tară, ceea ce făcea 
ca uzina să intre in case

Reșița - fereastră spre viitor
mină, vom rezolva sondarea 
opiniei ' publice. De unde ! 
Să vă dau cartea de impre
sii și sugestii, să vedeți. Cu 
reșitenii nu te joci ! Au 
scris in ea sute de oameni. 
Să ajungi membru in juriu 
și să rezolvi totul perfect 1 
50 de concurenti cu tot ati- 
tea proiecte luați in „coli
matorul" reșițenilor. Asta-i 
orașul : n-are o sută de mii 
de locuitori, ci o sută de

un oraș, ci o stare de spirit 
proprie, marcată de exi
gența fată de sine și de tot 
ce ii privește calitatea 
vieții.

— Să știți că, pentru re- 
șițeni, calitatea vieții con
stituie o noțiune cit se 
poate de concretă. Ei 
au ridicat orașul, ei l-au 
curătit de zgură și fum, 
ei au făcut podoaba îm
prejurimilor. Poate că aici.

cu peisaje rar întâlnite. Fi
nețe. păduri, salbe de lacuri 
montane. vaci lăptoase, 
unde-i Reșița de altădată 
care transforma o zonă în
treagă intr-un desfriu al 
poluării ?

îl întreb pe arhitect cum 
a rezolvat Reșița o proble
mă ce părea insolubilă, 
aceea a constringerii prin 
relief, prin moștenirea hao
tică a propriei ființe urba

și, literalmente, casele în 
uzină.

— Nu fără sacrificii, nu 
fără unele renunțări. Dar 
renunțări salutare pen
tru viitorul orașului. S-a 
procedat la compactarea 
combinatului siderurgic prin 
unirea lui cu laminoa- 
rele Si blumingul. cro- 
indu-se, pentru fluiditatea 
circulației și pentru legă
tura firească intre cele trei

zone ale industriei resitene 
și cartierele noi. un tunel 
subteran lung de 600 de 
metri, peste care se așter
ne vechea vatră industria
lă. Avem o zonă nouă in
dustrială in Lunca Birza
vei. la Cilnicelu. cu con
strucții de mașini, cu tex
tile. confecții și reductoare. 
apoi zona din Lunca Po- 
mostului. cu „gituirea" de 
la Doman, și, in sfirsit. 
orașul vechi, care păstrează 
inima vechii Resite. cu 
combinatul siderurgic si 
uzina constructoare de ma
șini. Orașul a „evadat" in 
zone mai propice calității 
vieții. Pentru aceasta au 
fost opțiuni ferme, căci ni
mic din ceea ce ii privește 
pe reșițeni nu ooti tace 
fără să-i consulți, să le ceri 
să pună umărul, să facă

Ioan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii 
Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu. mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
s-au întâlnit, miercuri, cu to
varășul Pedro Antonio Saad. 
secretar generai al Partidului 
Comunist din Ecuador, și 
tovarășa Graciela Saad. crtre, 
la invitația - C.C. al P.C.R., 
fac o vizită de prietenie in 
țara noastră.

Exprimind profunda satis
facție de a se reîntâlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de a vizita din nou România 
și de a cunoaște noile suc
cese obținute de poporul ro
mân pe calea edificării socie

tății socialiste multilateral 
dezvoltate, tovarășul Pedro 
Antonio Saad a adresat secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român salutul con
ducerii Partidului Comunist 
din Ecuador.1

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a rugat 
pe tovarășul Pedro Antonio 
Saad să transmită Partidului 
Comunist din Ecuador salu
tul C.C. al P.C.R. și al său 
personal, împreună cu urări 
de noi succese.

în cadrul convorbirii a 
avut loc o informare recipro
că privind activitatea desfă
șurată de P.C.R. și P.C. din 
Ecuador. preocupările lor 
actuale si de perspectivă. In 
același timp, s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra unor

probleme ale situației inter
naționale actuale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești..

Cu acest prilej s-au rele
vat cu satisfacție bunele re
lații de prietenie, solidaritate 
și conlucrare existente intre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Ecua
dor și a fost manifestată do
rința. comună de a acționa 
în continuare pentru extin
derea și diversificarea aces
tor legături, in interesul am
belor popoare, al dezvoltă
rii cooperării și colaborării 
dintre România și Ecuador, 
al cauzei păcii și socialismu
lui.

Schimbul de vederi ' in 
probleme internaționale a
(Continuare in pag. a V-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul relațiilor externe al Statelor Unite Mexicane

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
miercuri, pe ministrul rela
țiilor externe al Statelor 
Unite Mexicane. Jorge Cas- 
tafieda, care a făcut o vizită 
oficială in tara noastră.

Pa primire a participat to
varășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe.

A fost de fată Emilio 
Calderon Puig, ambasadorul 
Mexicului la București.

Oaspetele a arătat că ii 
revine plăcuta misiune de 
a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din par
tea președintelui Statelor 
Unite Mexicane. Jose Lopez 
Portillo, un cald salut și cele 
mai cordiale urări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit si a 
rugat să se transmită pre
ședintelui Statelor Unite 
Mexicane salutul său căl
duros, împreună cu cele mai 
bune urări.

în cursul convorbirii s-a 
subliniat importanta vizi
tei președintelui României. 
Nicolae Ceaușescu. in Me
xic, moment remarcabil in 
cronica relațiilor româno- 
mexicane si care a dat un 
puternic impuls raporturilor 
prietenești dintre cele două 
țări, pe tărim politic, eco
nomic. tehnico-știintific si 
cultural. Pornindu-se de la 
potențialul in creștere al 
celor două economii, de la 
climatul de incredere si prie

tenie dintre România si 
Mexic, s-a apreciat de comun 
acord că este necesar să se 
acționeze in direcția valo
rificării mai eficiente a po
sibilităților existente, a spo
ririi volumului schimburilor 
comerciale și concretizării 
unor acțiuni de amploare pe 
planul cooperării in produc
ție. A fost, de asemenea, e- 
videntfătă importanta întă
ririi conlucrării în dome
niul tehnic, științific si teh
nologic dintre cele două 
tari, inclusiv in valorificarea 
unor noi surse de energie. 
S-a exprimat convingerea că 
promovarea susținută a con
lucrării româno-mexicane 
este în folosul ambelor țări 
și popoare, slujește cauzei 
păcii, cooperării și înțelege
rii intre națiuni.

Au fost abordate, de ase
menea. aspecte esențiale ale 
actualității politice interna
ționale. S-a relevat impor
tanta lichidării subdezvoltă
rii. reducerii decalajelor Eco
nomice dintre țări. făuririi 
unei noi ordini economice in
ternaționale. care să asigurd 
progresul mai rapid al tutu
ror statelor, și îndeosebi al 
celor rămase in urmă, pre
cum și stabilitatea economică 
mondială. în același timp, a 
fost reliefată însemnătatea 
aplicării in relațiile dintre 
state a principiilor indepen
dentei și suveranității națio
nale, egalității in drepturi.

neamestecului in treburile 
interne, renunțării la forță si 
la amenințarea cu forța, res
pectării dreptului fiecărei 
națiuni de a decide asupra 
destinelor sale, de a dispune 
in mod liber de bogățiile na
ționale. Totodată. S-a evi
dențiat necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru solu
ționarea pe cale politică a 
stărilor de încordare și con
flict, pentru consolidarea 
procesului destinderii, pentru 
adoptarea unor măsuri fer
me, concrete, de dezarmare, 
pentru întărirea păcii, co
laborării și înțelegerii intre 
popoare.

S-a apreciat că înfăptuirea 
acestor obiective stringente 
impune participarea efectivă 
a tuturor statelor la viata in
ternațională. un rol crescînd 
revenind țărilor in curs de 
dezvoltare, țărilor nealiniate, 
care reprezintă marea majo
ritate a populației lumii și 
sint vital interesate in pro
movarea unei politici noi. de 
pace și colaborare.

A fost reafirmată voința 
României și a Mexicului de 
a conlucra strins pe arena 
internațională, de a contri
bui activ ia democratizarea 
relațiilor dintre state, la in
staurarea unui climat de pace 
și securitate, de incredere si 
cooperare intre toate po
poarele lumii.»

întrevederea a decurs In
tr-o ambiantă cordială, prie
tenească.

Ministrul apelor și pădurilor din Republica Gabonezâ
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
miercuri, pe Ibinga, Magwan- 
gou. ministrul apelor și pă
durilor din Republica Gabo- 
neză, care a efectuat o vi
zită în tara noastră.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Ludovic Fazekas, 
ministrul economiei forestie
re si materialelor de con
strucții.

A participat, de asemenea, 
Maurice Yocko. ambasadorul 
Republicii Gaboneze la Bucu
rești.

Ministrul gabonez a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, 
împreună cu urări de. sănă
tate și fericire, din partea 
președintelui Republicii Ga
boneze. Omar Bongo.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
șefului statului gabonez un 
cald salut și cele mai bune 
urări.

în cursul întrevederii au 
fost evocate cu satisfacție 
bunele relații de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă 
continuu între Republica

Socialistă România si Repu
blica Gaboneză. in conformi
tate cu înțelegerile 'stabilite 
de cei doi șefi de stat, cu 
prilejul convorbirilor de la 
București și Libreville. Tot
odată. a fost evidențiată do
rința reciprocă de a extinde 
colaborarea româno-gabone- 
ză in diverse domenii de in
teres comun, inclusiv in 
sectorul industriei lemnului 
și economiei forestiere.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordial^ 
prietenească.

L
I
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SĂ INT1MPINĂM CONGRESUL AL XD-LEA AL PARTIDULUI
CU SARONEE DE PLAN ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

AL
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN
Azi, în obiectivul 

},Scînteii“:
j

„ -rTTî 'ai
O;

CONFERINȚE ȘI PLENARE ALE ORGANIZAȚIILOR

PRODUCȚIA VA ÎNCEPE
CU OPT LUNI

ÎNAINTE DE TERMEN!
lată angajamentul constructorilor viitoarei 

întreprinderi de panouri electropneumatice 
Bacău

Un exemplu care trebuie urmat
de cit mai multe șantiere

Printre noile 
aflate în plină __ ___ _______
se numără și întreprinderea de pa
nouri electropneumatice. O unitate 
modernă, realizată după Un proiect 
românesc, cu utilaje fabricate în cea 
mai mare parte in țară și care va 
asigQra panourile de automatizare, 
tablourile de comandă și altă apara
tură tehnică pentru mașinile-unelte 
de înaltă tehnicitate, cu comandă. 
Conform planului, ea trebuie să intre 
în producție la jumătatea anului vii
tor. Constructorii și montorii de aici 
s-au angajat însă să încheie lucrările 
cu 8 luni mai devreme, dînd astfel 
posibilitate beneficiarului să înceapă 
activitatea productivă chiar în aju
nul Congresului al XII-lea al parti
dului.

Ce se întîmplă 
șantier acum, cu 
termenul stabilit

Constructorul.
clarul și-au strîns rinduriîe. Munca 
a fost mai bine organizată ; se lu
crează zi și noapte. Construcția — o 
adevărată podoabă a orașului — se 
află în stadiu avansat. Halele de 
producție sînt în finisaj. Corpul 
social, de asemenea. Utilajele sosite 
pe șantier au fost montate in totali
tate. Constructorul și-a concentrat 
acum forțele la atelierul de debitare 
și în zona depozitelor de laminate și 
produse chimice. Echipele conduse 
de comuniștii N. Rusu, V. Rachieru, 
I. Ghindă lucrează fără 
Montorii și instalatorii 
grupului de șantiere nr.
Trustului de instalații si montate 
Iași au încheiat zilele acestea lucră
rile la cele două cuptoare de trata- 
iherire termice din hală de preiutrâri 
mecanice și acum și-au concentrat 
forțele pe șantierul nodului termic. 
Tehnicianul principal Teodor Bonda- 
lici, șeful punctului de lucru, ne spu
ne că problema cea mai dificilă o 
constituie asigurarea utilajului. Multe 
dintre acestea. între care schimbă
toarele de căldură, rezervorul și 
pompele de condens, cazanul de apă 
caldă, aveau termenp de livrare de 
către unitățile specializate din țară 
în anul viitor. Montorii au hotărit să 
nu le mai aștepte, ci să le facă sin
guri pe șantier. Sandu Iordache, îm
preună cu ceilalți comuniști și mun
citori din echipa pe care o conduce, 
a executat și montat aceste utilaje 
intr-un timp record și de o calitate 
ireproșabilă. Tot in cadrul acestui 
grup se execută acum și utilajele 
necesare atelierelor de vopsitorie 
și galvanizare : liniile de cromare, 
nichelare și brumare, instalația com
plexă de vopsire, rezervorul pentru 
hidrofor și alte utilaje care conform 
contractelor încheiate cu uzinele con
structoare urmau să sosească pe 
șantier în trimestrul II al anului 
1980.’

Firește, nu toate utilajele necesare 
noii unități se pot realiza pe șantier 
în cadrul acțiunii de autodotare. De 
aceea, inginerul șef al intreprinderii, 
tovarășul Florin Grosu, ne-a rugat 
să facem și prin intermediul ziaru
lui un apel către colectivele de 
muncă de ia întreprinderea de utilaj 
chimic Făgăraș, „Aversa“-București, 
întreprinderea de aparataje și acce
sorii Alexandria și întreprinde
rea „Metalul roșu" din Cluj-Napoca

obiective industriale 
construcție la Bacău

pe acest important 
o lună înainte de 

prin angajament ? 
montorul, benefi-

întrerupere, 
din cadrul 
3 Bacău al

de a Ie trimite constructorilor șl 
montorilor de aici cit mai repede 
pompele, bateriile de încălzire și 
ventilatoarele contractate. Ii vor a- 
juta astfel să-și îndeplinească întoc
mai angajamentul.

Aproape 200 de oameni — electri
cieni și lăcătuși în confecții metalice 
— se vor întoarce în curînd de la 
„Automatica" din Capitală unde au 
fost trimiși la specializare. Ei vor 
constitui nucleul de bază al colec
tivului ce va minui mașinile și 
utilajele din halele de prelucrări 
mecanice. de la vopsitorie și 
galvanizare, vor monta compo
nentele electrotehnice pentru tablou
rile de comandă. Întrucît lucrările 
definitive la utilități vor dura mai 
multă vreme, s-a găsit soluția ca 
aburul, aerul comprimat și apa să 
fie luate pentru început de la între
prinderile vecine de pe platformă. Se 
lucrează îh prezent la executarea ra
cordurilor. în cel mult o săptămînă 
noua întreprindere va avea căldură, 
apă și aburul necesare producției. A 
fost întocmit și programul de 
producție pentru montarea primelor 
componente electrotehnice Ia tablou
rile de comandă pentru mașinile-u
nelte. S-a făcut totodată un calcul 
de ceea ee înseamnă pentru econo
mia națională începerea cu 8 luni 
mai devreme a activității produc
tive în noua unitate : mai mult de 

’250 • tatllioane lei.
Se așteaptă cu emoție prima zi de 

, prima zi de producție din a- 
Congresului partidului1.' Pentru

că întregul colectiv de pe acest șan
tier este ferm hotărit. să-și respecte 
angajamentul asumat.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

După apelul constructorilor gălățeni

Acțiuni prompte și eficiente 
ale producătorilor de utilaje

Constructorii și montorii o|elâriel nr. 3 de la Galați și-au asumat 
un angajament însufle{itor: să pună în funcțiune această nouă capa
citate de producție cu peste o lună înainte de termen. Solicitați să li
vreze neintirziat o serie de subansamble și mașini, unii producători de 
utilaje au răspuns prompt acestui apel. Răspunsurile «u fost publicate 
în „Scinteia" din 16 octombrie. între timp, alți furnizori ne-au comu
nicat angajamentele de a accelera

ÎNTREPRINDEREA
„23 AUGUST'-BUCUREȘTI :
„Peste 12 zile livrăm mașina

de
Ing. Ion Pătrașcu, șeful serviciu

lui producție: „Acordăm prioritate 
fabricării mașinilor necesare ote- 
lăriei nr. 3 de la Galati. Pentru ca 
mașinile să’ajungă in timp util pe 
șantier, in secțiile în care se exe
cută acestea s-a introdus lucrul în 
două schimburi de cite 12 ore. am 
asigurat asistenta tehnică de înaltă 
calificare, urmărim zilnie stadiul 
fizic al execuției fiecărui reper. 
Pentru prelucrarea unor piese a 
fost extinsă colaborarea dintre sec
ții. Pînă la 22 octombrie vom fina
liza prelucrarea primei mașini de 
șarjare. iar montajul — pînă la 28 
octombrie, apoi probele si recep
ția. Deci, în 12 zile prima mașină 
de șarjare va fi gata de livrare, iar 
in noiembrie vom expedia a doua 
mașină de acest tip“.

ÎNTREPRINDEREA
MECANICĂ TIMIȘOARA : 

„Asigurăm utilajele și asistența 
tehnică necesară“

Eugen Kădulescu, inginer-sef: 
„Colectivul întreprinderii noastre, 
intelegind însemnătatea angajamen
tului constructorilor gălățeni pen
tru economia tării, se alătură e- 
fortului acestora. De aceea am și 
trimis Ia Galati o echipă de lă
cătuși, sudori, electricieni si un in
giner, care va asigura asistenta 
tehhttă Ta montarea utilajelor li
vrate de noi. în întreprinderea 
noastră a . sosit delegatul combina
tului, .gală tean cu care rezolvăm pe 
loc problemele privind completă
rile de utilaje.

Avem de realizat în acest an o 
serie de utilaje pentru obiective de 
investiții importante. Pentru înde
plinirea acestor obligații solici-

AVANSURI ) și (B
• La întreprinderea de medicamente din Bucu

rești a intrat în funcțiune, cu douâ luni înainte de 
termen, o linie de înfiolare cu capacitatea de 28,8 
milioane fioie pe an. Tot în sectorul de medicamente, 
la întreprinderea bucureșteană „Biofarm" au început 
sâ producâ alte douâ capacitâțf.

• Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chi
mice din Turnu Măgurele și-a făcut debutul indus
trial o nouă capacitate pentru obținerea gazului inert. 
La fabrica de amoniac, de pe aceeași platformă, au 
fost atinși la termen parametrii proiectați.

• Harnicul colectiv al întreprinderii de materiale 
de construcții din Brașov și-a îndeplinit angajamen
tul asumat în întrecere pe întregul an. El a livrat su
plimentar șantierelor 16* milioane blocuri ceramice, 
peste 1 500 mc de panouri mari din beton armat și 
alte produse.

® Constructorii și montorii de la Grupul de șan
tiere pentru construcții industriale din Galați a pre
dat beneficiarului — întreprinderea mecanică de echi
pamente hidraulice — linia de servodirecție. La li
nia de ridicătoare hidraulice, din aceeași unitate, a 
fost efectuată recepția preliminară.

ritmul livrărilor.
la rîndu-ne, furnizorilor 
următoarele: întreprinderile 

și „Neptun“-

DE PARTID, DE MASĂ ȘI OBȘTEȘTI

0 PROBLEMA DE C0NȘJ1IIW MlimEOBE/ISCÂ 
și răspundere pareinică

OȚEL MA! MOLT, MAI IEFTIN, MA! BUN

tăm. 
noștri 
„Progresul“-Brăila
Cimpina să recupereze neintirziat 
instanțele de 110. respectiv. 6 reduc- 
toare ; întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă din Rm. Vîlcea să ne 
expedieze cele 2128 piese forjate 
restante ; întreprinderea „Unio“ — 
Satu Mare să lichideze restantele 
de 210 electropalane și trei trans
portoare".

ÎNTREPRINDEREA 
DE CONSTRUCȚII 

DE MAȘINI DIN REȘIȚA t 
„Lichidăm restanțele 

pînă Ia 20 octombrie"
Alexandru Bitang, directorul în

treprinderii : „Eforturile construc
torilor și siderurgiștilor gălățeni vor 
fi sprijinite intens și de colectivul 
nostru. Ne-am mobilizat forțele 
spre a ne îndeplini obligațiile con1 
tractuale. Am luat măsuri pentru 
a se lucra in trei schimburi la uti
lajele solicitate de gălățeni, cu 
muncitori de inaltă calificare, incit 
să accelerăm ritmul producției și să 
efectuăm lucrări de calitate. Am și 
livrat motorul de 3 600 kW pentru 
antrenarea exhaustorului de eva
cuare a gazelor arse, iar exhaustorui 
de 400 000 mc se află in stadiu final 
de execuție și il vom expedia pînă 
la 20 octombrie".

★
Așadar, producătorii de, utilaje 

tehnologice s-au angajat să sprijine 
cu toate forțele pe constructorii și 
montorii otelăriei nr. 3 de la Ga
lati.' Orgatiiiatfiile de partid, consi
liile de cohducfere din întreprinde
rile respective au datoria de a ur
mări îndeaproape realizarea anga
jamentelor asumate, incit toate uti
lajele să ajungă pe acest important 
șantier in cel mai scurt timp.

Iile ȘTEFAN 
Nicolae CĂTANA

• La întreprinderea metalurgică pentru metale ne
feroase din Copșa Mică, trei noi capacități trebuiau 
să fie acum în stadii avansate de execuție. Datorită 
nedefinitivării documentației tehnice, lucrările nu au 
început.

• Termenul de punere în 
pacitdți de la întreprinderea 
trițe grele din Drobeta-Turnu 
iunie. Prin amînarea începerii activității nu a fost 
realizată, pînă acum, o producție de peste 15 mi
lioane lei.

Cei 350 de delegați la conferința de 
dare de seamș și alegeri a Organiza
ției de partid de pe platforma indus
trială din Tîrgoviște au venit din 
unităti industriale diferite, dar acest 
lucru s-a simțit mai puțin în timpul 
dezbaterilor. Oțelari. constructori, in- 

' stalatori. proiectanti au. cu totii. ace
leași obiective de îndeplinit si acțio
nează împreună pentru înfăptuirea 
lor. Cum era și firesc, au fost dezbă
tute cu un .pronunțat spirit critic și 
autocritic numeroase aspecte’ ale ac
tivității comitetului de partid. Darea 
de seamă și dezbaterile au avut insă 
calitatea de a circumscrie intreaga 
analiză unei 
rinte 
sub semnul 
reia 
trăiască 
muncească 
colectivele 
formei industriale 
— înalta răspun
dere comunistă 
pentru îndeplini
rea sarcinilor eco
nomice, pentru 
punerea in func
țiune la termen 
a Obiectivelor de 
investiții si reali
zarea integrală, în 
Condiții de efici
entă sporită, a 
producției de oțel

Această puternică 
partid, care a crescut in ultimii ani 
la 3 500 de comuniști, se poate min
ări cu o seamă de realizări impor
tante. dar punctul de plecare al luă
rilor de cuvint l-au constituit, fără 
excepție, restantele la producția fizi
că, depășirea consumului de materia
le și energie, intrarea în producție 

■ cu întîrziere a unor capacități, toate 
în relație directă cu unele aspecte de 
indisciplină, cu insuficienta preocu
pare a comitetului de partid pentru 
pregătirea politică și profesională a 
oamenilor, a noilor detașamente de 
tineri muncitori. Așa cum remarcau 
comuniștii’, Gheorghe Alexandrdscu, . 
Constantin Dan. Anatolie Ciobanu ‘și 
Constantin Gingărașu. de starea de 
lucruri necorespunzătoare de la ote- 
lăria electrică nf. 1, forja de blocuri 
și bare si întreprinderea „Otelinox", 
unde există restanțe, se face vi
novat in primul rind comitetul 
de partid, care nu și-a exercitat co
respunzător rolul de factor politic 
conducător, n-a intervenit la timp 
pentru înlăturarea neajunsurilor, nu 
a controlat și nu a tras la răspun
dere pe unii comuniști cu munci de 
răspundere pentru că nu și-au făcut 
pe deplin datoria. în același timp — 
s-a 
n-a 
gat

de gindire creatoare, al comuniști
lor.

Un singur exemplu, dintre multe 
altele, demonstrează cit de rodnică 

‘se poate dovedi stimularea spiritu
lui de inițiativă al comuniștilor': 
laminorul de profile 
șoare, un colectiv de 
ruia i s-a încredințat 
zolve problema mult 
reducerii stocurilor, 
punerea în aplicare a __________
ple dar ingenioase, să micșoreze in
tr-un timp foarte scurt de trei ori 
cantitatea de laminate din depozite.

■Valorificarea propunerilor oamenir

la 
mijlocii și u- 
comuniști, Că- 
sarcina să re- 
tergiversată a 
a reușit, prin 
unor idei sim-

funcțiune a primei ca
de piese forjate și ma- 
Severin a expirat la 30

• Pe șantierul întreprinderii de mașini agregate și 
subansamble auto din Sf. Gheorghe, prevederile la zi 
ale planului de investiții au fost realizate, doar în 
proporție de 62,2 la sută. Nesatisfăcător avansează 
lucrările șl pe șantierul întreprinderii de aparata|e 
electrice auto șl motoare electrice din același oraș.

O Datorită furnizorilor restanțieri, Instalațiile de 
cord și cea pentru fabricarea fibrelor tehnice de la 
Combinatul de fire chimice din Roman n-au intrat 
in funcțiune la termenul prevăzut — 30 septembrie.

Pe șantierul întreprinderii de fire și țesături din fire de sticlă București

Pentru a avansa lucrările, mai întîi
ordine si disciplină!

asigurați

ce- 
esentiale.

că- 
s să 

să 
toate 
olat-

trebuie 
și

încredintate membrilor de partid. Să 
ne întrebăm : dacă cei Care au răs
puns de aplicarea propunerilor ar fi 
fost puși să raporteze periodic în fața 
organizației de partid despre felul 
cum își fac datoria, care ar fi fost 
astăzfi rezultatele ? Desigur,' cu totul 
altele, mult mai bune. Chiar dacă 
ar fi apărut unele greutăți în ca
drul organizației, s-ar fi stabilit și 
măsurile pentru depășirea lor.

— Oțelăria electrică nr. 1. unde lu
crez ca prim 
cuvîntul său. 
Țipa — a produs

• Rolul de conducător politic al organizației 
de partid nu poate fi conceput abstract, pe 
deasupra problemelor producției • In centrul 
dezbaterilor - lichidarea restanțelor, reducerea 
consumurilor, combaterea indisciplinei • O 
întrebare și un răspuns elocvent într-o pro- 
blemă-cheie : cum sînt valorificate inițiativele 
și propunerile comuniștilor, ale oamenilor 

muncii ?

și laminate, 
organizație de

arătat in cursul dezbaterilor — 
fost folosit îndeajuns fondul bo
de propuneri, idei ți initiative,

lor muncii — au subliniat vorbito
rii — nu este doar o lozincă fru
moasă. ci un mijloc sigur si eficace 
de perfecționare a organizării mun
cii. de folosire mai bună a utilaje
lor și tehnologiilor. Deși n-au fost 
prezentate multe exemple, ideea a 
fost bine aprofundată tocmai pentru 
că aspectele legate de aplicarea pro
punerilor și inițiativelor comuniști
lor. ale oamenilor muncii merită 
mult mai multă atenție decit cea de 
care s-au bucurat pină acum. Iată, 
bunăoară, o sarcină de primă însem
nătate pentru oțelaci — creșterea co
eficientului de scoatere, pentru rea- 

Jizarea căruța sț „ frămîntă un ,pu-'
meros corp ' fe ■'specialiști. S-a Ibn- 
srft șt o idee socotită de multi ca 
foarte bună .—realizarea unei foar- 
feci care să permită raționalizarea 
tăierilor la capătul liniei de lami
nare. Utilajul n-a fost prezentat, la 
început, ca un ultim cuvint : i se mai. 
puteau aduce perfecționări. Preocu
pările s-au oprit însă din păcate la 
început de drum, tocmai atunci cind 
ar fi trebuit să li se acorde o a- 
tentie maximă. Deși se referea la 
un caz asemănător, care se inregis- 
trase în altă sect.je. comunistul So
rin Enescu a arătat clar care este 
cauza neimplinirilor de acest fel.

— Trebuie să o spunem deschis, 
autocritic, că nu urmărim și nu con
trolăm cu perseverentă și fermitate 
înfăptuirea hotăririlor, a sarcinilor

f

topitor — spunea, in 
comunistul Nicolae

> suplimentar, în 
primele 9 luni din 
acest an. pest< 
4 000 tone oț> 
dar nu ne putem 
declara satisfăctiți 
atit timp cit nu 
ne realizăm sar
cinile in structura 
planificată. iar 
unele lingouri pe 
care 
secției 
sint de 
cerută, 
du-se la problema 
de primă însem- 

' nătate a îmbună
tățirii calității 
produselor, comu
nistul Mihail An- 

dron a făcut cunoscută hotărirea or
ganizației de partid de la laminorul 
de profile mijlocii și ușoare de a 
introduce autocontrolul în toate punc- 
tele-cheie ale secției, incepînd cu ace
lea servite de comuniști.

Un spațiu larg a fost acordat t>er- 
fectionării formelor și metodelor 
muncii politice. Si în această privință 
au fost aduse critici vechiului comi
tet de partid. Propaganda vizuală, 
gazetele de perete, statia de radio
amplificare (scoasă de mai multă 
vreme din funcțiune), discuțiile cu 
oamenii la locurile de muncă nu s-au 
ridicat la nivelul cerințelor educati
ve mobilizatoare, deoarece n-au fost 
suficient racordate la realitățile țl 
problemele producției, n-au reflectat 
prompt faptul viu, cotidian din viața 
organizațiilor de partid.

Analiza exigentă, la obiect, propu
nerile și sugestiile comuniștilor, ho- 
tărîrile adoptate au oferit noului co
mitet de partid de pe platforma in
dustrială Tirgoviste imaginea clară a 
sarcinilor sale imediate și de per
spectivă.

Participanții la conferință și-au 
exprimat voința unanimă ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
inalta funcție de secretar general 
partidului — chezășie a înfăptpjti’ 
nestrămutate a mărețului program de 
edificare a comunismului pe pămin
tul României. S'-

Gheorahe MANEA 
corespondentul „Scînteiî-

le livrăm 
forjă nu 

calitatea 
Referin-

Creația cineaștilor să răspundă înaltelor
exigențe ale perfecționării activității educative

Pe șantierul întreprinderii de fire 
și țesături din fire de sticlă 
București lucrările sint mult ră-, 
mase in urmă fată de termenele din 
grafice. Aceste serioase restante se 
datoresc atit unor deficiente organi
zatorice reflectate printr-o stare evi
dentă și inexplicabilă de indisciplină 
in rindul unor lucrători, cit și prin 
nerealizarea la timp a unor lucrări 
așezate sub semnul urgentei, la care 
constructorul ar trebui și ar putea să 
mobilizeze, energic și masiv, forța de 
muncă și mijloacele tehnice necesare. 
Surprinzător* acestea sînt suficiente 
pe șantier, dar nu sînt folosite decit 
pe jumătate. Răspunderea scăzută cu 
care își privește constructorul — 
Trustul de construcții industriale pen
tru lucrări agrozootehnice din Bucu
rești — obligațiile 
această importantă 
ilustrată și de faptul 
decit intr-un schimb, 
iar condițiile îi permit să-și organi
zeze activitatea în două schimburi 
prelungite. Oamenii nu cunosc bine ce 
au de făcut, își pierd timpul în șuete 
sau îndeletnicindu-se cu... fotbalul 
și rezolvarea treburilor personale. 
Ce părere au despre aceste defi
ciențe conducerea trustului bucureș- 
tean, organizația de partid de aici, 
ce măsuri intenționează să între
prindă pentru curmarea lor ? Un 
răspuns pe care-1 așteptăm și cît mai 
curînd.

Este cazul să amintim că o mare 
răspundere revine și beneficiarului, 
care se pare că și-a asumat doar rolul

din

ce-i revin la 
investiție este 
că nu lucrează 
deși ar trebui.

de simplu spectator. Cu totul altfel 
s-ar prezenta situația dacă ar parti
cipa cu forte proprii la executarea 
unor lucrări ce nu necesită o califi
care deosebită.

Din aceste motive, de pildă, un 
cuptor de 3 000 tone de fire de sti
clă pe an este restant de la data de 
30 iunie. în momentul de fată, lu
crările de construcții nu sint execu
tate decit in proporție de 70 la sută.

în timp ce la partea de montai, rea
lizările ating abia 55 la sută din pre
vederi. Ne-am oprit asupra acestui 
utilaj deoarece el constituie piesa 
esențială in mecanismul productiv 
al întreprinderii. De terminarea lui. 
integrală și în cel mai scurt timp, 
depinde într-o măsură hotărîtoare 
functionarea normală a celorlalte ca
pacități — hala de benzi, secția de 
țesătorie și secția de tuburi — care

urmează să primească gama com
pletă de materii prime de la cupto
rul de 3 000 tone.

Adresăm constructorilor și benefi
ciarului. comuniștilor de aici între
barea : Cit timp mai așteptați pină 
veți acționa hotărit pentru redresa
rea rapidă a activității pe șantier și 
punerea integrală in funcțiune a 
noului obiectiv ?

Foto-text : Eugen Dichiseanu

în Capitală a avut loc miercuri 
plenara Consiliului 
aștilor consacrată 
mentelor celui de-al 
al P.C.R., sarcinilor 
torilor din cinematografie în lumina 
acestor documente.

La lucrări a participat tovarășul 
Virgil 
membru 
mitetului 
Executiv, 
al C.C. al P.C.R.

în raportul pre
zentat și în.cadrul 
dezbaterilor 
exprimată 
adeziune a 
aștilor din 
noastră la 
nuțul proiectului de 
lorlalte documente ce vor fi dezbătu
te de Congres.

Participanții la dezbateri au dat 
glas adeziunii lor depline la politica 
internă și . externă promovată de 
Partidul Comunist Român, de Româ
nia Socialistă. în acest cadru, a fost 
reliefată contribuția nemijlocită, ho
tărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și .funda
mentarea acestor 
matice.

Plenara a făcut 
a rezultatelor pe 
românească le-a 
mii ani. relevind

Asociației cine- 
dezbaterii docu- 
XII-lea Congres 
ce revin lucră-

Cazacu, 
al Co-

Politic 
secretar

a fost 
totala 
ci ne
tara 

conti-

lor . acestui domeniu al creației artis
tice pentru transpunerea în prac
tică a indicațiilor secretarului general 
ai partidului de a dezvolta, cantitativ 
și calitativ. întreaga activitate de 
producție cinematografică, pe baza 
unui program corespunzător atit sub 
raport tematic, cit și ca diversitate

să-și sporească eforturile pentru ri
dicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii producții cinemato
grafice.

în raport, ca și in discuții s-a ex
primat totala adeziune a Asociației 
cineaștilor, a tuturor creatorilor din 
cinematografie la

Deplină aprobare și adeziune față de proiectele 
documente ale Congresului partidului, însoțite de 
angajament ferm: filme cît mai valoroase care 
aducă o contribuție sporită la dezvoltarea conștiinței 

cialiste, patriotice a oamenilor muncii

Directive, al ce-

documente progra-

o trecere în revistă 
care cinematografia 
înregistrat în ulti- 
eforturile slujitori-

de genuri. A fost subliniată, tot
odată, răspunderea ce revine cineaș
tilor în activitatea educativă, de for
mare a conștiinței socialiste, patrio
tice, preocuparea acestora de a rea
liza creații valoroase, care să înfăți
șeze cit mai autentic lupta poporului 
român pentru dreptate socială și na
țională. mărețele înfăptuiri socialis
te. viata și năzuințele oamenilor 
muncii din patria noastră.

Participanții la dezbateri s-au an
gajat să militeze, prin operele cine
matografice și prin întreaga lor ac
tivitate, pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
înaltul forum al comuniștilor români.

LoculHala cuptoarelor trebuia predată beneficiarului la 30 iunie a.c. Stadiul 
lucrărilor este încă și astăzi departe de momentul final

în Care constructori și beneficiari colaborează cu plăcere: terenul agricol din apropiere, transforpiat în... 
stadion, unde meciurile de fotbal se prelungesc, zilnic, după pauza pentru masă

\ 'At
« ’ * TTJfl

\ iu? O '' ''

propunerea ca to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. fiul cel 
mai iubit 
Dorului 
strălutită 
nalitate _ . .
politice românești 
contemporane, de 
numele căruia se 
leagă organizarea 
și conducerea in- 
tregului proces de 

perfecționare continuă și multilatera
lă a întregii noastre societăți, să ti* 
reales, la Congresul al XII-lea. in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

In hotărîrea adoptată de plenară 
se exprimă dragostea fierbinte a ci
neaștilor fată de Partidul Comunist 
Român, de secretarul sâu general, an
gajamentul acestora 
viată, cu spirit de 
tionară. cu ridicată 
lista. îndatoririle ce 
cesul complex de formare a omu
lui nou. cu un tot mai larg orizont 
politico-ideologic si cultural.

în încheiere, participanții la plena
ră au adoptat, in unanimitate, tex
tul unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, intre altele :

Toți cineaștii din țara noastră vă 
sint profund recunoscători, mult 
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru permanenta grijă pe care O 
acordați dezvoltării cinematografiei 
românești. Dumneavoastră vă dato
răm orientarea si așezarea produc
ției naționale de film pe baze trai
nice. climatul stimulativ de creație, 
cape a condus în ultimii 
zarea unor prestigioase 
nesti.

Creatorii de film, toti 
patria noastră asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal. că vor face totul pentru tra
ducerea in viață a documentelor ce 
vor fi adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului, pentru a o- 
glindi în filme de aleasă ținută ar
tistică și politică cît mai grăitor și 
profund efortul unanim al poporului 
nostru de a construi pe pămintul ro
mânesc o lume nouă, mai dreaptă 
si mal bună.

de
un
sa 

so*

al po- 
nostru, 
perso- 

a vieții

de ă traduce în 
dăruire revolu- 
constiintă socia
le revin în pro-

ani la reali- 
filme româ-

cineastil din
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Oamenii satelor continuă bătălia a răspundere, ambiție si bună organizare pentru ca in cel mai scurt timp
ULTIMUL BOB DIN RECOLTA SA FIE PUS LA ADAPOST!V

ULTIMUL BOB DE SĂMÎNȚĂ SĂ FIE PUS SUB BRAZDĂ!
;.'l
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AUTOCRITICA-PRIN FAPTE!
Ce măsuri s-au luat pentru încheierea lucrărilor în două județe 

rămase în urmă: Ialomița și Olt

„ZIUA DE LUCRU" ARE 24 DE ORE!

în JUDEȚUL IALOMIȚA ritmul 
lnsămințării- griului a crescut la 5 300 
hectare pe zi — cu 500 mai mult de- 
cit in ultimele 
menține la un nivel scăzut fată de 
cel planificat. Ne-am interesat ce 
măsuri au fost luate de organele ju
dețene de partid și agricole pentru 
încheierea semănatului în cel mult 
2—3 zile. Iată ce ne-a relatat, in 
această privință, tovarășul Flqrea 
PlRLOGEA. directorul direcției agri
cole.

— întreaga suprafață de circa 
17 900 hectare pe care o mai avem de 
semănat cu griu este eliberată. Prin 
concentrarea unui mare număr de 
tractoare la arat, s-a creat front de 
lucru la semănat pentru o zi și ju- 
mătate. Mai precis, sint arate 8 650 
hectare și pregătite 6 200 hectare. La 
ora actuală sînt în brazdă 1 400 de 
tractoare, care vor realiza 5 200 hec
tare pe zi. Mecanizatorilor aflați la 
arat li se adaugă cei 500 de tractoriști 
școlarizați in iarnă, care realizează și 

aei 1 200 hectare pe zi. în felul acesta, 
pînă vineri vom încheia arăturile pe 

' toate suprafețele ce se vor semăna 
cu griu. Din consiliile unice agroin
dustriale care au încheiat semănatul, 
cum sint „Seinteia", „Grivita". „Gura 
Ialomiței", „Țăndărei", „Andrășești". 
„Cosîmbești", „Independența". „Cuza 
Vodă", s-au trimis in ajutorul consi
liilor unice rămase în urmă un nu
măr important de tractoare. Totodată, 
pentru impulsionarea lucrărilor și la 
întreprinderile agricole de stat, 
unde răminerile in urmă sînt mai 
mari, numărul tractoarelor a fost su
plimentat cu încă 220. de la unitățile 
agricole cooperatiste care au încheiat 
semănatul sau sint avansate. Toate 
tractoarele sînt echipate cu pluguri, 
iar mecanizatorii detașați vor lucra 
în schimburi prelungite de 14 ore. 
în așa fel încît să are cîte 4 hectare 
pe zi.

Este de menționat că. pentru, bunul 
mers al lucrărilor la toate formații
le. au fost repartizați ipecanici de 
întreținere cu o bună pregătire pro
fesională și ateliere mobile cu piese 
de schimb. De asemenea, s-au luat 
măsuri ca alimentarea cu carburanți 
să se efectueze in cîmp, iar mecani
zatorilor să li se asigure hrană caldă 
la prinz și seara, la locul de muncă. 
Pentru materializarea acestor măsuri 
membrii biroului comitetului jude
țean de partid. întreg comandamentul 
județean pentru agricultură s-au de
plasat în unitățile ce au suprafețe 
mari de insămințat. Deviza in aceste 
zile este ca „Fiecare semănătoare să 
realizeze pe zi cîte 25—30 hectare".

Dacă aceste măsuri ar fi fost luate 
din timp, este cert că în Bărăganul 
ialomițean. însămînțatul griului s-ar 
fi putut termină pînă la 17 octom
brie. Un lucru merită totuși eviden
țiat : la semănat au fost repartizați 
cei mai buni mecanizatori, oameni 
care, la temelia viitoarei recolte, pun 
întreaga lor pregătire profesională, 
conștienți fiind că de calitatea aces
tei lucrări depinde in bună măsură 
calitatea niinii viitoare. • (Mihai VI- 
șoiu, corespondentul „Scînteii").

trei zile — dar se

vință. au fost luate măsuri deose
bite. Forțele mecanice de la S.M.A. 
Drăgănești-Olt și Stoicănești au fost 
dirijate la I.A.S. Drăgănești-Olt. cele 
de la Dobrun și Olari la I.A.S. Pia
tra Olt. cele de la Corabia și Ștefan 
cel Mare la I.A.S. Corabia etc. . 
Ca urmare, ieri, 17 octombrie 
a.c., în întreprinderile agricole 
de stat au fost însămintate aproape 
2 000 hectare, ajungîndu-se la 61 la 
sută din 
spori în 
sămînța 
sîmbătă.

în toate unitățile agricole, pe te
renurile ce mai sint de semănat, coo
peratorii lucrează noaptea la tăiatul 
cocenilor pe care-i transportă cu ate
lajele la capetele tarlalelor pentru ca 
tractoarele să poată intra în brazdă. 
Pentru urgentarea arăturilor, pe ulti
mele circa 10 000 hectare, la peste

plan. Cu acest ritm, care va 
zilele următoare, putem in- 
ultimele 5 900 hectare, oină

600 de tractoare s-a organizat schim
bul doi. folosindu-se motooomoistii 
de la irigații, mecanici de întreținere 
etc. Este de remarcat fantul că ele
vii din anii IV de la liceele agroin
dustriale din Slatina si Caracal, inte
grați in formații comnlexe. execută 
arături în schimbul de zi in unită
țile din consiliile agroindustriale Bre- 
beni și respectjv Caracal. în alte 
locuri, seara tîrziu, dubă ce încheie 
semănatul, mecanizatorii continuă să 
lucreze pînă la orele 22—23 la pregă
tirea terenului. Peste tot în județul 
Olt au fost luate și alte măsuri pri
vind concentrarea tractoarelor ne for
mațiuni de arat, pregătit teren si se
mănat. aducerea in cîmp a combus
tibilului. a hranei calde pentru me
canizatori. astfel incit timpul bun de 
lucru să fie folosit cu intensitate 
sporită, atît ziua, cit și noaptea. (Emi- 
lian Rouă, corespondentul „Scînteii").

(AUÎNCHEIA T LUCRĂRILE:
JUDEȚUL CONSTANȚA: Semănatul griului
Printr-o muncă bina organizată, se spune în telegrama adresată C.C.

AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de Comitetul județean 
Constanta al P.C.R., mecanizatorii, țăranii cooperatori, toti lucrătorii ogoa
relor au reușit ca în ziua de 16 octombrie să realizeze integral planul insă- 
mintării culturilor de toamnă. însuflețiți de mărețul program de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre, de prețioasele dumneavoastră indicații, ho- 
tăriti să intimpine cel de-al XII-lea Congres al partidului cu noi realizări, 
în aceste zile, toate forțele sînt concentrate pentru insămințarea suplimen
tară a 2 000 hectare cu griu, pentru strîngerea în cel mai scurt timp a ul
timelor cantități de recoltă de pe cîmp, transportul produselor, încheierea 
recoltării strugurilor și efectuarea arăturilor de toamnă, îndeplinirea în
datoririlor către fondul de stat.

JUDEȚUL ARAD: Semănatul griului, recoltarea
....... ■ , - - - .1 ,iv' ,

soiei, strugurilor, fructelor și cartofilor
In telegrama adresată C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU, Comitetul județean Arad al P.C.R. arată că lu
crătorii ogoarelor din această parte a țării — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — acționind în spiritul prețioaselor indicații ale 
secretarului general al partidului, au terminat, la 17 octombrie, insămintatul 
griului pe cele 88 000 hectare planificate. De asemenea, în telegramă șe 
spune că s-a încheiat și recoltarea soiei, a strugurilor, fructelor și cartofi
lor. în prezent se acționează cu toate forțele și mijloacele pentru ter
minarea recoltării porumbului și legumelor dc cimp de pe ultimele su
prafețe, transportarea și livrarea produselor destinate fondului de stat; 

\ se execută arături de toamnă.

Pînă în dimineața zilei de 17 
octombrie, în unitățile agricole din 
JUDEȚUL CONSTANȚA. porum
bul a fost recoltat de pe 66 la 
sută din suprafață, în ziua pre
cedentă înregistrîndu-se cea mai 
mare viteză zilnică — 4 635 hec
tare, aproape egală cu cea planifi
cată. La ora actuală insă locul cel 
mai îngust în cadrul fluxului de lu
crări îl constituie transportul recol
tei la bazele de recepție. La această 
dată se află în cîmp, recoltat in gră
mezi, 250 000 tone de porumb, la 
care se mai adaugă 7 200 tone soia 
și 18 000 tone de sfeclă de zahăr. 
Pentru transportul produselor s-au 
asigurat camioane cu o capacitate de 
5 500 tone zilnic. De asemenea, sim- 
bătă și duminică, in sprijinul unită
ților agricole au fost trimise nume
roase mijloace de transport aparți- 
nind unor unități din județ. Din pă
cate însă, în primele zile ale săptă- 
mînii, în unele unități agricole a slă
bit ritmul transportului. De ce ? 
Pentru că mijloacele de transport nu 
sînt bine folosite. Astfel, la baza de 
recepție unde livrează produsele uni
tățile agricole din zona Nicolae Băl- 
cescu, camioanele sosesc în ritm ne
corespunzător. între orele 6 și 7 nu 
intră nici un autocamion. între 7—8 
apar cite 4—5 mașini. între 8 și 9 
numărul lor crește, pentru ca între 
9 și 12 să se înghesuie la rind cite 
70—80 de autocamioane, care sint ne
voite să staționeze destul de mult la 
descărcat. Urmează o perioadă de 
relaxare și apoi încă una de înghe
suială intre 14-și 17,30, pentru ca dup.ă 
ora 18 să nu mai vină nici o mașină. 
Evidența prezentată de șeful bazei. 
Constantin Adam, arată că mașinile 
care se aglomerează în cele două pe
rioade critice sînt aceleași. Iar sta
tistica demonstrează că media trans
porturilor efectuate este de numai 
2,7 în loc de 4—5 drumuri cîte s-ar 
putea face. Ca urmare, de la coope
rativele agricole Stupina, Crișan, Băl- 
tățești si altele nu s-a transportat 
nici 10 la sută din cantitatea prevă
zută, iar de la C.A.P. Silișțea nici un 
bob. De ce nu vin autocamioanele in 
flux normal de la primele ore ale 
dimineții ? Pentru că nu: siht înaăr- 
cate de seara, așa cum prevăd mă
surile stabilite de comandamentul ju
dețean. După ultimul transport, unii 
șoferi pleacă la Constanta sau în alte 
localități, revenind dimineața. De 
asemenea, nu se asigură suficientă 
forță de muncă la încărcat. Ce se în- 
tîmplă la baza de recepții? în orele 
neaglomerate de mijloacele de trans
port ? Personalul bazei lucrează la 
descongestionarea rampelor, la bătu
tul porumbului, la condiționarea lui. 
Dar fiecare unitate agricolă are la bază 
și cîte un delegat sau doi care asistă la 
cîntar si la probele de laborator, 
perfectează formele de predare-pre-

luare. De asemenea, fiecare unitate 
are cite o echipă de cite 4—5 oa
meni care ajută la descărcarea po
rumbului și la strîngerea știuleților 
care cad. înmulțind numărul lor cu 
cel al unităților care predau, adică 
cu 24, reiese că cel puțin 60—70 de 
oameni se vînzolesc prin curtea bazei 
degeaba, atunci cînd nu vin mașinile 
la descărcat. Iar dacă extindem si
tuația la numărul de 146 de coopera
tive agricole și 26 de I.A.S. din județ 
ne dăm seama că pierderea de timp 
și de forțe manuale de muncă este

justă repartizare a acestora pe con
silii unice agroindustriale în funcție 
de cantitățile de porumb ce urmează 
a fi transportate, de distantele pînă 
la bazele de recepție, de numărul a- 
telajelor din fiecare cooperativă a- 
gricolă. De activitatea parcului de 
mașini repartizat răspunde direct 
organizatorul de partid, președintele 
consiliului unic agroindustrial, aces
tea lucrind permanent în coloane 
compacte. Conform graficelor de 
lucru stabilite, transportul întregii re

DE TRANSPORT RĂSPUND DIRECT 
CONDUCĂTORII UNITĂȚILOR 
ECHIPE SPECIALE - IN DOUĂ ȘI 
TREI SCHIMBURI
DE CE
DE A
PUȚIN
O ANE?

NU SE RESPECTĂ INDICAȚIA 
FI ÎNCĂRCATE SEARA CEL 
50 LA SUTĂ DIN AUTOCAMI-

COOPERATORII LA IARMAROC, IAR
PORUMBUL... PE CIMP

destul de mare, din această perioadă 
cind prezența oamenilor pe ogoare 
este atît de necesară. Soluția ne-o 
sugerează tovarășul inginer Ion 
Coicea, directorul tehnic al întreprin
derii județene de valorificare a ce
realelor. Ar fi suficient un delegat, 
maximum doi pe fiecare consiliu in- 
tercooperatist, dar care să fie oameni 
competenți, iar echipele de deseărcat 
să fie organizate tot cite una pe fie
care consiliu, formate dip 6—7, oa
meni, care să' preia autocamioanele 
la rînd, urmînd ca retribuirea muncii 
lor să fie făcută în funcție de canti
tatea livrată de fiecare unitate. 
(George Mihăescu, corespondentul 
„Scînteii").

Ieri, pe ogoarele JUDEȚULUI BO
TOȘANI se recoltau ultimele supra
fețe cultivate cu porumb. Cum este 
organizată activitatea de transport ? 
Menționăm, pentru început, faptul că, 
după întocmirea balanței tuturor mij
loacelor de transport existente la ni
velul județului, comandamentul jude
țean pentru agricultură a realizat o

colte de porumb de pe cîmp la fondul 
de stat, F.N.C. sau în pătulele uni
tăților agricole urmează să se încheie 
cel tirziu pe 29—30 octombrie. Ce se 
întreprinde concret în acest scop? 
Iată cîteva concluzii desprinse din- 
tr-un raid întreprins în 
de ieri in consiliul unic 
al Bucecea.

Am reținut mai întîi 
mijloace de transport puse la dispo
ziția consiliului unic de către I.T.A. 
Botoșani au fost bine distribuite pe 
unitățile agricole componente.

Cum sînt folosite aceste mijloace? 
Iată un exemplu de la C.A.P. Leor- 
da, unitate care, deși nu posedă prea 
multe mijloace proprii de transport, 
a reușit pînă ieri să livreze la fondul 
de stat mai bine de jumătate din 
cantitățile de porumb contractate. 
Cum se procedează? Notăm, in 
primul rînd, faptul că de activitatea 
de recoltat și transport se ocupă 
personal președintele unității. Ion 
Ang.relache. fiind permanent pre
zent la locurile unde se încarcă po

cursul zilei 
agroindustri-
că . cele 17

rumbul. Pentru ca autocamioanele șl 
mașinile să fie încărcate cit mai 
operativ, președintele cooperativei a 
mobilizat la această activitate toate 
echipele ce lucrează în sectorul ve
getal, fiecărei mașini revenindu-i 
cite 25—30 de» cooperatori. „Cind vă 
veți onora în întregime 
către fondul centralizat 
tului?" — l-am întrebat 
varășul • Anghelache? ăfn- cel mult 
7—8 zile" —» a fost răspunsul-

Cum se proceda insă în alte uni
tăți ale aceluiași consiliu agroindus- 
trial ? La C.A.P. Brehuiești. de pildă, 
pînă ieri seara se transportaseră de pe 
cîmp doar circa 300 tone de porumb 
din cele aproape 1 200 tone la cit se 
estimează producția acestui an. Cauza 
nu poate fi în nici un caz lipsa mij
loacelor de transport — unitatea dis- 
punind de 3 autocamioane proprii, 
două remorci ale S.M.A. și două ma
șini de la I.T.A. — ci folosirea ine
ficientă a acestora, conducătorii auto 
văzîndu-se mereu puși in situația să 
aștepte ore în șir pe cîmp pînă sînt 
încărcate mașinile. De vreme ce pre
ședintele cooperativei agricole. Ion 
Cojocaru. rar merge la punctele de 
încărcare, o intervenție oportună s-ar 
fi cuvenit din partea organizației de 
partid. Dar se pare că si tovarășul 
Alexandru Leonte. secretarul de 
partid, se preocupă în aceste zile 
mai mult de completarea unor bor- 
derouri. decit de mobilizarea oameni
lor la încărcatul mașinilor. Mai multă 
preocupare pentru organizarea mun
cii, îndeosebi la încărcatul mașinilor, 
se simțea necesară și la C.A.P. Cu- 
corăni din partea președintelui aces
teia. Petru Ailoaie. Spunem toate 
acestea întrucit ieri nu putini coope
ratori din Brehuiești si 
puteau fi văzuți prin Bo*-jani (t 
zi de iarmaroc) in loc să se fi 
pe cîmp. la incărca'tul masinilo 
atelajelor.

Pentru impulsionarea transport, 
porumbului de pe cimp se impui 
• o- mai bună organizare a acti 

tații de încărcare a masinilftr 
cimp la nivelul tuturor I.A.S.-uriL 
(ieri, bunăoară, la I.A.S. Cătămărăst 
ca și în altele din județ, ritmul 1. 
încărcat a scăzut comparativ zileloi 
anterioare, cele 40 de autocamioane 
puse la dispoziție realizind doar 3 
transporturi în loc de 5) ;

sarcinile 
al 
pe

sta- 
to-

• o activitate mai operativă la des
cărcarea mașinilor în bazele de re
cepție. (La Botoșani, bunăoară, se 
formează uneori coloane de cite 7—8 
mașini). (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scînteii").

în JUDEȚUL OLT, semănatul griu
lui este întîrziat. Mai ales in Între
prinderile agricole de stat se înregis
trează un ritm necorespunzător. fapt 
ce a făcut ca pînă pe 16 octombrie 
realizările in acest sector să fie de 
numai 42 la sută din prevederi. Ce se 
întreprinde pentru recuperarea grab
nică a rămînerilor în urmă si în
cheierea semănatului oină sîmbătă 
cel tîrziu 7 Ne-a răspuns tovarășul 
Gheorghe DINESCU, secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R. :

— O primă măsură .luată de co
mandamentul județean are in vedere 
concentrarea tractoarelor cu pluguri, 
discuri și semănători în unitățile ră
mase in urmă. Astfel, mecanizatori de 
la Bucinișu lucrează acum în unită
țile din raza de activitate a consi
liului unic agroindustrial Caracal, de 
la Curtișoara la Dejești etc. Intensi
ficarea lucrărilor în întreprinderile 
agricole de stat se înscrie însă ca cea 
mai mare urgentă și. în această pri-

COLOANELE RECOLTEI

Utilajele de mare randament folosite la descărcarea porumbului in baze de recepție din județul Galați

I

în flux continuu spre bazele de recepție!
CU ÎNALT SPIRIT DE RĂSPUNDERE PATRIOTICĂ: UN 
MARE NUMĂR DE UNITĂȚI ȘI-AU ONORAT IERI INTE 
ORAL OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE, IAR ALTELE, RE 
EVALUINDU-ȘI PRODUCȚIA, SUPLIMENTEAZĂ LIVRĂRILE 
ORGANIZAREA COLOANELOR DE TRANSPORT SĂ FIE 
GRABNIC EXTINSĂ IN TOATE UNITĂȚILE!

vhj
4» te>

In aceste zile, atît de incărcate cu lucrări care 
de care mai importante, am întîlnit nu puțini 
dintre președinții de cooperative care, in bilanțurile 
făcute seara, după ce forfota muncii se liniștea, iși 
puneau aceeași întrebare: cit din producția de po
rumb, din alte produse a fost transportat la bazele 
de recepție pentru a onora la timp șl așa cum se 
cuvine obligațiile contractuale pe care unitățile res
pective le au față de stat. Preocuparea acestor oameni 
pentru achitarea Integrală și chiar suplimentarea can
tităților de porumb contractate subliniază înțelegerea 
rolului esențial pe care acest produs îl are -pentru 
fondul central, pentru întreaga economie, în ultimă 
Instanță pentru buna aprovizionare a populației. 
Se știe cită atenție acordă conducerea partidului și

statului realizării planurilor de dezvoltare a producției 
zootehnice. Or, porumbului ii revine un rol preponde
rent in balanța furajeră pentru realizarea producțiilor 
sporhe de carne, ouă, lină, produse atît de necesare 
pentru buna aprovizionare a populației, lată de ce, 
livrarea ritmică și Integrală a cantităților de porumb 
la fondul centralizat al statului este o obligație ce 
decurge nu numai din prevederile legale, dar șl din 
răspunderea pe care o au producătorii agricoli pentru 
crearea fondului de produse agroalimentare destinat 
aprovizionării populației pe tot parcursul anului. Mal 
presus de orice este vorba de o înaltă îndatorire pa
triotică a fiecărei unități agricole.

Relatările corespondenților noștri vin să sublinieze 
cu fapte înțelegerea acestei indatorirl.

în cursul zilei de ieri, 17 octom
brie, 30 de cooperative agricole din 
JUDEȚUL BACĂU au încheiat livra
rea ultimelor cantități de porumb la 
fondul de stat. Faptul este nemijlocit 
legat de îmbunătățirea transportului. 
Datorită măsurilor luate de organi
zațiile de partid și conducerile unită
ților agricole in vederea bunei orga
nizări a muncii la încărcat și descăr
cat, au fost efectuate un număr mai 
mare de curse cu fiecare mijloc de 
transport. Ca urmare, in bazele de 
recepție și in magaziile proprii ale 
unităților agricole au fost transpor
tate cu circa 1 000 tone mai mult po
rumb decît în zilele precedente. La 
ora actuală. 83 la sută din cantitatea 
de porumb recoltată se află depozi
tată in magazii și pătule. Ce a con
tribuit la obținerea acestor rezultate ?

Trebuie remarcat, în primul rînd, 
faptul că, în cursul zilei de ieri, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat noi măsuri menite să 
ducă la impulsionarea ritmului de 
transport al porumbului de pe cîmp. 
După ce s-a făcut o nouă evaluare a 
cantităților aflate in grămezi pe tar-

lalele cooperativelor agricole, au fost 
alcătuite formații de transport pen
tru toate bazele de recepție din județ, 
în aceste noi coloane ale recoltei au 
fost incluse și autocamioanele deve- 
riite disponibile ca urmare a încheie
rii recoltatului și transportului in 
grădinile de legume. Capacitatea de 
transport a sporit astfel cu circa 200 
tone față de ziua precedentă. Au fost 
asigurate, de asemenea, condiții ca 
toate mașinile să efectueze cite două- 
trei transporturi pe zi. în acest scop, 
membrii comandamentului județean, 
activiști cu munci de răspundere au 
fost repartizați să însoțească coloa
nele, să răspundă de bunul mers al 
treburilor în acest sector. Pentru ca 
timpul de staționare al mijloacelor 
de transport să fie scurtat la maxi
mum. in fiecare cooperativă agricolă 
au fost organizate echipe speciale de 
încărcători, iar la bazele de recepție 
au fost luate măsuri ca. mijloacele 
mecanice să funcționeze din plin. 
(Gh. Baltă, corespondentul „Scînteii")

Oamenii muncii de pe ogoarele
JUDEȚULUI NEAMȚ string , recolta

de pe ultimele din cele 32 000 hectare 
cultivate cu porumb. Intrucît mari 
cantități de știuleți se află în grămezi 
pe cîmp, eforturile sint concentrate 
la transport astfel încît fiecare uni
tate agricolă să-și îndeplinească sar
cinile de livrări la fondul de stat sau 
la fabricile de nutrețuri combinate, 
în acest scop, comandamentul jude
țean pentru agricultură a luat mă
sura de a se constitui, în flecare 
unitate, coloane speciale de trans
port. Măsura are drept efect scurta
rea timpului de transport la toate 
operațiunile. Ieri, 17 octombrie, a- 
proape fiecare din cele peste 700 de 
autocamioane au realizat cite trei 
curse. La cooperativa agricolă Bîra, 
de pildă, coloana pentru transportul 
porumbului la baza de recepție este 
condusă de la încărcat și pină la des
cărcat de către ing. Aurel Zbanț, 
trimisul direcției agricole județene în 
această unitate. Coloana auto de la 
Rozhov este dirijată de secretarul 
comitetului comunal de partid. Vasile 
Torică. Tot așa se lucrează și în 
cooperativele agricole din Girov, 
Mărgineni, Dulcești, Secuieni etc.

Tot pentru impulsionarea transpor
tului, din cele 11 comune din zona 
de munte au fost aduse la șes peste 
350 de atelaje. Ele sînt constituite in 
coloane speciale și conduse direct de 

• către vicepreședinții consiliilor popu
lare comunale respective. Astfel, la 
Mărgineni au venit în ajutor 10 ate
laje din comuna de munte Tașca ; 
la Dragomirești au sosit 15 atelaje 
din comuna Fărcașa ; la Tupilați — 
10 atelaje din comuna Ceahlău ș.a. 
Un prim bilanț al acestei lăudabile 
inițiative este că atelajele venite în 
ajutor din comunele de munte au 
transportat ieri peste 180 tone po
rumb și alte produse. Organizarea 
coloanelor, scurtarea timpului de în
cărcare și descărcare, sprijinul dat 
de activiștii de partid și de stat în 
rezolvarea concretă și operativă a 
sarcinilor campaniei agricole au dat 
rezultate bune. Astfel, numai ieri 
s-au transportat în bazele de recep
ție aproape 2 300 tone porumb și sint 
create toate premisele pentru ca a- 
ceastă lucrare să fie încheiată in 
4—5 zile. (Ion Manea, corespondentul 
„Scînteii").

Zilnic, pe agenda de lucru a con
siliilor de conducere din unitățile 
agricole și a birourilor executive ale 
consiliilor agroindustriale trebuie să 
se afle un punct distinct : cit avem 
și cit s-a livrat din obligațiile con
tractuale fată de stat. în fiecare uni
tate, factorii de conducere, dar și ca
drele de partid și de stat trimise de 
la județ trebuie să asigure o temei
nică organizare a activității. încît li
vrările, și îndeosebi la porumb, 
șă se facă ritmic.

Desigur, aceasta este legată direct 
de organizarea exemplară a transpor
tului. Or, ce se constată ? In JUDE
ȚUL PRAHOVA, deși recoltarea po
rumbului a ajuns în stadiul final,

cantitățile de porumb contractate de 
unitățile agricole cu statul nu au fost 
livrate decit în proporție de circa 61 
la sută. De asemenea, la fabricile de 
nutrețuri combinate nu s-au livrat 
decît 45 la sută din prevederi. Deca
lajul creat este consecința ritmului 
necorespunzător la transportul re
coltei.

Ce arată radiografia unei zile la 
baza de recepție din consiliul agro
industrial Ploiești, cea mai mare din 
județ ?

Ora 11. 25 de autocamioane așteap
tă la cîntar. Mașinile ajung totuși 
repede la locurile de depozitare. Aici 
însă, ritmul de lucru scade brusc. 
Descărcarea pe benzile transportoa
re se face cu mina, numărînd știule- 
tiî. și nu prin basculare sau alte mij
loace mecanizate. Astfel, se pierd 
2—3 ore. numai la descărcat. încăr
catul durează insă și mai mult. în
tre 4—5 ore. Motivul ? Cooperativele 
agricole din consiliile agroindustriale 
Ploiești. Stoienești și Măgurele, care 
livrează porumbul la această bază, 
repartizează, cum se exprima șoferui 
Ion Tudor, de la C.A.P. Plopu, la în
cărcarea mașinilor în cîmp. „trei bă- 
tfine și doi moșnegi". Explicabil de 
ce mijloacele de transport repartizate 
în aceste consilii nu reușesc să facă 
mai mult de două curse pe zi. Și 
mai explicabil este de ce toate uni
tățile agricole din aceste consilii sint 
serios rămase in urmă in ce privește 
livrarea porumbului la fondul de 
stat.

Șeful bazei, inginerul Ștefan Craiu, 
ne spunea că alta ar fi situația dacă 
mașinile, cîte 3—4 pe o unitate, ar fi 
organizate in coloane, care să fie in
cărcate de cu seară, astfel ca la ora 
7 să facă deja primul transport. In 
felul acesta s-ar respecta mai bine 
graficul orar de primire, nemaiexis- 
tînd ore de vîrf (11—13), cînd întrea
ga bază este arhiplină.

Să ne referim și la un alt aspect. 
Este adevărat, unitățile agricole tri
mit prea puțini oameni la bază pen
tru ca descărcatul să se facă mai re
pede. Dar în bază poți vedea, plim- 
bindu-se în dreapta și stingă zeci 
de „delegați" ai cooperativelor agri
cole și întreprinderilor agricole de 
stat. O forță importantă, care mai 
mult stă degeaba. Am discutat cu 
Vasile Tuducea de la C.A.P. Tătărani. 
De dimineață și pînă la ora 11 n-a 
făcut nimic, pentru că în bază nu i-a 
intrat nici măcar un camion cu po
rumb ; Nicolae Gheorghe de la I.A.S. 
Pucheni aproape că adormise pe ban
că. Nici el nu a avut de lucru. într-o 
zi, după cum recunoșteau aceștia, nu 
au de lucru mai mult de circa 80 de 
minute. Restul de timp este complet 
irosit. Nici măcar nu dau o mină de 
ajutor la descărcatul porumbului. Se 
pune întrebarea : de ce nu se poate 
stabili un singur delegat pe consiliile 
agroindustriale pentru toate unitățile 
aparținătoare ? De ce trebuie să 
„zacă" la baze atîția oameni cu mapa, 
ca simpli spectatori, cînd e nevoie 
de ei la încărcat și descărcat ?

Analizînd neajunsurile ce se ma
nifestă în transportul porumbului la 
fondul de stat și la fabricile de nu
trețuri combinate, comandamentul 
județean a luat o serie de măsuri 
imediate. Ele vizează organizarea de 
coloane pe fiecare unitate agricolă ; 
asigurarea unui număr sporit de oa
meni la încărcat și descărcat ; des
fășurarea transportului de la orele 6 
la 22 noaptea, astfel încît să se reali
zeze cite 3—4 curse pe mașină. Un 
prim rezultat : ieri, la bazele de re
cepție au fost transportate 3 500 tone 
de porumb, cu peste 300 tone mai 
mult ca în ziua precedentă. (Con
stantin Căpraru, corespondentul 
„Scînteii").
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Casa de Oameni
La casa de copii școlari din 

Siglietu Marmației și-au dat in- 
tilnire 40 de bărbați, însoțiți de 
familii. Erau tare emoționați. De 
ce? Cu 25 de ani in urmă ei 
formau aici primele clase ale 
acestui lăcaș de ocrotire socială. 
Erau orfani de război ; unii își 
pierduseră părinții, iar alții nici 
măcar nu-i cunoscuseră. Ani de 
zile aceasta le-a fost casa si fa
milia. aici au invitat să mun
cească, să viseze și să îndrăz
nească. La apelul de acum al 
projesorllor au venit să spună 
„prezent" din toate colturile 
țării. Fiecare a precizat si pro
fesia : Marin — electrician, 
Gheorghe — profesor, loan — 
maistru. Alexandru — timplar, 
Vasile — tehnician. Viorel — 
medic, Nicolae — inginer. Ion — 
cadru militar... si. tot' asa, pină 
la 40. De față erau copiii lor 
copiii casei de ' copii. A fost 
aniversare plină de emoții 
semnificații.

Și 
o 
Și

| Avem
și fotografia...

I Ca să nu spună lumea că nu
mărul mistreților ieziți in bătaia

I puștii la primul ceas după des- 
| chiderea sezonului e cam— vi- 

nătoresc, Alexa
I Nimăt, Teodor Mărgineanu și.

Ioan Blaj (din județul Sălaj) 
' și-au fotografiat „recolta", după 

care ne-au trimis „documentul" 
la redacție. Cu fotografia pe 
masa de scris ne-am tot uitat 
la cel patru mistreți — culcați 

| pe-o parte, unul lingă altul, ca
niște urși întinși la soare in gră- 

1 dina zoologică — și ne-am
trebat: s-o
N-am publicat-o, fiind 
mare. In schimb, facem publică 
isprava vinătorilor.

„Flotantă"
— Cu ce te ocupi?, a fost în

trebată Lenuța Ghiocel, venită 
la Botoșani tocmai de prin 
părțile Olteniei.

— Vreau să-mi pun viza de 
flotant pe buletinul de identi
tate și apoi să mă prezint la 
oficiul forțelor de 
tru încadrare.

— Atunci să vă 
miliție pentru...

Si, intr-adevăr, a
la miliție. Nu insă pentru o 

■ărk'a viză de flotant", ci pen- 
i fă. se intocmi un dosar pe 
Viei 
r Sj
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Teodor. Victor

in- 
publicăm ori nu ? 

prea

muncă, pen-
conduc la

fost condusă

’u pe ~l'j : inșelă-
- lui perso- 

.nta" a' fost 
său stabil 

Deocamda- 
ce va fi ju- 

iă devină din 
/alt^-varte! f , 

jI
r de leac

' dărniciei pionierilor 
este semănat din 

această tocimnă, cu 
te. După ce au ajutat 

,‘ul porumbului, carto- 
gumelor — acțiuni evi- 
cu cităva vreme in 

ii de unul din faptele 
diverse — ei au pornit 

M de stringere a plante- 
t.edicinale. La Valea §eacd, 

ia Mare, Halmeu, Turulung, 
i, Viile-Satu Mare. Homo- 

jde, Ardud, Medieșu Aurit. 
,vada și in alte sate, purtătorii 
ravatelor roșii cu tricolor au 

idunat insemnate cantități din 
frunze de căpșuni, de nuc și de 
castan sălbatic. Colegii lor din 
municipiul Satu Mare (școlile 
generale nr. 7 și 8) au strins și 
ei o bogată recoltă de măceșe 
și fructe de pădure. Lista micu
ților care slujesc in acest fel 
„farmacia verde" ar putea con
tinua. Păstrăm insă spațiu și 
pentru alte județe.

...Si la cules 
de porumb

„Mai cu spor, copii, 
mai cu spor să ieșiți 
ziar" — zise profesoara, 
semințe intre dinți.

...Scena s-a petrecut zilele tre
cute pe una din tarlalele pe care 
200 de elevi ai Școlii generale 
din Șimand, județul Arad, lu
crau de zor la culesul porum
bului. Erau, bineînțeles, și pro
fesori cu ei. și tot bineînțeles 
majoritatea acestora munceau cu 
hărnicie, oferind exemple mobi
lizatoare. Numai profesoara 
Viorica Bus prefera, ca și colega 
sa. Diana Păun, să stea și să spo
rovăiască pe marginea grămezii 
de știuleți adunați, de elevi. Așa 
au ajuns la ziar și dumnealor 
— mai intii la ziarul județean 
„Flacăra roșie", iar de 
noi.

Doua liste
Șeful grupului de pază 

Vizată Dolj, Gheorghe 
ne trimite două liste, 
prinde numele

b

munciți 
bine la 
spărgind

aci la

milita- 
Cionac, 

_ __ __ ___  ___  Una cu-
____.'.J si prenumele 

unor paznici vigilenți. cu ochi 
de Argus, precum P. Marin, 
Nicolea Badea, Constantin Bă
nici-, Aurelia 
mitru J'

Marinescu-, Du
mitru Marin Si alții. A doua 
listă i/ișiră alte nume si pre
nume de răufăcători, certați cu 
legea, iar in dreptul fiecăruia 
obiectele sustrase din diferite 
locuri. Parcurgem această a doua 
listă ( 
prins 
butoi, 
plastic, 
firea, 
rișat 
de colectare 
sticle goale! Dar culmea a i a- 
tins-o un oarecare J. Bărbulescu. 
în timp ce un pescar amator își 
potrivea momeala în undiță, 
Bărbulescu i-a subtilizat ranița 
in care se aflau... baboii prinți 
pină, atunci. Dar in, loc de sa
ramură. a înghițit in sec.

Rubrică realizată de
Gheorghe MITROI 
și corespondenții „Scînteii"

unul a fost 
! fura

si zimbim : 
in timp ce 

altul " un— bidon 
. O femeie 

Olgufa 
noaptea

un
de 

__ .'j in toată
Neagoe. s-a fu- 
la un centru 

ca să sustragă—
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

Ciad primarul nu-și asuma 

răspunderi pentru rezolvarea 

problemelor
Din comuna Costișa-Neamț. o 

scrisoare adresată secretarului ge
neral al partidului nostru, in nu
mele unor membri cooperatori, se
siza abateri ale secretarului comi
tetului de partid și primarul loca
lității, Vasile Rotundu.

în primul rind, semnalau ei, pri
marul nostru nu locuiește cu noi, 
ci face naveta la Piatra Neamț, de 
unde vine „dimineața" la ora 9 și 
pleacă la ora 16. O bună parte din 
timpul cit se află in comună și-I 
petrece la bufet și restaurant, in 
compania unui bun amic de pahar, 
Vasile Sirbu, secretarul consiliului 
popular comunal. în scrisoare se 
făceau și alte afirmații in legătură 
cu munca și preocupările prima
rului.

în răspunsul Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R. se relatează 
că Vasile Rotundu a fost promovat 
secretar al comitetului comunal 
de partid în anul 1974 și, într-o pe
rioadă, a obținut rezultate bune in 
muncă. în acest an insă nu a mai 
muncit corespunzător, fapt pentru 
care a fost- criticat și chiar chemat 
în fața secretariatului comitetului

județean de partid. Este adevărat 
că face naveta in comună de la 
Piatra Neamț, unde locuiește, și de 
multe ori se prezintă, tirziu sau 
pleacă devreme din comună, ceea 
ce influențează negativ munca sa 
și a organului de partid. Se con
firmă și faptul că nu are un stil 
corespunzător de activitate cu ca
drele de bază din comună, că se 
implică insuficient in rezolvarea 
problemelor economice din C.A.P. 
Sint adevărate și afirmațiile în le
gătură cu relațiile dintre acesta și 
secretarul consiliului popular./

Ținind seama de toate acestea, 
secretariatul comitetului județean 
de partid a hotărît eliberarea tov. 
V. Rotundu din munca de secretar 
al comitetului de partid și primar 
al comunei, trecerea sa in produc
ție și alegerea in aceste funcții a 
unui cadru competent din comună. 
De asemenea, s-a stabilit schimba
rea, ca necorespunzător, din funcția 
de secretar al biroului executiv al 
consiliului popular, a lui Vasile 
Sirbu și înlocuirea tov. Nuța Popa 
din munca de secretar al organiza
ției de bază.

rea de studii tebnico-economice, 
studii de dezvoltare, documentații 
tehnice și de execuție și in mai 
mică măsură pentru realizarea de 
lucrări de cercetare-dezvoltare care 
să se finalizeze in prototipuri de 
produse noi, in proiectarea și omo
logarea de tehnologii moderne de 
produs, ori cu aplicabilitate gene
rală. în primele șapte luni ale anu
lui au fost prevăzute și s-au omo
logat numai două prototipuri de 
produse și o singură tehnologie.

Deși centrul are o puternică bază 
de producție, anul trecut numai 20 
la sută din capacitate, iar in pri
mele șapte luni din acest an numai 
10 la sută a fost destinată execu
ției de prototipuri și, modele expe
rimentale. o mare parte din capa
citatea atelierelor de prototipuri 
fiind ocupată cu alte lucrări, precum 
și cu pregătirea fabricației pentru 
întreprinderea de mecanică fină 
București și întreprinderea „Ba
lanța" — Sibiu. Insuficientă atenție 
se acordă folosirii depline a capa
cității utilajelor din dotare — intre 
40—60 la sută față de 85 la sută in 
ramura construcțiilor de mașini. Se 
înregistrează intirzieri in valorifi
carea in producție a unor lucrări

efectuate la centru. Încheiate cu 
omologări de prototip.

Se apreciază că consiliul științific 
al centrului nu a acționat cu hotă- 
rire pentru cuprinderea tuturor 
domeniilor din profilul urtității și 
eliminarea neajunsurilor. Pe de altă 
parte, activitatea filialei din Sibiu 
a fost neglijată, controlul și îndru
marea acesteia fiind făcute in prin
cipal prin chemarea cadrelor de 
conducere la București.

Centrala industrială pentru ma- 
șlni-unelte, mecanică fină șl scule, 
Direcția pentru mecanică fină și 
scule și institutul central de cer
cetări pentru construcția de mașini 
nu au asigurat in mod corespunză
tor îndrumarea, sprijinul și contro
lul activității centrului. în perioada 
controlului. M.I.C.M. a luat măsura 
de completare a postului vacant de 
director al centrului și a fost inlo- 
cuit directorul tehnic. S-au luat 
măsuri menite să elimine deficien
tele in planificarea și finanțarea 
activității de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, in organiza
rea. îndrumarea și controlul activi
tății. S-au stabilit, de asemenea, 
măsuri pentru utilizarea mai efi
cientă a bazei materiale, a perso
nalului de cercetare și proiectare.

Mulțumiri autorului sesizării

(nu si... organizatorilor odihnei)

Control multilateral, 

măsuri eficiente
Consiliul Central de Control Mun

citoresc al Activității Economice și 
Sociale a efectuat un control mul
tilateral asupra activității filialei 
din Sibiu a Centrului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mecanică fină și scule, in 
urma unei scrisori adresate condu
cerii partidului postru. Din capul 
locului s-a stabilit că afirmațiile 
referitoare la coordonatorul filialei, 
ing. Ion Popa, și la secretarul or
ganizației de partid, ing. Matei Wi- 

- serner, nu se confirmă : ele gu ur
mărit denigrarea acestor specialiști 
apreciați pentru activitate susținută 

j pe\ lipie, profesională și obșteasqi..
• Din raportul de cercetare rezulta, 
totuși, că se confirmă afirmațiile 
din sesizare potrivit cărora în, ca
drul filialei există cazuri de indis
ciplină : se acordă cu ușurință în
voiri. se fac numeroase deplasări 
nejustificate. îndeosebi la Bucu
rești. în primele șapte luni ale 
acestui an au existat peste 2 500 ore 
Învoiri și 140 deplasări, dintre care 
99 la București. împreună cu comi

Reșița - 
spre

(Urmare din pag. I)
așa cum le este vrerea și 
puterea de a face. Asta im
plică responsabilitate civi
că, simț al timpului, co
mandament al epocii.

Reșița era un fel de 
„terminal" din punctul de 
vedere al conexiunilor la 
rețeaua rutieră și fero-, 
viară din sud-vestul tă
rii. Acum nutrește alte 
ambiții, pe/ măsura vas
telor perspective ce i 
se deschid județului Ca
raș-Severin în proiectele- 
program ale Congresului al 
XII-lea al partidului. 14 lo
calități din județ vor deveni 
în viitorul cincinal puter
nice centre industriale. I-a 
Anina, volumul investițiilor 
va crește de 2.8 ori. la Ora- 
vița de 1.6 ori. la Moldova 
Nouă de 1.7 ori. Orașe ca 
Bozovici vor realiza o pro
ducție industrială globală 
mai mare cu 154,3 la sută 
decit cea actuală. Hercula- 
nele cu, aproape 200 la sută, 
Oravița cu 430 la sută. To- 
plețul cu 170.6 la sută. Ca
ransebeșul cu 182 la sută. 
Transformați cifrele astea 
in produse, in bunăstare, in 
calitate a vieții si veți în
țelege ce înseamnă ambi
țiile unui județ care are 
capitală Reșița !

Timpul pe care îl trăim, 
ritmurile de dezvoltare 
pe care ni le-am im
pus nouă înșine odată 
cu tara întreagă, la che
marea partidului, a se
cretarului general, ■ tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
față de propășirea armo
nioasă a tuturor zonelor țâ
rii, constituie — asa cum 
îmi spunea inginerul Iacob 
Voia, șeful laboratorului de 
cercetări mașini-hidrauli-

Din inimile țării, 
un cîntec pentru țară 

UN POEM CORAL DEDICAT PATRIEI

tetul județean de' partid, au fost 
stabilite acțiuni cu caracter educa
tiv, lă care să participe toți oame
nii muncii din filială și s-au luat 
măsuri de organizare mai bună a 
activității filialei.

în raportul de cercetare se sub
liniază, de asemenea, câ au fost 
analizate și aspecte ale activității 
Centrului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru meca
nică fină și scule, căruia ii este sub
ordonată filiala din Sibiu. După ce 
sint menționate unele realizări, se 
precizează că acestea au fost insa 
diminuate de unele neajunsuri. Deși 

truVji,, i s-au stabilit la începu
tul fiecărui an sarcini valorice 
pentru întreaga capacitate de cer
cetare. inginerie tehnologică și 
de producție, acestea , nu au 
avut acoperire integrală prj.il 
obiectivele nominalizate in plan ; 
în 1979 centrala de resort i-a 
acoperit doar 40 la sută din capa
citatea de cercetare-proiectare : cea 
mai mare parte din această capaci
tate a fost folosită pentru întocmi

Familia Mircea Marinescu din 
București a dorit, la recomandarea 
unor lucrători de la biroul de turiSm 
din apropierea pieței Sf. Gheor
ghe, să-și petreacă concediul de 
odihnă la un hotel din stațiunea 
Crivaia, județul Caraș-Severin. A 
fost însă determinată să renunțe la 
sejur, deși plătise anticipat pentru 
12 zile, datorită lipsei de ospitali
tate a personalului hotelului „Bir- 
zava" și condițiilor necorespunză
toare de cazare. într-o scrisoare 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. autorul scrisorii solicita 
luarea unor măsuri severe impotri- 
va celor ce se fa'c vinovați de aces
te lipsuri, „pentru a scuti in viitor 
pe alții de asemenea necazuri".

Ministerul Turismului, căruia i-a 
fost dată sesizarea spre soluționare, 
precizează în răspunsul său că ma
joritatea aspectelor sesizate s-au 
confirmat. Unitatea „Birzava" nu 
este'gospodărită și întreținută co- 
rtjspufizățdr; a¥e multe defecțiuni și 
lipsuri în dotare, personalul, in spe
cial . șeful .unității, nu depune in
teres. nu are capacitatea organiza
torică necesară pentru a conduce 
o astfel de unitate. Se face răspun
zător pentru modul de întreținere 
a bunurilor pe care Ie are in pri
mire, de nepregătirea și nerepara- 
rea spațiilor de cazare, pentru ca 
turiștii sosiți la odihnă să le gă
sească corespunzătoare.

Pentru toate acestea, șeful unită-

»

ții. Constantin Juderea, a fost în
locuit din funcție, iar recepționera 
Maria Apo’stu — sancționată. De 
asemenea, s-a stabilit ca toate ca
merele cu defecțiuni să fie re'para- 
te, iar unitatea să intre in repara
ție generală in luna octombrie a.c. 
De asemenea, conluziile controlului 
efectuat voi- fi prelucrate cu întreg 
personalul din sectoarele respecti
ve ale O.J.T. Caraș-Severin. Auto
rului scrisorii i s-a mulțumit in 
scris pentru sprijinul dat prin sem
nalarea lipsurilor.

Toate bune și la locul lor. cum 
se spune. Totuși a fost nevoie de o 
scrisoare adresată conducătorului 
partidului și tării noastre pentru a 
se constata că „unitatea nu este 
gospodărită și întreținută corespun
zător", că „șeful unității nu depune 
interes, nu are capacitatea organi
zatorică" necesară, că „nu sint re
parate spațiile de cazare" ?

Poate că ar fi trebuit să se facă 
referiri în , răspuns și la controlul,,,, 
exercitat de organele locale, mai 
ales ale O.J.T, Caraș-Severin, și 
chiar ale ministerului asupra felu
lui cum își fac datoria cei plătiți 
pentru ca oamenii muncii care 
merg la odihnă să se simtă cit mai 
bine, să-și refacă forțele, nu să-și 
ia valiza si să se întoarcă acasă.

Neculai ROSCA

Tradiția corală se
culară a poporului 
nostru și-a aflat in 
ultimele decenii îm
pliniri majore atit in 
arta interpretativa 
(prin strălucitul exem
plu ai ansamblului 
„Madrigal"), cit mai 
ales in creația compo
zitorilor contemporani. 
Numărul impresionant 
de prime audiții care 
au răsunat in cele două 
ediții ale Festivalu
lui național ,«Cin tarea 
României" nu numai 
in programele coruri
lor profesioniste, ci și 
la formațiile de ama
tori, demonstrează vi
talitatea genului vocal, 
în luna august, cu pri
lejul aniversării zilei 
noastre naționale, o 
delegație a Uniunii 
compozitorilor și mu
zicologilor a inminat 
președintelui țării, to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. un po
em coral izvorit din 
sentimentele de min- 
drie patriotică ale po
porului nostru față de 
înfăptuirile in con
struirea societății so
cialiste : Din inimile 
țării, un cîntec pentru 
țară de Radu Paladi.

Consecvent drumu
lui creator ce și l-a 
ales de la primele 
partituri corale. Radu 
Paladi a sondat ne
contenit muzica popu
lară. reușind să se 
identifice cu expresia 
particulară a melosu
lui folcloric. Muzica 
sa țișnește din a- 
dîncul inimii unui 
creator robit de ine
ditul ritmului popu
lar, de frumusețea și 
gingășia doinelor, ba

ladelor, colindelor și 
jocurilor strămoșești. 
Tripticul coral „Din 
inimile țării, un cintec 
pentru țară" se înscrie 
printre piesele de am
plă factură populară, 
finalul irizant de su
nete și chiote de ve
selie imprumutind at
mosfera sărbătorească1 
a unei nopți de august 
străbătută de artificii 
multicolore.

Poetul Nicolae Dra- 
goș a transpus in cu-. 
vinte calde sugestiva 
muzică a lui Radu Pa
ladi. extrem de greu 
de /strunit in versuri 
fixe, inchegind un 
poem tonic, lumi
nos. pe alocuri cu 
accente de odă. Fi
nalul este un imn 
adresat oamenilor mi
nunați ai acestui pă- 
mint și conducătorilor 
de azi: „Este vremea 
celor mulți / Celor ce 
prin fapta lor / Duc 
lumina-n vîrf de 
munți / Și trăiesc in 
viitor".

Partitura muzicală a 
lui Radu Paladi. struc
turată în trei mici po
eme corale a cappella 
(diferite ca factură, 
scriitură, atmosferă), 
se impune prin bogă
ția materialului tema
tic și prin originala 
construcție arhitecto
nică. Partea intii — o 
veritabilă chemare la 
unitate, la viață nouă, 
la sărbătoare — se re
marcă prin complexi
tatea ritmică, schim
bările de accente, cu 
dese întreruperi, in 
care pauza creează 
momente de tensiune 
dramatică. Un cintec 
expresiv de mare sim

plitate, Încredințat al
ternativ altistelor și 
bașilor, ce pregătește 
suprapunerea unui 
grup vocal concertino 
— alcătuiește partea 
mediană a lucrării. 
Procedeul tehnic (su
prapunerea a două 
coruri) declanșează 
efecte sonore ine
dite. Partea a 3-a 
se constituie intr-un 
iureș de veselie, de
bordant prin ritmica 
de o neobișnuită viva
citate, silabele ono
matopeice imbinin- 
du-se cu temele de joc, 
popular ce exprimă 
imnul de slavă al poe
mului. Unitatea lucră
rii rezultă din aluatul 
de esențS. populară, 
din îmbinarea perfec
tă a secțiunilor. din 
construcția identică a 
introducerii și finalu
lui. dar mai ales din 
atmosfera de optimism 
general ce străbate ca 
un fir roșu întreaga 
partitură. Rind perind, 
vocile se divid și se 
unesc ca într-un piriu 
de munte ce nu cu
noaște' decît obstacolele 
sfincii pină la ieșirea 
din văile șerpuite ale 
naturii.

Muzica lui Radu 
Paladi revarsă prospe
țime și forță emoțio
nală cuceritoare. Con
cizia expresiei mărește 
efectul dramatic. Fre
nezia finalului dobân
dește Virtuți proprii 
spiritului românesc. 
Este un imn dantesc 
de esență populară ce 
vine, parcă din „ini
mile țării".

Viorel COSMA

„ALMANAHUL 
CUTEZĂTORII"
O frumoasă inițiativă editorială a 

Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor realizată cu succes : 
apariția „Almanahului Cutezăto
rii". Din bogatul cuprins re- 

, marcăm paginile de educație politi- 
co-cetățenească. atractivele rubrici 

■ dedicate științei. învățămintului 
modern, literaturii și artei, dar, în 
egală măsură, și sportului, jocuri
lor distractive, umorului, ..Almana
hul Cutezătorii" bucurindu-se de 
aportul unor prestigioși colabora
tori.

■ • 1

fereastră 
viitor

ce — „garanția unei reuși
te ce ne este pe măsură".

în ultimul an al cincina
lului 1976—1980. valoarea 
producției globale indus
triale a județului Caraș- 
Severin se prevede să fie 
de aproape 20 miliarde lei. 
cu 64 la sută mai mare fată 
de cea realizată in 1975. în 
1985 se. estimează o crește
re de 73 la sută față de cea 
din 1980.

în timpul vizitei sale la 
Reșița, in septembrie 1978, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, arăta că „Reșița 
trebuie să devină unul din 
detașamentele fruntașe in 
lupta pentru realizarea 
unei revoluții în tehnică, 
pentru o calitate nouă...". 
Ceea ce. reșitenii. oameni 
ai unei nedezmințite voca
ții a industrialului, execu
tori ai unor vaste progra
me cu caracter prioritar 
privind valorificarea pu
terii energetice, a riurilor 
țării, privind dezvoltarea 
transportului feroviar și 
naval, privind propria lor 
condiție de viată — fac 1 
Căci starea de spirit și de
viza fiecărui reșitean este t 
„Sint și fac 1“

O deviză care -se trans
mite ca tntr-un legămint 
copiilor Reșitei. acei pui de 
oameni pe care i-am văzut 
traversînd orașul cu exube
ranța lor, cu voioșia lor, 
cu optimismul lor atit 
de contagios, izvorit din 

' sentimentul că lor le apar
ține totul. Cind acești co
pii vor fi adolescenți sau 
adulți, ei vor duce moște
nirea unei epoci de aur. 
dar și de mari eforturi și 
năzuințe întru înflorirea 
continuă a pămintului ro
mânesc.

Critic de formație și ți
nută universitară, publi
cist ardent și poet de reve
rii delicate, istoric literar 
cercetind cu acribie mor
mane de arhive prăfuite 
insă capabil să se înalțe 
din ele și in spațiul ficțiunii 
poetice ori narative, pro
filul lui I. D. Bălan este 
mai complex decit răsfoi
rea unei cărți sau alteia 
ne-ar putea lăsa să deslu
șim. Cea mai izbitoare tră
sătură a scrisului său. nu 
știu și dacă definitivă, 
pare să fie entuziasmul 
critic și. mai în general, 
literar. Nu un entuziasm 
gratuit, declarativ, ci unul 
al faptei, căci criticul este, 
in primul rind. autorul 

.unor veritabile restituiri, 
ce nu pot fi ignorate, am
ple reconsiderări fără de 
care literatura noastră ar 
fi mai săracă. Cele mai 
concludente sint mono
grafia masivă consacrată 

v lui Octavian Goga și, 
de curind, o serioasă, nu
anțată- lectură critică a 
poeziei sociale a contradic
toriului Aron Cotruș. Recen
ta sa carte, „Constelații di
urne". are un titlu simbolic, 
sugerind dominanta solară a 
figurii lăuntrice a criticului, 
trăsătură al cărei efect este, 
entuziasmul amintit mai 
înainte. Mai exact ar fi să 
spunem insă că ambele 
traduc atitudinea și apti
tudinea constructivă, voca
ția edificării moștenită 
poate de la acei iluștri 
înaintași care au fost har
nicii, solizii cărturari ar
deleni, cu marele lor simț 
critic și etic, cu seriozita
tea. un pic mohorită, . cu 
care s-au înhămat la opera 
de trezire, consolidare ,și 
apărare a conștiinței na
ționale și sociale. în aceas
tă privință, criticul de azi 
nu este primul dintr-o ge-

neratie nouă, ci un urmaș 
actionind in alte condiții, 
deosebite nici vorbă, dar 
vădind aceeași mare serio
zitate și răspundere civică 
in demersurile sale. Tstoric 
literar informat, cu jude
căți cumpănite și limpezi, 
trase din carele blindate 
ale documentelor. I. D. Bă
lan nu este un ci'itic „scep
tic", blazat de atitea cite’ 
știe. Erudit, dar nu pină in 
virful unghiilor,, el este un

CRONICA LITERARA
ticulare. specifice ale vieții 
sociale, că ele pun in cau
ză. slujind-o sau nu. exis
tenta umana determinată 
istoric. De aceea spuneam 
că istoricul și criticul lite
rar este un urmaș, el imi
tă niște modele : cărturarii 
ardeleni, și desigur nu nu
mai ei, n-au conceput cul
tura ca pe un scop in sine, 
dezlegată de datoria subor
donării sociale, ci. din con- 

Mra. ca un tezaur viu /de

ției umane, destinată a 
sluji, fără a se simți umi
lită. unor idealuri înalte 
in numele cărora mulți 
s-au jertfit și nu doar la 
masa de Scris 1 Dintr-un 
asemenea context si com
plex de imprejurări. cultu
rale, îstorico-literare cred 
că izvorăște și concepția 
lui I. D. Bălan despre rolul 
social activ al artei si lite
raturii. a.1 culturii, concepție 
..legalizată" definitiv in anii

nia în numeroase proble
me ale actualității. Este 

z totuși un entuziasm ce n-a 
pierdut, la origini, legătura 
cu luciditatea căci, in con
cepția criticului militant, 
„"cuvintul" — literatura —■ 
trebuie subordonat formă
rii unui om nou. cu o „ra
țiune despovărată de pre
judecăți", cu o „gindire 
îndrăzneață" și bogata, 
„ființă lăuntrică" luminată 
de conștiința de „om al

Critica militantă
ion dodu BALAN: „Constelații diurne66

cărturar cu un foarte plin 
sentiment al culturii vii. 
destinată nu epatării, ci 
consolidării spirituale. îm
bogățirii cititorului său. 
Căci există, se știe, erudiți 
uscați, pergamentoși. a că
ror pedanterie enciclope- 
distă abia de mai acoperă 
o mare frică sau .neputință 
de a plonja in realitatea 
vie. critici de cabinet ce 
nu mai pot umbla pe pă- 
mint decit. sprijiniți in 
citate și trimiteri biblio
grafice ca niște garduri de 
protecție puse în fata ză
pezii realității. Departe' de 
un asemenea simptom de 
devitalizare. critica cultu
rală a lui I. D. Bălan este 
vie. robustă, nutrită per
manent de o gindire larg 
ancorată in realități, in 
prezentul său istoric. Este 
o critică a cărei principală 
calitate provine din con
știința că literatura, arta, 
cultura sint fenomene par-

argumente. modele de lup
tă. „Scripturile". croni
cile. in concepția lor. pu
teau fi mai tăioase decît
sabia : uheori le purtau
ascunse, conștienți de marea 
lot* putere socială, politică, 
morală. Șincai rătăcind cu 
cronicile in desagi nu 
inspiră numaidecit compa
siunea și niinia știrbite de 
un destin tragic : acea pe
regrinare a invățatului ar
delean cu aparent umila 
traistă ascunzind tăioasele 
dovezi ale drepturilor noas
tre poate fi foarte bine 
comparată și cu un trans
port clandestin de arme de 
luptă. Teribile, ajungind 
pină la urmă. în: miinile 
cui trebuie, asemenea arme 
își vor fi făcut pe deplin 
datoria. în orice caz. aceas
ta este funcția culturii, a 

«erudiției in mentalitatea 
' și in munca literară a căr
turarilor ardeleni : anexată 
de viață, „vasală" condi-

socialismului. Pentru I. D. 
Bălan deci, cuvintul este o 
„cetate" inexpugnabilă și 
scriind că „nimeni nu ne-a 
putut cotropi in cazematele 
cuvintelor limbii române" 
el face de fapt elogiul 
funcției militante a cuvin- 
tului scris, al artei și lite
raturii câre răspunde unui 
apel al existenței comuni
tare și al simțului solida
rității umane. Căci crea
torii. marii solitari ai foii 
albe de hirtie sau ai pinzei 
„neîntinate" de penel, spo
resc prin actul lor. nu 
„taina" lumii, ci volumul 
solidarității umane in lume, 
impotriv-a însingurării. în
străinării, amneziei, pentru 
comuniune și înălțime spi
rituală. Acestea sint rațiu
nile adinei ale increderii 
criticului in forța cuvintu- 
lui. izvoarele acelui „entu
ziasm" purtat nu o dată 
pe unda lirismului patetic 
cu care își angajează opi-

obștii". Scriitorul este un 
„arhitect de conștiințe" 
animat de patriotism, un 
creator liber pentru un om 
liber care n-are nevoie de 
„literatura călduță". în fine, 
spiritul militant al criticu
lui se vădește in fapta *a 
culturală : I. D. Bălan ma
nifestă o reală predilecție 
pentru „cazurile" grele, di
ficili ale istoriei noastre li
terare. . Căci el n-a trecut, 
fără să le deschidă, pe 
lingă citeva, mari porți, 
încuiate o vreme, ale li
teraturii române. Alții, 
poate, vor fi mai subtili, 
mai speculativi, mai... pă
trunzători pe aceste porți 
gata deschise: lui I.D. Bă
lan ii rămine meritul fun
damental al pionieratului. 
Dealtfel, este propriu cri
ticului marxist. militant 
de a nu toci căile prea 
umblate și de a se „ațnes- 
teca" in probleme compli

cate, controversate. de a 
aborda mari personalități 
contradictorii asumindu-și 
dificultăți, dar și riscuri 
inerente. Pe lingă lămuri
rea unor importante ches
tiuni teoretice, ideologice, 
autorul ‘„Constelațiilor • di
urne" are marele merit de 
a fi scris studii temeinice, 
informate, cu interpretări 
viabile, punind de fapt, in 
circulație, pentru matele 
public, opere de primă im
portanță ale literaturii ro- 
mâne. Firește, despre ase
menea demersuri nu măr
turisesc chiar toate pagi
nile scrise de I. D. Bălan, 
,ba unele par simple exer
ciții necesare ca antre
nament in vederea unor 
confruntări cu miză mai 
mare. în orice caz. din
colo de asemenea semne 
de oarecare orgoliu — căci 
ne e greu să ințelegem < 
altfel reluarea unor pagini 
realmente efemere, caduce 
— ne place natura foarte 
vie, activă ,a unui critic pe 
care puține lucruri il lasă 
nepăsător și rece. Sfidind 
parca „mutismul" aristo
cratic și distant al alto
ra. el ia cuvintul în
suflețit. de o adincă și 
consecventă credință in 
rolul activ al intelectua
lului. dar si conștient, 
poate că nu toate inter
vențiile. necesare, sint des
tinate a rămine in bronzul 
nemuririi : critica militan
tă este prin însăși natura 
ei și o foaie de tempera
tură a zilei ce trece.
I. D. Bălan nu are super
stiția rarității și a defini
tivului : el este permanent 
„in focarul timpului" cu 
întreaga lui personalitate 
polivalentă, dinamică.

C. STANESCU

cinema
• Deducțiile colonelului Zorin : 
PATRIA - 14.30: 17: 19.30.
• Adio, dar rămin cu tine : SCA
LA — 15; 17.30; 20, CAPITOL — 
15.30; 17.45; 20.
• Piedone Africanul : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18.30. LUCEAFĂRUL — 13; 15,30; 
18; 20,30. BUCUREȘTI — 14: 16.45;
19.30. FAVORIT — 8.45; 11,30; 14,15; 
17; 19.45.
• Albă ca zăpada și roșie ca tran
dafirul : CINEMA STUDIO — 16; 
18; 20.

• Mihail, cîine de circ : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14, MUNCA — 
16; 18; 20.
• Uraganul vine de la Navarone : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20.15; 
FEROVIAR — 9; 11.30; 14: 16,30; 
19. GLORIA — 9: 11.30: 14: 16,30; 19. 
MODERN — 9; 11.30; 14: 16.30; 19.
• Vacanță tragică : CENTRAL r~ 
15; 17,15; 19,30
• Frați de cruce : VICTORIA —■ 
15; 17,30; 20.
• Cineva ca tine ; FESTIVAL — 
13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Program de desene animate — 
9,15; 10.30; 11.45; 13; 14,15. Un om 
în loden — 16: 18: 20 : DOINA.
• Ultima frontieră a morții : 
TIMPURI NOI — 15: 17.15: 19,30.
• Ora zero : EXCELSIOR — 9;

11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, MELO
DIA — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 
20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15.
• Hoțul din Bagdad : GRTVTTA
— 9; 11,15; 13.30; 15.43; 18; 20.15, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Jachetele galbene : BUZEȘTI — 
15.45; 18; 20, COTROCENI — 15.30; 
17.45: 20.
• Capcana pentru rață : DACIA
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,
PACE/N. — 16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv : 
BUCEGl — 16; 18; 20.
• Nu pot trăi fără lăutari s DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : 
FERENTARI — 15,30; 17.30: 19,30.

• O casă sub soarele fierbinte : 
VIITORUL — 15.30: 17,45 ; 20.
• Misiunea Capricorn unu : GIU- 
LEȘTI — 9: 11.30: 14; 16.45; 19,30.
• Teatrul cel mare : MIORIȚA — 
9: 11.15: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Lumea Atlantide! : VOLGA —
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
ARTA — 9; 11,15; 13,30: 15.45;
18; 30.
• în numele papei rege : AURO
RA — 9; 11,1-5; 13,30; 15,45; 13: 
20,15.
• Zburați în înaltul cerului : 
POPULAR — 16; 18: 20.
• Omul-păianjen : TOMIS — 3;
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Dacă vei pleca î COSMOS — 
15.30; 17,30; 19,30.

• Fratele călăului ; FLACĂRA — 
15,30: 17.45 : 20.
• Acolo unde nu zboară pes
cărușii : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cu miinile curate : LIRA — 16; 
1.8; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 
19.30, (sala Atelier) : Aventură in 
banal — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim

fonic. Dirijor s Mircea Basarab. 
Solistă : Ilinca Dumitrescu — 20.
• Opera Română : Floarea, de 
piatră — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Șturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noap
te — 1.9, (sala Grădina Icoanei) 
Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.
e Teatrul „Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Jocul vieții și al morții...
— 19,30. (sala Studio) : Cinci ro
mane de amor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu-

lești) : Hotel „Zodia gemenilor* — 
19.30, (sala Majestic) : Dragoste 
periculoasă — 19.30.
• Teatru] evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 18.30,
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Boema ri.de, 
cîntă și dansează — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Bun venit la Rapsodia
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* (la Clu
bul uzinelor ..Republica*) : Cine 
se teme de crocodil ? — 10: 12 30, 
(la Clubul T. 4) : Vara poeziei 
noastre — 18.
• Circul București : Olimpic circ
— 16: 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

ri.de
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Tovarășul Nicolae CeausescuJ -*
si tovarășa Elena Ceausescu 

s-au întîlnit cu tovarășul Pedro Antonio Saad
(Urmare din pag. I) 
scos în evidență profundele mutații 
în raportul de forțe, marile schim
bări revoluționare și sociale care se 
produc in lume, ca urmare a afir
mării tot mai puternice a voinței po
poarelor de a pune capăt vechii po
litici de forță și dictat, de a fi stă- 
pine pe sbarta lor și de a-și organiza 
viața potrivit propriilor interese și 
năzuințe, fără nici un amestec din 
afară.

A fost exprimată solidaritatea ce
lor două partide cu lupta popoarelor 
din țările Americii Latine pentru a 
dispune în mod liber de bogățiile lor 
naturale, în interesul dezvoltării eco

La București s-a deschis seminarul internațional

„Rolul și contribuția studenților la lichidarea 
fenomenului subdezvoltării46

Miercuri dimineața au început la 
București lucrările seminarului in
ternațional organizat de Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, cu tema : ..Ro
lul și contribuția studenților la li
chidarea fenomenului subdezvoltării". 
La seminar participă reprezentanți ai 
unor organizații studențești din țâri 
socialiste, mișcări de eliberare na
țională. țări in curs de dezvoltare și 
țări capitaliste dezvoltate, precum și 
ai unor organizații studențești regio- 
r e și internaționale.

Ucrările seminarului au fost des
chise de Ion Sasu, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România.

După ce a salutat pe participanții 
la seminar. Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
a evidențiat concepția și contribuția 
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al Partidului Comunist

O nouă promoție a Institutului central 
de pregătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația de stat
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

au avut loc sesiunea de susținere a 
proiectelor de absolvire și festivita
tea de inminare a diplomelor celei 
de a șaptea promoții a Institutului 
central de pregătire a cadrelor de 
conducere din economie și adminis
trația de stat.

La încheierea sesiunii. într-o at
mosferă însuflețită, cadrele didacti
ce și cursapții au adresat o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care se spune : 
Mult stimate tovarășe secretar ge
neral. vă aducem un fierbinte omagiu 
de dragoste și devotament. expri- 
mind din adincul inimii cele mai 
profunde sentimente de aleasă pre
țuire. recunoștință și vii mulțumiri

Hărnicia și capacitatea creatoare 
a oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)
transportul porumbului. în județele 
și unitățile agricole, unde .culesul 
este întirziat, trebuie să se acționeze 
energic, printr-o amplă concentrare 
de mijloace mecanice si forte uma
ne. practic a tuturor locuitorilor 
de la sate, pentru strîngerea în 
scurt timp a întregii recolte. Tot
odată, tinînd . seama că o mare 
parte din producția de porumb re
coltată se află pe cimp. este ne
cesar ca activiștii de partid și de 
stat trimiși în unitățile agricole 
să acționeze cu cea mai mare răs
pundere, împreună cu organele a- 
gricole județene și întreprinderile 
de specialitate, pentru buna orga
nizare și desfășurare a transportu
lui — aslgurînd folosirea deplină a 
tuturor autocamioanelor. încărca
rea si descărcarea lor rapidă — 
astfel ca întreaga recoltă să fie 
urgent pusă la adăpost, evitîndu-se 
orice pierderi.

Pe același plan, al urgentelor, se 
află incheierea insămintărilor de 
toamnă. După cum se știe, un șir 
de județe au raportat terminarea 
acestei lucrări: in altele. însă, 
ritmul în care s-a lucrat pină 
acum a fost necoresnunzător. 
Timpul este înaintat și. de aceea, 
în județele unde semănatul a rămas 
in urmă, organele și organizațiile 
de partid, consiliile unice agroin
dustriale. conducerile unităților au 
datoria de mare răspundere de a 
organiza și concentra în asa fel 
mijloacele mecanice, forțele meca
nizatorilor incit in citeva zile sâ- 
mînța de grîu să fie pusă sub
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nomice șl sociale, al ridicării nive
lului de trai al populației, cu popoa
rele care luptă împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocoîo* 
nialismului, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru triumful 
idealurilor democrației, păcii și pro
gresului social.

S-a apreciat, totodată, că trebuie 
acționat cu mai multă fermitate în 
direcția stabilirii in viața interna
țională a unor relații noi bazate pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, lichidării subdezvol
tării și instaurării unei noi ordini 
economice mondiale, a unui climat 
de pace și securitate, de înțelegere

Român, președintele Republicii So
cialiste România, la lichidarea feno
menului subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. în continuare, A. S. Dajani, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. pentru România, a adresat un 
Salut din partea secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim. Audun 
Ofjord. directorul Centrului euro
pean al UNESCO pentru învăță- 
mintul superior, a adresat participan- 
ților un cuvint de salut din partea 
lui Amadou Mahtar M’Bow, directo
rul general al UNESCO.

în prima zi a lucrărilor au fost 
dezbătute probleme privind contribu
ția studenților la lichidarea fenome
nului subdezvoltării, întărirea inde
pendentei economice și politice, dez
voltarea națională, economico-socială 
a țărilor in curs de dezvoltare și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Lucrările seminarului contirjuă.

pentru grija permanentă si atenția 
neobosită pe care personal o acor
dați pregătirii și perfecționării cadre
lor de conducere din țara noastră.

Alături de toți comuniștii patriei, 
de întregul popor, ne exprimăm cu 
însuflețire și din toată inima deplina 
și unanima adeziune la hotărîrea 
adoptată de către Plenara C.C. al 
P.C.R. din 4-—5 iulie a.c. de a se 
propune la conferințele organizațiilor 
de partid județene alegerea dum
neavoastră de către cel de-al XH-lea 
Congres al partidului în funcția de 
secretar general al partidului, vă- 
zînd în aceasta garanția traducerii 
în viață a însUflețitoarelor prevederi 
ale Programului Partidului Comunist 
Român.

brazdă pe toate suprafețele pre
văzute.

Cu aceeași stăruință sînt chemate 
să acționeze organele județene de 
partid, organizațiile de partid de la 
sate pentru livrarea integrală a pro
duselor agricole contractate la 
fondul de stat. Aceasta este O în
datorire. o obligație de mare răs
pundere pentru toate unitățile ă- 
gricole, din toate județele. Econo
mia națională, contează pe toate 
produsele pe care unitățile agri
cole s-au angajat prin contracte să 
le livreze la fondul- de stat, iar res
pectarea contractelor este lege! 
De realizarea în întregime a livră
rilor la fondul de stat de către 
fiecare unitate depind asigurarea 
materiilor prime agricole necesare 
industriei prelucrătoare, buna apro
vizionare a populației cu produse 
agroalimentare, satisfacerea altor 
necesități ale economiei naționale.

De la un capăt la altul al tării, 
în întreprinderile industriale, pe 
șantierele de investiții, la sate, co
muniștii, toți oamenii muncii sint 
chemați să acționeze cu abnegație 
și elan revoluționar, cu întreaga 
lor capacitate de muncă si ini
țiativă, pentru ca zilele care au 
mai rămas pînă la Congresul parti
dului să fie zile ale muncii record, 
ale rezultatelor maxjme in produc
ție. Toate colectivele de oameni ai 
muncii să-si facă un titlu de onoa
re din a raporta marelui forum al 
comuniștilor că si-au făcut cu 
răspundere datoria, că si-au în
deplinit in mod exemplar sarcinile 
de plan ce le revin in acest an 
hotăritor al actualului cincinal!

Fond total de ciștiguri : 1 012 022 lei 
din care 291 013 lei report la cate
goria I. 

și largă colaborare in Europa și în 
întreaga lume, realizării de măsuri 
concrete de dezangajare militară, de 
dezarmare, și in primul rind de 
dezarmare nucleară, intensificării 
eforturilor pentru soluționarea tutu
ror problemelor dintre state pe calea 
tratativelor politice.

Tovarății Nicolae Ceaușescu și 
Pedro Antonio Saad au reafirmat 
hotărîrea celor două partide de a ac
ționa pentru întărirea prieteniei, so
lidarității și colaborării dintre parti
dele comuniste și muncitorești.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

Zilele filmului 
din R.D.G.

La cinematograful „Studio" din Ca
pitală au început, miercuri seară. 
Zilele filmului din R. D. Germșnă, 
manifestare organizată cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări a întemeie
rii Republicii Democrate Germane. 
Cu acest prilej a rulat lung-metrajul 
artistic „Post scriptum", film reali
zat în regia lui Roland Graf, care 
abordează o temă frecvent întîlnită 
in cinematografia contemporană, 
aceea a integrării tineretului in. so
cietate.

înainte de începerea spectacolului, 
au rostit alocuțiuni Constantin Pivni- 
ceru. director general adjunct la Cen
trala „România film", și Dieter Maede, 
director general al Studioului de fil
me artistice din Babelsberg, condu
cătorul delegației de cineaști din R.D. 
Germană aflată cu acest prilej în 
tara noastră.

Au participat Ion Găleteanu. secre
tar de stat la. Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Asociației cineaștilor, oameni de artă 
și cultură, un numeros public, pre
cum si delegația de cineaști din R.D. 
Germană.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Siegfried Bock, ambasadorul R. D. 
Germane la București, și membri ai 
ambasadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplbmatic.

(Agerpres)

Premii .
Recent s-a desfășurat la Zagreb cea 

de-a 12-a ediție a Festivalului inter
national al teatrelor de păpuși în 
limba esperanto. Țara noastră — pre
zentă la toate edițiile de pînă acum 
—- a fost reprezentată de Teatrul de 
păpuși din Constanta, înregistrind și 
de data aceasta un deosebit succes. 
Teatrul constănțean a obținut cel 
mai mare număr de .distincții (trei 
colective și patru individuate). De 
notat, intre altele, premiul pen
tru Spectacolul cu cel mai umanist 
mesaj, precum și premiul I de limbă, 
atribuit actriței Aneta Forna-Christu.

(Agerpres)

DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI SI iNVÂTAMiNTOLUI
Ministerul Educației și învățămîn- 

tului aduce la cunoștința celor inte
resați că. potrivit prevederilor Legii 
educației și învățămintului, perfec
ționarea cadrelor didactice din în- 
vătămintul de toate gradele se re
alizează prin unitățile de învățămint 
și cercetare științifică, astfel :

a) profesorii care predau discipline 
fundamentale și de cultură generală, 
potrivit specialității fiecăruia — prin 
universitățile din București. Brașov, 
Cluj-Napoca. Craiova. Galati, Iași și 
Timișoara, precum și prin alte insti
tuții de invătămînt superior :

b) profesorii care predau filozofia, 
economia politică și istoria — de că
tre Ministerul Educației și învâță- 
mîntului, impreună cu Academia 
„Ștefan Gheorghiu". Pregătirea pen
tru obținerea gradelor didactice a 
acestor profesori se va realiza prin 
universități și Academia de studii 
economice din București ;

c) profesorii care predau discipline 
de specialitate — prin universități, 
institute tehnice de invătămînt supe
rior, Academia de studii economice 
și alte ■ instituții de învătămînt. în 
funcție de specialitatea fiecăruia ;

d) învățătorii și educatoarele — 
prin liceele pedagogice ;

e) maiștrii-instructori — prin școli 
de maiștri și licee industriale de pro
fil :

t V
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9.00 Teleșcoală
9,55 Film serial : „Calvarul". Reluarea 

episodului 17
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,«I Curs de limba franceză
17,00 Reportaj pe glob : Oman — sud- 

estul Peninsulei Arabice
17.20 Viața culturală
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 In intîmpinarea Congresului al 

XH-lea al partidului. Reportaj- 
anchetă realizat la întreprinderea 
de mașini electrice București

19,40 Ora tineretului
20.20 La zi în agricultură

•»

Cronica zilei
Miercuri dimineața, tovarășul Vir

gil Trofin. viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe Ibinga Mag- 
watlgou. ministrul apelor și pădurilor 
din Republica Gaboneză. care a 
efectuat o vizită în tara noastră. '

în spiritul înțelegerilor și convorbi
rilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bongo au fost 
analizate probleme privind dezvol
tarea în continuare a colaborării și 
cooperării economice, lărgirea și di
versificarea schimburilor comerciale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Gaboneză.

La întrevedere au participat Ludo
vic Fazekas, ministrul economiei fo
restiere și materialelor de construc
ții. precum și ambasadorul Reppblicii 
Gaboneze la București. Maurice 
Yocko.

La incheierea vizitei, miniștrii Lu
dovic Fazekas și Ibinga Magwangou 
au semnat un aide-memoire, care 
prevede măsuri menite să contribuie 
la dezvoltarea in continuare a cola
borării și cooperării jn domeniul eco
nomiei forestiere, intre România și 
Republica Gaboneză.

★
• Tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, mlnisr 
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri, delegația economică cuba
neză. condusă de Jose de la Fuente, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al Republicii Cuba. Au fost 
discutate probleme privind lărgirea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale dintre România și. Cuba, dez
voltarea- cooperării economice între 
cele două țări.

A participat Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

A luat parte Guido Sanchez. în
sărcinat cu afaceri ad-ințerim ăl 
Cubei la București.

★
Tovarășul Angelo Miculescu, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit, miercuri dimineața, pe 
T. Karara, ministrul îmbunătățirilor 
funciare și recuperării terenurilor din 
Republica Arabă Egipt, care se află 
într-o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost exa
minate posibilități de cooperare în 
domeniile producției. agricole, hidro- 
ameliorațiilor și zootehniei dintre 
România și Egipt.

Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, precum și re
prezentanți ai Ambasadei R.A. Egipt 
la București.

★
Delegația Ministerului Orientării 

Nationale din Zambia, condusă de 
ministrul Arnold 'Simuchimba, care, 
la invitația Consiliului Culturii și E- 
ducatiei Socialiste, a efectuat o vi
zită in tara noastră, a părășit 
miercuri dimineață Capitala.

în cursul vizitei, delegația a fost 
primită la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, a avut 
intilniri la Consiliul Culturii și E- 
ducatiei Socialiste și la Comitetul ju
dețean de partid Prahova si a vi
zitat instituții culturale și obiective 
economice din municipiul București 
și județele Prahova și Brașov.

Cu prilejul vizitei, desfășurată în- 
tr-o atmosferă prietenească, oaspeții 
zambieni s-au informat pe larg cu 
privire la dezvoltarea culturii si ar
tei in tară noastră, la activitatea in
stituțiilor cultural-aptistice si la 
munca cultural-educativă de masă.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de tovarășa Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

(Agerpres)

f) directorii unităților de învătă- 
mint preșcolar, primar și gimnazial 
— de către inspectoratele școlare ju
dețene ;

g) directorii de licee (inclusiv șco
lile de 10 ani. cu treapta I de liceu) 
—- de către Ministerul Educației și 
învățămintului :

h) „personalul de îndrumare și con
trol — de către Ministerul Educației 
și învățămintului ;

i) personalul didactic din învătă- 
mintul superior — prin instituțiile 
în care lucrează sau prin instituțiile 
de învățămint superior de profil, in 
funcție de specialitatea fiecăruia ;

j) personalul de conducere din în- 
Vățămîntul superior — de către Mi
nisterul Educației și învățămintului.

Lista unităților de învătămînt care 
realizează perfecționarea cadrelor di
dactice. pe specialități, se comunică 
inspectoratelor școlare județene și al 
municipiului București și se va pu
blica în „Tribuna scolii" nr. 208 din 
luna octombrie a.c.

înscrierea la examenele pentru defi
nitivarea în invătămînt și pentru ob
ținerea gradelor didactice se face, 
in continuare, prin inspectoratele 
școlare și ministerele care au în 
subordine școli, conform normelor 
legale în vigoare.

20.25 Melodiile toamnei — muzică uȘoară
20.55 Conexiuni — serial științific. Epi

sodul 6
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Noi, femeile ! (reluare)
16.30 Umor șl muzică
17.25 Revista economică TV. în tntîmpi- 

narea Congresului al XH-lea aț 
partidului. Planul de producție în
deplinit exemplar

17,40 Din muzica și dansurile popoa
relor

17.55 Intîlnirea văilor — reportaj TV. 
Schiță monografică a orașului 
Adj ud

18.15 Intermezzo muzical
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Buletin rutier al Capitalei
19.30 In spiritul legii (reluare)
19.50 Concert simfonic
21.35 Telejurnal

încheierea vizitei oficiale în Republica Socialistă România 
a ministrului relațiilor externe al Statelor Unite Mexicane, Jorge Castaneda

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefen Andrei, ministrul 
relațiilor externe al Statelor Unite 
Mexicane, Jorge Castaneda, a efec
tuat o vizită oficială in România. în 
perioada 14—17 octombrie 1979.

în timpul vizitei, ministrul mexi
can al relațiilor externe a fost pri
mit de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej, a fost evi
dențiat rolul determinant al contac
telor la nivel înalt in extinderea și 
diversificarea raporturilor de priete
niei și cooperare dintre cele două tari 
și popoare, exprimindu-se hotărirea 
comună de a continua 'si intensifica 
aceste .contacte.

Miniștrii de externe ai României și 
Mexicului au relevat cu satisfacție 
evoluția pozitivă, ascendentă a ra
porturilor româno-meXicane, care 
corespunde intereselor celor două 
țâri și popoare și contribuie, totodată, 
la cauza păcii și înțelegerii interna
ționale. Ei au analizat, intr-un spirit 
de deplină înțelegere reciprocă, 
căile de creștere și diversificare a co
laborării fructuoase dintre cele două 
țări in toate domeniile de activitate.

Subliniind rezultatele cu care s-a 
încheiat recenta sesiune a comisiei 
mixte de colaborare economică, cei 
doi- miniștri au evidențiat hotărirea 
celor două părți de a întreprinde toa
te măsurile necesare pentru îndepli
nirea înțelegerilor convenite, precum 
și pentru identificarea de noi posibi
lități de extindere a raporturilor eco
nomice, îndeosebi creșterea schimbu
rilor comerciale și intensificarea coo
perării in producție in domeniile 
chimiei, petrochimiei. construcțiilor 
de mașini și in alte sectoare de in
teres reciproc și realizarea unei coo
perări pe terțe piețe.

Exprimindu-și satisfacția pentru re
zultatele obținute in domeniul schim
burilor culturale, științifice si în do
meniul invătămintului. cei doi mi
niștri de externe au convenit ca lu
crările comisiei mixte de cooperare 
culturală să se desfășoare in anul 
1980.

Efectuind. un amplu schimb de ve
deri asupra ' problemelor internațio
nale actuale, miniștrii de externe ai 
României și Mexicului au constatat 
cu satisfacție identitatea sau apro
pierea pozițiilor exprimate.

Ei au subliniat necesitatea respec
tării stricte de către toate statele a 
principiilor independentei si suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile -interne, deplinei egalități in 
drepturi, nefolosirii forței și a ame
nințării cu forța, singurele principii 
pe care este posibil să se întemeieze 
o politică menită să asigure pacea și 
colaborarea internațională, soluțio
narea problemelor cu care se con
fruntă azi omenirea.

Cei doi miniștri au relevat că 
numai prin trecerea la măsuri con
crete de dezarmare. în primul rind de 
dezarmare nucleară, sub un control 
international eficace, se va putea 
crea o atmosferă de încredere, secu
ritate și pace pe planeta noastră.
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ROMÂNIA-UNGARIA 4-0
în campionatul

Joc frumos si spectaculos — ieri pe 
stadionul Republicii din Capitală. 
Joc bun al reprezentativei noastre 
cadete și. drept urmare firească, vic
torie confortabilă asupra reprezenta
tivei de tineret a Ungariei : 4—0.
, încă din primele minute, spectato
rii — veniți in număr mai mare decit 
se bănuia. — și-au dat seama că se
lecționata prezentată de antrenorii 
Robert Cosmoc și Ion Voica este alta 
decit cea infrintă cu trei zile înainte, 
deși in formație nu fuseseră operate 
fată de duminică decit trei înlocuiri. 
Acum, tinerii noștri zburdau ne te
ren. intrau cu bărbăție la minge, pa
sau în viteză și șutau la poartă din 
viteză, iar după ce partenerii de ioc 
intrau in posesia balonului îi întîm- 
pinau cu presing si dublaj. Urmînd 
cursul firesc al jocului, scorul s-a 
deschis și s-a rotunjit repede. în 
minutul 25. tabela electrică de mar
caj arăta : România 3 — Ungaria 0. 
Echipa noastră ajunsese să conducă 
în primul rind datorită unui apre
ciabil efort colectiv, chiar dacă golu
rile fuseseră semnate de Bozesan (in 
minutul 8 — mingea trimisă de el 
fusese respinsă de după linia porții 
și apoi retrimisă in plasă de Terhes 
— și în minutul 10) sau de Suciu în 
minutul 25. Pînă la pauză a continuat 
asaltul, practic fiecare mijlocaș si 
înaintaș român trimitînd cel puțin 
cîte un șut .spre poarta din fata sa. 
Prima repriză se încheia, așadar, cu 
3—0 pentru .ai noștri și cu 21—3 în 
privința suturilor spre poartă (cu 
mențiunea că toate cele trei suturi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 șl 21 octombrie. în tară : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale în nordul și estul 
țării. în celelalte regiuni, burniță șl 
ploaie izolată. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu Intensificări locale de 
scurtă durată îndeosebi în zona de 
munte. Temperatura în scădere ușoa
ră. îndeosebi în nordul țării. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, 
izolat mai coborîte in estul Transilva
niei, iar maximele intre 12 și 22 de 
grade. Dimineața și seara, ceată looală. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil burni
ței sau ploii slabe. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura în scădere ușoa
ră. Dimineața și seara, ceață. 

ceea ce va contribui la dezvoltarea 
fiecărei tari și la ajutorarea intr-o 
mai mare măsură a tarilor slab dez
voltate.

Ei au subliniat importanta pe care 
o are pentru pacea si înțelegerea in
ternațională înfăptuirea securității și 
cooperării in Europa si și-au expri
mat încrederea că intîlnirea de la 
Madrid din 1980 va duce la conve
nirea de măsuri concrete în direc
ția îndeplinirii ca un tot unitar a 
Actului final de la Helsinki.
. Cei doi miniștri au reafirmat ne
cesitatea imperioasă a lichidării sub
dezvoltării. atît.orin eforturile proprii 
ale fiecărei țări în curs de dezvol
tare, cit și prin instaurarea unei noi 
ordini economice „internaționale ba
zate pe echitate si justiție, factor 
esențial al progresului mai rapid al 
tarilor slab dezvoltate si al stabili
tății și progresului economic mon
dial. al păcii și securității generale. 
Recunoscînd că înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale reprezintă 
un proces complex care reclamă so
lidaritatea și acțiunea țărilor în curs 
de dezvoltare, eforturile conjugate 
ale Întregii comunități internaționale, 
•cei doi miniștri au examinat o serie 
de măsuri concrete menite să avan
seze acest proces, printre care nece
sitatea transferului de resurse tehno
logice și financiare spre țările în 
curs de dezvoltare, stabilirea de 
mecanisme adecvate în vederea asi
gurării unor raporturi echitabile și 
remuneratorii între prețurile la ma
teriile prime, inclusiv petrolul șl alte 
surse de energie, și la produsele ma
nufacturate și agroalimentare.

în acest context, ministrul mexican 
a expus ministrului afacerilor exter
ne al României detalii asupra propu
nerii prezentate recent de președin
tele Jose Lopez Portillo în Adunarea 
Generală a O.N.U. asupra unui plan 
mondial al energiei care are ca obiec
tiv ca energia să înceteze a mai fi o 
sursă de conflicte și să. constituie 
obiectul unei cooperări între toate 
țările, ca state suverane.

Ministrul de externe român a fost 
de acord cu imnortanta pe care o 
are pentru omenire folosirea rațio
nală a producției și consumului de

★
Miercuri dimineața, ministrul rela

țiilor externe al Statelor Unite Me
xicane, Jorge Castafteda, a depus o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

îh dimineața aceleiași zile, minis
trul mexican a luat parte la o masă 
rotundă cu tema „Probleme, ale drep
tului mării", organizată la Asociația 
de drept international și relații in
ternaționale (A.D.I.R.I.).

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de stiinte so
ciale și politice, Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, profesori universitari, cercetă
tori științifici, juriști, ziariști.

Cu acest prilej, a avut loc un 

european de fotbal pentru tineret

citeva

ale oaspeților fuseseră periculoase).
După pauză, tinerii noștri tricolori 

— probabil marcati de tempoul sus
ținut de pină atunci, dar si liniștiți 
in privința scorului — au mai înce
tinit . „motoarele", dar n-au cedat 
inițiativa. Noi am notat 11—6 la ca
pitolul șuturi spre poartă si încă un 
gol (al patrulea) înscris de Terhes 
în minutul 70 printr-o pătrundere 
vijelioasă și un șut imparabil.

Meciul a contat ca retur în grupa 
a 7-a din preliminariile campionatu
lui european de fotbal pentru tineret 
(in tur, oaspeții noștri de ieri în
vinseseră cu 1—0). Au jucat urmă
toarele formații : România : Nitu — 
Negrilă. Solomon II. Ivan, Gall — 
Geolgău. Bozesan, Irimescu — Suciu 
(min. 66 Mihai Marian). Terhes.

În
• Campionatul național de rugbi

â continuat miercuri cir desfășurarea 
meciurilor din cadrul celei de a 8-a 
etape. în derbiul disputat la Petro
șani, Steaua București a cîștigat cu 
18—4 (9—4) jocul cu Știința din loca
litate. Alte rezultate : C.S.M. Sibiu— 
Rulmentul Birlad 19—0 (19—0) ; Di
namo—Rapid 40—10 (11—4) ; Poli
tehnica Iași — Farul Constanța 6—11 
(6—7) ; C.F.R. Brașov — Universita
tea Timișoara 6—10 (0—3) ; Știința 
Baia Mare — Grivița roșie 8—6 
(4—3) ; Sportul studențesc — Vulcan 
13—9 (7—6).

în clasament, conduce Steaua cu 
24 puncte, urmată de Dinamo — 22 
puncte, Grivița roșie — 20 puncte. 
Farul — 20 puncte. Știința Baia 
Mare — 20 puncte etc.

• Miercuri după-amiază s-au dis
putat 3 intilniri contind pentru pre
liminariile campionatului european 
de fotbal. La Debrecen, echipa Un
gariei a învins cu scorul de 3—1 
(2—0) selecționata Finlandei, prin 
punctele marcate de Fekete <2) „și 
Tatar. Pentru oaspeți a înscris Toi- 
vola. Partida a fost urmărită de peste 
15 000 spectatori.

La Belfast, echipa Angliei, in exce
lentă formă, a întrecut cu severul 
scor de 5—1 (2—0) reprezentativa
Irlandei de Nord. Au marcat Francis 
(2). Woodcock (2), McQilroy (auto
gol), respectiv, Moreland din 11 
m. în meciul de la Dublin, echipa 
Irlandei a învins cu 3—0 formația 
Bulgariei.

• Cursa ciclistă de sase zile des- 

energie și a arătat că România spri
jină ideea rezolvării problemei ener
giei la nivelul mondial in cadrul no’i 
ordini economice internaționale.

Referindu-se la stările conflictuale 
existente în diferite părți ale lumii, 
miniștrii de externe ai României și 
Mexicului au subliniat necesitatea so
luționării acestora exclusiv pe cale. 
pașnică.

Ministrul român a expus conside
rentele care au condus la propunerea 
României privind examinarea de că
tre Adunarea Generală a O.N.U. a 
problemei reglementării pe cale paș
nică a diferendelor dintre state.

Miniștrii au exprimat acordul celor 
două părți de a coopera în cadrul 
O.N.U., și în general pe plan interna
țional. pentru traducerea în viață a 
acestui principiu de către toate sta
tele.

Cei doi miniștri de externe au re
levat solidaritatea țărilor lor cu lupta 
dreaptă de eliberare națională a po
poarelor din Namibia si Zimbabwe 
și pentru lichidarea sistemului de 
apartheid in Africa de Sud.

Ei au subliniat deosebita importan
tă pe care România și Mexicul o 
atribuie organizației Națiunilor Unite 
si s-au pronunțat pentru continua 
creștere a rolului O.N.U., perfecțio
narea și democratizarea activității 
sale, pentru adaptarea organizației și 
a cartei la realitățile lumii contem
porane.

Miniștrii au relevat cu satisfacție 
colaborarea fructuoasă dintre cele 
două țări, atît pe planul relațiilor bi
laterale. cit și pentru' solutionarea 
unor probleme internaționale in ca
drul O.N.U., al Grupului celor 77. al 
altor foruri Internationale.

Ei au hotârît să intensifice contac
tele între cele două ministere de ex
terne, precum și intre delegațiile 
celor două țări la O.N.U. și in alte 
organisme internaționale.

Ministrul relațiilor externe al Sta
telor Unite Mexicane a invitat pe 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România să efectue
ze o vizită oficială in Statele Unite 
Mexicane. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

★
schimb de vederi privind Conferin
ța O.N.U. asupra dreptului mării și 
au fost abordate aspecte ale colabo
rării româno-mexicane în acest do
meniu.

După-amiază. ministrul relațiilor 
externe al Statelor Unite Mexicane, 
Jorge Castaneda, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului, de alte 
persoane oficiâle.

Au fost de fată Emilio Calderon 
Puig, ambasadorul Statelor Unite 
Mexicane la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

Klein. Ungaria : Palia. Csonka. Toma, 
Udvardi. Racz, Gymesi. Hanigh. Su- 
lya, Schmidt, Daika. (Nowath, min. 
72). Csepregi.
. Din echipa noastră, cea mai bună 

impresie a făcut-o Bozesan —- nre- 
* zent pe tot terenul, neobosit, jucător 

cu personalitate, clarviziune în joc si 
șut puternic. Din formația oaspete 
s-a evidențiat căpitanul ei. Gymesi 
— foarte tehnic si harnic. S-au mai 
remarcat portarii Nițu și, respectiv, 
Palia, ca și Negrilă. Gali, Suciu. Iri
mescu și Klein.

Le dorim tinerilor noștri fotbaliști 
ca această frumoasă victorie — 
pentru care toți 12 care au jucat 
merită felicitări — să fie de bun 
augur pentru evoluțiile lor viitoare.

M. GHEORGHE

rînduri
făsurată pe velodromul acoperit _ din 
Berlinul occidental a fost cistigată de 
cuplul Patrick Sercu — Dietrich Thu- 
rau. cu 235 puncte. Pe locurile ur
mătoare. la un tur de învingători, 
s-au clasat perechile Wilfried Peff- 
gen — Albert Fritz și Danny Clark — 
Don Allen.
• Un purtător de cuvint al fede

rației elvețiene de specialitate a a- 
nuntat că în ziua de 3 decembrie va 
avea loc la Ziirich o reuniune a 
delegaților echipelor Angliei. Elve
ției. Norvegiei. României si Unga
riei. componente ale grupei a 4-a 
europeană a preliminariilor campio
natului mondial de fotbal din anul 
1982.

Cu acest prilej, vor fi stabilite, de 
comun acord, datele de desfășurare 
a meciurilor acestei grupe, din care, 
după cum se știe, pentru turneul fi
nal din Spania se vor califica pri
mele două clasate.

• începînd de astăzi și pină sim- 
bătă. 20 octombrie, in sala Floreas- 
ca din Capitală se vor desfășura în
trecerile competiției internaționale 
masculine de volei „Cupa Steaua", 
la care participă echipele Explorări 
Baia Mare, Șimleu Silvaniei. Steaua 
București si formația bulgară A.F.D. 
Sliven.

în prima zi a turneului, cu înce
pere de la ora 16.00. Steaua va in
ti Ini echipa Explorări Baia Mare, iar 
in continuare se va disputa partida 
dintre formațiile A.F.D. Sliven și 
Șimleu Silvaniei.

• SUDURĂ OSOASĂ 
PE CALE ELECTRICĂ. 
Biologii știau de mai multă vre
me că electricitatea poate in
fluenta metabolismul unei celu
le vii. Recent, un profesor de la 
universitatea Columbia din New 
York a realizat o aplicare prac
tică a acestei constatări, reușind 
să asigure sudarea fracturilor 
de tibia cu ajutorul curentului 
electric. în acest scop se intro
duce intre părțile osoase care 
urmează să fie sudate un dispo
zitiv electromagnetic branșat la 
o priză de curent timp de 12 ore 
pe zi. Tratamentul are inconve
nientul că durează mai multe 
luni, dar rezultatele sînt foarte 
bune. O experiență efectuată a- 
supra unui număr de 285 pa
cient) a dat un procentaj ridi
cat de reușite : 76 la sută.

• AERUL OPREȘTE 
„MAREEA NEAGRĂ". 
Portul petrolier vest-german 
Dortmund beneficiază de o me
todă pe cit de simplă, pe atit de 
eficace de protecție împotriva 
„mareei negre", și anume de o 
barieră formată din... bule de 
aer care, in caz de alarmă, 
izolează în numai 20 de se
cunde incinta portuară. Aceas
ta împiedică răspîndirea pe
liculei poluante de țiței, nu 
însă și trecerea nestingherită a 
navelor, element foarte impor
tant în eventualitate® izbucnirii 
ttnai incendiu. Cum se formea
ză această barieră care, com
pusă fiind din bule de aer, se 
distinge la suprafața apel prin 
culoarea sa mai deschisă ? O 
conductă plasată la o adincime 

de 4 metri este alimentată, de 
la mal, cu aer sub presiune 
(20 mc pe minut) pe care ii de
gajă apoi, formind la suprafață 
respectiva barieră in calea ți
țeiului.

• RADONUL Șl SE- 
ISMELE. De cițiva ani se în
treprind studii in Japonia. 
U.R.S.S. și mai recent în S.U.A. 
pentru a se găsf „indicatori" 
chimici ai proceselor geologice. 
Scopul acestor studii este pre
vestirea unor catastrofe, cum 
ar fi cutremurele și erup
țiile vulcanice. O posibilita
te în această direcție o oferă 
măsurarea concentrației „de ra
don (un gaz nobil) din apele 
subterane, concentrație care fluc
tuează puternic înaintea unui 
cutremur. în funcție de tensiu

nea la care sînt supuse rocile. 
Specialiștii consideră in prezent 
că fluctuațiile de radon din 
apele subterane oferă indiciul 
sigur al unui apropiat cutremur, 
în Japonia există. încă din 1973. 
8 stațiuni de măsurare a rado
nului în regiuni "cu puternică 
activitate seismică, alte trei ur- 
mind să fie create in curînd.

• CONTROL NE
UROLOGIC PENTRU 
CONDUCĂTORII AUTO, 
în fata numărului crescînd de 
accidente rutiere, in Austria se 
preconizează ca. periodic, condu
cătorii auto să se prezinte obli

gatoriu la controlul neurologic. 
Avind în vedere că, odată cu 
vîrsta, rapiditatea reacțiilor în
cepe să lase de dorit, aceste con
troale devin absolut necesare. 
Specialiștii consideră că șoferii 
trebuie să se prezinte la contro
lul neurologic cel Dutin odată la 
10 ani, iar cei in virstă de peste 
60 de ani, o dată la 5 ani.

• CAMPANIE ÎMPO
TRIVA FUMATULUI IN 
CHINA. Autoritățile din R.P. 
Chineză, țara «are cu cele 575 
miliarde de țigări fumate in 
cursul anului trecut , (circa 600 
de persoană) se numără printre 

cei mai mari consumatori de 
tutun din lume (fiind totodată 
și cel maj mare producător, cu 
o producție de un milion tone de 
tutun) au luat o serie de măsuri 
vizînd interzicerea fumatului in 
spitale, școli, teatre și autobuze, 
în același timp, ministerul agri
culturii a anuntat că va Încuraja 
producția de tutun cu conținut 
scăzut in nicotină.

• MERELE LA PREȚ.
Șampon, hirtie. săpun, cu mi- * 
ros de... mere ; apă de colonie 
și chiar parfumuri cu mirosul 
acestor fructe. Asemenea pro
duse se bucură în prezent de un 
mare succes în R.F.G. Specia
liștii în marketing din această 
tară caută posibilitatea introdu
cerii mirosului de măr si în alte 
produse — fiind siguri că acesta 

constituie o garanție de succes. 
Psihologii explică subita „'Pasiu
ne" pentru mirosul gustoaselor 
fructe printr-o nostalgie pentru 
natură, pentru tot ceea ce amin
tește de ea.

• O PREMIERĂ EDI
TORIALĂ : „MICUL LA
ROUSSE AL PICTURII". 
Cunoscuta editură franceză ..La
rousse" a realizat o nouă pre
mieră, primită cu deosebit in
teres de specialiști : publicarea 
unui „Mic Larousse al picturii" 
în două volume, rod al activi
tății unui număr de 300 specia
liști din diverse țări ale lumii 
— activitatea de coordonare fi
ind asigurată de conservatorul 
șef al Departamentului picturii 
de la Muzeul Louvre, Michel 

Laclotte. Primul volum (A-L) 
cuprinde 6 000 de articole — in- 
cluzînd. pe lingă nume de pic
tori, opere de artă celebre, mo
numente. școli de pictură s.a.

• STOMACUL MA
MUTULUI. Oamenii de știin
ță sovietici speră să obțină date 
exacte privind flora Siberians 
de acum 10 000 de ani din stu
dierea unui... stomac de mamut. 
Animalul preistoric a fost des
coperit in tundra siberiană si se 
numără printre putinele exem
plare ale căror organe interne 
s-au conservat pînă în zilele 
noastre. Aceste organe, precum 
și plantele din stomacul mamu
tului vor fi supuse unor amă
nunțite studii zoologice, bota
nice, fiziologice si citologice.



„Sint necesare eforturi pentru consolidarea 
cursului spre destindere in Europa"

Intervenția reprezentantului României la întîlnirea consultativa 
a parlamentarilor din statele participante la Tratatul de la 

Varșovia

ORIENTUL MIJLOCIU
• Negocierile privind autonomia palestinienilor din Cisior
dania și Gaza • Reuniune consacrată analizării situaliei 

politice și militare din Liban

PR AGA 17 (Agerpres). — La Praga 
au început lucrările unei întîlniri 
consultative a parlamentarilor din 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Reuniunea este Consacrată efectuă
rii unui schimb de păreri în legătură 
cu evoluția situației din Europa, creș
terea contribuției parlamentarilor la 
soluționarea unor probleme de deo
sebită actualitate, cum sint dezanga
jarea militară și dezarmarea, întă
rirea securității și dezvoltarea coo
perării pe continent.

Prezentind poziția țării noastre, in 
problemele înscrise pe ordinea de zi 
a întilnirii, conducătorul delegației 
române. Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, a subliniat 
contribuțiile constructive ale Româ
niei la asigurarea păcii și dezvoltarea 
cooperării in Europa și in întreaga

lume, politica sa, care se bucură de 
un deosebit prestigiu pe toate meri
dianele lumii, datorită concepției pe 
care se întemeiază, al cărei promotor 
neobosit este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A fost subliniată nece
sitatea ca toate guvernele, toate 
parlamentele să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru transpunerea 
în viață a angajamentelor asumate la 
Helsinki, pentru aplicarea Actului 
final ca un tot unitar, pregătirea te
meinică a reuniunii de la Madrid din 
1980, pentru promovarea inițiativelor 
menite să contribuie la consolidarea 
cursului spre destindere.

★
Șefii delegațiilor participante la in- 

tilnire au fost primiți de Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

CAIRO 17 (Agerpres). — Subcomi
sia tripartită pentru alegeri din ca
drul negocierilor privind autonomia 
palestinienilor din Cisiordania și 
Gaza, care-și desfășoară lucrările la 
Alexandria, a discutat aspectele teh
nice ale acestora, cuprinse în Decla
rația referitoare la alegeri, adoptată 
de Comisia ministerială la întîlnirea 
de la Haifa. în luna august — infor
mează agenția M.E.N.

între Egipt ,și Israel, relevă agen
ția M.E.N., există deosebiri de pă
reri .mai ales in ce privește statutul 
Ierusalimului ca circumscripție elec
torală. supravegherea și libertatea 
alegerilor.

Din cauza caracterului delicat al 
acestor aspecte, comisia nu le-a 
abordat, lâsind discutarea lor pe 
seama conducătorilor celor trei dele
gații.

BEIRUT 17 (Agerpres). — în cursul 
unei reuniuni la care au participat 
președintele Libanului, Elias Sarkis, 
primul ministru. Selim Al-Hoss, și

ministrul de externe. Fuad Boutros, 
au fost discutate situația din Liban 
atit din punct de vedere politic, cit și 
militar, precum și contactele pe care 
le-a întreprins guvernul libanez pe 
plan arab și internațional pentru re
glementarei situației din sudul aces
tei țări, relatează agenția M.E.N. Au 
fost abordate, de asemenea, proble
ma aplicării rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate al O.N.U.. care prevăd 
desfășurarea forțelor de urgență ale 
Națiunilor Unite pină la frontierele 
libaneze și restabilirea autorității li
baneze asupra acestui sector.

AMMAN 17 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit, pe 
James Callaghan, liderul Partidului 
Laburist din Marea Britanie, aflat in 
vizită la Amman. Părțile au procedat 
la un schimb de vederi asupra situa
ției internaționale actuale și a evo
luțiilor din Orientul Mijlociu. Suve
ranul hașemit a expus „poziția Ior
daniei față de instaurarea în regiune 
a unei păci juste și durabile".

7«GER1TIILE DE PRESJ0A
2 pe scurt

EXPOZIȚIE LA MOSCOVA. în cadrul Complexului expozițional al re
alizărilor economiei naționale sovietice, la Moscova s-a deschis o expo
ziție reprezentativă de inovații și raționalizări aplicate in agricultura mai 
multor țâri socialiste europene. Pavilionul românesc înfățișează realizările 
țării noastre in acest domeniu. La deschidere a fost prezentă o delegație 
a Uniunii sindicatelor din agricultură și industria alimentară din România.

„Cel mai bun dar făcut tinerei generații— 
oprirea cursei înarmărilor"

COREEA DE SUD

Poziția României prezentata în cadrul dezbaterilor privind 
.„Anul internațional al copilului"

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
■ In plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au început dezbaterile asu
pra punctului privind „Anul interna
țional al copilului", marcat în 1979 
în întreaga lume în baza unei rezo
luții a O.N.U. din 1976 inițiate de 
România, în colaborare cu alte state.

Luind cuvintul, reprezentantul ro
mân, ambasadorul Constantin Flitan, 
a arătat că sărbătorirea Anului in
ternațional al copilului în România 
a coincis cu împlinirea a 30 de ani 
de la crearea Organizației de pionieri 
din țara noastră, și a Înfățișat ideile 
generoasd, profund umaniste, cuprinse 
în mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu adresat cu acest prilej 
pionierilor români, difuzat ca docu
ment oficial al Adunării Generale a

• O.N.U.

Vorbitorul a prezentat pe larg con
cepția șefului statului român potrivit 
căreia cel mai bun dar pe care oa
menii politici, forțele înaintate ale 
omenirii îl pot face tinerei generații 
este acela de a determina oprirea 
cursei înarmărilor și de a trece la 
măsuri concrete de dezarmare. în' 
încheiere; vorbitorul a prezentat 
măsurile ample prevăzute de ho- 
tărîrea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu prilejul Anului 
internațional al copilului.

*Ih Comitetul pentru probleme poli
tice si de securitate al Adunării Ge
nerale a început examinarea proble
maticii dezarmării, precum și a punc
tului înscris de U.R.S.S. și intitulat 
„Inadmislbilitatea politicii de hege
monie in relațiile internaționale".

Evoluția situației din Salvador
• Program de urgența adoptat de noile autoritâți • Ciocniri în 

capitala țării • A fost decretată starea de asediu
SAN SALVADOR 17 (Agerpres). 

•— Noile autorități de la San Salva
dor au anunțat apropiata constituire 
a unei „Junte revoluționar® de gu- 
vernămînt", alcătuită în majoritate 
din civili, care să exercite puterea 
executivă și legislativă, pină la or
ganizarea, „cit mai curînd posibil", 
de noi alegeri prezidențiale si parla
mentare. Un comunicat dat publici
tății precizează că, în perspectiva a- 
legerilor, se va autoriza atit crearea 
de noi partide „de toate ideologii
le", cit și desfășurarea de către a- 
cestea de activități electorale. S-a 
hotărit amnistiere^ tuturor deținu- 
ților politici din țară si a celor 
aflați în exil.

Totodată, a fost dat publicității un 
„program de urgență" — care să 
ducă la „lichidarea adevăratului 
dezastru .economic și social", provo
cat de regimul fostului președinte 
Carlos Romero, „să creeze un climat 
de liniște in țară și să pună bazele 
unor transformări structurale". Noile 
autorități s-au pronunțat pentru 
combaterea fermă a violentei și te
rorismului declanșate de organizațiile 
extremiste din țară, pentru lichidarea 
corupției, a inflației, adoptarea de 
reforme în domeniile agrar, financiar 
și în alte sectoare, respectarea

drepturilor sindicale și a libertății 
cuvintului, asigurarea condițiilor 
pentru exercitarea drepturilor ce
tățenești. în domeniul politicii ex
terne, Junta de guvernâmînt din 
Salvador s-a pronunțat pentru pro
movarea unor raporturi ample de 
cooperare, in primul rînd cu țările 
vecine, precum și cu alte state din 
zonă și din întreaga lume.

★
Reacțiile forțelor politice fată de, 

noile autorități de la San Salvador 
sint diferite. Antonio Morales, secre
tar general al Partidului Democrat 
Creștin (una din principalele forțe 
politice de opoziție din Salvador — 
n.r.), și-a exprimat sprijinul fată de 
acestea și a subliniat necesitatea ca 
măsurile anunțate să fie neintîrziat 
traduse în viață. în schimb, „Arma
ta Revoluționară a Poporului" și 
alte formațiuni înarmațe ale opoziției 
au ocupat marți, temporar, unele sta
ții de radio c|in San Salvador, lan- 
sînd un apel la consolidarea unității 
forțelor de opoziție. Miercuri, la San 
Salvador au fost înregistrate ciocniri 
între insurgenți și armată, soldate 
cu morți și răniți. A fost decretată 
starea de asediu în întreaga tară pe 
o perioadă de 30 de zile.

Demonstrație studențeasca reprimată de poliție
Se amplifică mișcarea de opoziție față de măsurile represive 

ale regimului de la Seul
Marți seara, după cum anunță a-' 

genția France Presse, numeroase gru
puri de studenți din Pusan (port la 
sud de Seul) au organizat o demon
strație împotriva măsurilor represive 
adoptate în ultimul timp de autori
tăți. Poliția a intervenit cu brutali
tate pentru imprăștierea demonstran
ților. Ciocnirile au durat trei ore. 280 
de persoane au fost arestate. Univer
sitatea din Pusan a fost inchisă, iar 
cursurile suspendate pină la noi or
dine. O demonstrație similară a avut 
Ioc recent și in campusul Universi
tății de stat din Seul, cu participarea 
a 500 de persoane.

După cum transmite din Tokio co
respondentul ziarului „Neue Ziircher 
Zeitung", „incidentele repetate din 
Coreea de Sud sint o expresie a în
răutățită situației politice". Zilele 
trecute, conducerea Partidului Nou 
Democratic, de opoziție, și-a reche

mat pe toți cei 66 de deputați, din 
Adunarea Națională, in semn de pro
test împotriva excluderii din parla
ment a liderului acestui partid, Kim 
Young Sam. Deși a pierdut ultimele 
alegeri, partidul guvernamental dis
pune totuși de o majoritate in parla
ment., datorită deputaților numiți per
sonal de șeful statului. „Vina" lui 
Kim Young Sam este de a fi cerut 
oficialităților americane, intr-un in
terviu acordat ziarului „New York 
Times", să înceteze sprijinul acordat 
regimului Pak Cijan Hi, spre a se 
crea condițiile necesare desfășurării 
unei vieți politice democratice. In 
prealabil, el s-a pronunțat pentru 
anularea legilor de stare excepțio
nală. Ridicarea imunității parlamen
tare de care dispunea liderul P.N.D. 
deschide, calea arestării lui, cum se 
întințplă dealtfel cu orice politician 
care îndrăznește să critice măsurile 
de opresiune ale .regimului.

Agenda energetică

1 PROGRAM DE COLABORARE 
ROMANO-SUEDEZA. Miercuri după 
amiază a fost semnat la Stockholm 

I programul de colaborare in dome
niile științei, invățămintului și cul- 

I turii între Republica Socialistă 
| România și Suedia pe anii 1980— 

1981, care prevede dezvoltarea rela
țiilor și cooperării in domeniile 
menționate, precum și a schimbu
rilor intre academii, organisme și 

. institute de cercetare, organizații 
de tineret și obștești.

SENTINȚE ÎN PROCESUL UNOR 
I TERORIȘTI. Tribunalul din Flo

rența a pronunțat miercuri sentința 
in procesul intentat unui grup de 

. 14 membri ai organizației teroriste
italiene autointitulate „Brigăzile ro- 

| șii". Renato Curcio, unul dintre 
fondatorii organizației teroriste, a 
fost condamnat la 10 ani închisoare. 
Aceeași pedeapsa a fost aplicată și 
altor trei acuzați, in timp ce pen- 

I tru ceilalți 10 sentința a fost de 
cite 8 ani închisoare.

AUTORITĂȚILE PAKISTANEZE 
au dispus suspendarea unor publi- 

| cații considerate „antiguvernamen
tale" și punerea sub arest la domi- 

I ciliu a unor lideri politici, intre 
care a lui NUsrat Bhutto și Bena
zir Bhutto, lidere ale Partidului 

. poporului din Pakistan — partidul 
fostului premier executat. Zulfikar 

I Aii Bhutto — și a mareșalului de 
aviație in rezervă Asghar Khan, li
der al partidului Tehrik E Istiqlal. 
Totodată, poliția a ocupat sediile 
majorității partidelor politice.

INUNDAȚIl'lN COLUMBIA. In 
I cursul ultimelor zile, in nord-estul 

'Columbiei s-au produs grave inun
dații, care au afectat aproximativ 

| 55 000 de persoane și au provocat
mari pagube materiale. Au fost dis- 

l truse recolte de pe zone mari' și 
mai multe . orașe și sate pescărești 

■ au fost invadate de apele revărsate, 
ca urmare a. creșterii nivelului 

. afluenților fluviului Atrato.

IMPLANTĂRILE ÎN CISIORDA
NIA. într-un interviu acordat zia
rului israelian „Yeodith Aharo- 
noth", premierul egiptean Mustafa 
Khalil a declarat că hotărirea Is
raelului de a~ extinde așezările 
evreiești din Cisiordania „aduce 

«prejudicii relațiilor egipteano-is- 
raeliene și creează dificultăți in 
aplicarea tratatului de pace dintre 
cele două țari".

DEZMINȚIRE. Departamentul de 
Stat a dezmințit că S.U.A. ar in
tenționa să creeze o forță navaTă 
multinațională in regiunea Caraibi
lor. Purtătorul de cuVint, Hodding 
Carter, a calificat inforrnațiile in 
acest sens publicate de ziarul 
„Washington Post" drept „eronate".

SCHIMBĂRI IN PARLAMENTUL

PLACA COMEMORATIVA. Pre
ședintele Hua Guofeng, însoțit de 
președintele Giscard d’Estaing, a 
inaugurat marți o placă comemo
rativă in memoria fostului premier 
Zhou Enlai, pe fațada clădirii unde 
regretatul lider chinez și-a desfă
șurat activitatea politica intre 
1922—1924.

COMUNICAT AUSTRIACO-MON- 
GOL. La încheierea vizitei in Aus
tria a ministrului de externe mon
gol, Mangalin Dughersuren. a fost 
dat publicității un comunicat co
mun in care se spune că cele două 
țări se pronunță pentru amplifica
rea procesului de destindere in re
lațiile internaționale prin adopta
rea unor măsuri concrete in dome
niul dezarmării. Documentul evi
dențiază existența condițiilor favo
rabile pentru adincirea in continua
re a cooperării bilaterale, in diver
se domenii de activitate.

JAPONEZ. Partidul Liberal-Democrat 
(de guvernâmint) din Japonia a anunțat câ patru deputați independenți 
au fost admiși in rindurile P.L.D., fdcind astfel ca grupul parlamentar 
al acestui partid sâ numere în prezent 257 deputați. în urma acestei 
inițiative, situația locurilor în Camera Reprezentanților (511 locuri) a 
Dietei japoneze se prezintă astfel : P.L.D. — 257 mandate, Partidul So
cialist — 107, Komeito — 57, Partidul Comunist — 39, Partidul Socia
list-Democratic — 35, Noul Club Liberal — 4, Partidul Social-Democratic 
Unit — 2 și independenții — 10 mandate.

ÎN ATENȚIA SALT—III : AR
MAMENTUL NUCLEAR. Comitetul 
Senatului american pentru relații 
externe, care a ineeput etapa- 
finală a examinării Tratatului 
SALT—II. a aprobat o propunere 
a senatorilor McGovern (democrat) 
și Javits (republican), prin care se 
recomandă ca viitoarele negocieri 
SALT—III să aibă in vedere im
portante reduceri ale armamentului 
nuclear.

Consumul de energie 
in date statistice

Ritmul mediu de creștere a con
sumului de energie electrică in pe
rioada 1977—1978 a fost de 4,8 la 
sută in țările europene. 2,6 la sută 
in Statele Unite și 5,7 la sută in 
Canada, potrivit datelor publicate 
de Comisia Eeonomică a O.N.U. 
pentru Europa. 72.8 la sută din pro
ducția totală de electricitate a fost 
furnizată de centralele termice, 18,8 
Ia sută de centralele hidroenerge
tice și 8,4 la sută de centralele nu
cleare. în 1977—1978 au intrat in 
funcțiune 34 de noi reactori nu
cleari. dintre care 13 in S.U.A.. 4 in 
U.R.S.S., 4 in Franța și 3 in R.F.G.

Uzine producătoare 
de combustibili sintetici
Senatul S.U.A. a aprobat aloca

rea a 20 miliarde dolari pentru con
struirea unor uzine de mari dimen
siuni producătoare de combustibili 
sintetici — element-cheie al pro
gramului energetic al președintelui 
Jimmy Carter. Materia primă o vor 
constitui in principal cărbunele și 
șisturile bituminoase.

în R.F. Germania se studiază, de 
asemenea, crearea a sase uzine 
mari de lichefiere și gazeificare a

cărbunelui, avind fiecare o capaci
tate anuală de prelucrare de 2 mi
lioane de tone — a comunicat un 
purtător de cuvint al Ministerului 
vest-german al Cercetării Științifi
ce. Se reamintește in acest sens de
clarația cancelarului Helmut Schmidt 
că R.F.G. va face „eforturi de o 
amploare excepțională" pentru a 
produce benzină si gaze din căr
bune.

în sprijinul dezvoltării 
unor surse alternative

Conferința anuală a Asociației 
Europene a Energiei (A.E.E.), ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
Roskildc (Danemarca), a lansat un 
apel in favoarea folosirii mai in
tense a cărbunelui si energiei nu
cleare. in vederea limitării depen
denței Europei occidentale de pe
trol. „Continua incertitudine Pri
vind aprovizionarea pe viitor cu ți
ței face ca sursele energetice al
ternative să dobindească o impor
tanță vitală, ele trebuind imediat 
valorificate. Orice intirziere poate 
provoca, peste cițiva ani. o penu
rie catastrofală", a declarat pre
ședintele A.E.E., Lohmann Ander
sen.

EXPLOZIE. O explozie la un si
loz de cereale situat pe platforma 
industrială Guîssona din provincia 
spaniolă Lerida s-a soldat cu car
bonizarea a șapte muncitori și ră
nirea gravă a altor 19. Doi 'munci
tori sint dați dispăruți.

ASISTENTA MILITARĂ A S.U.A. I
Camera Reprezentanților a S.U.A/ I, 
a aprobat alocarea a 2.8 miliarde 
dolari cu titlul de asistentă mili- | 
tară externă pe exercițiul financiar I 
care a ineeput la 1 octombrie. Din 1 
acest total. 785 milioane dolari re
vin Israelului, 750 milioane Egiptu
lui și 448 milioane Turciei. Proiec- | 
tul de lege în acest sens a fost apro
bat de Senat și Înaintat spre sem
nare președintelui Jimmy Carter. |

O PANĂ DE CURENT inregis- I 
trată la una' din centralele electrice | 
care alimentează metroul din capi
tala britanică a făcut ca mai multe 
mii de londonezi să rămină blocați 
in. subteran marți 'dimineața pentru 
o jumătate de ora.

IA ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR GENERALE ALE 0. N. U„ 0 CONCLUZIE LARG ÎMPĂRTĂȘITĂ:

Rezolvarea problemelor internaționale majore reclamă 
contrilmtia activă a tuturor statelor si popoarelor

f încheiate zilele acestea, dezbate
rile politice generale ale actualei se
siuni a O.N.U. s-au caracterizat 
printr-o participare masivă (au luat 
cuvintul 13 șefi de stat și de guvern, 
peste 100 de miniștri de externe și 

i circa 30 de alți miniștri și conducă
tori de delegații), remareîndu-se ca
racterul, in ansamblu, constructiv al 
luărilor de cuvint, care au pus in 

' evidență complexitatea situației mon
diale actuale, in a cărei rezolvare 
un rol deosebit de însemnat revine 
Națiunilor Unite, prin vocația lor de 
universalitate și prin competențele 
largi .de care dispun.

Se cuvine relevat că in temele prio
ritare abordate de majoritatea vorbi
torilor, ca și în direcțiile de bază 
propuse pentru orientarea în viitor 
a . activităților O.N.U., s-au regăsit 
pi-încipiile și ideile mari — cohsoli- 
darea destinderii și păcii, dezarma
rea, colaborarea egală in drepturi 
între toate popoarele, instaurarea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte — pentru a că
ror afirmare în viața internațională 
țara noastră militează neabătut, ceea 
ce dovedește caracterul realist și 
constructiv al acestor idei și princi
pii, faptul că ele răspund cu adevă
rat unor cerințe arzătoare ale con
temporaneității.

Dezbaterile au adus, astfel, noi și 
puternice confirmări ale aprecierilor 
făcute de partidul nostru, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, potrivit că
rora, alături de tendințele pozitive 
din viața internațională spre destin
dere, pace, colaborare persistă feno
mene negative, manifestări ale vechii 
politici imperialiste de forță, de do
minația și dictat, ceea ce face să 
crească răspunderea conducătorilor 
statelor, a guvernelor, a popoarelor, 
a forțelor înaintate de pretutindeni, 
în lupta pentru soluționarea într-un 
mod nou. democratic, a marilor pro
bleme existente in lume.

De la tribuna Adunării Generale, 
un mare număr, de reprezentanți ai 
țărilor mici și mijlocii au exprimat 
convingerea că, în condițiile accen
tuării interdependențelor lumii de

azi, problemele acute ale vieții in
ternaționale nu mai pot fi soluțio
nate într-un cadru restrîns, de cîteva 
state și grupări de state, ci presupun, 
în mod necesar, participarea activă 
și egală in drepturi la viața inter
națională a tuturor națiunilor, indi
ferent de mărime, orinduire socială 
sau potențial. Din ansamblul dezba
terilor generale a răzbătut opțiunea 
fermă a majorității statelor membre 
ale O.N.U. pentru realizarea unor 
mutații calitative in sfera relațiilor 
internaționale, prin abolirea defini
tivă și hotărită a practicilor politicii 
de forță și imixtiuni, care constituie 
o amenințare gravă la adresa inde
pendenței națiunilor, a păcii mon
diale — și înlocuirea acestora prin 
Înscăunarea trainică și generalizarea 
principiilor noi de relații intre state, 
bazate pe egalitatea riguroasă in 
drepturi, pe stimă și respect reciproc, 
pe afirmarea dreptului imprescripti
bil al fiecărei națiuni de a se dez
volta de sine stătător, potrivit inte
reselor și aspirațiilor proprii.

Voluminosul dosar al dezarmării, 
prezent pe agenda sesiunii prin cele 
peste 30 de puncte dedicate ^acestei 
problematici atit de urgente, a făcut 
obiectul unor ample referiri în dez
baterile generale, relevîndu-se pro
porțiile alarmante ale cursei înarmă
rilor. incompatibilitatea flagrantă 
dintre irosirea anuală a peste 400 mi
liarde dolari pentru înarmări și di
ficultățile actuale ale economiei mon
diale, starea de subdezvoltare și să
răcie în care trăiesc două treimi din 
locuitorii planetei. Dezbaterile au 
evidențiat necesitatea valorificării 
depline a mecanismelor noi, demo
cratice, stabilite la sesiunea specială 
de anul trecut a Adunării Generale 
a O.N.U., existenta unui larg Curent 
de opinie in favoarea unor măsuri de 
dezangajare militară și dezarmare, 
care să permită înaintarea treptată 
dar fermă către obiectivul fundamen
tal al dezarmării generale și totale, 
și in primul rînd al dezarmării 
nucleare.

Noua ordine economică mondială 
a fost apreciată de majoritatea par- 
ticipanților ca un obiectiv prioritar

al eforturilor O.N.U. ^i comunității 
internaționale in etapa actuală, ca 
singura modalitate eficientă de lichi
dare a decalajelor tot mai apăsătoare, 
de soluționare a gravelor dificultăți 
generate de fenomenele de criză care 
afectează economia mondială — sub- 
liniindu-se însemnătatea in acest 
sens a angajării unor negocieri 
globale între statele dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare sub egida 
O.N.U., ale căror baze să fie puse 
chiar la actuala sesiune. O idee care 
s-a regăsit practic în toate interven
țiile a fost aceea a necesității unei 
pregătiri cit mai temeinice a sesiunii 
speciale din 1980 a Adunării Generale 
O.N.U. consacrată noii ordini inter
naționale, astfel incit aceasta să mar
cheze o etapă cu adevărat decisivă 
pe calea atingerii acestui mare țel.

Ca un fir roșu a răzbătut din ma
joritatea intervențiilor necesitatea 
stingerii focarelor de Încordare și 
conflict care se mențin in diferite 
părți ale lumii — Orientul Mijlociu, 
Africa australă, Cipru, sud-estul 
Asiei — preconizindu-se concentrarea 
eforturilor spre soluționarea diferen
delor prin mijloace pașnice, pe calea 
tratativelor. Cu aceeași fermitate s-a 
reliefat necesitatea unor acțiuni ho- 
tărite din partea O.N.U., a întregii 
comunități internaționale,1 pentru a se 
pune cit mai repede capăt ultimelor 
vestigii ale colonialismului, practici
lor rușinoase ale politicii de apart
heid și discriminare rasială, de a se 
crea condițiile ea popoarele Zim
babwe, namibian și azanian să-și 
poată realiza aspirațiile legitime de 
independență și libertate.

Si la actuala sesiune; întelegind, 
în spiritul întregii sale politici in
ternaționale. să participe activ si 
constructiv la soluționarea democra
tică a problemelor arzătoare ale ac
tualității. România socialistă s-a ma
nifestat si se manifestă ca o pre
zentă dinamică, concretizată nrintr-o 
serie de inițiative și propuneri va
loroase, care poartă amprenta gindi- 
rii revoluționare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în ce privește e- 
sența fenomenelor lumii contempo
rane. căile de soluționare a princi

palelor probleme care confruntă o- 
menirea. în acest sens, alături de 
promovarea unor initiative in legă
tură cu oprirea cursei Înarmărilor, 
reducerea bugetelor militare si alte 
măsuri din sferă dezarmării, rela
țiile de bună vecinătate și educarea 
tineretului in spiritul idealurilor 
păcii, România a inserts, asa cum se 
știe, pe ordinea de zi a sesiunii in 
curs punctul privind „Reglementa
rea prin mijloace pașnice a diferen
delor dintre state".

Primită cu un viu si real interes 
și aprobată in unanimitate prin 
votul Adunării Generale, inițiativă 
României s-a bucurat de un ecou 
din cele mai pozitive, fiind, pe bună 
dreptate, considerată una din cele 
mai importante probleme politice 
aflate în acest an in atenția O.N.U. 
Ca o expresie a oportunității iniția
tivei românești, dezbaterile generale 
au evidențiat. într-o formă sau alta, 
adeziunea largă de care ea se 
bucură, consensul față cte căile si 
metodele preconizate pentru a se so
luționa exclusiv prin mijloace poli
tice litigiile și stările de încordare 
existente in diferite părți ale lumii, 
însăși această largă adeziune reflec- 
tind caracterul deosebit de impor
tant al acestei propuneri, faptul că ea 
răspunde unei cerințe primordiale a 
actualității.

Odată cu încheierea dezbaterilor 
generale începe o nouă fază a lucră
rilor sesiunii, cind numeroasele pro
bleme de pe ordinea de zi vor fi 
examinate in profunzime, atit in 
plenul Adunării Generale, cit și in 
principalele comitete de lucru. Asa 
cum s-a arătat si in intervenția din 
cadrul dezbaterilor generale. Româ
nia socialistă este hotărită șă con
tribuie activ, alături de celelalte sta
te, la desfășurarea in bune condiții 
a acestei noi faze a lucrărilor, la e- 
laborarea unor hotăriri si măsuri 
care să răspundă. într-o măsură cit 
mai mare, intereselor legitime de 
pace, progres si înțelegere ale tu
turor popoarelor planetei noastre.

N. CHILIE
Națiunile' Unite

„Soluționarea problemei 
rhodesiene impune 

participarea tuturor 
părților interesate*1 
Reacții după suspendarea 

participării Frontului Patriotic 
la negocierile de la Londra

DAR ES SALAAM 17 (Ager
pres).— Din inițiativa președintelui 
Tanzaniei. Julius Nyerere. la Dar Es 
Salaam au ineeput, miercuri seara, 
lucrările unei reuniuni extraordinare 
la nivel înalt a celor cinci state* 
africane din prima linie — Angola, 
Botswana, Mozambic, Tanzania și 
Zambia — consacrată examinării si
tuației politice din Rhodesia, conse
cințelor excluderii reprezentanților 
Frontului Patriotic Zimbabwe de la 
conferința de la Londra in problema 
rhodesiană și definitivării unei pozi
ții comune in. vederea lichidării im
pasului negocierilor din capitala bri
tanică. Președintele Tanzaniei a sub
liniat necesitatea depășirii impasului 
în care se află în momentul de față 
negocierile de la Londra și a formu
lat o serie de critici la adresa pozi
ției Marii Britanii, arătind câ prin 
propunerile, avansate a creat in mod 
artificial o „atmosferă de criză", 
care, în ultimă instanță, a determi
nat ‘impasul negocierilor în problema 
rhodesiană.

• „Fără tratative la care să parti
cipe toate părțile interesate nu 
există nici o speranță pentru solu
ționarea negociată a situației din 
Rhodesia", a afirmat un purtător de 
cuvint al celor- cinci state.

După suspendarea participării la 
negocieri a Frontului Patriotic Zim
babwe, pe motivul că a refuzat să 
accepte integral planul constituțional 
prezentat de ministrul de externe 
englez, lordul Carrington, la Londra 
au început, marți, convorbirile bila
terale intre Marea Britanie și repre
zentanții regimului minoritar de la 
Salisbury. Ministrul de externe bri
tanic s-a intilnit cu Abel Muzorewa, 
șeful guvernului marionetă din Rho
desia.

„Condiția femeii in lume"
Femeile, care, reprezintă jumătate 

din populația mondială și acoperă 
prin truda lor două treimi din to
talitatea orelor de muncă ce se 

.efectuează pe glob, primesc doar a 
zecea parte din venituri și. dețin a 
suta parte din bunurile existente, 
relevă raportul pe anul 1979 asupra

„Condiției femeii în lume" întocmit 
de Centrul. Națiunilor Unite pentru 
problemele sociale, umanitare și 
culturale.

Decalajele dintre remunerația 
bărbaților și cea a femeilor sint de 
ordinul a 40—60tla sută, și tind să 
se adincească.

Joe HUI devenit simbol
In S.U.A. ia amploare campania 

pentru reabilitarea lui Joe Hill, 
muncitorul poet și Cintăreț, una 
din cele mai populare figuri ale 
clasei muncitoare americane. Cin- 
tecele sale, din care răzbatea pro
testul vehement împotriva exploa
tării, chemau la luptă pe toți cei 
exploatați și obidiți. In 1914 reac- 
țiunea a găsit prilejul mult aștep
tat pentru a se răfui cu el. La Salt 
Lake City (statul Utah) proprieta
rul unei mici băcănii a fos't ucis de 
bandiți rămași necunoscuți. Această 
crimă ira fost imputată lui Joe Hill, 
deși in momentul omorului poetul- 
cintăreț se afla la. 8 kilometri de
părtare. Un an mai tirziu, in no

iembrie 1915, Joe Hill a fost sxr - 
cutat. Ultimele sale cuvinte au fort 
„Nu pierdeți vremea lăctimindrf 
Uniți-vă !“ După moartea lui. cin- 
tecele sale au continuat să străba-1 
tă. Statele Unite, ecoul lor pers' 
tind și astăzi.

Zilele trecute s-au împlinit 100 
de ani de la nașterea lui Joe Hill. 
Cu acest prilej, in numeroașe orașe, t 
printre care Chicago, Detroit. San' 
Francisco, au avut loc mitinguri 
și manifestații, in cursul căro
ra participanta au cerut autori
tăților statului Utah reabilitarea a- 
cestuia, subliniind că. Joe Hill a 
devenit „un simbol al luptei po
porului american".

Dreptul... aruncării in stradă
In cadrul intilnirilor avute cu 

premierul Francesco Cossiga. pri
marii unui șir de mari municipa
lități italiene conduse de reprezen
tanți ai partidelor de stingă au 
cerut intervenția drastică a autori
tăților pentru a se pune capăt 
practicilor samavolnice ale proprie
tarilor de locuințe, care recurg la 
expulzarea masivă a chiriașilor.

Ziarul „L’Unită" dezvăluie că in 
prezent 200 000 de familii italiene 
sint amenințate cu. expulzarea, iar 
alte 500 000 au primit înștiințarea de 
a evacua, fără intirziere, locuințele

in care stau. Aceste sute de mii 
de oameni sint victimele unei mă
suri luate de autorități tocmai in 
apărarea celor defavorizați, măsură 
pe care insă proprietarii imobiliari 
au răstălmăcit-o in favoarea lor : 
la sfirșitul anului trecut a fost 
promulgată o lege menită să în
grădească umflarea arbitrară a chi
riilor. Drept răspuns, proprietarii 
somează pe chiriași să le elibereze 
imobilele și, in cazul cind aceștia 
refuză, recurg la evacuarea lor 
forțată.

în fata sediului central al întreprinderilor A.E.G.-Telefunken din oralul vest-german Frankfurt pe Main a avut loe o 
demonstrație de protest impoiriva proiectatei închideri a unei secții din Essen, care s-ar solda cu concedierea a 

1 300 de salariati. Fotografia înfățișează un aspect din timpul demonstrației
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