
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNITbVĂ!

8

*

O '4 inteia
II

de prniecteic de documente ale Congresului

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLIX Nr. 11562 Prima ediție Vineri 26 octombrie 1979 6 PAGINI-30 BANI

propunerea ca tovarășul Nicolae Ceausescu 
să fie reales In funcția de secretar general

Prin documentele Congresului al XII-lea, supuse

perspectivă — cu pași tot mai îndrăzneți pe calea înfăptuirii
a societății socialiste multilateralProgramului de făurire

dezvoltate și de trecere
NICOLAE CEAUȘESCU

spre comunism64.

toare ale înaintării României
dezbaterii întregului nostru popor, sint trasate liniile direc- 

în viitorul cincinal și în

0 politică de industrializare profund creatoare avînd ca obiectiv

TRANSFORMAREA ROMÂNIEI 
intr-un stat industrial modern

Experiența construcției socialiste 
tn România a confirmat cu strălucire 
justețea politicii Partidului Comunist 
Român de industrializare, socialistă a 
tării. Puternica industrie, creată in 
anii construcției socialiste, s-a dove
dit a fi locomotiva care a tras înainte 
întreaga tară, pe drumul progresului, 
civilizației și bunăstării.

înalta eficientă a politicii de in
dustrializare a tării este nemijlocit 
legată de caracterul ei creator, do 
adecvarea la particularitățile specifi
ce României, la necesitățile diferite
lor etape ale construcției socialiste. 
Merite deosebite in îmbogățirea con
cepției și politicii P.C.R. privind in
dustrializarea tării, revin Congreselor 
al IX-lea. al X-lea si al XI-lea. in 
ale căror documente si-au găsit solu
ționare probleme esențiale, precum 
aocentuarea ritmurilor dezvoltării in 
funcție de posibilitățile reale ale eco
nomiei, stabilirea unei corelații opti
me intre ramurile traditionale si ra
murile noi ale industriei, valorifica
rea superioară a resurselor natura
le. luarea in considerare a consecin
țelor revoluției științifice și tehnice, 
repartizarea teritorială judicioasă a 
tortelor de producției etc.

înaintarea pe calea făuririi socie
tăți 1 socialiste multilateral
v

Prof. dr. docent N. N. CONSTANTINESCU

al partidului"

socialiste multilateral dez- 
i ca și procesele și fenomenele 

anifestă in economia mondia- 
w dicat noi probleme si cerințe 

u. j activității economice. Con
gresul al XU-Iea a! partidului se va 
înscris, fără indoială, la loc de cinste

în istoria patriei si prin contribuția 
la dezvoltarea creatoare a politicii de 
industrializare, corespunzător noilor 
cerințe si necesități. Pornind de la 
realizările istorice de pină acum, 
proiectul de Directive ale Congresu
lui privind dezvoltarea economico- 
socială a tării în viitorul cincinal și 
în perspectivă prevede continuarea 
pe o treaptă superioară a politicii da 
industrializare — ca factor decisiv al 
făuririi unei economii de inaltă efi
cacitate. al valorificării superioare a 
întregului potential material si uman 
de care dispunem. Elaborarea, 'proiec
tului — rod al judecării unui mare 
număr de variante — tine seama. în 
primul rind. de nivelul la care a 
ajuns economia noastră si de nevoile 
ei. în acest sens, se pornește de la 
exigența ca pină in 1985 România să 
depășească stadiul de țară in curs 
de dezvoltare, ajungind un stat eu 
dezvoltare economică medie si cu un 
nivel de trai al copulației ridicat, 
corespunzător noii trepte. Este vorba, 
deci, de o adevărată cotitură in is
toria noastră. în același timp. . in 
elaborarea proiectului de Directive 
s-au luat in considerare procesele 
care au loc acum pe plan Internatio
nal — cum șint accentuarea și pre
lungirea crizei economice, instabilita
tea si inflația crescindă din lumea 
capitalistă, criza petrolului si a unor

materii prime ce amenință să se În
răutățească.— prooese care in condi
țiile creșterii interdependentelor din- ■■ 
tre economiile naționale ale diferite
lor ^ări nu pot să nu 'influențeze și. 
dezvoltarea noastră economică.

Dezvoltarea substanția
lă a bazei de materii prime 
și energie. Promovarea consec
ventă a intereselor de progres eco
nomic rapid ale poporului nostru și 
conducerea cu succes a „navei" eco- . 
nomice românești prin complicatele 
meandre ale 
internaționale iși 
în dialectica 
partid la baza proiectului de Di
rective. Concepută in lumina legii 
economiei de timp, deci bazată pe 
creșterea susținută a eficientei. eco
nomice. 'strategia 'prevede o medie 
anuală de inaintare de 8—9 la sută a 
producției industriale globale, in vre
me ce, datorită preocupărilor pentru 
sporirea eficientei economice, pro-

• ductia netă se va mări intr-un ritm 
mediu anual superior, de 9—10 la sută, 
menit să contribuie esențial la creș- 

. terea mai rapidă a venitului national 
comparativ cu produsul social.

O is-'inenea creștere economică 
susținută' presupune insă o aprovi
zionare corespunzătoare. Iată de

ce in. centrul strategiei Industria
le stabilite a
tarea corespunzătoare a 
materii 
obiectiv 
zat prin 
cercetare
cientei sale. Cum este și firesc intr-o 
țară eu resurse minerale limitate și 
mai ales in condițiile economice in
ternaționale actuale, pe lingă desco
perirea de noi rezerve, sint prevăzu
te o gospodărire mai rațională a ma
teriilor prime, recuperarea si reuti- 
lizatea a 40—50 la sută din materia
lele folosite, plus o substanțială ridi
care a gradului de valorificare a re
surselor nsfiura'te? în- ct' privește

fost pusă dezvol
ți bazei de 

prime și energie. Acest 
urmează să fie reali- 

amplificarea activității de 
geologică și mărirea eti

situației economice 
găsesc expresia 

strategiei puse de
(Continuare în pag. a Il-a)

Dind glas. simțămintelor de aleasă' 
prețuire și adine respect, de nemăr
ginită dragoste și recunoștință față 
de neobosita dumneavoastră activi
tate. ce o desfășurați spre binele și 
fericirea întregului nostru popor — 
se spune in telegrama conferinței 
organizației de partid a municipiului 
Buzău — participants la conferință, 
ex'primind voința unanimă a tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii din 
aeeastă milenară și infloritoare loca
litate, sprijinim din adincul inimilor 
propunerea ca la Congresul al 
XII-lea dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai iubit al națiunii, să fiți reales 
in inalta funcție de secretar general 
al partidului, văzind in aceasta ga
rau tia fermă a 
înfăptuirii Progra
mului de făurire 
a societății socia
liste multilateral 
dezvoltate și îna
intare a României 
spre comunism.

Vă asigurăm că 
vom munci cu 
entuziasm și ab
negație, alături de 
întregul nostru popor, pentru înfăp
tuirea neabătută a istoricelor hotă- 
riri ce vor fi adoptate de cel mai 
înalt forum al comuniștilor români, 
sporindu-ne astfel contribuția la 
transpunerea in viață a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
inaintare a României spre comunism.

Conferința organizației orășenești 
de partid Caracal — se spune in te
legramă -- dind glas voinței unani
me a comuniștilor, a tuturor celor 
care trăiesc și muncesc in localitatea 
noastră, iși exprimă adeziunea de
plină /ață de propunerea realegerii 
dumneavoastră, iubite și stimata 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în inal
ta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, apre
ciind că aceasta reprezintă chezășia 
progresului patriei pe calea socialis
mului și comunismului.

Orașul Caracal, asemenea tuturor 
așezărilor patriei, a cunoscut, in cin
cinalul 1976—1980, succese remarca
bile in dezvoltarea economico-socială. 
înscrierea lui pe’ coordonatele unei 
intense industrializări și urbanizări 
se datorește politicii înțelepte de 
dezvoltare echilibrată, armonioasă, a 
tuturor zonelor țării, politică al cărui 
promotor neobosit sinteți dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușestm. că oamenii 
muncii din orașul Cțirtici, îh frunte 
cu comuniștii, însuflețiți de succe-

sele obținute în construcția socialis
mului, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, încrezători in destinul 
măreț al patriei jalonat cu clarviziu
ne de proiectele documentelor celui 
de-al XII-lea Congres, nu vor pre
cupeți nimic pentru a-și aduce con
tribuția lâ ridicarea României pe noi 
trepte de. civilizație și bunăstare — 
se menționează in telegrama confe
rinței orășenești Curtici.
. Dind glas înaltei stime șl profun
dei recunoștințe față de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit. fiu al poporolul. partl- 
cinanții la conferința orășenească, 
alături de întregul popor, iși exprimă 
dorința ca in inaltul forum — Con
gresul al XII-lea — să fiți reales in

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.t 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de participanții la conferințele de partid

deschise 
pentru 

dinamiza

funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

tn telegrama conferinței organiza-' 
ției orășenești de partid Luduș se 
spune : Constituie pentru noi toți, 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
un prilej de nemărginită bucurie ex
primarea adeziunii fierbinți față de 
propunerea ca dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, să 
fiți reales la cel de-al XII-lea Con
gres in înalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

Perspectivele înălțătoare 
de proiectele documentelor 
Congresul ăl XII-lea vor
energijle și elanul oreator al comuniș
tilor organizației noastre și ne anga
jăm să nu precupețim nici un efort 
pentru realizarea exemplară a tutu
ror sarcinilor care ne revin.in actua
lul cincinal, să ne aducem dim plin 
contribuția la Înfăptuirea hotărlrilor 
oe le va adopta Congresul partidului.

In telegrama conferinței organi
zației orășenești' de partid Rimnicu 
Sărat se arată : Dezbătind pe larg 
proiectele de documente pentru cei 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
participantii la conferință și-au ex
primat întreaga lor adeziune fată de 
conținutul acestora, fată de intreaga 
politică internă și externă a partidu
lui și statului, subliniind caracterul 
lor '.realist, profund științific, noile 
perspective de dezvoltare e.onomieo- 
socnală- a*  patrieb. 'Cu-profundă mân
drie patriotică, conferință a eviden
țiat contribuția hotărâtoare, determi-
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în cercetarea fundamentală este esențial 
ce să nu faci 

r
să stabilești ce să faci, dar și

Cercetarea fundamentală in știință 
și creația tehnică și tehnologică sint 
marile resurse intensive ale. pro
gresului. Cercetarea fundamentală 
caută să răspundă pasiunii omului 
de a cunoaște, dar nu numai de a 
cunoaște, ci. mai ales necesității des
chiderii unor noi orizonturi de crea
ție. Aplicarea cunoștințelor științifice 
în viata practică, realizată cu aceeași 
pasiune ca si cercetarea fundamen
tală, atinge momentele ei culminante 
prin • creații tehnice care schimbă 
viata omenirii și epocile pe care ea 
le parcurge. Circuitul integrat si 
microelectronica nu au fost descope
rite, ci create, iar ultima realizare 
din acest domeniu, microprocesorul, 
constituie elementul infrastructural 
de bază al unei noi revoluții indus
triale. Asemenea creații se bazează 
pe cercetări fundamentale anterioare, 
pe acumularea de cunoștințe știin
țifice. pe inventivitatea omului in a 
descoperi secretele naturii si in a 
construi modele teoretice sau mate
matice ale realității. Legitatea le
găturii*  dintre cercetarea fundamen
tală

in diferite forme si feste esențială 
pentru ceea ce am numit resursele 
intensive ale progresului.

Politica tării noastre, a Partidului 
Comunist Român, de dezvoltare a 
Științei și tehnologiei, tine seama de 
această legitate. Directivele Congre-

Mihai DRĂGĂNESCU 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

si creația tehnică se manifestă

sului al XII-lea prevăd ca. in general, 
programul de cercetare ..să devanseze 
cu cel puțin 5 ani activitatea econo
mică. oferind soluții noi pentru dife
rite domenii ale vieții economice si 
sociale". In acest cadru se prevede o 
accentuare a ..cercetărilor fundamen
tale, in mod deosebit in domeniile 
fizicii, chimiei, matematicii, biologiei 
și al științelor tehnice". O serie de 
prevederi se referă la domeniul ști
ințelor economice si sociale, precum 
Si la obiectivele cercetărilor filozofice.

Proiectele de documente ale Con
gresului al XII-lea al partidului nu

numai că enunță o nouă politică teh
nologică bazată in esență pe automa
tizarea. informatizarea și ciberneti- 
zarea producției si a altpr domenii 
de activitate, dar deschid o etapă 
nouă si prin formularea unor cerințe 
fată de cercetarea fundamentală, de 
fapt prin stimularea cercetării’ fun
damentale care să asigure rezervele 
de idei și soluții pentru viitor și, in 
același timp, un teren fertil de afir
mare a gehiului poporului român.

Cercetarea fundamentală urmărește 
sporirea cunoașterii umane prin apro
fundarea a ceea ce ne înconjoară, dar 
și prin cercetarea complexității in- 
terconditionărilor dintre fenomenele 
Pe care le cercetăm. Cercetarea fun
damentală contemporană explorează 
ceea ce este profund si ceea ce este 
complex. Noile materiale pe care le 
creează fizica sint complexe, proble
mele energetice legate de reacțiile 
nucleare și de particulele elementare 
sint profunde, structura polimerilor 
chimici este complexă, celula biolo
gică este complexă, dar si profundă
(Continuare în pag. a V-a)
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Șoselele din cimpia Bărăganului ialomițean sint în 
aceste zile adevărate riuri de-a lungul cărora autoca
mioanele curg încărcate cu roadele muncii spre ham
bare. Se transportă aurul porumbului ; cind vezi știu- 
leții cit brațul voinicului, știi că oamenii din cimpie, 
mecanizatori și cooperatori, și-au făcut datoria.

nrthire autocamioanele cu inițialele IL sint și 90 de 
autocamioane, majoritatea cu 
nele județului Hunedoara. 
Despre oamenii de la volan 
veniți din Hunedoara aici, 
in Cimpia Soarelui, tova
rășul Nicu Dinu, secretarul 
comitetului de partid al 
întreprinderii județene de 
ne spune :

— Este a cincea campanie de cind șoferii hunedoreni 
vin'să ne ajute să incheiem cit mai grabnic stringerea 
recoltei. La început am fost prieteni, iar acum vot 
spuhe că intre noi s-a legat o adevărată frăție. Sint 
printre noi de la 10 septembrie. Hărnicia, simțul dato
riei lor s-au materializat in cele peste 100.000 tone 
transportate de ei pină astăzi. Zece mii de vagoane 
inseamnă, puse la un loc, un adevărat munte, un munte 
de aur, de care hunedorenii se simt, mindri. Am stat de 
vorbă cu unii din ei la bazele de recepție, in timp ce se

remorci, purtind insem-

“A DE CE
transporturi auto Ialomița,

descărcau mașinile : „Cunoaștem acum drumurile Ia- 
lomiței ca pe ale noastre".

Cind directorul adjunct al întreprinderii județene de 
transporturi auto Hunedoara, Mircea Băgăianu. a venit 
in Ialomița să vadă cum muncesc băieții lui și ce să 
transmită acasă din partea lor, toți ca unul i-au zis : 
„Sintem și aici acasă, și-apoi cind cari recolta țării nu 
obosești, chiar dacă lucri 12 sau 14 ore din zi. Ne odih

nim muncind și ialomițenii 
ne poartă de grijă. Să-i ve
deți cum sar cu toții cind 
vreunul din noi are o defec
țiune. Mecanicii noștri au 
lucrat cu cei de la Ialomița 

doua zi transportul să meargăși noaptea, numai ca a 
intr-adevăr ca pe roate".

La I.A.S. Balaciu, Slobozia, Andrășești, unde au lucrat 
hunedorenii, s-a încheiat transportul porumbului ți 
acum ei pot fi intilniți la cooperativele agricole de pro
ducție Grindu. Grivița și Sfintu Gheorghe. unde au 
fost primiți așa cum e inima țăranului ialomițean — 
bună ca plinea caldă.

Tovarășii de muncă și familiile rămase la Hunedoara 
să știe că pot fi mindri de ei.

Mihai V1ȘO1U
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Un proces revoluționar 
este — se știe foarte bine 
— mult mai complicat și 
mai sinuos decit lozinca 
atit de logic cristalină care 
il determină și il însufle
țește. Cu atit mai vie se 
cuvine să fie mteleasă 
ipostaza practică a proce
selor revoluționare socia
liste prin care se funda
mentează o lume nouă, al 
cărei tablou ideal, cuceri-, 
tor prin noblețea lui. pune 
conștient și devotat in 
mișcare energiile descătu
șate ale celor mai 
mase de oameni. Și 
ceasta in contextul 
atit de complexe, și de a- 
tîtea ori dureros măcină
toare. lupte pentru Înlătu
rarea a ceea ce reprezintă 
lumea veche. Căci lumea 
veche nu este numai o 
structură âdministratîv- 
statală și economică, ci și 
o stare de spirit, in apa
rentă fluidă, insă cu mii 
de ani de stratificări în 
zonele cele mai greu pe- 
netrabile ale conștiinței 
umane, incit se poate spu- 
'ne. fără exagerare, că. in 
timp, aceste stratificări au 
devenit biologie propriu- 
zisă. Astfel stind lucrurile, 
nici in spațiul revoluției 
culturale socialiste princi
piile teoretice, unanim re
cunoscute. nu devin, auto
mat, realitate culturală, 
realitate autentic artisti
că, durabilă.

Iată de ce mi se pare 
de o excepțională în
semnătate insistența cu 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu revine în in
tervențiile sale teoretice 
asupra obligației de a 
privi realitatea mereu cu 
ochii deschiși, cu un neos
tenit spirit lucid si de a 
confrunta necontenit rea
litatea cu programul filo
zofic aflat la baza proce
sului revoluționar. „Nu-i 
suficient să avem un pro- 

y^gram bun, trebuie să ne

largi 
a- 

unei

pantă, pe care ați adus-o la funda
mentarea. și elaborarea acestor docu
mente. care poartă puternic ampren
ta gindirii dumneavoastră creatoare, 
a spiritului novator, a cutezanței re
voluționare în abordarea probleme- 
lor fundamentale aie construcției so
cialismului in țara noastră. Exprl- 
mindu-ne intreaga gratitudine fată 
de grija părintească manifestată pen
tru creșterea, bunăstării materiale șl 
spirituale a întregului popor, vă asi
gurăm. că Soți locuitorii orașului, in 
frunte cu comuniștii, iși vor intensi
fica eforturile pentru a înfăptui in 
mod exemplar sarcinile ce le revin.

Ne exprimăm totala adeziune față 
de proiectele de documente pentru 
Congresul al XII-lea al partidului, 

care prevăd per- 
. speotivele lumi

noase ce se des
chid dezvoltării 
și înfloririi multi
laterale a țării 
noastre — se spu
ne in telegrama 
conferinței orga
nizației. orășenești 
de partid Adjud, 
județul Vrăncea. 

condițiile minuna-Beneficiind de
te create de partidul și statul nos
tru pentru dezvoltarea armonioasa a 
orașului, comuniștii adjudeni susțin 
cu entuziasm propunerea ca dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți reales Ia 
Congresul al XII-lea in inalta func
ție de secretar general al partidului. 
Vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a duce la înde
plinire sarcinile oe ne revin in cin
cinalul 1981—1985, .conștient! fiind că 
prin aceasta vom contribui la ridica
rea pe noi culmi de civilizație și pro
gres a patriei noastre. Republica So
cialistă România.

Conferința orășenească de partid, 
se spune într-o altă telegramă, a a>- 
nalizat. in spiritul exigențelor actua
le. activitatea desfășurată de comu
niștii din orașul Șimleu Silvaniel 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce re
zultă din Programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism. Conferința exprimă acordul 
deplin al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități — din orașul 
de la poalele „Măgurii Siivaniei". cu 
propunerea ca dumneavoastră să fiți 
reales in inalta funcție de secretar 

■ general al partidului.
însuflețiți de grandiosul program 

de înflorire continuă a- patriei noas-
(Continuare in pag. a Il-a)

RECOLTAREA ȘI TRANSPORTUL PORUMBULUI?
relatări

preocupăm de aplicarea 
lui in viată, de Înfăptui
rea lui. ceea ce este esen
țial în procesul revoluțio
nar pe care il traversăm" 
— arăta secretarul general 
al partidului. Exigența se
veră care domină aceste ■ 
intervenții teoretice, pre
cum si claritatea obiecti
velor stabilite în 
mentale de partid 
șă recunoaștem.

docu- 
sînt, 

mereu

din județele unde lucrările sînt rămase în urmă

- ■

?

<<S
l ți&'f li'

fi

spațiul filozofic socialist, 
o unanimitate automată 
și nici o automată conver
gență a punctelor de ve
dere, pentru că atunci ea 
nici n-ar mai trebui des
fășurată. știindu-se dina
inte că interlocutorii, fiind 
.ginditori comuniști, n-au 
ce să-și mai comunice 
in chip diferit. Este, astfel, 
tristă ipostaza in care a- 
par multe din mesele ro-

Exigențe culturale

actuale și răspunderea

creatorului comunist
Opinii de Dinu SĂRARU

' A 
tar al filozofiei materia- 
list-dialectice 1

Revenind la spațiul- cul
tural, cred că se cuvine 
discutat foarte lucid, de 
pildă, despre echilibrul 
cultural și confuzia valo
rilor, despre raportul 
dintre statistica bilanțuri
lor culturale sezoniere si 
moștenirea culturală lă
sată viitorimii. despre 
adevărul vieții si criterii
le administrative de a- 
preciere a lui, despre ma
tematica contabilicească a 
gradării importantei si 
geografiei subiectelor si 
esența politică a fenome
nului social-uman al lu
mii noastre, despre con
tradicția. dintre un aspect 
al realității și dorința de 
,a-l prezenta rotunjit, ne
tezit de orice asperități. 
Asemenea subiecte ale 
practicii cultural-artisti- 
ce trebuie aduse in dis
cuție cu convingerea că 
ele ne aparțin ca activiști 

, de partid, conștient! că de 
noi depinde ca să slujim 
revoluția 
vingător. 
pinde ca 
ritual al
— pe care eu. il consider 

. in cel mai inalt. grad fa
vorabil democrației spiri
tului si producerii valori
lor autentice — să devină 
realitatea plenară a unei 
Culturi demne de poporul 
nostru și de vocația lui 
constructivă. remarcabil 
descătușată astăzi.

O mare, indiscutabilă 
realizare în spațiul spiri
tual romanesc actual o 
constituie starea de efer
vescentă produsă de Fes
tivalul national ..Cîntarea 
României", eveniment cu 
încă nebănuite urinări 
fericite, in primul rind 
in modul de a gindi al 
poporului român si în 
modul de a înțelege fap-

superioare propriilor
noastre exigente, după 
cum lipsa de prejudecăți, 
larga deschidere umanis
tă, curajul abordării fron
tale a adevărului sint, in 
opera filozofică a tovară
șului Ceaușescu. neconte
nit superioare multora din 
rezolvările concrete ale 
problematicii revoluției 
culturale socialiste.

Din acest punct de ve
dere, domeniului culturii 
i se pot consacra mai am
ple dezbateri de ordin 
teoretic și practic, con
structive. capabile să im
plice deschis practica 
noastră administrativ-cul- 
turală. modul în care se 
înfăptuiesc, se aplică in 
viață obiectivele propuse. 
Aici este cazul să spunem 
că o dezbatere teoretică 
nu presupune, apriori, in

tunde sau din ..dezbateri
le" noastre in ultima vre
me. Confuzia care se mai 
face intre 
minată de 
zofică și 
punctelor 
ipotezelor pe care le pre
supune, firesc, o astfel de 
platformă unică venind să 
consolideze unitatea, este 
păgubitoare și. in orice 
caz, de natură să închidă 
perspectiva unei dezba
teri. Ce dovadă însă mai 
concludentă, mai vie, mai 
contagioasă și mai răsco
litoare practic,, pentru a- 
devărul dinamismului ne
contenit creator al con
cepției comuniste despre 
lume și societate, decit 
gindirea filozofică a pre
ședintelui României, decit 
contribuțiile sale revolu
ționare in contextul uni-

unitatea deter- 
platforma filo- 

unanimitatea 
da vedere și

competent, con- 
că de noi de- 

acest climat spi- 
României de azi

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Au îndeplinit 
planul 

pe patru ani
Oamenii muncii din INDUS

TRIA JUDEȚULUI NEAMȚ au 
raportat că, în cinstea celui 
de-al XII-lea Congres al parti
dului au îndeplinit sarcinile de 
plan la producția globala indus
trială pe cei patru ani ai cinci
nalului cu 66 de zile mai devre
me. Ca urinare, pină la sfirșitul 
acestui an vor fi livrate supli
mentar economiei naționale pro
duse in valoare de 4,6 miliarde 
lei.

Informind despre aceste suc
cese printr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Comitetul județean Neamț al 
P.C.R. subliniază : Pe baza rea
lizărilor obținute pină acum si a 
măsurilor luate, oamenii mun
cii din industria județului au 
toate condițiile să înfăptuiască 
exemplar angajamentul asumat 
de organizația județeană de 
partid de a contribui la reali
zarea programului suplimentar 
de dezvoltare economico-socială 
a tării in acest cincinal, cu o 
producție industrială in valoare 
de 5.7 miliarde lei.

★
Hotăriti să lntimpine Congre

sul al XII-lea ăl P.C.R. cu noi 
și prestigioase succese in activi
tatea economică, colectivele de 
oameni ai muncii români, ma
ghiari, germani din INDUSTRIA 
MUNICIPIULUI SATU MARE 
raportează îndeplinirea, la 24 oc
tombrie, a prevederilor de olan 
pe primii 4 ani ai cincinalului. 
Ținind seama de avansul creat, 
pină la finele anului va fi reali
zată suplimentar o producție de 
1.7 miliarde lei, constind între 
altele din : 2 000 tone utilaj chi
mic. 780 remorci si semiremorci, 
confecții textile în valoare de 378 
milioane lei, 54 000 metri cubi pre
fabricate din beton armat etc.
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V Sub semnul deplinei unități

CONGRESUL PARTIDULUI, CONGRESUL ÎNTREGULUI POPOR
pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

CONFERINȚE Șl PLENARE ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI
l
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Dezbaterile continuă prin fapte de muncă în întreprinderi, pe șantiere
Desfășurată într-un climat de exi

gentă. conferința organizației 
partid a municipiului 
scos in evidentă munca 
Însuflețire desfășurată de 
24 000 de comuniști, de 
menii muncii din acest oraș, con
cretizată prin realizarea, de la înce
putul cincinalului și pînă acum, a 
unei producții suplimentare in va
loare de 1,5 miliarde lei. Din darea 
de seamă, ca și din cuvîntul dele- 
gaților, a reieșit că întreaga activi
tate a organizațiilor de partid din 
întreprinderi și șantiere a fost și 
este orientată spre descoperirea și 
folosirea cit mai eficientă a tuturor 
resurselor umane și materiale, spre 
stimularea gîndirii tehnice și iniția
tivei creatoare in scopul îndeplinirii 
exemplare a tuturor indicatorilor 
economici, obținerii peste plan, pînă 
la cel de-al Xll-lea Congres al 
partidului, a unei producții in va
loare de 437 milioane lei.

în cadrul conferinței au fost re
levate și unele metode eficiente de 
muncă ale comitetului municipal de 
partid : analize la fața locului, con
stituirea de colective de specialiști

de
Bacău a 
plină de 
cei peste 
toti oa-

care să găsească soluții tehnico- 
organizatorice pentru îmbunătățirea 
activității de producție în unitățile 
rămase in urmă, precedarea unor 
ședințe de birou și comitet de ana
lize și studii efectuate de brigăzi 
complexe în unităti ș.a.'

Vorbind despre aceste aspecte po
zitive, participanții la conferință au 
stăruit insă în mod deosebit asupra 
acelor probleme care nu și-au găsit 
incă rezolvarea corespunzătoare, de
terminind rămineri în urmă la pro
ducția fizică și netă, nerealizarea 
exportului, depășirea cheltuielilor de 
producție.

— Chiar după conferința de dare 
de seamă și alegeri — spunea mais
trul Mihai Caraiman. secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea metalurgică — membrii comi
tetului nostru au fost repartizați pe 
secții și. ateliere, în toate locurile 
„fierbinți" ale producției. împreună 
cu conducerile formațiilor de lucru, 
ei au luat măsuri concrete pentru 
antrenarea tuturor oamenilor la di
minuarea rebuturilor din turnătorie, 
crearea decalajului necesar între 
sectorul de pregătire și cel de pre-

redticerea consumului de 
energie. Această intensă 
pe plan organizatoric și

lucrare, 
metal și 
activitate 
politico-educativ ne va permite ca, 
pînă la data congresului, nu numai

țelor privind aprovizionarea cu ma
terii prime, utilizarea mai bună a 
mașinilor și timpului de lucru. Co
muniștii, întregul personal muncitor 
acționează în mod organizat pentru

• Angajamentul conferinței î pînă la Congre
sul al Xll-lea - o producție suplimentară de 
437 milioane lei • Ample acțiuni organizato
rice și politico-educative pentru recuperarea 

tuturor restanțelor

să recuperăm în întregime restan
țele, dar să obținem chiar și o pro
ducție suplimentară de 7 milioane 
Iei. La rîndul său, ing. Elena Hulu
bei, director tehnic la, întreprinderea 
de confecții, arăta că întreg colecti
vul de muncă de aici este angajat, 
în aceste zile premergătoare Con
gresului partidului, într-o amplă 
bătălie pentru înlăturarea deficien-

ca pînă la finele anului întreaga 
restanță, în valoare de 37 milioane 
lei, să fie recuperată.

Firesc, a fost adusă în dezbatere 
și o altă problemă de importau (ă 
primordială : intîrzierea unor lu
crări de investiții. Referindu-se la 
criticile aspre aduse în conferință 
pentru nerealizările din producție 
cauzate de nepunerea la timp în

funcțiune a unor capacități, ing. 
Mihai Cocan, directorul combinatu
lui de Îngrășăminte, a insistat asu
pra măgurilor politice și organizato
rice pe care noul comitet de partid 
le-a luat pentru ca în cel mai scurt 
timp șl această mare unitate econo
mică a orașului să se alinieze in 
rind cu cele fruntașe. „Chiar în 
aceste zile — arăta vorbitorul — în 
cadrul combinatului a fost organi
zată o săptămînă a muncii record, 
care ne-a dat posibilitatea verificării 
potențialului productiv de care dis
punem. Ca urmare a acestei iniția
tive. la fabrica de acid fosforic se 
obține acum o producție cu 25 la 
sută mai mare, iar la cea de îngră
șăminte, cu 50 la sută".

Participanții la conferință au re
marcat, desigur, că nu toți vorbitorii 
s-au încadrat in. spiritul de exigență 
și combativitate care a dominat con
ferința. Deși în unități economice 
cum sint întreprinderea de mașini» 
unelte, combinatul de prelucrare a 
lemnului, trustul județean de con
strucții se manifestă încă destule 
carențe atit în munca de partid, cit 
și in activitatea productivă, repre-

7

zentanțil comuniștilor de aici s-au 
limitat, în cuvîntul lor, la aprecieri 
generale, neanalitice, evitind să se 
refere la propriile neajunsuri, 

îmbogățită cu propunerile formu
late de participanți, hotărirea adop
tată de conferință pune în fața nou
lui comitet municipal sarcina ma
joră de a desfășura o susținută 
muncă politică în scopul creșterii 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid în toate domeniile vieții 
economice și al mobilizării largi a 
tuturor oamenilor muncii la infăp- 
tuirea exemplară a sarcinilor de 
producție. Prevederile hotărîrii pre
cizează metode, responsabilități și 
termene, vizînd in aceeași măsură 
recuperarea răminerilor în urmă din 
planul pe acest an, ca și pregătirea 
unor condiții optime pentru produc
ția anului 1980 — bază de plecare 
pentru Înfăptuirea mărețelor obiec
tive înscrise în proiectele de docu
mente ale celui*  de-al Xll-lea Con
gres al partidului.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"^

Ne exprimăm 
adeziunea deplină 
fată de proiectele 

de documente

II

ale Congresului
(Urmare din pag. I)
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După critică și autocritică-timpul măsurilor practice
Delegațlî la conferința organizației 

municipale de partid Craiova, repre
zentanți ai celor aproape 42 000 de 
comuniști, ai tuturor oamenilor mun
cii din acest înnoit oraș au dezbătut 
cu exigență partinică activitatea des
fășurată de comitetul municipal pen
tru transpunerea in viață a progra
mului de dezvoltare economico-socia
lă a municipiului, Atit darea de sea
mă — analitică, critică și autocritică 
— cit și cei care;au luaț cuvîntul in 
cadrul conferinței au exprimat adinca 
recunoștință față de conducerea par
tidului pentru grija permanentă ce o 
manifestă dezvoltării armonioase a 
tuturor localităților patriei, pentru 
sprijinul și indicațiile date de secre
tarul general al partidului cu prilejul 
celor două vizite de lucru întreprinse 
pe meleagurile Craiovei și Doljului 
în timpul care a trecut de la prece
denta conferință de dare de seamă șl 
alegeri. Toate acestea au făcut ca, în 
perioada analizată, municipiul Cra
iova să Înregistreze cele mai dina
mice ritmuri de dezvoltare din in
treaga perioadă de construcție so
cialistă.

în cadrul conferinței a fost contu- 
^rat sintetic tabloul dezvoltării mul-

tilaterale a municipiului. S-a arătat 
astfel că in acest cincinal Craiova a 
beneficiat de investiții de peste 10 
miliarde lei, au fost date în folosință 
noi și moderne capacități de produc
ție la întreprinderile de utilaj greu, 
de tractoare și mașini agricole, de 
prefabricate din beton, la combinatul 
chimic și se găsesc în construcție în
treprinderea de autoturisme de mic 
litraj „Oltcit", șapte instalații la 
combinatul chimic, centrala termo- 

' electrică Craiova II. întreprinderea 
de nuclee proteice etc.

Analizind cu exigentă activitatea 
desfășurată de comitetul municipal, 
de organizațiile de partid subordo
nate. pe bună dreptate conferința a 
criticat faptul că. in acest an. s-au 
înregistrat însemnate rămineri în 
urmă în unele domenii. La 26 de 
produse industriale nu s-au rea
lizat prevederile de plan, ceea ce 
a determinat înregistrarea unei res
tanțe la producția netă de peste 310 
milioane lei. Serioase rămineri in 
urmă s-au înregistrat și in construcția 
de locuințe, fiind realizate doar 56 la 
sută din apartamentele prevăzute.

Cum era și firesc, tocmai acesta 
nerealizări, supuse unor critici aspre 
de secretarul general al partidului cu

prilejul vizitei de lucru din luna 
august, in municipiul Craiova, au 
constituit substanța dezbaterilor. Cei 
16 vorbitori au reliefat. în spirit critic 
și autocritic, neajunsurile manifes-

ririle pe care le au la locul lor de 
muncă. „Critica severă pe care ne-a 
făcut-o secretarul general al partidului 
pentru -ritmul de melc» in care s-a 
desfășurat construcția de locuințe f

Joi s-au desfășurat în Capitală 
lucrările plenarei comune a Consi
liului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, Con
siliului Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Consum și Consiliului 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, consacrate dezbaterii 
documentelor Congresului al Xll-lea 
al partidului.

La lucrări a participat tovarășul 
Marin Vasile, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral de coordonare a activității or
ganizațiilor cooperatiste.

în raportul prezentat, în cuvîntul 
participanților, precum și în rezolu
ția adoptată de plenară a fost ex
primată totala aprobare față de pre
vederile documentelor ce vor fi su
puse adoptării de către marele 
forum al comuniștilor, hotărirea 
fermă de a Contribui din plin la tra
ducerea lor iii viață.

In numele milioanelor de coope
ratori, al tuturor lucrătorilor din 

^^agricultura cooperatistă, cooperația

(Urmare din pag. I)
baza energetică — să nu uităm că pe 
piața mondială petrolul se găsește 
greu si la preturi foarte mari, > iar 
extracția noastră rămîne mai mult 
sau mai puțin plafonată —, se are in 
vedere o mai mare valorificare a re
surselor interne prin extinderea uti
lizării cărbunilor și introducerea în 
circuit a șisturilor bituminoase, ex
tinderea explorărilor petroliere și de 
gaze la mari adîncimi si pe platfor
ma continentală a Mării Negre, in
tensificarea punerii în valoare a Po
tențialului hidroenergetic al tării, 
trecerea la utilizarea unor noi surse 
de energie (nucleară, geotermică. so
lară. eoliană, din biotnasă) si dez
voltarea unor noi tehnologii energa- 
tice. menite să reducă consumurile, 
să sporească efectul util pe unitatea 
de consum și să tecupe-eze energia 
ori de cite ori este posibil. Modelul 
energetic al tării se va modifica și 
prin restringerea continuă a utiliză
rii țițeiului și a gazelor naturale în 
procesele de ardere, ca si prin cer
cetările pentru introducerea de noi 
tipuri de carburanți, inclusiv sintetici, 
pentru mijloacele de transport. Pe 
această bază generală, Programul- 
directivă prevede — lucru excepțio
nal de însemnat pentru independența 
economică și politică a tării — ca.

• Prioritatea priorităților: concentrarea tu
turor forțelor pentru recuperarea restanțelor 
la producția fizică și netă, la construcția de 
locuințe • Condiții ale reușitei - angajarea 
responsabilă a tuturor forțelor, control de 

partid sistematic, eficient

țațe în munca unor organizații de 
partid, arătind deschis că așa-zisele 
cauze obiective puteau fi în bună 
măsură evitate dacă organizația de 
partid municipală și cele din marile 
unități economice ar fi exercitat un 
control de partid riguros, cu precă
dere preventiv., determinind mobili
zarea generală a tuturor forțelor, 
în primul rind sporirea responsabi
lității comuniștilor fată de îndato-

— spunea Ștefan Mircea NicuIesCu, 
secretarul comitetului de partid de la 
Trustul de construcții Dolj — se cere 
urmată printr-o autocritică dovedită 
prin 
mai 
din 
dit ...
priile neajunsuri, 
sit în insuficienta 
lui de lucru, 
----------------------h

fapte. Organizația municipală și 
ales comuniștii din organizația 
care fac parte
intransigență

nu au dove- 
față de pro- 

care s-au regă- 
folosire a tirnpu- 
neasigurarea la

timp a documentațiilor, slaba pre
ocupare pentru calificarea construc
torilor, neindeplinirea propriilor pro
grame de măsuri". Referindu-se 
tot Ia construcția de locuințe, alți 
vorbitori, printre care Mihai Pop, 
Marin Ianoș și Tatiana Boboc, au 
arătat că principala sarcină a organi
zațiilor de partid din acest sector- — 
aflat sub directa conducere și În
drumare a comitetului municipal — 
este aceea de a mobiliza toate forțele 
la o bună organizare a muncii, la 
ordine și disciplină, antrenind tot
odată pe locuitorii orașului la reali
zarea planului’ de apartamente, la 
acțiunea de reconstrucție a centrului.

Cu exigență partinică, participanții 
la dezbateri — printre care Virgil 
Predoaica, Constantin Udrea, Victor 
Polturaschi, Ion Bărbulescu si Vini- 
cius Anghel —au analizat cauzele 
care au generat serioase rămineri in 
urmă in realizarea producției fizice. 
Deși au fost și mai sînt numeroase 
neajunsuri determinate de aprovizio
narea neritmică a Întreprinderi
lor, toți vorbitorii au reliefat pro
priile neimpllniri: tehnologii depășite, 
utilizarea necorespunzătoare a mași
nilor și suprafețelor de producție, fo
losirea insuficientă a specialiștilor si

chiar lipsa de răspundere a unor co
muniști. fenomenele de indisciplină, 
angajîndu-se să acționeze cu toată 
răspunderea pentru eliminarea lor, Pe 
bună dreptate a apreciat conferința că 
principala și cea mai urgentă sarcină, 
de care depinde realizarea obiective
lor propuse, o constituie creșterea 
rolului conducător - al organelor si 
organizațiilor de partid in toate do
meniile de activitate, cu deosebire in 
sectorul construcțiilor de locuințe si 
în industrie, ca șl exercitarea unui 
control de partid sistematic, eficient.

Precizind cu claritate, prin hotă- 
rirea adoptată, direcțiile prioritare 
spre care trebuie concentrate toate 
forțele, participanții la conferință. In 
numele tuturor oamenilor muncii cra- 
iovenl, s-au angajat să facă din 
cuvintele-indemn adresate de to
varășul Nicolae Ceausescu la adu
narea populară un îndreptar al mun
cii lor viitoare. în așa fel incit sarci
nile ce le revin' să fie pe deplin 
realizate.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii

tre socialiste, prefigurat în proiectul 
de Directive și in celelalte docu
mente ce vor fi supuse aprobării 
Congresului al Xll-lea al partidului, 
participanții la conferința organi
zației de partid a sectorului 5 din 
Capitală — se spune in telegramă — 
dind glas voinței unanime a comu
niștilor. a tuturor oamenilor muște*)  
din sector, exprimă deplina lor ade
ziune față de conținutul acestor do
cumente programatice, care asigură 
înfăptuirea neabătută a prevederilor 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Animați de cele mai*  alese senti
mente de dragoste și prețuire pe care 
le nutrim față de dumneavoastră — 
mult stimate tovarășe, Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al po
porului român, în consens cu voința 
întregii națiuni, susținem cu hotărire 
și legitimă mindrie patriotică propu
nerea ca la apropiatul forum al co
muniștilor să fiți reales în Înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Conferința noastră — se spune in 
telegrama organizației orășenești de 
partid Tîrgu Secuiesc — exprimînd, 
în numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor orașului — români și 
maghiari — profunde mulțumiri par
tidului, dumneavoastră personal, mult 
iubite, și stimate . tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru condițiile de mun
că și de viață create tuturor oame
nilor muncii, fără nici o deosebire 
de naționalitate, a evidențiat, cu 
sentimente 'de Sinceră satisfacție, rci-' 
Iul decisiv pe care l-ați avut în re
zolvarea revoluționară a problemei 
naționale, în asigurarea deplinei ega
lități in drepturi a tuturor fiilor ță
rii, in întărirea continuă a unității și 
frăției dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare.

Susținem din toată inima, alături 
de întregul partid și popor, propune
rea ca dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales in 
inalta funcție de secretar genera' al 
partidului.

Vă asigurăm că vom acționa 
toată puterea noastră pentru a t. a- 
duoe in viață importantele sarcini ca 
ne revin din mărețul program de 
dezvoltare și înflorire a scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

Angajamentul milioanelor de cooperatori, al întregii țărănimi
de consum și cooperația meșteșugă
rească — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — participanții 
la plenara comună au exprimat cea 
mai profundă recunoștință tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru ines
timabila contribuție adusă la elabo
rarea documentelor Congresului, la 
fundamentarea și aplicarea întregii 
politici a partidului, pentru grandioa
sele succese dobîndite de poporul 
nostru in dezvoltarea multilaterală a 
țării, îndeosebi in perioada inaugu
rată de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, cea mai fertilă și mat bo
gată perioadă în împliniri din întrea
ga istorie a patriei. Vorbitorii au ex
primat, totodată, cu nețărmurită 
bucurie, adeziunea deplină la propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al țării, inițiatorul 
și conducătorul neobosit al grandio
sului program de propășire a Româ
niei socialiste, patriot înflăcărat, 
exemplu înalt de conștiință comu
nistă, de dinamism și cutezanță re
voluționară, care și-a dedicat întrea-

ga sa viață cauzei construcției socia
lismului și comunismului, împlinirii 
idealurilor de libertate, prosperitate 
și fericire ale națiunii noastre, pro
movării păcii și înțelegerii între

bază- a economiei naționale, pentru 
rolul ce se acordă cooperației de 
consum în aprovizionarea populației, 
cit și cooperației meșteșugărești in 
creșterea și diversificarea serviciilor,

exigență și răspundere pentru Înfăp
tuirea sarcinilor prevăzute ’ în cinei-, 
naiul actual și în cel viitor. Dezba
terile și rezoluția au evidențiat cu 
fermitate, in spirit revoluționar, rnă-

beneficii. în cuvin tul 
au arătat că membrii 
agricole de producție 

eforturile pentru 
de 

transport și depozitare a

Plenara comună a Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor 

de Consum și Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești

popoare, să fie reales, la cel de-al 
Xll-lea Congres, în înalta funcție'de 
secretar general al partidului.

Participanții la dezbateri și-au 
manifestat satisfacția pentru rolul 
deosebit pe care documentele Con
gresului îl atribuie agriculturii în 
viitorul cincinal, pentru măsurile 
preconizate în vederea accelerării 
procesului de dezvoltare intensivă 
și modernizare a acestei ramuri de

contribuției sporite a acestor organi
zații la îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse agricole vege
tale și animale, articole de uz casnic 
și gospodăresc, cu materiale de con
strucții și alte produse. Ei au subli
niat, totodată, sarcinile sporite ce 
revin lucrătorilor din aceste sectoare 
in creșterea producției, a eficienței 
întregii activități economice, hotă- 
rîrea' lor de a acționa cu maximă

șurile pe care cele trei organizații 
cooperatiste le preconizează în ve
derea creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii, a utilizării cu ran
dament sporit a tuturor resurselor, 
reducerii cheltuielilor de producție și 
de circulație, îndeosebi a celor mate
riale, de energie și combustibil, astfel 
ca în fiecare unitate cooperatistă să 
se asigure un echilibru eficient intre 
venituri și cheltuieli, un volum cit

mai mare de 
lor. vorbitorii 
cooperativelor 
și-au intensificat _______
încheierea grabnică a lucrărilor 
recoltare. . .. .1 _ _____ __
produselor și a livrărilor la fondul 
de stat a cantităților prevăzute in 
contracte. S-a relevat, de asemenea, 
preocuparea lucrătorilor din unitățile 
cooperației de consum și cooperației 
meșteșugărești pentru recuperarea 
răminerilor în urmă in realizarea 
sarcinilor >. de investiții si lărgirea 
gamei serviciilor către populație.

Participanții lâ .plenară au adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune : Alături 
de ceilalți oameni ai muncii din pa
tria noastră, milioanele de coopera
tori dau o înaltă apreciere faptului 
că si de această dată, ca în fiecare 
moment important ăl înaintării tării 
pe calea edificării noii orânduiri, 
dumneavoastră, 'tovarășe secretar ge-

neral, oferiți exemplul strălucit 
spiritului realist, profund științific, 
al cutezanței revoluționare și al ata
șamentului fierbinte fată de ponor, 
rezolvind ' creator complexele proble
me ale construcției socialiste. Marea 
satisfacție pentru bilanțul rodnic cu 
care România se prezintă la Congre
sul al Xll-lea al partidului ne oferă 
prilejul să exprimăm deplina ade
ziune și aprobare fată de politica in
ternă și externă a partidului si sta
tului nostru, angajamentul ferm de 
a acționa neabătut pentru înfăptui
rea ei. Participanții la plenară se 
angajează să acționeze cu toată 
răspunderea și priceperea lor pentru 
întimpinarea înaltului forum al co
muniștilor cu noi și importante suc
cese în muncă, pentru traducerea în 
viată a hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de Congres, pentru ca sectoarele coo
perației agricole, de consum și meș
teșugărești să-și aducă o contribuție 
tot mai importantă la ridicarea nive
lului x de progres și civilizație 
României socialiste.

/
în viitorul deceniu România să de
vină independentă din punct de ve
dere al combustibilului și energiei.

în pas cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și teh
nicii. ° importantă caracteristica

de pildă, consumă pentru fiecare mi
lion producție de peste 4 ori mai 
puțin combustibil decit metalurgia și 
de 10, ori mai puțin decit industria 
materialelor de construcții. Priorita
tea priorităților în cadrul construc
țiilor de mașini si al industriei chi
mice revine acelor subralnuri de 
vîrf in măsură să asigure un grad

1990 și direcțiile principale pină în 
anul 2000. în condițiile în care carac
terul intensiv al economiei crește, iar 
rolul factorilor extensivi se reduce, 
in care, deci, problema forței de 
muncă devine tot mai stringentă, 
dezvoltarea cercetării științifice fun
damentale și aplicative, împreună cu 
accelerarea vitezei de introducere a

anume asigurarea in fiecare județ a 
unei producții minime globale pe lo
cuitor de 70 000 lei anual, vor ’deschi
de fără îndoială o nouă etapă In acest 
domeniu, determinind repartizarea 
mai judicioasă a forțelor de producție 
și ridicarea generală a nivelului eco
nomic și a gradului de civilizație al 
tuturor zonelor și județelor tării.

tei. Fără îndoială, valorificînd și 
existența complexelor agroindustriale 
unice de stat și cooperatiste, nume
roase obiective industriale vor fi 
amplasate in mediul rural, favori- 
zind transformarea in cursul cinci
nalului a incă 140 de centre- comu
nale în orașe agroindustriale.

Creșterea puternică a industriei va

Transformarea României intr-un stat industrial modern
î ‘ \ i

a dezvoltării industriale in următorul 
deceniu o reprezintă orientarea spre 
dezvoltarea intensivă a ramurilor de 
inaită tehnicitate, care necesită con
sumuri energetice cit mai reduse si 
asigură valorificarea superioară a 
materiilor ’ prime. Tocmai în această 
viziune, se acordă prioritate dezvol
tării industriei construcțiilor de ma
șini și industriei chimice — cele două 
ramuri urmînd să asigure, la sfirșitul 
cincinalului viitor, anroape jumătate 
din producția industrială a tării față 
de 42 la siftă în lâ78. Opțiu
ne cu atit mai îndreptățită in 
condițiile crizei energetice. In
tr-adevăr, construcțiile de mașini,

cit mai ridicat de prelucrare a resur
selor de materii prime și energie. 
Astfel, față de creșterea medie cu 
47—54 la sută cit va înregistra în 
cincinalul viitor industria con
strucțiilor de mașini, producția de 
mecanică fină, de pildă, va spori cu 
170—200 la sută, cea a industriei 
electronice cu 130—140 la sută etc.

Se intelege că o asemenea dezvol
tare nu este de conceput fără încor
porarea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, ceea ce pune in 
relief însemnătatea deosebită a pre
vederilor Programului-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere ■ a pro
gresului tehnic în perioada 1981—

progresului tehnic-științific in pro
ducție, reprezintă o condiție sine qua 
non a înaintării industriei si sporirii 
eficienței sale.

Toate județele țării - 
puternic și armonios dez
voltate ° excepțională însem
nătate sînt prevederile privind dez
voltarea județelor si sistematiza
rea economico-socială a teritoriu
lui. Criteriul fnai rațional care 
se introduce ■ în judecarea repar
tizării teritoriale a forțelor de 
producție — producția globală ne lo
cuitor și obiectivul major stabilit,

oeea ce corespunde pe deplin politicii 
sociale și naționale a partidului nos
tru de asigurare a unor condiții de 
muncă și de viață egale pentru toți 
cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Este deosebit de im
portantă și prevederea potrivit că
reia noile capacități de producție ce 
vor fi construite in județele, zonele 
și localitățile rămase mai in urma se 
vor realiza in unităti economice mai 
mici care să ofere posibilitatea am
plasării mai judicioase a locurilor de 
muncă pe întreg teritoriul, să asigure 
valorificarea resurselor locale de ma
terii prime si materiale, folosirea mai 
bună a forței de muncă și să aibă o 
adaptabilitate sporită la nevoile pie-

permite o dezvoltare mai armonioa
să a agriculturii și celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, inclusiv a 
serviciilor. Cu sprijinul industriei se 
va putea realiza o agricultură inten
sivă de inaltă productivitate — factor 
hotârîtor pentru intreaga dezvoltare 
economico-socială a țării.

Dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnioo-materiale- vor determina pro
funde transformări nu numai pe plan 
economic, dar și social. Să reținem 
astfel mutațiile in structura poten
țialului uman al tării, exprimate in 

■ creșterea populației care va lucra in 
sectoarele neagricole la 78 la sută și 
scăderea populației ocupate in agri
cultură la 22 la sută față de 32,5 la

sută in 1978. Aceasta va însemna, 
implicit, o productivitate socială a 
muncii mai inaltă și totodată creș
terea rindurilor clasei muncitoare, 
ca-e va deveni și numericește princi
pala clasă a societății noastre.

Politica de dezvoltare și moderni
zare a industriei se va răsfringe po
zitiv asupra întregii populații a tării, 
determinind o substanțială îmbunătă
țire a nivelului de trai, ridicarea ca
lității vieții materiale si spirituale. 
Este ceea ce rezultă dealtfel clar din 
prevederile proiectelor de Directive, 
precum și ale Programului-directivă 
consacrat anume creșterii nivelului 
de trai în perioada 1981—1985.

Avem, deci, in față un cincinal de
cisiv in lunta pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in tara noastră. Evident, reali
zarea lui va presupune o organizare 
tehnică, economică și socială exem
plară a fiecărei unități, a fiecărei 
secții, a fiecărui colectiv de lucru, ca 
și o îndrumare promptă și maleabilă 
a lor. care să nu le încorseteze ini
țiativa și răspunderea. Nici un efort 
nu este prea mare spre a înfăptui 
această politică pe deplin corespun
zătoare intereselor vitale ale poporu
lui român, ale cauzei generale a so
cialismului.

*■. IV
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Pînă în dimineața zilei de joi, 25 
octombrie, porumbul a fost recoltat 
în județul Satu Mare de pe 94 la sută 
din suprafața cultivată. Mai era de 
cules porumbul de pe 5 650 hectare, 
ponderea covîrșitoare — 5 000 hec
tare — fiind in cooperativele agricole. 
Care sînt cauzele Întârzierii, oe mă
suri se întreprind pentru a se urgenta 
Încheierea recoltării porumbului ? 
A răspuns la aceste întrebări tova
rășul inginer Nicolae Babici, directo
rul direcției agricole județene : 
„în această toamnă, județul nos
tru a avut de recoltat și depozitat 
un volum record de produse agricole, 
astfel că — paralel cu recoltatul și 
transportul porumbului — unitățile

• agricole au trebuit să destineze o 
bună parte din forțele mecanice șl 
umane la culesul și transportul carto
filor, fructelor, sfeclei. Întrucît și re
colta de porumb este mare, s-au înre
gistrat rămineri în urmă la recol
tat, mai ales în consiliile unice agro
industriale cu cele mai mari supra
fețe cu 
Tiream,

de cooperative agricole și 4 
Întreprinderi agricole de stat din ju
dețul Vaslui s-a încheiat recoltarea 
porumbului. Totuși, la această dată, 
mai este de cules porumbul de pe a- 
proximativ 3 000 hectare, din care 
2 700 hectare în cooperativele agricole. 
Referitor Ia măsurile întreprinse pen- 

■ tru încheierea lucrărilor, ing. Mihai 
Popescu, director adjunct al direcției 
agricole, ne-a spus : „Deși in această 
săptămînă timpul a fost ploios iar 
ieri, 25 octombrie au apărut și pri
mii fulgi de zăpadă, a continuat să 
se lucreze la recoltarea și transportul 
porumbului. Totuși, vitezele zilnice 
sint cu mult sub posibilități. De aceea, 
la indicația comandamentului jude
țean pentru agricultură. noi. spe
cialiștii de la direcția agricolă, ne 
aflăm, zi de zi, în unitățile care mal 
au de recoltat suprafețe de ordinul
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Cînd terminați 
recoltarea 

și transportul 
porumbului?

Cu toate că în cursul zilei de Ieri a fost frig și a fulgult u$or, pe terenurile I.A.S. Insula Mare a Brâilel s-a muncit Intens la recoltarea porumbului. In aceastâ zi, datorită hărniciei 
mecanizatorilor, a fost strinsă recolta de pe 510 hectare
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IERI, ÎN CÎTEVA JUDEȚE UNDE LUCRĂRILE SÎNT RÂMASE ÎN URMĂ
TELEORMAN: „în următoarele două-trei zileft Primăriile comunale să organizeze direct,

în legătură cu măsurile ce se iau 
In județ pentru a se încheia cit mai 
repede recoltarea și transportul 
porumbului, ing. Emilian Mihăi- 
iescu, directorul direcției agricole 
județene, a făcut următoarele preci
zări : „Pentru a recupera întârzierile 
cauzate de ploile căzute în ultimelă 
zile, mii de oooperatori și mecaniza
tori. locuitori ai satelor participă la 
ștringerea porumbului și de pe su
prafețele care erau prevăzute să fie 
recoltate mecanic și unde acum nu 
pot intra încă combinele. Specialiștii, 
cadrele de conducere din unități ur

satu mare-. „Pină în seara zilei de 21 octombrie

această cultură — și anume 
Sanislău, Cărei și Moftin.

vaslui -. „în două zile

măresc oră de oră starea terenului 
pentru reînceperea recoltatului me
canic imediat ce se poate intra in 
cinip. în cursul zilelor de 24 și 25 oc
tombrie, comandamentul județean a 
luat măsuri pentru intensificarea 
transportului porumbului aflat în 
grămezi pe cimp. Acolo unde nu au 
putut intra camioanele, s-a acționat 
in două direcții : transportul știule- 
ților cu căruțele pînă la marginea 
tarlalelor, precum și transportul cu 
tractoarele cu remorci la bazele de 
recepție. în acest mod, în ziua de 24 
octombrie s-au transportat 18 000 tone

Pentru a lichida cit mal grabnic ră- 
minerile in urmă din aceste consilii, 
au fost întărite aid forțele mecanice 
cu un număr de 40 combine și 60 re
morci din consiliile vecine. în felul 
acesta, apreciem că recoltatul va fi 
încheiat și in aceste zone in urmă
toarele două zile, ca dealtfel în în
treg județul — pină în seara zilei de 
sîmbătă 27 octombrie. Țin însă să 
menționez că în județ se mai află în 
diferite cooperative anumite supra
fețe cu porumb neajuns la maturita
te (in fază de lapte-ceară și ceară) 
și unde recoltatul manual — cel mai 
potrivit în aceste împrejurări — pre
cum și prefiratul porumbului au fost 
încetinite în mod inadmisibil. în a- 
ceastă privință, cele mai mari rămî- 
neri în urmă se înregistrează în 
cooperativele agricole Păulești, Săt- 
măreL Moftinu Mare, Moftinu Mic, 
Eriusîncrai, Bercu, Lazuri ș.a. — uni
tăți unde comandamentele agricole 
comunale acționează acum pentru 
mobilizarea masivă a forțelor la re
coltarea și prefiratul porumbului. 
Totodată, menționez că și la livrările 

zecilor de hectare. Aici, la fața lo
cului, putem lua măsuri operative 
de redistribuire a mijloacelor tehnice 
acolo unde se maf poate recolta me
canic. De asemenea, cu sprijinul or
ganizațiilor de partid au fost întărite 
formațiile de muncă, deoarece toc
mai in asemenea momente este ne
voie de mai multi oameni, de mai 
multă ordine și disciplină. Conside
răm că prin măsurile luate și folo
sirea deplină a forțelor, recoltarea 
porumbului de pe întreaga suprafață 
ăe va încheia în una-două zile bune 
de lucru. întrucât condițiile atmosfe
rice au devenit nefavorabile, se de
pun eforturi susținute pentru a se 
depozita cit mai repede și cu cea mai 
mare, răspundere toată recolta, ast
fel incit să se evite orice pierderi". 
(Crăciun Lăluci).

porumb la bazele de recepție și la 
F.N.C. Ieri s-a lucrat cu forte spo
rite pentru intensificarea transportu
lui celor 70 000-80 000 tone de știuleți , 
de porumb așezați in grămezi, pe pa
turi de coceni, la marginea tarlalelor. 
Pentru a evita orice pierderi, orice 
risipă, pe suprafețele recoltate meca
nic continuă stringerea știuietilor că- 
zufi, acțiune la care în cursul zilei 
de ieri au participat aproape 10 000 
de cooperatori, de locuitori ai sate
lor. După aprecierea noastră, recol
tarea porumbului se va încheia in 
două-trei zile". (C. Bordeianu).

•h

de porumb la fondul de stat se înre
gistrează restante destul de mari in 
unele consilii agroindustriale. Astfel, 
consiliile Livada, Halmeu, Valea Vi
nului, Tășnad, Santău, Odoreu au li
vrat doar 60 la sută din cantitatea 
recoltată. Vom intensifica transportul 
porumbului la baze, sortarea acestuia, 
acțiuni pe care preconizăm să le în
cheiem pînă la 1 noiembrie". (Octav 
Grumeza).

SE ANUNȚĂ ÎNGHEȚ!
Ce măsuri se impun pentru

protejarea recoltei și a animalelor
Potrivit prevederilor Institutului 

de meteorologie și hidrologie, in 
zilele și nopțile următoare, tem
peratura va scădea simțitor. Ast
fel, in Maramureș, estul Tran
silvaniei și nordul Moldovei mercu
rul termometrelor va coborî — 
în cursul nopților — intre minus 
8 și minus 15 grade. In județele 
din sudul țării se vor înregistra 
minus 5 grade. Se apreciază că 
această răcire accentuată este de 
scurtă durată și după trei zile tim
pul se va mai 
normale pentru 
tombrie.

Ținind seama 
nlsterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare a făcut unele recoman
dări care trebuie aplicate imediat 
in toate unitățile agricole.

LEGUMELE, CARTOFII Șl FRUC
TELE recoltate și depozitate afară 
vor fi protejate folosindu-se in 
acest scop orice materiale aflate 
la indemînă. Fructele aflate incă 
in conteinere și lăzi vor fi trans
portate imediat din livezi in șo- 
proane sau în alte locuri adăpos
tite, astfel incit să nu fie afectate 
de scăderile de temperatură. Ră-

încălzi, in limite 
sfîrșitul lunii oc- 

de acestea, Ml-

în județul Ilfov, porumbul a fost 
strins de pe 91 la sută din suprafața 
cultivată. De ce nu s-a încheiat cu
lesul la această dată considerată 
limită ? Sînt mai multe cauze. Prima, 
de ordin obiectiv : recolta este mare, 
necesitind mai multe mijloace me
canice și forță de muncă la recoltat, 
transport si depozitare. însă cele 
mai multe sînt de ordin subiectiv : 
folosirea cu randament scăzut a com
binelor și a mijloacelor de transport, 
la care se adaugă insuficienta mobi
lizare a cooperatorilor la executarea 
lucrărilor. Ca urmare, nu s-a reali
zat viteza zilnică de lucru stabilită 
de direcția agricolă in mod real, pe 
baza mijloacelor tehnice aflate la 
dispoziția unităților agricole.

Pe ansamblul județului, mai este 
de cules porumbul de pe 16 000 de 
hectare. Cum se lucrează in unitățile 
agricole unde recoltarea este întârzia
tă ? în cele cinci cooperative agricole 
din consiliul unic Gorneni. uiide mai 
era de strins porumbul pe 600 de hec
tare, joi au lucrat numai 350 de oa
meni. din cele cîteva mii de locuitori 
ai acestei comune. S-a strins recolta

vor fl recoltate numai 
ce pot fi expediate la 
însilozate, evitindu-se 
lor pe cimp fărâ a fi

cores- 
păstra 
produ- 
de le- 
trans-

dăcinoasele 
pe mâsurâ 
piață sau 
depozitarea 
prote|ate. De asemenea, se cere 
să se facă verificarea depozitelor 
de cartofi, luindu-se măsuri 
punzătoare pentru a se 
temperatura optimă. Toate 
sele aflate incâ în grădinile 
gume vor trebui recoltate, 
portate și depozitate urmărlndu-se 
ca această acțiune să se incheie 
pînă la sfîrșitul lunii.

SFECLA DE ZAHĂR aflată in 
grămezi mici pe cimp va fi aco
perită cu frunze și apoi se va 
transporta la locul de depozitare 
șl la fabrici. Silozurile se cer aco
perite mal ales la baza lor, folo- 
sindu-se toate materialele aflate 
în dotarea bazelor de recepție — 
folii de polietilenă, plăci de stufit 
și rogojini.

IN ZOOTEHNIE este necesar să 
se acționeze imediat pentru adă- 
postirea și furajarea corespunză
toare a animalelor. Măsuri speci
ale se cer luate pentru protejarea 
animaieîor tinere. De asemenea, in 
toate unitățile agricole să continue 
lucrările de insilozare a furajelor.

zi de zi, transportul recoltei!
de pe 35 de hectare. Dacă se va lucra 
în continuare intr-un asemenea ritm, 
ar însemna ca recoltatul porumbului 
să mai dureze două săptămini. La 
consiliul agroindustrial se apreciază 
că în „zilele bune" ies la cimp chiar 
800 de oameni. Oare acum, cînd 
timpul este atit de înaintat, se mai 
poate face distincție între zilele bune 
si mai puțin bune ? Asemenea si

Prin cîteva unități din județul Ilfov

tuatii se întâlnesc și în alte locuri. 
Faptul că în unele cooperative agri
cole cum sint cele din consiliile a- 
groindustriale Frumușani, Giurgiu, 
Frățești. Putineiu ș.a„ au rămas 
mari suprafețe cu porumb pecules se 
datoreșțe activității nesatisfăcătoare 
a organizațiilor de partid și a pri
măriilor. Care n-au gcționat ferm in 
vedetea mobilizării tuturor locuitori
lor la culesul porumbului, la încăr
carea și descărcarea acestuia in și 
din mijloacele de transport.

Cu cea mai 
pune problema 
tului știuleților 
de recepție si 
ale unităților agricole. Spunem aceas
ta deoarece în județul Ilfov se află 
în cimp. gata recoltată, o cantitate 
de aproape 200 000 tone de porumb.

mare stringență se 
urgentării transpor- 
din cimp la bazele 
in magaziile proprii

IALOMIȚA: « 1160^0 P6 ZI IMH Uil HtUl gTBU
de realizat dacă ar funcționa toate combinele

în cooperativele agricole din jude
țul Ialomița, porumbul a fost recol
tat de pe 96 la sută din suprafețe 
si sint condiții ca pină la sfirșitul 
săptăminii să se incheie această lu
crare. La C.A.P. Miloșești. unitate ce 
va realiza in acest an peste 7 500 ki
lograme porumb boabe la hectar pe 
o suprafață de 1150 hectare, la ne
irigat. recoltarea este ca și termi
nată. La ferma condusă de Stoica 
Jipa, pe o suprafață de 240 de hec
tare s-au realizat 7 800 kg porumb 
boabe la hectar. Datorită recoltei 
bune obținute, cooperatorii din Mi
loșești au hotărit să livreze supli
mentar 1 000 tone la fondul de stat. 
Și alte cooperative agricole au în
cheiat sau sint pe terminate cu re
coltarea porumbului. Dar pe cimp se 
află cantităti mari de porumb. în
deosebi in unitățile din consiliile u- 
nice agroindustriale Dragalina. Cio
cănești, Cocora.

De ce întârzie transportul ? încăr
catul unui camion durează aproape 
o oră si aceasta datorită faptului că 
grămezile de porumb sint mici și 
împrăștiate pe cimp, necesitind mul- 

Experiența multor unități agricole — 
chiar a celor cu recolte mari la 
hectar — a demonstrat că prihtr-o 
bună coordonare a lucrărilor se asi
gură transportul în bune condiții al 
recoltei. Iată un caz. Chiar si 
miercuri. 24 octombrie, cînd ploua 
mărunt, la I.A.S. Mihăilesti. de la 
punctele de parcare 15 tractoare cu 
remorci, 30 de camioane si 3 mașini 

de Încărcat se îndreptau «ore cele 
trei ferme . care au cantităti mai 
mari de porumb în cimp. „Nu e zi 
de recoltat, dar se poate transporta" 
— ne-a spus ing. Gheorghe Neamtu, 
directorul întreprinderii. Si astfel, 
pină seară. în ciuda timpului ploios, 
s-au .transportat 320 tone de porumb.

Nu peste tot transportul este bine 
organizat. în. consiliul unic Gorrieni 
mai sint în. grămezi pe cimp 500 tone 
de porumb, localizate la Mihăilesti, 
Iepurești, Buturugeni si Bulbucata. 
De ce o cantitate atit de mare? Pen
tru că se iese târziu la lucru. încăr
catul începe în junii orei 10. se cară 
numai cu tractoarele si mașinile de 
la sedii, iar căruțele nu sint folosite 
deloc. La C.A.P. Gorneni, ziua de 
lucru începe după ora 9. In loc să se 
afle în cimp — așa cum e datoria 

la sfirșitul lunii este ne- 
recolteze zilnic 4 000 hec- 
un volum mare de lu- 
nu imposibil de realizat, 
să fie folosite cit mai

te mișcări din partea conducătorilor 
auto. Astfel de situații pot fi întâl
nite în cooperativele agricole Stefan 
cel Mare, Dichiseni. Roșeti. Modelu, 
Cuza Vodă. Vilcele, Floroaica etc.

însă cele mai mari suprafețe cu 
porumb nerecoltat — circa 20 000 
hectare — se află în întreprinderi
le agricole de stat. îndeosebi la Dra- 
galina. Ciulnita. Jegălia si Drumul 
Subțire. Pentru a incheia această lu
crare pînă 
voie să se 
tare. Este 
crări. dar 
Totul este 
bine mijloacele mecanice. Or. nu in 
toate unitățile agricole de stat func
ționează din plin combinele prevă
zute. La I.A.S. Dragalina, unde mai 
sint de recoltat 1 800 hectare, ingi
nerul Alexandru Bobică. directorul 
unității, ne spunea că din cele 36 
de combine cam 50 la sută stau din 
cauza defecțiunilor. De asemenea, la 
I.A.S. Ciulnita. la ora 9 și 30 
minute o grupă de 8 combine 
funcționau : săreau lanțurile, se 
fundau pinioanele de antrenare, 
ginerul Ion Timiș, directorul unită- 

de 
nu 
in- 
In-

fiecărul specialist — pe inginerul-șef 
Gheorghe Pândele il găsim în birou. 
N-a putut să ne spună de ce la ora 
aceea nici uri camion din cele proprii 
nu plecase la bază, nici de ce n-au 
venit cele două camioane închiriate 
de la I.T.A.. nici de ce nu se cară cu 
căruțele. Dealtfel, la F.N.C. Sabar, 
unde transportă producția unitățile 
agricole din consiliul Gorneni. mași
nile vin sporadic, abia după ora 8.30, 
deși au fost programate să descarce 
incepînd de la ora 6. La 10. curtea 
fabricii era goală. „Sosirea mașinilor 
în grup mare, spre ora orinzului. 
îngreunează mult preluarea porum
bului — ne-a spus tov. Claudiu 
Babiuc, directorul F.N.C. Sabar.,Avem 
o singură basculă și cu greu putem 
face fată operațiunilor de clntărit. 
chiar si cînd se respectă ritmul". 
Confruntăm graficul cu intrările in 
fabrică. Reținem un singur exemplu. 
Pină la ora 12. C.A.P. Mihăilesti tre
buia să livreze 40 de tone de po
rumb. dar a trimis numai două ca
mioane cu 6 tone.

Aceste citeva observații trebuie «ă 
determine comitetele comunale de 
partid să acționeze cu’ mai mul
tă fermitate în vederea punerii la 
adăpost 
cel mai 

a întregii producții în timpul 
scurt.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii*

•'J

tii, menționa că din 10 combine pen- . 
tru recoltat porumb boabe funcțio
nează numai 6 pe zi. iar din 10 com
bine pentru recoltat știuleti — doar ' 
jumătate.

în aceste condiții și tinind seama 
de suprafața mare care a rămas de 
recoltat in întreprinderile agricole de 
stat, au sosit in ajutor si au șl 
început lucrul 80 de combine din ju
dețul Buzău. 20 din județul Brăila 
Si 22 din județul Dîmbovița. Acum, 
în lanurile cu porumb se află 1320 
combine autopropulsate, din care 400 
au echipamente pentru boabe, iar 
920 — echipamente pentru stiuleți.

La transportul porumbului din 
cimp s-a ajuns la 35 000 tone zilnic, 
din care 20 000 tone in bazele de 
recepție. Un lucru demn de mențio
nat : toate mijloacele de transport 
sînt folosite in schimburi prelungi
te. pină seara târziu, la lumina faru
rilor. cite 12—14 ore zilnic.

Așadar, in citeva zile. întreaga re
coltă de porumb va fi pusă la adă
post.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii'

ȘANTIERELE AȘTEAPTĂ UTILAJELE
? 9

Cum acționează pentru recuperarea
restanțelor întreprinderile furnizoare ?

Este bine cunoscut că respectarea termenelor de punere in funcțiune 
a noilor capacități de producție este condiționată in mod hotăritor de 
realizarea și livrarea la timp, potrivit graficelor intocmite. a utilajelor 
tehnologice pe șantierele de investiții. în special acum, cînd mai sint 
două luni pînă la încheierea anului și un număr important de obiective 
economice trebuie să fie puse in funcțiune, se impune Să se facă un 
efort suplimentar, să se ia toate măsurile pentru urgentarea producerii 
utilajelor tehnologice șl recuperarea rămînerilor în urmă, pentru înde
plinirea exemplară a planului producției fizice. Cea mai importantă 
sarcină ce revine în momentul de fată colectivelor unităților producă
toare este aceea de a trimite neîntârziat șantierelor utilajele tehnolo
gice destinate obiectivelor de investiții cu termene de punere in func
țiune în acest an. Tinind seama de această cerință majoră, am urmă
rit cum se acționează in acest sens in două Întreprinderi producătoare 
de utilaje tehnologice.

întreprinderea mecanică de utilaj chimic- București
Programe precise pe secții, 

echipe și comenzi
Prima și cea mai importantă obser

vație este aceea că. in ultima peri
oadă. la întreprinderea mecanică de 
utilaj chimic — București, t itmul pro
ducției si. implicit, al livrărilor pe 
șantierele de investiții din Săvinesti. 
Midia, Rișnov. Tirgu Jiu ș.a. a cres
cut simțitor. De ce și cum ? Princi
palul motiv se referă la faptul că. in 
prima parte a anului, datorită unor 
deficiente organizatorice, de aprovi
zionare sau de altă natură s-au înre
gistrat rămîneri în urmă in îndepli
nirea planului producției fizice. Prac
tic. după trei trimestre, unitatea avea 
o restantă fată de plan de 2 430 tone 
utilaje. Și dintre acestea 1 460 tone 
utilaje erau destinate unor obiective 

cu termene de punere în funcțiune 
în acest an-

— Semnalul de alarmă l-am tras 
încă din luna iulie, precizează to
varășul Dumitrache Conciu. secretar 
adjunct al comitetului de partid. 
Atunci. intr-o adunare generală de 
partid am stabilit ca sarcină priori
tară execuția Utilajelor pentru obiec
tivele cu termene de punere in. func
țiune in acest an si pentru export. 
Mai precis spus, am considerat ne
cesar ca în programarea producției 
să ținem seama de nevoile beneficia
rilor. de termenele de montaj de pe 
șantiere.

Odată stabilit acest obiectiv s-ău 
căutat și o serie de soluții noi pentru 

accelerarea ritmului producției. Din 
analizele întreprinse s-a ajuns la con
cluzia că pentru îndeplinirea olanu
lui producției fizice și recuperarea 
restantelor este nevoie de mobilizarea 
întregului colectiv, a tuturor munci
torilor și specialiștilor, indiferent de 
locul lor de muncă.. Primul oas a fost 
făcut prin operarea anumitor schim
bări organizatorice și întocmirea unor 
programe de lucru pe secții, ateliere 
și echipe, pe fiecare comandă 
și reper. în cadrul atelierelor au 
fost alcătuite echipe complexe de lu
cru pe specialități. „De regulă, echi
pele au fost formate in asa fel incit 
pe lingă un muncitor cu experiență 
să lucreze si doi-trei tineri, ne spune 
tovarășul Corneliu Moșoianu. șeful 
atelierului nr. 1. din secția cazange- 
rie. atelierul fără restante cum mal 
este numit. Această organizare nu 
este însă rigidă. Ar fi anormal ca 
atunci cînd o brigadă este supraaglo
merată. iar alta are mai puțin de lu
cru. să nu se dea o mină de ajutor".

Măsurile organizatorice luate în 
toate secțiile de producție s-au do
vedit eficiente, dar în unele sectoare 
se resimțea încă lipsa forței de mun
că. De aici a pornit o a doua mare 
acțiune pentru completarea necesa
rului de fol-ță de muncă. Cea mai 
substanțială rezervă s-a dovedii a fi 
in rindul personalului auxiliar si ad
ministrativ. în prezent, peste 250 de 
oameni ai muncii din aceste sectoare., 
din care 100 sint muncitori calificați, 
lucrează direct în producție.

Atunci cînd nevoile producției au 
impus-o. căutările si eforturile colec
tivului nu s-au oorit însă aici. O altă 
resursă de completare a necesarului 
de forță de muncă a constituit-o ex
tinderea poliservirii mașinilor. De 
la începutul lunii octombrie. 28 de 

masini-unelte din secția prelucrări 
mecanice au început să fie poli- 
servite. ajungîndu-se la un total de 
48 mașini-unelte poliservite. Iar 
atunci cînd alte rezerve nu au mai 
fost găsite, la chemarea comitetului 
de partid, a consiliului oamenilor 
muncii au fost organizate schimburi 
prelungite, si S-a lucrat chiar .si du
minica. Nu mai departe decit du- 
rriinică. 21 octombrie. în întreprin
dere au lucrat peste 1 000 de mun
citori.

„Facem acest efort pentru că vrem 
să respectăm graficele pe care le-am 
Întocmit pentru executarea utilajelor 
tehnologice destinate obiectivelor cu 
termen de punere in funcțiune în 
acest an. precizează tovarășul Teodor 
Popa, director adjunct al întreprinde
rii. Tin să subliniez că datorită mă
surilor Inițiate de comitetul munici

întreprinderea de utilaj tehnologic - Buzău
Se extinde lucrul

întreprinderea de utilaj tehnologic 
din Buzău avea la sfirșitul lunii au
gust restante la 29 poziții, totalizind 
769 tone utilaj chimic si la alte 85 
poziții care însumau 1199 tone utilaj 
metalurgic, echipamente destinate 
unor obiective de investiții cu ter
mene de punere în funcțiune în 
acest an. Folosind tot expresia sin
tetică a datelor statistice, să notăm 
că. pină la 20 octombrie*  s-au recu
perat restantele la 10 poziții cu 
227 tone Ia utilajul chimic si 31 po
ziții cu 521 tone la utilajul meta
lurgic. Rămine deci ca nînă la 
sfirșitul anului întreprinderea buzo- 
iană să realizeze 475 tone utilaj chi

pal de partid, de ministerul si centra
la de resort sintem ajutati în efec
tuarea unor operații de prelucrări 
mecanice de o serie de unități din 
București. Craiova. Focșani s.a. De 
asemenea, o comisie specială condusă 
de doi specialiști din Institutul de in
ginerie tehnologică si proiectări pen
tru industria chimică se ocupă de în
locuirea unor materiale din import cu 
materiale echivalente din tară. Este 
un sprijin deosebit de prețios".

Evident., nu putem incheia aceste 
rinduri fără a consemna si eficienta 
măsurilor luate. Să notăm deci că 
de Ia începutul acestei luni, restan
tele s-au diminuat cu 500 tone uti
laje, din care 300 tone le reprezintă 
utilajele pentru obiectivele cu ter
men de punere in funcțiune în 
acest an. Este un rezultat bun care 
trebuie consolidat în continuare.

lii trei schimburi
mic si 2 111 tone utilaj metalurgic 
pentru obiectivele cu termene de 
punere in funcțiune in acest an. Va 
fi îndeplinită această sarcină ?

Colectivul de coordonare si ur
mărire a desfășurării producției de 
utilaje tehnologice destinate șantiere
lor de investiții, condus de tovarășul 
Constantin Răchitan. secretar cu pro
bleme economice al comitetului jude
țean de partid, a analizat in detaliu 
stadiul de execuție a fiecărei poziții 
restante si a întocmit un program de 
urgentă, cu măsuri concrete, astfel ca 
toate utilajele restante să fie fabri
cate pînă la sfîrșitul anului.

„Acumularea acestor restante, spu
nea inginerul Eugen Toma. directo
rul I.U.T. Buzău, s-a datorat in prin
cipal întîrzierii cu care ne-au fost li
vrate de către furnizori o serie de 
materiale și echipamente. Iată, spre 
exemplu. întreprinderile „Republica" 
București, de țevi Roman. I.P.A.- 
Slatina, „Neptun" Cimpina. F.E.A. 
București, I.E.P.A.M.Birlad. I.M.E.B. 
București nu au respectat termenele 
contractuale de livrare a țevilor, mo
toarelor electrice, motoreductoarelor. 
programatoarelor si a altor accesorii, 
întîrziind livrările cu 30 pînă la 180 
de zile. La greutățile provocate de 
furnizori s-au adăugat însă si pro
priile noastre neajunsuri, manifestate 
prin folosirea incompletă a timpului 
de lucru și a capacităților existente, 
organizarea necoresnunzătoare a flu
xurilor de producție la unele co
menzi. slaba pregătire a programării 
producției. Ca urmare, programul de 
măsuri întocmit a vizat tocmai elimi
narea acestor neajunsuri.

Ce s-a intreprins concret In secții ?
• La secția uzinaj, toate Instala

țiile pentru debitare mecanică au 
trecut in sistemul poliservirii. elibe- 
rîndu-se astfel 30 de muncitori, care 
au trecut să lucreze în cazangerie.

• îmbunătățirea soluțiilor con
structive prin folosirea noilor proce
dee de sudură de mare productivi
tate. în locul celor clasice, care reduc 
timpul de efectuare a operațiunilor 
de sudură cu 15—20 la sută.
• Formațiile de lucru din cazan

gerie au fost reorganizate si comple
tate cu muncitori de înaltă calificare. 
Au fost echilibrate cele 3 schimburi 
prin repartizarea mai judicioasă a 
cazangiilor și sudorilor. S-a stabilit 
o ordine mai judicioasă a succesiunii 
operațiunilor tehnologice.

„Prin aceste măsuri — spunea 
maistrul Ion Stanciu, șeful atelieru
lui 1 — vom reduce în mod substan
țial ciclul de fabricație al comenzi
lor. De exemplu, la cele trei con
densatoare de amoniac ce le avem in 
lucru acum și care au un ciclu de 
execuție de 90 zile, durata de finali
zare va fl de 60 de zile". Dună cum 
preciza și inginerul Constantin Za- 
haria. șeful serviciului producție. în 
scopul întăririi asistentei tehnice. 
20 de ingineri șl subingineri din pri
mul schimb și din serviciile funcțio
nale au fost trecut! in secții in schim
burile II și III. „Programul de recu
perare a restantelor — spunea lăcătu
șul Doru Rininiceanu, secretarul or
ganizației de partid de la atelierul 1. 
a fost dezbătut temeinic cu maiștrii, 
șefii de echipe, cu ceilalți muncitori.

Cu toate măsurile luate, la 
această dată nu sint clarificate o 
serie de probleme cu pri,vire la uti
lajul metalurgic si o parte din cel 
chimic. Astfel, nu sint încă asigurate 
repartiții pentru 227 motoare elec
trice de Ia Întreprinderea de mașini 
electrice București și „Electroputere" 
Craiova. La acestea se adaugă unele 
neajunsuri privind realizarea pieselor 
turnate si forjate ce trebuie asigu
rate de „Progresul" Brăila. I.M.G. 
București. „Unio" Satu Mare. „Balan
ță" Sibiu. întreprinderea de țevi Ro
man și întreprinderea de armături 
industriale Zalău. Iată de ce este 
absolut necesar ca atit centrala in
dustrială. cit și ministerul de resort 
să ia măsurile ce se Impun pentru 
asigurarea tuturor condițiilor ne
cesare recuperării restantelor.

Ion TEODOR 
Mihai BAZU ♦ 
corespondentul „Scînteii*
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I
Baza teoretică a neofascismului

o trinitate ideologică de tristă amintire: Turneul „Teatrului de comedie"
I

iraționalism, misticism, antiumanism
în ultimii ani asistăm la tendințe 

tot mai insistente de reînviere a u- 
nor grupări neofasciste in unele țări 
din Occident, Elemente de extremă 
dreaptă, grupate în mișcări și orga
nizații purtind denumiri ce ne amin
tesc de vechile mișcări fasciste. își 
fac simțită prezenta în viata soclal- 
politică, încercînd prin teroare, inti
midare, crimă să lovească in forțe
le democratice progresiste. Pentru o 
asemenea 
capitalistă 
un mediu 
economică, 
za ideologică.
morale traditionale determină ca fe
nomene de masă un sentiment de 
insecuritate, stări de debusolare si 
disperare, un cult al nihilismului orb, 
ai aventurismului violent.

Toate acestea 
își găsesc reflec
tarea șl pa plan 
ideologic. Este 
vorba, pe de o 
parte, de dezgro
parea ideologiei 
fasciste vechi, 
„clasice", iar pe 
de alta, de reîn- - 
vierea acestei 
ideologii sub for
me mai insidioase, 
te așa-zis*  
filozofie". , 
dar în care nouă nu este decît denu
mirea. conținutul fiind format din 
aceleași idei reacționare. într-ade- 
văr, examinarea fondului, a esen
ței acestor curente pune în lumi
nă. drept caracteristici comune cul
tivarea neîncrederii in puterea ra
țiunii, propovăduirea misticismului, 
Încercarea de a reînvia atît de com
promisele teorii rasiste, cu alte cu
vinte aceeași trinitate ideologică de 
tristă amintire — iraționalism, mis
ticism. antiumanism — prin care să 
caracteriza șl vechea ideologie fas
cistă.

După cum pe bună dreptate a- 
precia revista austriacă „Der Neue 
Mahnruf". astăzi ca si în trecut fas
cismul are la bază „în primul rînd 
un Iraționalism furibund". Zecile de 
organizații neofasciste care activeaza 
în țările occidentale adoptă ca bază 
teoretică tendințe și orientări ce se 
situează in prelungirea iraționalis
mului tradițional. De pildă, unul din 
reprezentanții „Noii filozofii", Ph. 
iDolle, se pronunță împotriva rațio
nalismului. sustinînd că omul ar e-' 
xlsta ca o ființă prin care se ma
nifestă transcendenta. Pentru acest 
autor, ființa umană s-ar afla la „dis
poziția unei gindiri magistrale" care 
ar asigura deschiderea către „irațio
nal" și ar fl singura in măsură să 
descifreze „mesajul transcendentei". 
Conoomitent. asistăm la o serie de 
Încercări de a-i reabilita pe repre
zentanții iraționalismului „clasic" de

recrudescentă, societatea 
contemporană reprezintă 
prielnic. Nu numai criza 
dar și criza culturii, cri- 

dedinul unor valori

la Schopenhauer la Kierkegaard. în
cercări care ne propun același lung 
discurs împotriva rațiunii, aceeași 
negare; motivată în diferite feluri, a 
posibilităților omului de a cunoaș
te esența lumii și de a o transforma.

Astăzi asistăm la un epigonism 
mărunt, la o reluare a unor laturi și 
aspecte dintre cele mai puțin sem
nificative ale acestei filozofii. Fran
cezul C. Carion, de pildă, in 
„Bergson și faptul nostru" încearcă 
să-l prezinte pe autorul „Materiei și 
memoriei" exclusiv prin prisma in
tuiționismului. Dacă la Bergson ac
centuarea intuiției, ca formă de cu
noaștere. avea în plan istoric și u- 
nele motivații, la Carion avem de-a 
face cu o renunțare voită și delibe
rată la gîndire, ca instrument si for
mă de cunoaștere, în folosul „ima-

teraturi ii aparține, de pildă, car
tea lui Max Alain Chevalier. „Su
flarea lui 
vălul unei

dumnezeu". care sub 
exegeze a „Noului 

Testament", propune nu numai o 
pledoarie pentru teologie în general, 
dai*  susține că starea lumii actuale 
și mai ales evoluția, speranțele de 
îmbunătățire a ei depind de un ima
ginar dumnezeu. J. L. Hour, intr-o 
recentă apariție semnificativ intitula
tă „Dacă aș ști cum să-l aștept" (pe 
dumnezeu, se înțelege), adresindu-se 
după propria-i mărturisire „noului 
public", muncitorilor, femeilor, „lu
mii a treia", găsește... soluția grave
lor conflicte social-economice speci
fice orinduirii capitaliste sau a pro
blemelor extrem de complexe cu care 
se confruntă societatea contempora
nă nici mai mult nici mai puțin decît

vede refuzat ca o monedă care nu 
mai are curs, ca o modalitate îndo
ielnică, prin care o societate și o 
cultură își fac iluzii despre ele in
sele".

Caracterul antiumanist al neo- 
fascismului este pregnant exprimat 
de încercările de reinviere a rasis
mului, de motivare a inegalităților 
de tot felul, invocindu-se. în sens 
deformat, cuceririle geneticii contem
porane. Hans I. Eysenk, de pildă, ab- 
solutizînd variațiile inteligentei indi
viduale ce provin din moștenirea e- 
reditară și, mai ales, negind rolul și 
influenta factorilor sociali și educa
ționali, ajunge să susțină că dife
rențele sociale constituie un lucru fi
resc. și că. mai mult, „mitul egali- 
tarist“ ar trebui

Chiar dacă

ș
■

prin curen-
i „noi"; cum ar fi „Noua 
„Noua dreaptă" și altele.

și mitului 
gnoseologic 
astăzi, ca 
cunoaștere, 

cu obiectul

ginatiei", al misterului 
(golit de conținutul său 
real). El „teoretizează" 
singură ‘modalitate de 
contopirea subiectului 
prin „intuiție si extaz".

Desigur, prezentarea unor aseme
nea tendințe ar putea continua. Nu
mitorul lor comun îl constituie fap
tul că ele înlocuiesc logica cu in
stinctul, glndirea cu „intuiția" mis
tică, așadar cu, mijloace necontrola
bile care nu pot explica viata isto
rică. Consecințele sociale si conclu
ziile, aplicațiile politice ale unei a- 
semenea atitudini „filozofice" nu sint 
greu de descifrat. Cînd viața este 
definită ca o „voință oarbă", ca o 
„cauză ratată", omul este, , de fapt, 
îndemnat să-și piardă încrederea in 
rațiune. în posibilitatea de a cunoaș
te și transforma lumea ; mai mult, el 
poate fi atras în organizații 
gregare care-și fac un tel din afir
marea instinctelor primare. De aici șl 
pînă la mărșăluirea in batalioanele 
tip S.A. sau S.S. nu mai este, așa 
cum a arătat și experiența istorică, 
decît un pas. ‘

Propagind cultul puterilor instinc
tuale. afective și oculte, iraționalis
mul este intim legat de misti
cism. Intre mistica religioasă si 
cea iraționalistă diferența este cel 
mult de nuanță, fondul lor comun 
fiind exprimat și regăsindu-se în o- 
poziția rigidă fată de știință șl de 
lumea reală. Nu este deci intimplă- 
tor că recrudescenta iraționalismului 
este însoțită de o proliferare a lite
raturii mistice. Unei asemenea

în transformarea bibliei în cartea de 
căpătii a omenirii. Teologia este 
înțeleasă și definită ca stiintă a 
viitorului omului, ca singura sa că
lăuză într-o lume atît de frăminta- 
tă și de instabilă. Keducind omul la 
o ființă așezată între un rai pierdut 
și între unul pe care ar trebui să-1 
regăsească, negind rațiunea și afir- 
mînd primatul metafizic al credinței, 
mistica zilelor noastre nu numai că 
falsifică adevărata natură umană, 
dar poate deveni, cum demonstrează 
practica, un instrument al dreptei 
reacționare. Nu este de fel întîm- 
plător că mișcări neofasciste in zi
lele noastre se reclamă sau își aso
ciază misticismul, folosindu-1 ca in
strument de cultivare a credinței 
oarbe, a supunerii, totale față de o 
ordine dată, de anihilare a spiritu
lui critic al oamenilor, a voinței lor 
de luptă pentru transformarea radi
cală a societății.

Aminteam, la începutul acestor 
rinduri, intre izvoarele ce alimentea
ză teoretic curentele neofasciste, an
tiumanismul, orientare caracterizată 
prin disprețul fată de om. Este de 
remarcat în acest sens că „Noua fi
lozofie" își propune ca tel programa
tic Îngroparea umanismului clasic, 
respingerea valorilor raționalismului. 
De pildă, J. M. Benoist, pentru a 
cita un alt „nou filozof", după ce 
declarase sentențios că „Marx a mu
rit", „Inmormîntează" în „Revoluția 
structurală" și umanismul, indiferent 
de forma Iui istorică, și odată cu 
umanismul, orice tip de rațiune. 
După părerea lui. „umanismul

J _ __ __

spulberat.
acum sint invocate 

cercetările dintr-o 
disciplină moder
nă, implicațiile 
politice și umane 
ale acestor 
nu sint mai 
periculoase, 
ne amintim 
in perioada 
terbelică. ca 
acum, în susține
rea teoriilor abe- 

„superioritatea
s-a Început tot 

care pretindeau 
„descoperirile științei", 

ereditari ai inteligenței, 
la

Sift»

idei 
puțin 

Să 
că și 

in
și

derante despre 
singe și rasă" 
cu formule 
utilizează 
Factorii ereditari ai 
reîntoarcerea la rădăcinile civi
lizației europene, inegalitatea biolo
gică a oamenilor au constituit for
mulele de debut care, după prelua
rea puterii, au fost folosite pentru a 
justifica cultul forței, dreptul elite
lor la putere, Înrobirea popoarelor, 
asasinarea a milioane de oameni.

Așadar, ideologia neofascistă 
prezintă in privința conținutului 
filozofic ceva nou comparativ 
ideologia fascistă tradițională ; 
promovează aceleași teme morbide, 
aceleași idei profund reacționare, a- 
ceeași ură față de om și cultură.

Lupta Împotriva acestei ideologii 
reprezintă o îndatorire primordială, 
o adevărată bătălie a prezentului in 
țările capitaliste. Filozofii și gîndito- 
rii de pretutindeni au datoria ca în 
fata tendințelor de renaștere și pro
liferare a ideologiei fasciste să-și u- 
nească forțele și. de pe platforma 
largă a raționalismului și umanis
mului. să-și integreze strădaniile ma
relui efort al popoarelor de a-și făuri 
o viată nouă.

Prof. univ. dr.
Gh. Al. CAZAN

că

nu 
său 
cu 
ea

din Budapesta
La al doilea turneu 

al său in tara noastră. 
„Vigszinhăz". unul din 
cele mai vii teatre din 
Republica Populară 
Ungară. ne-a adus 
trei spectacole cu noi 
piese originale ce a- 
parțin unor scriitori 
importanți : lui Dijry 
Tibor, lui Orkeny 
Istvân (autorul „Fami
liei Toth" și al „Jocu
lui de pisici" — jucate 
și pe scenele roma
nești) și lui Csurka 
Istvân.
din generația de mijloc, 

într-o țară in care 
gustul operetei este 
foarte puternic, „Vig- 
szinhâz" a creat „mu- 
sicalul". Acest prim 
musical, „tragic", s-a 
numit „Reportaj ima
ginar despre un festi
val american de 
zică pop" și a 
un mare succes, 
dramatizarea lui 
Săndor a retinut 
o parte din rafinata 
reflexivitate a 
lui Dery Tibor, 
ea a accentuat latura 

. melo a dramei —\ che
ia acestui succes mi 
s-a părut a fi nu o 
performantă scenică, 
ci adînca reverență 
pe care arta teatrului 
a făcut-o în fata mu
zicii. Și. 
muzica 
Găbor. 
formației
G.T.. își merită popu
laritatea. căci e plă
cută, .captivantă, bo
gat și 
concepută, 
cu timbre 
tale, ci și 
sufletești. Ca iubitor 
de teatru, mai mult 
decît de 
„show“-uri, am apre
ciat cu deosebire în 
spectacolul regizat de 
Mărton Lăszlo inspi
rația cițorva metafore 
realizate cu ajutorul 
expresivității trupu
rilor. disponibilitatea 
actorilor, evoluînd cel 
mai adesea în grup, 
dar și individual, fe
lul fn care An dai 
Gydrgy, Bănsăgi Ildi- 
ko. Tahi Tdth Lâszld 
au valorat cuvintul, 
sugerînd meandrele 
visului șl ale coșma
rului. stări sufletești 
acaparatoare.

Prin „Piști In furtu
na de singe" de Or-

făcind parte

mu- 
avut 
Cum 
Pos 

doar

cărții 
cum

incontestabil, 
lui Presser 
conducătorul 

Lokomotiv

interesant 
nu numai 
instrumen
ts timbre

șlagăre și

I
I

Poezia Constantei Bu- 
zea din ultimii ani cu
noaște o fixare treptată in 
jurul unor teme și moti
ve lirice în esență ace
leași : meditația despre 
existența umană si limi
tele acesteia, vibrațiile 
stirnite de prezenta sen
timentului erotic și expe
riența maternă care se 
convertește in vers. Toate 
acestea au conturat in 
timp fizionomia unui uni
vers liric aparte, dedus 
dintr-o psihologie neliniș
tită și torturată grav prin 
natura preocupărilor și 
nu o dată apăsător prin 
zbuciumul interior ce-1 
captează. Poezia este hră
nită permanent de intero
gația și negarea propriilor 
sentimente. împinsă une
ori așa de departe îpcit 
profilează la orizont ceea 
ce Hasdeu numea ; „O ' 
poesie neagră, o poesie 
dură, o poesie de granit".

Lirica marchează. în 
primul rînd, un tempera
ment, dar, nu o dată, ex
primă propria sa imagi
ne, de unde și impresia 
neîntreruptei reverbera
ții a unei substanțe 
poetice unice, ce-și ipos- 
taziază la nesfîrșit pro
priile stări. Prin sîngele 
acestei poezii circulă 
cristale de gheată care

keny Istvân si „Bocet 
pentru portăreasă" de 
Csurka Istvân, „Vig- 
szinhâz" ne-a invitat 
la spectacole concepu
te în alte registre, mai 
autentic dramatice. 
Am urmărit la Orke
ny, odată cu înclinația 
sa neobosită pentru 
experimentarea unor 
formule literare și 
scenice mai noi, cu
noscutul său gust pen
tru grotesc, umorul 
său malițios, ironia 
tăioasă și abruptă, și 
mai ales capacitatea 
sa particulară de a 
tint! pe căi capricios 
imaginative, în inima 
adevărului si de a 
fructifica absurdul în 
exprimarea tranșantă 
a unor realități. Am 
urmărit apoi la Csur- 

• ka — odată cu singura 
stâpînire a unei mo
dalități dramaturgice 
tradiționale — suflul 
său epic, vocația con
fruntării revelatoare 
a unor destine drama
tice și a unor menta
lități. atitudini și psi
hologii dintre cele mai 
variate.

Ambele piese mi-au 
apărut subordonate 
unei preocupări fun
damentale : pledoaria 
pentru valori morale, 
sociale, politice auten
tice. examenul lucid 
al calității conștiinței. 
O calitate care nu 
poate fi desprinsă, ci. 
dimpotrivă, corelată 
cu vicisitudinile și 
progresele istoriei, o 
calitate care nu tre
buie proclamată a- 
prioric. 
efectiv.

proclamată
ci .cucerită 
O calitate 

care trebuie, tn conti
nuare. apărată de mis
tificări șl mistificatori 
și mereu ameliorată 
prin examen exigent. 
In această . calitate 
vede Orkeny șansa o- 
mului și a omenirii. 
Semnalele de alarmă 
trase ne-au 
incontestabil.
cate, mai ales cînd iz
vorau din evocarea 
unei experiențe istori
ce dramatice si răsu
nau ca niște lucide a- 
peluri la responsabili
tate. Ele ne-au intere
sat mai ales cînd per
miteau un mai direct 
apel constructiv. A 
proclama succesul de-

plin al unui proces de 
perfecționare umană 
poate echivala cu un 
fals. A crea un climat 
de încredere în șansa 
acestui proces, in rea
lismul idealurilor eti
ce comuniste, in forța 
principiilor comuniste 
de a modela omul și 
societatea — este o 
datorie a artistului 
contemporan din ță
rile socialiste.

Realizate sub con
ducerea maestrului 
care a fost Vârkonyi 
Zoltăn (piesa lui Or
keny) și a lui Horvai 
Istvân („Bocet pentru 
portăreasă"), spectaco
lele urmărite de cea 
mai fină și puternică 
adecvare regizorală, 
vădind demersul viu 
al inteligentei, preo
cuparea fructificării 
valorilor de substan
ță și atitudine ale pie
selor — ne-au permis 
să cunoaștem nume
roasele și remarcabi
lele valori actoricești 
ale trupei de la „Vig- 
szinhâz". personalita
tea si temperamentul, 
greutatea prezentei 
scenice ale lui Tordi 
Gcza. naturalețea cu
ceritoare. umorul sub
țire al jocului lui 
Gobbi Hilda si Tăbori 
Nora, expresivitatea 
lui Garas Dezsii și 
a lui Koncz Găbor, 
proteismul lui Balăzs 
Peter, dramatismul 
vulcanic al lui Beres 
Ilona, capacitatea de 
interiorizare a lui 
Venczel Vera și Băn- 
săgi Ildikâ, firescul 
compoziției lui Mâdi 
Szabo Găbor si 
mecul lui Tahi 
Lăszlâ.

Incontestabil, turne
ul lui „Vigszinhăz" in 
tara noastră, ca și cel 
al Teatrului „Bulan- 
dra" in R.P. Ungără, 
a adus o contribuție 
însemnată la înțelege
rea modurilor în care 
arta vine in întimpi- 
narea frămîntărilor o- 
mului contemporan, 
contribuind la o mai 
bună cunoaștere re
ciprocă și, prin aceas
ta. la creșterea stimei, 
prețuirii reciproce, 
prieteniei dintre po
poarele noastre.

far- 
Toth

apărut, 
justifi-

Natalia STANCU

0 nouă lucrare de artă monumentală în✓✓

Apropie-te 
(„Apro-

moderează liniștesc
chiar o frămintare. alt
minteri perpetuă, carac
teristică. Un soi de 
mineralizare a substanței 
poetice încetinește ritmul 
potrivit orologiului inte
rior care frinează. dilată 
sau suspendă timpul. Re
centul său volum „Ploi de

că-mi revin, / 
cu un mărăcin", 
pie-te cu un mărăcin"). 
Poezia degajă o atmosfe
ră de noiembrie, cu ploi 
și lapovite, instalîndu-se 
treptat în fizionomia sa, 
intimă : „Intre mine și 
clipele țintind f E toam
nă, totdeauna toamnă...

Constanta BUZEA

„Ploi de piatră

piatră", apărut la editura 
„Albatros", continuă acest 
grafic al liricii sale, vă
dind nu o dată o expresie 
hieratizată, reflexe calm 
strunite ale unei tonalități 
sufletești mai închise : 
„Căldura zilei si răooarea 
lunii, / Si greieri tineri 
picurind, / Tu, ca o isto- 
rie-a mea, ce harnic 
caufi / loc de durere nouă 
printre 
luna 
face 
rind.

răni ! / De milă 
cade pe pămintt / Se 
put de

Cu presimțirea
aer. respi-

/

Oglinzi cețoase trec ca 
lebede pe dinainte-mi, / 
Mă-ndur, căci fără nici o 
patimă răspunsul / îmi 
umezește buzele, naiv / Ca 
toamna, totdeauna toam
na topitul cerii si al /. Su
fletului n}eu" („Naiv ca 
toamna"). între această 
natură în degradare și 
existentă se stabilesc co
respondente directe : „Lu
mina munților, lumina 
mării, ! Zăpada lor. ar
gintul ei de pește. / Și in
tre noi colina putrezește,!

Pltng rătăcită, sunt izvo
rul sării" („Perechea").

Este o poezie a stărilor 
intime proiectate pe mari 
ecrane naturale ; toamna., 
cum am spus, dar și Iar
na devin anotimpuri su
fletești. Consonanta lor 
nu rezultă dintr-o simplă 
comparație, ci din simili
tudini ; „Nu vreau să de
ger, frigul e cumplit, / Pă
sări se-nfășoară in sinea 
lor și rezistă, / Puține cad 
ca pietrele pe pămint. H 
Ninge, ninge, și cind nu 
ninge, pare că ninge. / 
Ninge pămint asupra cui
bului / Și cind e moină 
cad zăpezi din crengile 
norocoase" („Clipe calme 
pe un munte nins").

„Ploi de piatră" dezvol
tă o direcție relativ cu
noscută a poeziei Con
stanței Buzea. Poate s-au 
schimbat unele accente, 
altele au fost întărite in 
sensul pătrunderii tot 
mai adînci în acel uni
vers mineral ce tinde să 
împietrească 
Pretutindeni 
ză durabil 
unul artist
■sinceritatea trăirii se con
fundă permanent cu ideea 
de valoare.

simțurile, 
insă vibrea- 
sensjbilitatea 
pentru care

Emil VASILESCU
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DIVERS
Dacă aș mai fi 
la catedră...

Venită în București, cu trenul 
de la Huși, unei femei in virsiă, 
Elena Manole, i s-a făcut rău 
și a căzut, ca secerată, in mijlo
cul străzii. Și-a revenit tirzlu, 
pe un pat de spital. Acolo i s-a 
spus că a fost ajutată de un 
năr, pe nume Radu Năvală, 
fel din Satu Mare, student 
Politehnică. Tot el a oprit 
mașină și a adus-o imediat 
spital, de unde n-a plecat decît 
după ce s-a convins că e in a- 
fară de orice pericol.

„Eu sint acum pensionară — 
ne scrie ea. Ca dascăl, am con
tribuit la educarea multor co
pii. Dacă aș mai fi la catedră, 
pentru fapta de omenie a aces
tui student aș pune fără ezitare 
nota zece".

Merită l

tî- 
de 
la 
o 

la

Moment 
emoționant

40 de ani de muncă, nici o 
absență nemotivată, nici o zi de 
concediu medical. totdeauna 
fruntașă între fruntașe...

Iată, pe scurt, „cartea de vi
zită" a muncitoarei Maria Blaga, 
de la întreprinderea „8 Martie" 
din Piatra Neamț. Ajunsă la 
ceasul pensionării, a fost încon
jurată Cu cea mai aleasă cinsti
re. Momentul emoționant n-a 
fost numai pentru ea, ci și pen
tru fiica sa, Carmen, care a ră
mas in locul ei. Ștafeta hărni
ciei se află in mîini bune.

„Metoda" 
a dat greș

Prieteni 
Cimpoieru 
din Făgăraș s-au hotărit să facă 
un chef de pomină. Dar nu ori
cum, ci cu șorici și caltaboș. Au 
pus ochii pe grăsunul unui ve
cin. Dar cum să-l ia din coteț 
fără să guițe ? Poate nu vă vine 
să credeți, dar cei doi au luat o 
pline, au înmuiat-o in rachiu, 
după care i-au dat-o porcului 
ș-o mănînce. Și grăsunul s-a... 
imbătat. După aceea, fără ca a- 
cesta să scoată un... guițat, a 
fost luat și dus la cuțit. Prinși 
asupra faptului, cei doi n-au mai 
apucat să-i mănince șoriciul.

Tîmplarul 
ceasornicar

La puțin timp după ce și-a 
cumpărat un ceas deșteptător, 
Ioan Popșa din Mediaș a con
statat că acestuia i s-a defectat 
soneria. L-a dus la cooperativa 
„Meșteșugarul" din localitate. 
După cinci zile i-a fost înapo
iat „reparat". Cu alte cuvinte, 
a doua zi soneria ceasului a amu
țit din nou. Și din nou l-a dus la 
aceiași meșteri de la „Meșteșu
garul". SituOția s-a repetat. A 
mai făcut omul vreo două în
cercări. dar pînă la urmă s-a 
lăsat păgubaș. Aflind de necazul 
lui. un tîmplar a luat ceasul în 
primire șl — cît ai zice, tic-tac — 
l-a făcut să sune ca nou-nouț.

Ce ziceți de asta, meșteri 
ceasornicari? Nu vă stă... ceasul?

loanla cataramă, 
și Adalbert Stoica
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PeisajiH urbanistic mereu În
noit al Brașovului s-a imbogă- 
țit recent cu o nouă lucrare de 
artă monumentală — poate cea 
mai semnificativă realizată in 
ultimii ani în orașul de la poa
lele Timpei. Parte integrantă a 
unui program mai vast de do
tare a Brașovului cu lucrări de 
artă monumentală, noul obiec
tiv de artă plastică (33 m lun
gime, 15 m înălțime, suprafața 
totală — 429 mp) este amplasat 
la intrarea principală in muni
cipiul Brașov, pe fațada între
prinderii de autocamioane, în
tr-o zonă in care își dau mina 
peisajul urbanistic format din 
noile ansambluri de locuințe cu 
peisajul marilor platforme in
dustriale.

Lucrarea evocă momente sem
nificative din istoria uzinei 
autocamioane în anii 
mului, în care se 
fapt, însăși istoria 
zării socialiste din țara noastră.

Compoziția unui mozaic exe
cutat din circa 3 milioane plă
cuțe ceramice (de 2.2 cm fieca
re) — în greutate totală de 30 
tone — a cerut din partea co
lectivului de realizatori, în frun
te cu pictorul Eftimie Modilcă, 
nu numai o bogată inspirație, 
fantezie, talent, dar și eforturi 
deosebite pentru realizarea și 
montarea ei. La valoarea este
tică a lucrării contribuie și rafi
namentul și bogăția 
dată

de 
socialis- 

reflectă. de 
industriali-

cromatică 
de îmbinarea într-o armo-

municipiul Brașov
nie deplină a celor circa 50 de 
tonuri și nuanțe coloristlce pe 
«■are le conține. Alături de pier 

-"■■ Modîlcă, la recen- 
artă monumentală 
și-au adus contri- 
plastici Alexandru

torul Eftimie 
ta lucrare de 
a Brașovului 
butia artiștii 
Albert, Ștefan Bîlciu, Neculai 
Codreanu, Bella Klement, Eleo
nora Element, Petre Matei, 
Constantin Micu, Imola Jaka- 
bos-OIșefsky, Horia Petruțiu, 
Șimo Eniko și Waldemai Mattis- 
Teutsch. Toți merită felicitările 
cele mai calde.
«

Nîcolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Foto : Petre Popovici

(Urmare din pag. I)
tul de cultură și de a-I respecta. Trans
formarea relației „producător de cul
tură — beneficiar", revoluționarpa ei 
prin implicarea beneficiarului in fap
tul de creație — teză excepțională a 
acestui festival — constituie, pentru 
cultura românească, o șansă ce se 
cere apărată cu cea mai mare exi
gență. Căci, dacă in numele ei inter
vine abuziv criteriul teritorialității, 
de pildă, sau confuzia aparent intim- 
plâtoare, intre profesionist și amator, 
atunci echilibrul valorilor se strică în 
favoarea confuziei valorilor. Dacă un 
spectacol teatral profesionist neinspi
rat ajunge la premiu prin jocul culi
selor — reflex al unor vechi și păgu
bitoare mentalități, apartinind lumii 
vechi, moralei sale perimate, retro
grade, bazate nu pe recunoașterea 
deschisă a meritului, ci pe aranja
mente de castă, sectare — atunci, fi
rește că premiul I primit pe merit 
de țăranii din Bărbătești Vilcea 
poate răsturna imaginea neavizată a 
celui pe care dorim să-1 educăm. 
Noi nu ne-am propus să transfor
măm in amatori pe toți creatorii in 
cadrul „Cintării României", ci să de
monstrăm că cei mai buni dintre 
profesioniștii pe care avem datoria 
să-i stimulăm pentru fundamentarea 
unei culturi mari și puternice, rezis
tente în timp, nu pot fi niciodată 
străini de valorile produse spontan 
de cei ce făuresc bunurile materiale. 
Noi nu ne-am propus, în „Cintarea 
României", profesionalizarea me
diocră a amatorilor — așa cum se 
mai petrec lucrurile în multe impre- 
jurări cind unități economice și chiar 
județe întregi îi scot din producție 
— pur și simplu — pe posibilii în
zestrat!. iar uneori și pe veleitari, 
și îi supun unui program de canto
nament profesionist pentru a se bifa

o participare la o etapă sau alta a 
festivalului, incălcîndu-se principiul 
■nobil, stabilit de către inițiatorul a- 
cestui mare catalizator de forțe ar
tistice autentice : să.cînte aceia care 
muncesc I Experiența și rigoarea de la 
care se abdică in astfel de ocazii ar 
trebui repuse în drepturile lor. por- 
nindu-se de la principiul autentic 
după care „Cintarea României" are 
menirea să stimuleze forțele crea
toare din toate colturile tării, dar 
care nu are nimic comun cu princi-

și materiale, și de talent, iar realita
tea este tulburătoare prin șansa pe 
care o oferă azi creatorului român. 
Prefer un film istoric de excepție 
care, dacă este de excepție, implică 
în el viziunea contemporană a unei 
anumite societăți sau viziune despre 
contemporaneitatea unei anume so
cietăți — prefer, spun, acest film is
toric procentajului de „șaizeci la 
sută filme de actualitate" produse pe 
o bandă rulantă a lipsei de mesaj, 
de valoare artistică propriu-zisă, de

cineva că dacă nu se vorbește des
pre un anume fapt de viată intr-o 
operă acest fapt de viață nu se pro
duce ? De unde această falsă si Pă
gubitoare vigilentă venind in fla
grantă contradicție cu principiile 
noastre comuniste care dictează lu
minarea categorică a adevărului ? 
Iată, în acest sens, ideile intr-adevăr 
revoluționare ale secretarului gene
ral al partidului : „Avem nevoie de o 
literatură și o artă care să redea cît 
mai colorat și cît mai divers din

a celor care nu au. intr-adevăr, ni
mic de spus, nu există decît un pas. 
Important este să nu netezim acest 
pas și mai ales important este să 
excludem posibilitatea acestui pas. 
Pe de altă parte, tărăgănarea, ami- 
narea deciziei, discuțiile intermina
bile nu fac decît să frîneze elanul 
creator, să micșoreze potențialul edu
cativ și să-1 „ușureze" pe un creator 
sau altul de povara răspunderii asu
mate, de datoria de a fi el însuși 
acea conștiință comunistă profund

Exigențe culturale actuale și răspunderea creatorului comunist
piui păgubitor după care orice colț 
al tării, cu orice preț și prin orice 
mijloace, să producă neapărat toate 
faptele de cultură posibile. Acesta 
este un aspect al judecății mecanice, 
statistice asupra unor fapte de cul
tură. Apare la un moment dat — de 
ce oare ? — nevoia justificării sta
tistice sau procentuale și se aplică 
în cultură, translată din economie, 
cu o liniște care pe mine mă pune pe 
ginduri. în diverse rapoarte apar for
mulări de tipul „67 la sută din cărțile 
publicate in anul... sint literatură ro
mână originală și chiar de actualita
te". Dar noi nu putem lăsa moștenire 
viitorimii procentul de 67 la sută 
actualitate literară pentru că el nu 
înseamnă nimic ; noi sintem datori 
să lăsăm moștenire viitorimii cărți, 
opere autentice, trei, patru, șase, 
zece, dar care să fie citite si peste 
treizeci de ani și să intre în istoria 
literaturii și culturii române. Și a- 
ceasta se poate, pentru că există toa
te condițiile de climat și de libertate,

interes, dar capabil, procentajul, să 
justifice economic-financiar supravie. 
tuirea unei case de filme. însă există 
și posibilitatea ca acest procentaj de 
șaizeci Ia sută — să zicem — să fie 
favorabil culturii adevărate. De ce a- 
ceastă posibilitate nu este transfor
mata în realitate 1 între altele, ar fi 
revelator ca o revistă să publice fa
zele prin care trece, uneori — subli
niez — cite un scenariu pînă ajunge 
decupaj bun pentru filmat 1 Ar fi 
foarte interesant să se cunoască 
astfel procesul de „strunjire artisti
că" a adevărului vieții la care parti
cipă oameni ce pretind, cunoscind 
viața din birouri, că apără astfel, 
prin evitarea confruntării cinstite, 
de pe pozițiile noastre comuniste, cu 
adevărul acestei vieți, că apără puri
tatea principiilor noastre și chiar 
revoluția noastră. De cine ferim noi, 
în fond, prin această „strunjire ad
ministrativă", adevărul vieții ? De 
cei care îl trăiesc de fapt 7 Crede

punct de vedere artistic realitatea 
contemporană, viata constructorilor 
socialismului, succesele și bucuriile 
lor, greutățile și' lipsurile existente, 
mentalitățile înapoiate și viciile con
damnabile ale unor oameni. Sintem 
revoluționari și nu dorim opere care 
să înfrumusețeze realitatea, să pre
zinte viata in culori trandafirii ; nu. 
avem nevoie de dulcegării artistice. 
Dimpotrivă, considerăm că o astfel, 
de prezentare idilică a vieții este 
dăunătoare pentru dezvoltarea spiri
tului și a combativității revoluționare 
a omului socialist. ...Oamenii muncii 
au nevoie de o artă cu adevărat re
voluționară, care să redea în Inod 
veridic și obiectiv realitatea, care să 
fie pătrunsă de un puternic suflu 
mobilizator, militind cu pasiune pen
tru perfectionarea societății și a omu
lui".

De la acel nefericit proces de 
„strunjire" — cum 11 numesc eu — la 
abdicarea da la misiunea de creator

responsabilă fată de mesajul educa
tiv al creației. Există uneori, de ce 
să nu recunoaștem, tendința unora 
care îndrumă de a-și asuma răspun
derea ideologică la sfirșit. Adevărata 
implicare politică insă — cred eu — a 
tuturor celor care ne ocupăm de fil
me. de piese de teatru și de specta
cole. de cârti și de reviste, este 
aceea care te implică de la început 
în procesul creației și care face ca 
de la început să știi ce vrei și unde 
ajungi și mai ales că trebuie sâ 
ajungi la cîștig, la un cîștig educativ 
pentru public, firește. A fi activist 
înseamnă a evita eroarea și a o evita 
înainte de a se produce !

Știu la fel de bine ca toată lu
mea că în domeniul valorilor spiri
tuale timpul are un cuvînt greu de 
spus. Dar nici nu putem lăsa totul 
pe seama timpului, mai ales atunci 
cînd avem anumite instrumente, ve
rificate tot de timp, de a .acționa. 
Iată, de exemplu, problema premiilor.

Un premiu acordat în virtutea pati
milor de grup sau de interese sezo
niere este un vot de blam dat pro
priei conștiințe, o daună adusă spi
ritualității căreia ii apartii. Timpul 
nu poate drege chiar așa de ușor 
toate urmările acestui mod lipsit de 
demnitate de a-ți asuma răspunderea 
față de cultura timpului și patriei 
tale. Sau absenta, dintr-un manual, 
a unui scriitor important, și prezen
ța celui nereprezentativ, sau deze
chilibrul spațiului acordat, nu au nu
mai efectul unei cronici neoneste în
tr-o publicație cu tiraj modic. 
Ele pot produce grave , confuzii 
nu numai sub raport literar, dar 
chiar pe plan educational. Ajunși 
aici, se cuvine adusă in discuție ches
tiunea încrederii cu care Partidul 
Comunist Român a pus destinele 
culturii în mîinile creatorilor înșiși, 
a datoriei lor de a face din această 
încredere un capital moral investit 
în opere necesare poporului. Iar noi 
avem astăzi, in spațiul culturii, im
portante realizări, care demonstrează 
netăgăduit preocuparea creatorilor 
de a sluji patria, partidul, masele de 
oameni ai muncii.

Revoluția socialistă a creat în 
România nu numai premisele, ci și 
condițiile practice ale producerii unei 
culturi demne de istoria actuală a 
patriei noastre. Ele. aceste condiții, 
se cuvin exploatate cu cea mai înal
tă răspundere și exigență. Cred că 
numai de noi depinde ca în conti
nuare să fim demni de încrederea 
acordată de partidul comunist, să ne 
justificăm în timp și in fata timpu
lui, printr-o înaltă conștiință de 
creatori comuniști, inspirîndu-ne din 
viața clocotitoare a poporului nostru, 
din procesele construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate, con
figurate cu atita strălucire in docu
mentele celui de-al XH-lea Congres 
al partidului.
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După nuntă
îndrăgostit lulea. Emil Solo- 

văstru din Tg. Mureș a cerut-o 
în căsătorie pe aleasa inimii. Și 
s-a făcut nuntă mare. Nașii și 
nuntașii i-au „cinstit" pe tinerii 
însurăței cu daruri. Dar nu orice 
fel de daruri, ci cu... bani ghea- 
'ță, in sumă de zeci de mii de 
lei. așa cum și-a dorit mitele. 
După petrecere nici n-au a- 
juns bine nuntașii acasă, că 
mirele, care mai purta încă 
la piept floarea de lămîiță, a și 
pornit-o spre Simbăteni (jude
țul Arad) pentru a preschimba 
banii in bijuterii, iar bijuteriile, 
revindute, să-i aduci alți bani. 
Prins in flagrant de negoț și 
speculă cu metale prețioase, mi
relui i s-a „prețuit" fapta pe 
loc : confiscarea bijuteriilor. Ră- 
mine de văzut cum o șă-l în- 
timpine proaspăta consoartă.

De la un abuz 
la altul

Fiind dovedit că a făcut un 
abuz in serviciu, inginerul Con
stantin Ciocirlan, șeful Ocolului 
silvic Romani, județul Vilcea, a 
fost obligat să plătească unui 
lucrător despăgubiri in valoare 
de 619 lei. în loc să respecte 
hotărirea judecătorească, el a 
comis un al doilea abuz, oprind 
cu de la sine putere ordonanța 
de plată. Fapt pentru care a fost 
amendat cu 1000 lei. Dar nici 
de data asta nu s-a lăsat mai 
prejos. Printr-un nou abuz, al 
treilea, a oprit de la plată și a 
doua sumă.

O fi el șef peste o pădure, dar 
nici abuzurile nu se fac... ca-n 
codru !

Noroc cu... 
ghinion

— Pe cuvintul nostru de onoa
re că nu jucăm pe bani multi, 
ci pe sume simbolice, doar așa, 
ca să ne ocupăm timpul...

Așa au încercat să se justifi
ce cei patru din orașul Șiret, 
surprinși de organele de miliție 
jucind cărți pe bani. Numele 
lor: Emil Barbu, Al. Ianoș,
Gheorghe Birsei și Vladimir 
Grigoraș. Nume și prenume care 
n-ar fi ajuns aici dacă nu ar 
fi făcut ce-au făcut și dacă n-ar 
fi fost trecuți în procesul-verbal 
cu cite o amendă. Amendă care 
nu e deloc simbolică, fiind vor
ba de mii de lei. Bani pierduți, 
spre... ciștigul de minte al altor 
amatori de jocuri de noroc.

Rubrlcd realizata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii'
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Joi la amiază, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Trendafil Mar- 
tinski. președintele Uniunii Bulgare 
de Cultură Fizică și Sport, care a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră, la invi
tația C.N.E.F.S.

Cu acest prilej, a avut loc o dis
cuție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, evo- 
cîndu-se bunele relații româno-bul- 
gare care se dezvoltă pe toate pla
nurile. in spiritul convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Todor Jivkov. A fost exprimată 
dorința comună de a se acționa pen
tru dezvoltarea in continuare ,a le
găturilor de colaborare si prietenie 
in domeniul educației fizice si spor
tului.

La primire a luat parte tovarășul 
Emil Drăgânescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul turismului si spor
tului, președintele C.N.E.F.S.

A fost de fată Petăr Danailov. am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi după-amiază, pe Simon 
Pal, ministrul industriei grele al 
R.P. Ungare.

Cu acest prilej, au fost examinate 
posibilități și acțiuni concrete menite 
să contribuie la impulsionarea co
laborării și cooperării reciproc 
avantajoase dintre România și Un
garia pe plan economic, tehnico-știin- 
tifi.c, precum și noi căi și mijloace de 
amplificare și diversificare a schim
burilor comerciale.

La întrevedere a participat Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimice.

A luat parte Sandor Rajnai. amba- 
ladorul Ungariei la București.

★
Cu prilejul celei de-a 35-a ani

versări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România, joi dimineața au 
fost depuse coroane de flori la Mo
numentul eroilor patriei și Cimitirul 
militar Ghencea din partea Ministe
rului Apărării Naționale. Ministeru
lui de Interne, organelor locale de 
partid și de stat, precum și din partea 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor ojn războiul antifascist.

S-au'depus, de asemenea, coroane 
de flori la Monumentul ostașilor so
vietici din partea Ministerului Apă
rării Naționale, organelor locale de 
partid si de .stat si a Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist. Au fost de fată B. I. 
Minakov, ministru consilier la Am
basada U.R.S.S. la București, gene- 
ral-maior A. M. Kukiumov. atașat 
militar aero și naval, membri ai am
basadei.

Cu același prilej, In tară au fost 
depuse coroane și jerbe de flori la 
monumentele eroilor români si osta
șilor sovietici căzuti în războiul an
tifascist. din partea garnizoanelor 
militare și a organelor locale de 
partid și de stat.

★
In perioada 19—24 octombrie a.c. 

au avut loc la București lucrările 
celei de-a 55-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul industriei chimice. 
La ședință au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R. și o de
legație din R.S.F. Iugoslavia.

La deschiderea lucrărilor a partici
pat tovarășul Paul Niculescu. vice
prim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al României in

In aceste zile, prin „câmara" 
de iarnă a Capitalei

Comandamentul alcătuit în Capitală 
pentru organizarea aprovizionării 
populației in sezonul toamnă-iarnă 
ne-a d '-^sjjeva informații utile pen
tru c noștri. Mai intii. trebuie
sublin la principalele produse
alimeni* *;*®,  textile și încălțăminte ne
cesare in această perioadă, cantitățile 
de mărfuri — cu mult mai mari decit 
anul trecut — au fost asigurate sau 
urmează să intre . în depozitele co
merțului, eșalonat, potrivit graficelor 
de livrare. La cartofi, de exemplu, 
programul de aprovizionare prevedea 
ca din județele mari producătoare să 
fie livrate pină la sfirșitul lunii in 
cui’s peste 63 000 tone. în depozitele 
comerțului se află încă de pe acum 
aproximativ 68 000 tone. E o depăși
re substanțială, dar comerțul are 
obligația să grăbească mult însilo- 
zările, pentru că, din cantitatea tota
lă de cartofi primită, aproximativ 
10 000 tone încă n-au fost sortați și, 
prin*  urmare, nu pot fi depozitați.

Meciurile din prima manșă a tu
rului doi al cupelor europene de fot
bal s-au caracterizat prin dispute in 
general echilibrate, scoruri strinse, 
un nivel tehnic în creștere și mare 
afluență de public — apreciază co
respondenții agențiilor de presă. 
Iată citeva din ideile comune ale a- 
cestor comentarii :

Printre echipele remarcate pentru 
buna lor evoluție, cu șanse de cali
ficare in turul trei, sînt citate și Di
namo București și Universitatea 
Craiova. Dintre celelalte rezultate 
înregistrate in această competiție, 
surprinzătoare prin proporția scoru
lui (4—0) apare victoria lui Feyenoord 
Rotterdam in fața formației suedeze 
Malmoe. finalista ediției trecute a 
„C.C.E.".

în „Cupa campionilor europeni" — 
unde — după cum se știe, F.C. Ar
geș Pitești a pierdut cu 0—2 pe tere
nul echipei engleze Nottingham Fo
rest — in alte șase meciuri victoria a 
revenit echipelor gazdă, scorul re
cord fiind înregistrat în partida de 
la Amsterdam, unde cunoscuta echi
pă olandeză Ajax a surclasat cu 
10—0 formația cipriotă Omonia Ni-

• Disputat la Sofia, meciul amical 
de hochei pe gheată dintre selecțio
natele de juniori ale României și Bul
gariei s-a terminat la egalitate : 
6-J-6 (1—2. 4—3. 1—1). Ene. Dinu și 
Neagu au fost cei mai buni jucători 
ai formației române.

• Concursul de ciclocros pentru 
„Cupa Steaua", desfășurat, ieri. în 
Capitală, a fost ciștigat de Constan
tin Bonciu de la clubul Steaua, ur
mat de Teodor Drăgan (Olimpia) șt 
Nicolae Savu (Dinamo). La juniori I 
pe locul intii s-a clasat Adriâh An- 
drone (Steaua), secundat de Traian 
Radu (Voința), iar la juniori II a 
terminat Învingător Florin Iosif 
(Clubul sportiv școlar I).

• Au continuat meciurile turneu
lui internațional feminin de tenis de 
la Oldsmar (Florida). In turui doi 
jucătoarea româncă Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—1, 6—2 pe Lele 
Forpod (S.U.A.). Alte rezultate : Reid 
(Australia) — Stuart (S.U.A.) 7—5, 
6—3 ; Marsikova (Cehoslovacia) — 
Stoll (S.U.A.) 6—2, 6—4 ; Austin
(S.U.A.) — Smith (S.U.A.) 6—3, 6—4,.

bieme care ar implica o dezbatere 
mai amplă.

A sugera pentru cercetarea fun
damentală românească motivul unită
ții științei inseamnă a sublinia im
portanța cercetării matematice, "apoi 
a găsi legătura intre ceea ce poate 
fi descris matematic șl ceea ce nu 
poate fi. a cerceta fizica particu
lelor elementare și legăturile posibile 
ale teoriei acestora nu numai cu 
matematica, ci și cu informația 
profundă, a găsi noi semnificații 
ale energiei și prin aceasta de a gin di 
potențial la noi surse de energie, 
a găsi legătura dintre neviu si viu, 
dintre funcționarea creierului și ’ a 
automatelor etc. Orice pas înainte 
în aceste probleme va deschide un 
rezervor de idei pentru aplicații de 
mare importantă în viitor, pentru 
noi tehnologii, cu mari implicații po
zitive pentru viata omului si a socie
tății.

Al doilea motiv general al unor 
cercetări de tip fundamental ar urma 
să fie cercetarea sistemică a com
plexității. Si din acest punct de ve
dere informatica poate fi de un real 
folos, căci complexitatea se traduce 
printr-un mare volum de informații. 
Complexitatea trebuie mai intii înțe
leasă. acgasta înseamnă ca marele 
volum de informații să fie accesibil 
rapid si prelucrat rapid, ceea ce nu
mai tehnica din ce in ce -mai mo
dernă a prelucrării informației o 
poate satisface. A lucra cu asemenea 
volume de informații, fie pentru com
plexitatea structurilor fizice, fie pen
tru chimia structurilor moleculare sau 
pentru procesele industrial-economice, 
pentru a obține informațiile adecva

Am vizitat cîteva depozite — Ber- 
ceni și Militari, altele mai mici din 
Obor — și am găsit mari cantități de 
ceapă gata însilozată — peste 13100 
tone. De la întreprinderile de legume 
și fructe am fost informați că în mod 
nenermis (doar ne apropiem de luna 
noiembrie), unitățile de pe teritoriul 
Capitalei, spitalele, școlile, facultă
țile și alți consumatori colectivi n-au 
ridicat la acest produs, din cantitățile 
contractate, decit... 10 la sută 1 Oare 
unitățile respective renunță la con
tract si așteaptă să cumpere, la iarnă, 
ceapă cu un preț mai mare, de pe pia
ța neorganizată ?

O situație bună există și la însilo- 
zarea fasolei, usturoiului, verzei. ră- 
dăcinoaselor, merelor și altor fructe. 
Pentru aprovizionarea la domiciliu — 
legume și fructe, struguri și cartofi 
— comandamentul Capitalei ne-a so
licitat, în scopul descongestionării 
unităților de desfacere, să publicăm 
numerele de telefon ale caselor de 
comenzi pentru ca cetățenii să se fo
losească de ele. Iată-le : 35 59 13 ;
27 68 75 : 85 48 65 ; 31 66 41: 47 79 76.

în legătură cu o altă grupă mare 
de produse necesare în perioada ime
diat următoare — conserve și semi- 
conserve de legume — din informa
țiile puse la dispoziție de comanda
mentul pentru aprovizionarea popu-

Cronica zilei tv
C.A.E.R., care a salutat prezenta în 
tara noastră a participantilor la șe
dință. \

în cursul lucrărilor, comisia a exa
minat stadiul îndeplinirii acțiunilor 
de colaborare în domeniile industriei 
chimice, microbiologici, celulozei si 
hirtiei, prevăzute în programele spe
ciale de colaborare pe termen lung, 
precum și măsurile pentru realizarea 
acestora. De asemenea, a examinat 
propunerile organelor de lucră ale 
comisiei pe probleme concrete ale 
colaborării economice și tehnico- 
știintifice in domeniile petrochimiei, 
maselor plastice, celulozei si hirtiei. 
îngrășămintelor chimice s.a. și a 
adoptat hotăriri corespunzătoare.

Totodată, comisia a adoptat planul 
de colaborare tehnico-știintifică pe 
perioada 1981—1985 in domeniile in
dustriei chimice, microbiologici, ce
lulozei si hirtiei. precum si olanul de 
lucru al comisiei, pe anii 1980—1981.

Ședința s-a desfășurat tntr-o at
mosferă de conlucrare. înțelegere si 
prietenie.

★
în suita manifestărilor consacrate 

celei de-a 34-a aniversări a Zilei 
Națiunilor Unite, joi dimineață. 
Abdel Salam Daj ani, directorul Cen
trului de informare al Organizației 
Națiunilor Unite la București, a avut 
o intllnire cu pionierii și șoimii pa
triei din sectorul VI al Capitalei. 
Oaspetele a cunoscut, cu această 
ocazie, cîteva dintre activitățile ar
tistice. științifice si tehnico-aplicati- 
ve ale copiilor bucuresteni.

în sala „Prieteniei Internationale" 
s-a desfășurat apoi festivitatea dedi
cată Zilei Națiunilor Unite.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de Mamina Miralena. secretar exe
cutiv al Comitetului National Român 
pentru U.N.I.C.E.F.. Abdel Salam 
Daiani a vorbit copiilor despre isto
ricul. organizarea, principiile de ac
țiune și scopurile Organizației Na
țiunilor Unite si ale U.N.I.C.E.F.

★
Joi dimineață au Început in Capi

tală lucrările celui de-al VII-lea 
Congres național de farmacie, reu
niune organizată sub egida Uniunii 
Societăților de Științe Medicale. 
Participă peste 700 de specialiști din 
institute de cercetare și de învăță- 
mint superior, din fabrici de medica
mente și unități ale rețelei farma
ceutice, precum Și invitați din Ceho
slovacia, Elveția, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Grecia, Israel, Ita
lia, Iugoslavia, Norvegia, Polonia, 
Spania, S.U.A., Tunisia, Ungaria, 
U.R.S.S.

Timp de trei zile, participanții vor 
dezbate probleme de larg interes vi- 
zind valorificarea pe scară tot mai 
largă a plantelor medicinale, extinde
rea utilizării medicamentelor de ori
gine vegetală, ridicarea calității și 
eficienței acestora, precum și pro
bleme legate de dezvoltarea cercetării 
și practicii în țara noastră, în vede
rea elaborării unor preparate cu efec
te terapeutice certe.

★
La București au început, joi dimi

neața, lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte româno-zam- 
biene de cooperare economică și teh
nică. Sînt analizate modul in care au 
fost îndeplinite prevederile protoco
lului precedentei sesiuni, precum și 
noi posibilități pentru adîncirea și 
diversificarea cooperării economice 

lației am aflat că. in general, produ
sele respective au fost livrate con
form graficelor stabilite, că nu au 
existat refuzuri de,mărfuri, iar in a- 
cest moment magazinele sînt bine 
asortate cu conserve. Totuși, datorită 
unei proaste organizări, s-a creat pe 
parcurs o situație nedorită : in fața 
depozitelor I.C.R.A., 900 tone de con
serve stau pe... roțile vagoanelor și 
așteaptă să fie descărcate. Sînt ne
cesare măsuri energice din partea în
treprinderii beneficiare I.C.R.A.. dar 
și un sprijin substanțial din partea 
comitetelor executive ale sectoarelor 
pentru preluarea neintirziată a con
servelor și crearea stocurilor necesare 
în toate magazinele de specialitate. E 
vorba nu de un vagon, două, ci de 
90 de vagoane scoase din uz. blocate 
pe șine.

Este necesar, de asemenea, să sem
nalăm, pentru ca factorii responsabili 
-să ia măsurile Cuvenite, că au început 
să se ivească și unii restanțieri în li
vrări de produse necesare in acest 
sezon i Centrala de valorificare a ce
realelor are o restantă de 500 tone fa
sole, care trebuia de mult livrată la 
fondul pieței.- Cauza ? întîrzierea trie
rii produsului respectiv 1 Centrala 
avicolă are o restanță nu mai mică 
de 2 milioane de ouă. Restante înre
gistrează și fabricile de conserve 
„Munca" din Constanța, „Fetești", 
„Buftea" și „Dunărea" din Tulcea. ea 
și Centrala articolelor casnice, a pre
lucrării lemnului. Combinatul minier 
„Oltenia". Centrala confecțiilor și cea 
a încălțămintei.

Tovarășul Ștefan Voiculescu. direc
tor general adjunct al Direcției ge
nerale comerciale a Capitalei, ne-a 
informat că pentru a se menține, în 
continuare, un nivel corespunzător in 
aprovizionarea magazinelor și a popu
lației, au fost constituite echipe de 
specialiști din comerț care vor urmări 
livrările, zi de zi. pentru a interveni 
prompt la fabricile producătoare, iar 
echipe ale controlului muncitoresc 
vor face' demersuri la centralele in
dustriale pentru recuperarea în cel 
mai scurt timp a tuturor restantelor, 
astfel incit aprovizionarea Capitalei 
să fie tot mai bună, cu un sortiment 
de mărfuri cit mai diversificat.

Gh. GRAURE 

în domenii de interes reciproc, pen
tru dezvoltarea în-continuare a schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

Delegațiile sint conduse de Ion 
Popescu, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, și de 
Ben Kakoma, ministru de stat la 
Ministerul Finanțelor din Zambia.

Participă reprezentanți ai Ambasa
dei Republicii Zambia Ia București.

★
Joi la amiază s-au încheiat lucră

rile celei de-a Vil-a sesiuni a Comi
tetului Consultativ a] Centrului eu
ropean al UNESCO pentru învăță- 
mintul superior cu sediul la Bucu
rești — CEPES.

Specialiști din Anglia, Austria, 
Cehoslovacia, Danemarca, Franța, 
R.D G., R.F.G., Olanda, Polonia, Por
tugalia, România, Spania, S.U.A., 
Turcia și U.R.S.S. au analizat activi
tatea CEPES, relevînd bunele rezul
tate înregistrate în activitatea cen
trului. Au fost subliniate atenția și 
sprijinul pe care Guvernul Republi
cii Socialiste România le acordă în
tregii activități a acestei instituții in
ternaționale.

Lucrările s-au încheiat prin adop
tarea raportului sesiunii, ce va fi 
înaintat directorului general al 
UNESCO. Documentul prevede re
comandări cu privire lâ lărgirea și 
diversificarea activității de viitor a 
Centrului european de la București.

★
Piesa lui FI. Năstase „Se ridică 

ceața", în regia lui Silviu Purcărete, 
piesă cu care Teatrul Mic și-a inau
gurat actuala stagiune pe platforma 
„23 August" din Capitală, a fost pre
zentată, joi seara, în deplasare, pe 
scena Casei de cultură din Tumu 
Măgurele. Continuînd seria spectaco
lelor susținute in diverse orașe ale 
tării. Teatrul Mic va mai prezenta 
aceeași piesă la Alexandria. Ia 
începutul lunii noiembrie.

★
Ieri s-a deschis la Sibiu a V-a edi

ție a „Zilelor științei și tehnologiei" 
— manifestare dedicată întîmpinării 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. 
în cele trei zile cît va dura actuala 
ediție, muncitori, specialiști. cadre 
de conducere din întreprinderile 
sibiene, cercetători si oameni de 
știință din instituțiile superioare de 
învățămînt si cercetare din Sibiu si 
Capitală vor prezenta comunicări 
consacrate problemelor utilizării ca
pacităților de producție, reducerii 
consumurilor la materii prime, com
bustibili și energie.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• în turneul internațional de șah 

de la Novi Sad. după 9 runde și 
disputarea partidelor întrerupte, in 
fruntea clasamentului se află Florin 
Gheorghiu (România). Gheller și 
Sveșnikov (U.R.S.S.), toți cu cite 7 
puncte, urmați de iugoslavii Gligorici 
și Kurajița 5,5 puncte. Knaak 
(R.D.G.) 5 puncte. Browne (S.U.A.) 
4.5 puncte, Beliavski (U.R.S.S.), 
Rajkovici. Popovici (Iugoslavia) 4 
puncte, Farago (Ungaria) 3,5 punc
te etc. Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu a ciștigat ambele 
partide întrerupte cu Buljovcici și 
respectiv Popovici.

• Turneul interzonal feminin de 
șah de la Alicante a programat cî
teva din partidele. aminate sau în
trerupte în primele trei runde, în
tre care si cea dintre Savereide 
(S.U.A.) și . Baumstark (România), 
cistigată de jucâtoarea americană. în 
clasament conduc Gurieli și Ahmî- 
loyskaia (U.R.S.S.) — cite 3 punc
te. urmate de Lemaciko (Bulgaria), 
Ivanka (Ungaria) 2.5 puncte. Save
reide (S.U.A.) 2 puncte. Baumstark 
(România) 1.5 puncte etc.

în cercetarea fundamentală este necesar 
să stabilești ce să faci, dar și ce să nu faci

(Urmare din pag. I)
dacă vom căuta originile viului. Pro
funzimea și complexitatea nu se ex
clud. de cele mai multe ori se îmbină.

Direcția cercetării fundamentale 
poate fi uneori greșită, în sensul de 
a nu fi posibil să se găsească exact 
ceea ce se caută, dar pe un asemenea 
drum se poate obține cunoașterea 
nouă și clarificarea direcției în care 
s-a pornit.

Un rol important in direcția unor 
asemenea căutări revine noțiunii de 
informație și de aceea cercetările 
fundamentale in domeniul informati
cii — acceptînd această denumire 
pentru știința informației în sensul ei 
cel mai larg și nu numai pentru teo
ria statistică a comunicației sau pre
lucrarea automată a datelor — pot fi 
tratate la1 egalitate cu cele din do
meniul matematicii, fizicii, chimiei și 
biologiei. în cele din urmă și știința 
este o reflectare informațională a 
realității.

întrucit in acest articol nu putem 
insista asupra cercetării fundamentale 
din diferite domenii ale științei, vom 
sublinia faptul că. ținind seama de 
Directivele Congresului al XII-lea, va 
trebui ca cercetarea ' fundamentală 
românească să amplifice cercetarea 
multidisciplinară. să contribuie îm
preuna cu filozofia la afirmarea ma
terialității lumii, să studieze, îm
preună cu științele economice si 
social-politice. fenomenele complexe 
pe care societatea le are de înfrun
tat în toate domeniile. Dealtfel, cer
cetarea fundamentală în științele e- 
conomice și social-politice ridică pro-

PROGRAMUL 1
18,00 Școala contemporană — ciclu pen

tru cadrele didactice
16,30 Emisiune în limba germană
18,25 Tragerea Loto
16,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 In întâmpinarea Congresului al 

Xn-lea al partidului Toate forțele 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 

ți 29 octombrie. In țară : Vreme rece, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea precipi
tații izolate, mai ales în jumătatea de 
sud a țării. Vlnt moderat. Temperatura 
aerului va marca o creștere ușoară in 
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FOTBAL

„Miercurea europeană" în comentariile 
presei internaționale

ta,30 La zl în agricultură
19.40 Critica societății de consum. Epi

sodul I
20,10 Film artistic : „Răfuiala" — pre

mieră pe țară
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o idee : acad. Emil 

Racoviță
16.30 Cîntec mîndru-n țară auzi
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu Imagini
18.50 1001 de seri
ta,00 Telejurnal
19,20 Radar pionieresc
19.40 Capodopere, mari interpreți
20.30 De pretutindeni
21,35 Telejurnal 

a doua parte a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade, 
local mai coborite în nordul și cen
trul tării, iar maximele vor oscila 
între 3 și 13 grade, local mal ri
dicate Ia .sfirșitul intervalului. Brumă 
și îngheț local la sol în cea mal mare 
parte a țării. Pe alocuri, ceață slabă.

In București : Vreme rece, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea precipitații slabe. 
Vint moderat. Temperatura In creștere 
ușoară la sfirșitul intervalului.

cosia. Singurul succes în deplasare 
l-a obținut echipa iugoslavă Hajduk 
Split, care a dispus cu 3—0 de for
mația daneză Vejle B. K

în „Cupa Cupelor", pierzind Ia li
mită (2—3), echipa Steaua București 
si-a apărat cu dîrzenie șansa în me
ciul cu formația franceză F.C. Nan
tes. In comentariul său pe marginea 
acestei partide, agenția France 
Presse il remarcă drept cel mai bun 
jucător al formației din Nantes pe 
portarul reprezentativei franceze, Ber
trand- Demanes. care prin interven
ții inspirate a salvat echipa sa de la 
goluri sigure, așa cum a făcut-o în 
minutele 21 și 25 cînd a plonjat te
merar la picioarele atacanților ro
mâni. Referindu-se la echipa Steaua, 
agenția sus-citată scrie, printre altele: 
„Românii au prezentat o echipă o- 
mogehă. cu cîteva individualități 
sclipitoare". într-unul din derbiurile 
acestei competiții. echipa spaniolă 
Valencia a terminat nedecis (1—1) 
pe teren propriu cu Glasgow Ran
gers. un rezultat de egalitate (0—0) 
fiind consemnat și la Moscova între 
formația locală Dinamo si echipa 
portugheză Boavista Porto.

Mîine, la rugbi
Campionatul de rugbi continuă 

mîine, simbătă, cu desfășurarea pri
melor două meciuri din cadrul eta
pei a 11-a. Grivița roșie va întîlni 
formația Vulcan (meciul se va des
fășura pe terenul din Parcul copi
lului de la ora 13,30), iar Sportul 
studențesc va juca în compania e- 
chipei Steaua, lidera clasamentului 
(jocul va avea loc de Ia ora 15,00 pe 
terenul Tei). Celelalte întîlniri ale 
etapei se vor desfășura duminică, 
după cum urmează : Politehnica 
Iași — Rapid ; Universitatea Timi
șoara — Farul Constanta 1 C.F.R. 
Brașov — Rulmentul Birlad ; Di
namo București — C.S.M. Sibiu (sta
dionul Olimpia ora 10,30) ; Știința 
Petroșani — Știința CEMIN Baia 
Măre.

★
Selecționata de rugbi (juniori) a 

U.R.S.S. își continuă astăzi turneul 
<în tara noastră jucind la Iași in 
compania unei reprezentative de ju
niori a orașului. Duminică, tinerii 
rugbist! sovietici vor întilni în Ca
pitală de la Oira 10,30 (terenul din 
Parcul copilului) o selecționată divi
zionară de juniori.

te mintii umane presupune descope
rirea unor metode noi de a reduce 
complexitatea reală pe care o poa
te prelucra sistemul informatic, e- 
ventual echipat cu inteligentă arti
ficială, la nivelul la care omul o 
poate trata în scopul de a fi efi
cient' în cercetarea științifică sau în 
activitatea practică.

în fine, nu trebuie să excludem, 
după cum se arată și in Proiectul de 
Directive, cercetarea fundamentală 
în dpmeniul științelor tehnice, care 
poate fi interpretată ca urmărire a 
unor obiective de creație tehnică ce 
ar putea declanșa atît cercetări fun
damentale în domenii de bază ale 
științei, cît și elaborarea unor con
cepte noi, specifice domeniului tehnic 
respectiv.

Frontul cercetării fundamentale 
poate fi foarte larg. A defini o 
politică in știintă inseamnă a stabili 
ce să faci, dar și ce să nu faci. Dar 
mai înseamnă ceva : a fi atent la 
ceea ce ar putea genera oamenii de 
știință și pe baza primelor lor re
zultate să se facă înscrieri noi la 
capitolul ce să faci, treceri de la ce 
să nu faci, la ce să faci, dar si in
vers. Este evident că asemenea de
cizii depind de resursele materiale pe 
care societatea le pune la dispoziția 
cercetării fundamentale, altfel nici nu 
s-ar pune problema unei politici a 
cercetării fundamentale care ar putea 
fi lăsată numai pe seama oamenilor 
de știintă. Politica de partid și de 
stat în domeniul cercetării fun
damentale cu obiective mobilizatoare 
în această direcție deschide calea 
unor noi .succese în știință si în teh
nologie.

ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

Excelenței Sale
Domnului Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria
VIENA

Ziua națională a Republicii Austria îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, 
împreună cu cele mai cordiale urări de fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului austriac.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

...Melk, străveche localitate așe
zată pe un pinten de stincă pe ma
lul drept al Dunării, e menționată 
.in istorie încă de pe vremea roma
nilor. Stinca ce închide defi
leul, înaltă de 60 de metri, a 
oferit excelente condiții naturale 
pentru ridicarea fortificațiilor ro
mane. Mai tirziu, peste secole, ma
rele arhitect Jakob Prandtauer a 
început aici construirea clădirii 
Fundației benedictine Melk, consi
derată ca unul din cele mai fru
moase edificii baroce din Europa, 
înzestrată, pe lingă creațiile monu
mentale, cu o mare bibliotecă de 
peste 10 000 de volume.

De la Melk începe porțiunea cea 
mai pitorească a Dunării austriece, 
cu vechile sale castele-fortărețe, cu 
vestite podgorii, cu acea armonioasă 
succesiune peisagistică ce pare să fi 
inspirat unele din nemuritoarele 
valsuri ale lui Johann Strauss. Dar 
bogata istorie a Melkului, care au
reola trecutul său milenar, nu atră
gea decit interesul turiștilor, iar 
orășelul răminea o mică așezare pi
torească cu peste 3 000 de locuitori.

Din acest an, istoria orașului 
Melk consemnează un nou capitol, 
care va adăuga localității o faimă 
pe măsura trecutului său. 1979 mar
chează începerea lucrărilor la cen
trala hidroelectrică Melk, cea de-a 
șaptea amenajare de acest fel, din 
totalul de 11, proiectate pe cursul 
austriac al Dunării. Peste trei ani, 
in martie 1982, constructorii și ener- 
geticienii urmează să pună în func
țiune primele trei grupuri electro
gene. Centrala Melk va avea in 
final o putere maximă de 187 MW 
și o producție anuală de 1,2 mili
arde kWh. Munca și măiestria oa
menilor vor adăuga peisajului am
prenta contemporaneității, realizind

Cu prilejul Zilei naționale a Aus
triei, Institutul român pentru relații
le culturale cu străinătatea a orga
nizat, joi după-amiază, în Capitală, o 
manifestare culturală, în cadrul că
reia ziaristul Corneliu Vlad a lm- 
părțășit impresii de călătorie din 
această țară. A urmat un program

/Ai* - -

BISTRIȚA • Faza republicană 
a „Olimpiadei sticlarului" a reu
nit în acest an in secțiile de pro
ducție ale Fabricii de sticlărie de 
menaj Bistrița 153 de reprezen
tanți ai unităților de profil din 
12 județe ale țării. Primele 5 
echipaje clasate au fost cele ale 
întreprinderilor din Gherla. Tg. 
Jiu, Avrig, Bistrița și Mediaș. 
Sub genericul „Răscolu’ oilor" a 
avut loc la Singeorz-Băi un reu
șit simpozion al crescătorilor de 
animale din zonele necooperati
vi za te. Printre temele prezentate 
au figurat : „Folclorul păstoritu- 
lui în munții Rodnei". „Din isto
ricul păstoritului pe valea So
meșului. perspectivele deschise 
de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului acestei activități, tra
diționale". (Gh. Crișan). • 
ARAD. La geleriile „Alfa" din 
municipiul Arad a avut loc ver
nisajul expoziției artiștilor plas
tici din Zrenjanin. Expoziția, or
ganizată sub egida Comitetului 
de cultură și educație socialistă 
al județului Arad și a filialei 
Arad a Uniunii artiștilor plastici, 
se înscrie în cadrul schimburilor 
culturale stabilite între tara 
noastră si țara vecină si prietenă 
R.S.F. Iugoslavia. (Mircea Dor- 
goșan). SATU MARE O în ca
drul manifestărilor omagiale de
dicate aniversării centenarului 
pictorului sătmărean Aurel Popp 
(1879—1960), la Satu Mare a fost 
vernisată expoziția omagială cu- 
prinzînd lucrări intrate în patri
moniul cultural-artistic al mu
zeului județean, precum și ta
blouri apartinînd familiei si co
lecționarilor. Cu același prilej a 
fost organizat un simpozion o- 
magial. Centenarul nașterii mă
ritai artist a fost marcat și de 
editarea unui frumos catalog pa
trimonial. care cuprinde o imagi
ne posibil exhaustivă a operei 
pictorului aflată in județul Satu 
Mare, o evocare a operei artis

TRAGEREA LOTO 2
La 28 octombrie. Administrația 

de Stat Loto-Pronosport organi
zează ultima tragere Loto 2 din a- 
ceastă lună, după aceeași formulă 
avantajoasă care aduce participan- 
ților numeroase cîstiguri îh auto
turisme și importante sume de bani 
de valori variabile șl fixe : cîști- 
gul maxim pe o variantă este un 
autoturism „Dacia 1 300". Iar cîști- 
gul minim 100 lei. Biletele pot fi

o nouă armonie, superioară, cea 
dintre tehnică și natură.

Dunărea constituie pentru Aus
tria, ca ji pentru celelalte state ri
verane, o sursă de energie și o cale 
de navigație de mare importanță. 
Pe parcursul celor 350 km ai cursu
lui austriac, Dunărea înmagazinează 
o capacitate. hidroenergetică ame- 
najabilă de 40 miliarde kWh anual. 
Conform înțelegerilor internațio
nale, construcțiile hidroenergetice 
vor aduce, totodată, și îmbunătățiri 
substanțiale in navigația pe Du
năre. Peste cîțiva ani, cînd se 
va încheia construcția canalului 
Rhin—Main'—Dunăre, vasele vor 
putea circula de la Marea Neagră 
pină la Rotterdam, părcurgind 
3 400 km. In acest proiect la sca
ră europeană se înscriu și marile 
construcții hidrotehnice realizate de 
România, în colaborare cu Iugosla
via și Bulgaria. Astfel, marele flu
viu, cu amenajările sale prezente Și 
viitoare, va oferi o strălucită ma
terializare a nobilelor idei ale co- '
laborării intereuropene înscrise in 
Actul final de la Helsinki,

Sub semnul dorinței reciproce de 
a valorifica marile posibilități pe 
care le oferă dezvoltarea lor eco
nomică, România și Austria și-au 
intensificat, în ultimii ani, legătu
rile de colaborare. O contribuție 
hotărîtoare în acest sens au adus 
înțelegerile și acordurile realizate 
in timpul intîlnirilor la nivel înalt 
de la București sau Viena, ele des- 
chizînd noi perspective pentru dez
voltarea relațiilor cu bogate tradiții 
româno-austriece în folosul ambe
lor popoare, al păcii și securității 
in Europa și in lume.

Petre STANCESCU

de filme documentare austriece.
La manifestare au participat mem

bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre
zentanți al Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă șl cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți membri al Am
basadei Austriei la București.

tului de către pictorul Nicolae 
Tonitza, precum și un fragment 
din corespbndența Nicolae Tonit- 
za-Emil Isac cu Aurel Popp șl 
11 reproduceri color din creația 
artistului. (Octav Grumeza). • 
V RANCE A. Teatrul de stat „G. 
Bacovia" din Bacău a prezentat 
la Focșani în premieră absolută 
piesa „Doi pentru un tango" de 
Ovidiu Genoiu. „Metodica des
fășurării eficiente a învățămîn- 
tului politico-ideologic de masă" 
a fost tema schimbului de ex
periență organizat la C.P.L. Foc
șani la care au participat pre
ședinții comitetelor de sindicat 
și președinții comisiilor de educa
ție politică și activitate cultural- 
sportivă din întreprinderile in
dustriale ale municipiului. (Dan 
Drăgulescu) • MUREȘ. A apă
rut recent numărul al doilea 
din acest an al „Tribunei mu
reșene a muncii politico-educa
tive" editată de secția de pro
pagandă a Comitetului județean 
Mureș al P.C.R. Ea este consa
crată exclusiv activității de edu
care materialist-științifică a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Mureș. Bro
șura conține, de asemenea, o 
cuprinzătoare bibliografie selec
tivă vizînd cunoașterea științifi
că a fenomenelor din lumea în
conjurătoare. (Gh. Giurgiu). • 
• VASLUI. La întreprinderea 
de aparate de măsură și control 
Vaslui, de pe platforma indus
triei construcțiilor de mașini a 
luat ființă primul cenaclu mun
citoresc al artelor din județ sub 
egida oentrului județean de în
drumare a creației populare șl a 
mișcării artistice de masă care 
reunește muncitori, ingineri, teh
nicieni și specialiști, creatori deo
potrivă de bunuri materiale șl 
spirituale. Noul cenaclu vasluian 
poartă numele „George Lesnea" 
ca un omagiu adus de tinerii 
vasluieni celui ce a poposit de
seori în mijlocul oamenilor aces
tor locuri, a oglindit Vasluiul în 
creația sa. (Crăciun Lăluci).

completate cu o variantă achitată 
sută la sută sau cu pptru variante 
achitate în cotă de 25 la sută : indi
ferent de cota jucată, fiecare bilet 
participă la toate cele trei extra
geri a cite patru numere fiecare 
(în total se extrag 12 numere din 
75). Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pînă sim
bătă 27 octombrie a.c.

• „LUNA ECONO
MIILOR DE ENERGIE". 
Se apropie de sfîrșit „Luna eco
nomiilor de energie", desfășura
tă intr-un număr de 20 - de țări 
occidentale, sub egida Agenției 
Internaționale a Energiei 
(A.I.E.). Luna a cuprins mani
festări dintre cele mai variate : 
colocvii, expuneri la radio și te
leviziune. expoziții, jocuri și 
concursuri in școli, distribuirea 
unor insigne și chiar o „Zi a bi
cicletei", organizată în Spania. 
Pe de altă parte, intr-un bilanț 
asupra progreselor înregistrate 
pe linia economisirii de energie 
A.I.E. cpnstată unele rezultate 
pozitive în special în ce priveș
te încălzirea birourilor și locu

ințelor, unde cantitățile de com
bustibil folosite au fost reduse 
substanțial, fără a dăuna sănă
tății ; dimpotrivă, s-a constatat 
că în condițiile unei temperaturi 
mai rezonabile (18—20 grade 
Celsius), organismul uman func
ționează mult mai bine decit la 
temperaturi ridicate. Totodată, 
raportul A.I.E. evidențiază o oa
recare îmbunătățire in ce pri
vește dezvoltarea rețelelor de 
mijloace de transport în comun 
in mari orașe.

• MALADIILE NER
VOASE Șl SUBDEZVOL
TAREA. Experți neurologi din 
12 țări au dezbătut recent la 
sediul Organizației Mondiale a

Sănătății (O.M.S.) din Geneva 
tulburările sistemului nervos 
periferic și consecințele acestora 
pe plan economico-social. S-a 
constatat. între altele, că o se
rie de afecțiuni ale sistemului 
nervos periferic se datorează 
subalimentatiei sau malnutriției, 
ceea ce pune încă o dată în evi
dență legătura strînsă între sub
dezvoltarea de pe întinse zone 
ale globului - de oc o parte 
și apariția unor grave maladii, 
inclusiv de ordin nervos — pe de 
altă parte. Constatările reuniu
nii de la Geneva se înscriu ast
fel ca un argument in plus pen
tru intensificarea eforturilor co
munității mondiale in vederea 
lichidării decalajelor economice, 
problemă arzătoare a zilelor 
noastre.

• „TRILOGIE ÎN PIA
TRĂ". Cu prilejul Anului in
ternational al copilului, sculpto- 
rita britanică Edwina Sandys, 
strănepoată a fostului premier 
Winston Churchill, și-a propus 
să realizeze ceea ce ea a denu
mit „o trilogie in piatră". închi
nată acestei importante mani
festări. O primă sculptură — gi
gantică — în marmură, cintă- 
rind 9 tone și intitulată, simplu, 
„Copilul", a fost instalată pe es
planada din fața Școlii interna
ționale a Națiunilor Unite din 
Manhattan. O a doua sculptură, 
de data aceasta în bronz, intitu
lată „Familia", a fost amplasată

în fata sediului Națiunilor Uni
te de la Geneva, iar o a treia 
— în aluminiu — „Generația", 
va fi în curînd instalată la se
diul O.N.U. din Viena, inaugurat 
anul acesta.

® TERMOCEN
TRALĂ ULTRAECO- 
NOMICOASĂ. Omul de 
știință american Arion Hunt, 
de la „Lawrence Berkeley La
boratory", a pus la punct un in
genios dispozitiv pentru capta
rea și .utilizarea energiei solare, 
dispozitiv care se bazează pe 
folosirea unor particule minus-

* cule de carbon. Lumina solară 
este captată și concentrată cu 
ajutorul unor oglinzi asupra 
unei camere transparente (cu pe
reți din cuarț sau sticlă de bo- 
rosilicat). umplută cu un ames
tec de aer și particule de car
bon. Energia este absorbită de 
particule care, la rîndul lor. în
călzesc aerul ; acesta se dilată, 
creind o suprapresiune utilizată 
pentru a acționa un grup elec
trogen. Un gram de carbon poa
te fi măcinat atît de mărunt, 
incit să acopere o suprafață de 
70 mp ! Aflate în suspensie in 
aer, aceste particule pot absorbi 
și emite căldură cu o eficiență 
remarcabilă. Se estimează că o 
centrală electrică de 10 MW va 
necesita un consum de numai 
15. kg carbon pe oră.

• FIDEL CA... UN 
ARICI. Despre fidelitatea cli
nilor cane străbat adesea dis
tanțe de zeci si sute de kilome- 

■ tri pentru a-și revedea stăpîpii, 
de care sînt despărțiți printr-o 
împrejurare sau alta, s-a vorbit 
și s-a scris foarte mult. Dar 
despre fidelitatea aricilor ? Zia
rul „Izvestia" relatează o întâm
plare semnificativă în acest 
sens. Este vorba de un arici, 
numit Topa. care a străbătut o 
distanță de peste 60 km pentru 
a se reîntoarce la locuința unei 
femei mai in virstă, Nadejda 
Ușakova, care, găsind micul ani
mal rănit în mijlocul drumului, 
l-a îngrijit pînă cînd acesta s-a 
făcut bine. Ulterior, ea a dăruit 
ariciul nepoțelei sale care locuia 
într-un alt oraș, însă se pare că

Topa nu a fost de acord cu a- 
cest aranjament. Pornind la 
drum în pas de... arici. Topa a 
avut nevoie de 60 de zile pen
tru a se reîntoarce Ia domiciliul 
binefăcătoarei sale.

® FLAGELUL ȘOBO
LANILOR. Potrivit unui stu
diu efectuat sub egida unor 
organizații internaționale, șoa
recii și șobolanii sînt mami
ferele cele mai răspîndite pe 
glob, cu excepția omului. Statis
ticile indică existenta a circa 4 
miliarde de șoareci și șobolani, 
adică aproape cit populația glo
bului. Marele număr de roză
toare reprezintă un serios peri
col pentru sănătate, șoarecii șl 
șobolanii fiind purtătorii a peste 
20 de boli grave.



NAȚIUNILE UNITE

„O pace durabilă reclamă trecerea 
la acțiuni efective de dezarmare"

Inaugurarea „Săptăminii internaționale a dezarmării"
NAȚIUNILE UNITE 25 — Trimi

sul Agerpres transrpite. Comitetul 
politic al Adunării Generale a O.N.U. 
a consaerat o ședință specială inau
gurării „Săptăminii internaționale a 
dezarmării1', marcată in întreaga 
lume în perioada 24—30 octombrie. 
In mesajul publicat cu această oca
zie de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, se arată, între al
tele, că „marcarea Săptăminii dezar
mării este menită să amintească or
ganizației și întregii lumi că scopul 
central al Națiunilor Unite II repre
zintă construirea unei structuri du
rabile a păcii și că acest obiectiv 
trebuie urmărit in permanență și 
realizat Integral". „O pace durabilă 
presupune eliberarea popoarelor de 
insecuritatea continuă și îngrijoră
toare care este întreținută de o cursă 
a înarmărilor care se accelerează 
mereu". Secretarul general al O.N.U.

România sprijină cauza dreaptă a poporului palestinian
Luind cuvîntul in dezbaterile din 

Comitetul politic special al Adunării 
Generale, reprezentantul român a 
prezentat poziția principială, fermă 
si consecventă, a tării noastre in pro
blema palestiniană și în legătură cu 
căile de instaurare a unei păci globa
le juste șl durabile in Orientul Mij
lociu. *
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România — a spus vorbitorul — 
acționează pentru o asemenea re
glementare a situației din Orien
tul Mijlociu care să permită po
porului palestinian să-și vadă cit

ORIENTUL MIJLOCIU
• Tntîlniri egipteano-israeliene • Președintei Sadat despre 
negocierile tripartite • Convorbiri între reprezentanți ai Pieței 

comune și O.E.P.
CAIRO 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
l-a primit, joi, pe ministrul israelian 
al apărării. Ezer Weizman.

Ministrul israelian a remis un 
mesaj transmis de premierul Mena- 
hem Begin președintelui Sadat.

într-o convorbire cu un grup 
de oameni de afaceri americani 
și egipteni, președintele Anwar Sa
dat și-a exprimat convingerea că ne
gocierile dintre Egipt, Israel și Sta
tele Unite „vor duce la un acord 
asupra deplinei autonomii palestinie
ne și asupra problemei Ierusalimului 
de est". El a precizat că acordul res
pectiv ar putea fi realizat „cu mult 
înainte de luna mai a anului viitor", 
dată stabilită prin tratatul de pace 
pentru finalizarea acestor negocieri.

★
Comitetul militar egipteano-israeli- 

an s-a reunit, joi, în ședință finală Ia 
Cairo, in prezenta lui Kamal Hassan 
Aii. ministrul apărării și producției 
militare al Egiptului, și Ezer Weiz
man, ministrul apărării al Israelului. 
In cadrul convorbirilor — a declarat 
un purtător de cuvint al armatei egip
tene. reluat de agenția M.E.N. — cei 
doi miniștri au realizat un acord in 
privința exercitării unui control e- 
gipteano-israelian asupra zonei pro
vizorii tampon, care va separa. în- 
cepînd de la 27 ianuarie 1980. arma
tele egipteană și israeliană în Sinai. 

a accentuat asupra faptului că pre
venirea unui război nuclear, oprirea 
cursei înarmărilor, începerea unui 
proces real de dezarmare, transferul 
treptat al resurselor utilizate in pre
zent în scopuri militare în folosul 
dezvoltării, in vederea impulsionării 
unei noi ordini economice interna
ționale, reprezintă obiective a căror 
urmărire este imperativă pentru a 
veni în întîmpinarea aspirațiilor de 
face și progres ale popoarelor lumii.
n mesajul președintelui Adunării 

Generale, Salim A Salim, publicat 
cu același prilej, se face un apel la 
mobilizarea eforturilor tuturor state
lor, ale popoarelor și opiniei publice 
mondiale „pentru crearea unei at
mosfere internaționale care să con
ducă la aplicarea unor măsuri con
crete in direcția opririi cursei înar
mărilor și la progresul către dezar
marea generală și completă".

mal curind împlinite aspirațiile fi
rești de a avea un stat propriu in
dependent, de a-și putea concentra 
în liniște și pace eforturile în direc
ția dezvoltării sale libere, de sine 
stătătoare, pe calea progresului și 
bunăstării. Această problemă — fun
damentală pentru edificarea păcii în 
Orientul Mijlociu — nu poate fi re
zolvată decit cu participarea directă, 
nemijlocită, la tratative a poporului 
palestinian, a O.E.P. — exponent le
gitim, autentic și recunoscut al 
acestuia.

Această zonă — a adăugat purtăto
rul de cuvint - se va întinde pipă 
la linia El-A.rich — Ras Mohammed, 
ca urmare a evacuării de către ar
mata israeliană a. două treimi din 
teritoriul Sinaiului.

TEL A VIV. —. Referindu-se la ho- 
tărirea adoptată zilele trecute de Tri
bunalul Suprem al Israelului, care a 
cerut autorităților să evacueze în 
decurs db 30 de zile așezarea israe
liană Elon Moreh, construită în Cis
iordania, ministrul justiției. Shmuel 
Tamir, a declarat că guvernul va da 
curs acestei decizii și va lichida așe
zarea respectivă.

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
Șeful Departamentului politic al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.), Faruk Kaddumi, aflat 
la Bruxelles, a avut o întrevedere cu 
Henri Simonet. Intr-o conferință de 
presă. Kaddumi a reafirmat necesi
tatea retragerii Israelului din. terito
riile arabe ocupate.

BEIRUT. — Philip Habib, consilier 
special al secretarului de stat Cyu> 
Vance, a avut convorbiri cu președin
tele libanez, Elias Sarkis. Potrivit 
unor surse diplomatice, convorbirile 
s-au axat asupra unor măsuri vizînd 
stabilizarea situației din sudul Liba
nului,

Program de dezvoltare a cooperării 
româno-indoneziene

JAKARTA 25 (Agerpres). — Ta 
Jakarta s-au încheiat convorbirile 
oficiale dințre delegația economică 
guvernamentală română, condusă de 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
guvernului,, și delegația economioă 
guvernamentală- indoneziană. condu
să de Wtdjojo Nitisastro, ministru 
coordonator pentru afacerile econo
mice, financiare și industriale.

Cu acest prilej a fost semnat un 
aide-memoire privind dezvoltarea 
cooperării economice și a schimburi

MOSCOVA

Convorbiri sovieto - yemenite
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat convorbirile 
dintre Leonid Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. și Abdel Fattah Ismail, se
cretar general al Partidului Socialist 
Yemenit. președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului al 
Republicii Democrate Populare Ye
men.

Părțile au exprimat satisfacția față 
de evoluția relațiilor bilaterale și au 
discutat modalitățile de dezvoltare a

^AGENȚIILE DE PRESA 
te scurt

HIGH POINT (S.U.A.) : APRECIERI ELOGIOASE PENTRU MOBILA 
ROMANEASCA. La High Point, statul Carolina de Nord, a avut loc cel 
mai mare tirg specializat de mobilă din S.U.A. și unul dintre cele mai 
mari din lume de acest gen. Participind pentru prima oară la această mare 
expoziție, prin intermediul întreprinderii de comerț exterior „Tehnoforest- 
export", România a expus o gamă largă de mobilier specific pieței ame
ricane, garnituri de mobilă modernă și stil, produse de unitățile Centralei 
industriale de prelucrare a lemnului din București. Mobila românească a 
întrunit aprecieri elogioase, Tirgul de la High Point este vizitat la fiecare 
ediție de peste 70 000 de specialiști și oameni de afaceri din sectorul mo
bilei.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit o 
delegație a Partidului Comunist 
Chinez, aflată într-o vizită de prie
tenie in R.P.D. Coreeană, condusă 
de Kang Keqing, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Național al Consiliului 
Consultativ Politic Popular al R.P. 
Chineze, președinta Federației Na
ționale a Femeilor din China.

CONDAMNARE. Tribunalul stării 
de urgență din- Ankara a condamnat, 
joi. la pedeapsa capitală pe cei pa
tru membri al unui comandou al 
organizației „Vulturii revoluției pa
lestiniene", care au ocupat. în iulie, 
sediul ambasadei egiptene din capi
tala turcă. De asemenea, mai multi 
cetățeni turci, care, sub o formă sau 
alta, au acordat asistentă celor pa
tru. au fost condamnați la închi
soare, pe termene variind între șase 
luni și 19 ani — anunță agențiile 
France Presse. Reuter si U.P.I. 

lor comerciale dintre România și In
donezia.

Documentul adoptat consemnează 
obiective concrete de cooperare in 
domeniile combustibililor, energeticii, 
minereurilor neferoase, materialului 
rulant, amenajărilor funciare. Docu
mentul prevede, de asemenea, ex
tinderea și diversificarea schimburi
lor comerciale româno-indoneziene. 
Totodată, s-a convenit dezvoltarea 
colaborării bilaterale în domeniile 
științei și tehnologiei.

acestora. Au fost abordate, de ase
menea. probleme internaționale de 
interes comun. îndeosebi cele legate 
de situația din Orientul Mijlociu, 
zona Golfului. Mării Roșii și Ocea
nului Indian.

Joi, la Moscova, Leonid Brejnev 
și Abdel Fattah Ismail au semnat 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre Uniunea Sovietică și R.D.P. 
Yemen. A avut loc, totodată, sem
narea altor documente privind co
laborarea bilaterală în diferite do
menii.

LA TOKIO s-au deschis lucrările 
celui de-al IX-lea congres inter
național de obstetrică și ginecolo
gie, la care participă 5 000 de oa
meni de știință din 84 de țări. Ih 
cadrul lucrărilor congresului, care 
va dura o săptămină. vor fi pre
zentate peste 800 de referate și co
municări privind probleme legate 
de protecția sănătății mamei și 
copilului.

HIDROCENTRALE DE MICI DI
MENSIUNI. Ministerul Conservării 
Apelor a anunțat că din ianuarie 
pină in septembrie 1979 in China au 
fost construite 4 300 de hidrocentra
le mici in regiunile rurale. Ele, au 
o capacitate de peste 500 000 kW. cu 
10 la sută mai mult decit capacita
tea hidrocentralelor mici construite 
in aceeași perioadă din 1978.

PETROL CU PREȚ REDUS PENTRU ȚĂRILE 1N CURS DE DEZVOL
TARE. Mexicul este hotărit să vindă petrol Io prețuri special reduse 
țârilor în curs de dezvoltare care nu dispun de surse energetice, a 
declarat ministrul de externe al Mexifeului, Jeorge Castaneda. Aceastâ 
declarație este apreciată ca o invitație adresată celorlalte țări mari 
exportatoare de petrol de a stabili prețuri diferențiate la petrol — unul 
pentru țările industrializate și altul pentru țările în curs de dezvoltare.

Unificarea forțelor 
democratice — obiectiv 

al comuniștilor canadieni
NEW YORK 25 (Agerpres). — ln- 

tr-un articol semnat in revista ameri
cană „Political Affairs", secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Canada, William Kashtan, a relevat 
că viața politică din Canada se află 
intr-o nouă perioadă, caracterizată 
prin ofensiva monopolurilor asupra 
intereselor oamenilor muncii și prin 
intensificarea luptei de clasă. în 
aceste condiții, subliniază autorul, se 
impune unificarea tuturor forțelor 
progresiste și democratice ale țării, 
pentru ă da o ripostă hotărită acestei 
ofensive, pentru a apăra suveranita
tea economică și politică a tării in 
fața penetrației accentuate a capitalu
lui american care urmărește să per
manentizeze controlul S.U.A. asupra 
resurselor energetice ale Canadei. 
Dependenta față de Statele Unite, 
opinează secretarul general al Parti
dului Comunist din Canada, pericli
tează nu numai dezvoltarea viitoare 
a țării, dar și. independenta ei poli
tică.

.'' .

PREZENȚA TRUPELOR ȘTRĂI- I 
NE 1N AFRICA constituie o ame
nințare pentru întregul continent, a 
afirmat președintele Nigeriei. Shehu 
Shagari, cil ocazia primirii unui . me
saj din partea președintelui libian. ] 
Geddafi.- în mesaj se propune o 
reuniune africană la nivel înalt pen- ‘ 
tru a dezbate problema trupelor .
străine aflate. in Africa.

LA REUNIUNEA ANUALA A ‘
A.L.I.D.E. (Asociația Latind-Ameri- 
cană a Instituțiilor Financiare pen- ! 
tru Dezvoltare), ministrul peruan al 
finanțelor. Javier Silva Ruete. a .
propus crearea unei întreprinderi 
iatinoramericane a petrolului, care I
ar permite reducerea participării 
societăților transnaționale la exploa
tarea zăcămintelor petrolifere ale 
continentului.

ATENTAT. Un nou atentat — al 
doilea in decurs de zece zile — a I 
avut loc la sediul din Bruxelles al 
Partidului Comunist din Belgia. In 
noaptea de miercuri spre joi, per
soane rămase neidentificate au pro
vocat un incendiu care a distrus o 
parte din arhivele si colecțiile de i 
documente ale partidului, făcind. de 
asemenea, și alte‘pagube materiale.

Manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

Cea de-a 35-a aniversare a Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia continuă să fie marcată, pe' plan 
internațional, prin numeroase ma
nifestări.

La ambasada țării noastre la 
Varșovia a fost organizată o gală de 
filme. Au participat general-colonel 
Mieczyslaw Obiedzinski și general
colonel Zbigniew Nowak, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale.

La Berlin au fost organizate o 
gală de filme documentare, o expozi
ție de fotografii, precum și, o expozi
ție de carte. Au iuat parte Herbert 
Krblikowski, secretar de stat, prim- 
adjuncț al ministrului afacerilor ex
terne, gl. col. Horst Stechbarth, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, comandantul trupelor de uscat, 
gl. col. Wolfgang Reinhold, adjunct al 
ministrului apărării naționale, șef al 
forțelor aeriene militare și al apără
rii antiaeriene a ’ teritoriului?

La Casa Centrală din Praga, Mi
nisterul Apărării Naționale al R.S. 
Cehoslovace a organizat o adunare 
festivă, in cadrul căreia atașatul mi
litar și aero al României la Praga, 
col. V. Țuguret. a prezentat o expu
nere.

Ministerul Apărării Naționale al

Cu prilejul „Zilelor culturii ro
mânești" in Cehoslovacia, la Praga 
a avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii „România '79“.

Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Josef Svagera, adjunct al 
ministrului culturii R.S. Cehe, au 
rostit alocuțiuni, in cadrul cărora 
au subliniat contribuția unor ase
menea. manifestări culturale la întă
rirea și dezvoltarea relațiilor româ- 
no-cehoslovace.

Au fost prezenți Dușan Spacil, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, al R.S. Cehoslovace. oameni 
de cultură, diplomat!.

La Bratislava, orchestra simfoni
că a Filarmonicii*  „George Enescu" 
din București, sub bagheta dirijo
rului Mircea Basarab și avind ca 
solist pe violonistul Ion Voicu, a

Semnarea unor acorduri de cooperare economică 
și culturală între R. F. Germania și R. P. Chineză
BONN 25 (Agerpres). — La Bonn 

au fost semnate două acorduri de 
cooperare economică si culturală în
tre guvernele R. F. Germania și 
R. P. Chineze și un acord privind 
înființarea reciprocă de consulate 
generale.

Potrivit agenției China Nouă, acor
dul de cooperare economică stipu
lează că cele două țări vor dezvolta 
în viitor — pe baza egalității și

------------------------ --------------- ---------------------------------------------------

Evoluția situației din Salvador
SAN SALVADOR 25 (Agerpres).— 

în vederea evitării recrudescentei 
violentei politice interne. Junta Re
voluționară de Guvernămint din Sal
vador a lansat, miercuri, un apel 
la dialog „Blocului Popular Revolu
ționar" (B.P.R.) — organizație care 
si-a reafirmat intenția de a conti
nua lupta, inclusiv armată, împotri
va noilor autorități. Intr-un comu-. 
nicat dat publicității, după ocuparea 

R.P. Chineze si Comandamentul tru
pelor din zona Beijing au organizat, 
in cadrul unei mari unități militare, 
o adunare festivă. Au luat cuvîntul 
Wang Wenxue, comisarul politic al 
marii unități militare, si col. I. Du- 
beșteanu, atașatul militar, aero si 
naval al țării noastre la Beijing.

La Berna au fost organizate o 
gală de filme și o expoziție de carte 
si de fotografii. A vorbit col. I. 
Trofin, atașatul militar si aero al 
României in Elveția. Au participat gl. 
lt. Eugen Luthy și gl. It. Josif Feld
mann. locțiitori ai șefului Marelui 
Stat Major,

La Ambasada României de la 
Ankara s-a deschis o expoziție de 
carte și reviste politice și militare 
românești. Cu același prilej, la. 
Ankara a fost organizată o gală de 
filme la care au participat generali, 
amirali și ofițeri superiori ai armatei 
turce.

La gala de filme și expoziția de 
fotografii organizate la Cairo .au 
asistat gl. mr. Mustapha Sadek.rioc- 
țiitor al șefului Statului Major al 
Forțelor armate egiptene, și Sayed 
Zaki. prim-'secretar a.i. al C.C. al 
Frontului partidelor politice din 
Egipt, președintele Asociației de prie
tenie egipteano-romănâ.

susținut un concert care s-a bucurat 
de un frumos succes.

★
O seară culturală românească a 

avut loc in Belgia, la Centrul cul
tural român din Louvain"la-Neuve. 
Au fost prezentate filme documen
tare despre realizările economice și 
sociale ale României ; formația 
Gheorghe Constantin a susținut, în 
continuare, un bogat program fol
cloric românesc. • V

♦
La Muzeul Național din Dafnasc, 

In prezența ministrului sirian al 
culturii și orientării naționale, dr. 
Najoh al-Attar, a avut loc verni
sajul unei expoziții de sculptură 
românească.

avantajului reciproc — relațiile eco
nomice bilaterale și vor face efor
turi pentru extinderea cooperării 
economice, industriale și tehnologice. 
Acordul de cooperare culturală men
ționează domeniile schimburilor de 
această natură, iar ultimul document 
semnat prevede înființarea unui 
consulat general chinez la Hamburg 
și, al unuia vest-german la Shanghai.

de către detașamentele B.P.R a ca
tedralei din capitală și a sediilor mi
nisterelor muncii și economiei, unde 
au luat ostatici pe miniștrii respec
tivi. precum și alte 400 de persoa
ne. noile autorități guvernamentale 
au evidențiat hotărirea Juntei de a 
nu adopta o atitudine „de înfrunta
re"; și de a nu interveni împotriva 
forțelor care se opun actualului re
gim instalat in Salvador.

cooisui
SOLIDARITATE, COLABORARE MULTILATERALĂ 

CU ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE
„România va amplifica și diversifica în 

continuare relațiile cu țările în curs 
dezvoltare, cu toate țările care acționează 
pentru dezvoltarea economico-socială inde
pendentă."

(Din Programul Partidului Comunist Român, adoptat la Congresul al XI-lea)

Definită in hotărîrile Congresului 
al XI-lea al P.C.R. ca una din o- 
rientările principale ale politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
extinderea pe multiple planuri a 
relațiilor de prietenie, solidaritate si 
colaborare ale României socialiste cu 
țările în curs de dezvoltare si-a gă
sit ample și multiple materializări în 
perioada ultimilor cinci ani. Ea în
săși tară socialistă în curs de dez
voltare. România ește legată de a- 
ceste state prin aspirații, interese și 
preocupări comune sau similare pri
vind accelerarea progresului eco
nomic si social.

Un rol determinant în traducerea 
In viată a acestei orientări îi revine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care, 
prin activitatea sa neobosită, a creat 
cadrul corespunzător amplificării 
fără precedent a raporturilor noas-

de

tre cu țările respective. Ca momen
te istorice in acest sens s-au in
serts marile itinerare din acești ani 
ale secretarului general al partidu
lui. președintele republicii, in țări 
din Africa. Asia, Orientul Mijlociu, 
America Latină, ca și întilnirile a- 
vute la București cu conducători de 
state și de guverne din numeroase 
țări in curs de dezvoltare.

Dialogul la nivel inalt. documen
tele semnate cu aceste prilejuri au 
deschis noi șl ample perspective le
găturilor reciproce, au dat expresie 
solidarității in fapt a României cu 
țările respective in lupta pentru 
dezvoltarea liberă, de sine stătătoa-

I

re. hotăririi de a milita împreu
nă pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

Bunele relații pe plan politic și-au 
găsit, in această perioadă, o oglin
dire firească in lărgirea si inten
sificarea neîntreruptă a colaborării 
economice, care a dobindit o pon
dere tot mal mare, în ansamblul re
lațiilor economice ale țării' noas
tre. Prin participarea la construirea 
de obiective economice prioritare, ca 
si prin sprijinul in_ formarea de ca
dre naționale. România aduce o con
tribuție mereu sporită — si larg a- 
preciată — la eforturile depuse de 
aceste țări în ramuri hotăritoare 
pentru propulsarea progresului eco
nomic și social.

Faptele și, datele, din grupajul de 
fată, chiar dacă nu pot cuprinde in 
toată amploarea și diversitatea lor 
relațiile de colaborare multilaterală 
ale României cu țările in curs de 
dezvoltare, indică, fără îndoială, că. 
în perioada de după Congresul ai 
XI-lea. aceste relații au înregistrat 
un dinamism fără precedent.

Rodnic dialog la nivel înalt

Ritmul dinamic

• Numărul țărilor in curs de dezvoltare cu care România are relații 
de prietenie, solidaritate și colaborare depășește 100.

• în ultimii cinci ani, România a stabilit relații diplomatice cu 
13 noi țări în curs de dezvoltare: Angola, Barbados, Republica 
Capului Verde, Comoro, Djibouti, Fiji, Grenada, Lesotho, Mozambic, 
Papua-Noua Guinee, Sao Tome și Principe, Seychelles, Surinam.

• în perioada de după Congresul al XI-lea, secre
tarul general al P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efec
tuat vizite oficiale de prietenie în 23 d9 țări în curs 
de dezvoltare (Angola, Brazilia, Burundi, Coasta de 
Fildeș, Egipt, Filipine, Gabon, Ghana, Iordania, Iran, 
Kuweit, Libia, Mauritania, Mexic, Mozambic, Nigeria, 
Pakistan, Senegal, Siria, Sudan, Tunisia, Turcia, 
Zambia); în India și Venezuela s-au desfășurat în- 
tîlniri la nivel înalt cu prilejul unor escale.
• în cursul acestor vizite au fost semnate 6 tra

tate de prietenie și cooperare (cu Angola, Burundi, 
Gabon, Mozambic, Sudan, Zambia), 6 Declarații 
solemne comune (cu Brazilia, Filipine, Iordania, 
Mexic, Tunisia șl Ghana), au fost adoptate 23 Co
municate comune, încheindu-se, totodată, zeci de a- 
corduri și înțelegeri de cooperare în domeniile eco
nomic, tehnico-științific și cultural, precum și acor
duri de colaborare între Partidul Comunist Român și 
partidele de guvernămînt din țările respective.
• în același timp, 21 d9 președinți din țări în 

curs de dezvoltare au vizitat România, fiind semnate 
cu aceste prilejuri ] 1 Declarații solemne comune și 
15 Comunicate comune.

• Tot în această perioadă, cronica polltlco-dlplo- 
matică a consemnat 6 vizite românești la nivel 
de prim-ministru, efectuate în state în curs de dez
voltare, iar șefi de guverne din 10 țări ale „lumii a 
treia" au fost oaspeți ai României. Totodată, ne-au 
vizitat țara și au fost primiți de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu: delegații guvernamentale', vicepremieri, 
miniștrj, delegații parlamentare și sindicale, repre
zentanți ai vieții politice, științifice și culturale din 
zeci de țări în curs de dezvoltare.

• România este, din 
„Grupului celor 77", din 
curs de dezvoltare.

• Mesajele adresate
Ceaușescu celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț șl Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) și 
Conferinței Națiunilor Unite pentru știință șl tehno
logie in folosul dezvoltării conțin programe concrete, 
realiste de acțiune în vederea accelerării progresului 
economico-social al țărilor în curs de dezvoltare.

• Din inițiativa unul grup de state în curs de 
dezvoltare, în care România a |ucat un rol activ, a 
fost adoptată Rezoluția O.N.U. cu privire la convo
carea, în 1980, a unei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice 
internaționale.

februarie 1976, membră a 
care fac parte 119 țări în

de președintele Nicolae

al schimburilor
comerciale

ale 
de 

pe-

Mari obiective economice realizate în cooperare Mesageri ai tehnicii românești
cu România

• Schimburile economice 
României cu țările în curs 
dezvoltare s-au DUBLAT în 
rioada de după Congres.
• Ponderea țărilor în curs de 

dezvoltare în totalul legăturilor 
comerciale ale țării noastre a 
crescut de la 15 la sută in 
1974, la 20,1 'a sută la 
sfîrșitul anului trecut.

• România participă la realizarea a peste 130 
obiective economice, în domeniile industriei, agricul
turii, construcțiilor, transporturilor etc., în țările in 
curs de dezvoltare.

• In ultimii cinci ani au fost date în exploatare 
rafinăriile de la Banias (Siria) șl Karachi (Pakistan), 
combinatele de Industrializare a lemnului de la Ondo 
(Nigeria), Bangui (Republica Centrafricană). și Salawa 
(Sri Lanka), barajul de pe rîul K’Sob (Algeria), fa-

brlca de acid sulfuric de la Abu Zaabal (Egipt), por
tul pescăresc Tripoli și alte mari obiective.
• Se află în construcție, între altele, complexul de 

extragere și preparate a fosfaților Hamrawein (Egipt), 
complexul de îngrășăminte fosfatice Horns și fabrica 
de ciment Shelk-Sald (Siria), porturile Nador și Ras 
Kebdana (Maroc), marele combinat de Industrializare 
a lemnului de la Calabar (Nigeria).

• Numărul specialiștilor români care acordă asistență tehnică în di
ferite domenii a crescut după Congresul al XI-lea de la 4 000 (în 45 
de state) la 15 000 (in aproape 60 de state).

• în instituțiile de învățămînt ale României sînt cuprinși circa 
15 000 de tineri proveniți din 
elevi, doctoranzi, participanțl la 
stituțiilor învățămîntului de stat, 
de state urmează la Academia
politico-sociale, inclusiv în cadrul Centrului internațional — CEPECA 
de perfecționare a pregătirii cadrelor din țările în curs de dezvoltare.

țări în curs de dezvoltare — studenți, 
cursuri post-unlversltare. în afara ln- 
sute de cursanțl din mai mult de 70 
„Ștefan Gheorghiu" programe speciale

Mărturii 
ale prețuirii 

și recunoștinței
„De mult timp România este 

un membru activ al . «Grupului 
celor 77», fiind, o țară care ne-a 
dat mereu un ajutor foarte pre
țios in intreaga, noastră activi
tate, ne-a obișnuit mereu cu 
ideea că este o țară pe care ne 
putem bizui in lupta pentru in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale".

MAHMOUD MESTIRI
Președintele „Grupului celor 77“

„Sintern recunoscători Româ
niei pentru atitudinea sa de în
țelegere față de popoarele Afri
cii, Asiei și America Latine, 
adică a țărilor in curs de dez
voltare, cu care ea intreține azi 
relații’ prietenești, de strinsă co
laborare".

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Populare 

Revoluționare Guineea

„La toate reuniunile 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare), România a jucat 
un rol activ, sprijinind poziția 
țărilor in curs de dezvoltare. 
Apreciem in cel mai inalt grad 
participarea României la activi
tatea organizației".

GAMANI COREA
Secretar general al U.N.C.T.A.D.

Grupaj realizat de
Vasile OROS 
Nicolae N. LUPU


