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într-o puternică unitate, expresie vie a democrației socialiste

CONGRESUL COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUNCII 
DEZBA T Șl APROBĂ DOCUMENTELE

CE VOR JALONA DRUMUL 
NOII ÎNFLORIRI A ROMÂNIEI

Ne mal desparte .puțin timp de cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Congresul este pe 
bună dreptate apreciat ca un eveni
ment capital nu numai în viata parti
dului. a comuniștilor, ci a întregii 
țări, a tuturor cetățenilor patriei. Si 
eșțe firesc să fie așa, deoarece con
gresul va dezbate 
șî\ adopta hotărîri 
de imensă însem
nătate pentru 
progresul multi
lateral al tării, 
pentru dezvol
tarea economiei 
naționale, pentru 
înflorirea tuturor 
județelor, a tutu
ror localităților, 
pentru ridicarea 
nivelului de trai 
al celor ce mun
cesc ; el va avea 
astfel o profun
dă inrîurire bine
făcătoare asupra 
vieții fiecăruia.

întregul tablou 
al vieții noastre 
sociale, in această perioadă premer
gătoare congresului, reliefează însu
flețirea cu care comuniștii si. alături 
de ei, ceilalți oameni ai muncii, toti 
fiii patriei se pregătesc să intimpine 
acest eveniment deosebit.

Aceasta își găsește expresie In 
energia si avintul cu care pretutin
deni. la orașe si la sate: se acțio
nează pentru îndeplinirea integra
lă a sarcinilor de plan, pentru rea
lizarea si depășirea producției indus
triale planificate, pentru darea 
la timp in funcțiune a obiectivelor 
de investiții, pentru strîngerea si 

Imagine din centrul municipiului Sfintu Gheorghe Foto : S. Cristian

depozitarea întregii recolte, pentru 
executarea în condiții optime a lucră
rilor agricole de toamnă.

Un Puternic factor de mobilizare si 
dinamizare a conștiințelor îl consti
tuie larga dezbatere a proiectelor de 
documente ale congresului, aflată în 
plină desfășurare. Este o nouă si stră

Ne pregătim acum pentru Congresul al XII-lea al partidului. Docu
mentele supuse dezbaterii largi a întregului nostru popor prefigurează 
viitorul tot mai măreț al României socialiste. Trebuie să transformăm 
perioada pînă la Congres într-o perigadă de largă dezbatere democratică 
a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, să așezăm 
întreaga noastră activitate pe o bază nouă, să realizăm un plan de dezvol
tare armonioasă, care să asigure ridicarea generală a țării la un nivel de 
viață superior, nivel pe care nu-l poate asigura decît societatea socialistă 
și comunistă.

NICOLAE CEAUȘESCU

lucită ilustrare a practicii îheetăte- 
nite In societatea noastră de a se su
pune dezbaterii publice problemele 
fundamentale ale politicii partidului 
și statului. Este o nouă și strălucită 
ilustrare a profundului democratism 
care animă întreaga activitate a 
partidului ; o dată mai mult se re
flectă in aceasta faptul că politica 
partidului, orientările ei actuale și de 
perspectivă sînt expresia voinței si 
înțelepciunii maselor, corespund în cel 
mai înalt grad intereselor și năzuin
țelor națiunii. In România socialistă 
unde, prin opțiunea liber afirmată a 

maselor. Partidul Comunist Român 
este nucleul în jurul căruia gravitea
ză întreaga societate, politica partidu
lui este elaborată nu numai cu parti
ciparea masei comuniștilor, ci a tu
turor cetățenilor tării. Cel mai con
vingător exemplu îl constituie însuși 
faptul că proiectele programelor-di- 

rectlvă ale congresului pentru urmă
torul cincinal și în perspectivă au fost 
puse — timp de citeva luni (unele 
incepind din prima jumătate a lunii 
iulie) — nu numai in dezbaterea co
muniștilor, ci și a tuturor cetățenilor 
tării. Care partid burghez — guverna
mental sau de opoziție, oricit de de
mocratic in titulatură și declarații da 
principiu — a recurs vreodată la o 
asemenea practică ?

Intr-adevăr, în această perioadă, 
paralel cu adunările de dare de sea
mă și alegeri ale organizațiilor de 
partid, continuate de conferințele

organizațiilor orășenești, municipale 
și județene de partid, consacrate 
dezbaterii documentelor Congresului 
ai XII-lea, aceste documente sînt 
amplu discutate in organizațiile sin
dicale, cooperatiste, de tineret și 
femei, lh cadrul plenarelor organelor 
de conducere ale organizațiilor de 

masă. în consi
liile naționalități
lor conlocuitoare, 
în diferitele
uniuni de creație, 
ca și in paginile 
presei centrale si 
locale, în emi
siuni de radio si 
televiziune. Ade
vărat forum pu
blic de o amploa
re fără precedent, 
la care participă 
peste 2 900 000 
membri ai parti
dului și alte mili
oane de cetă
țeni. recoltînd nu
meroase propu
neri si observații 
privind documen

tele puse In dezbatere, ca și sugestii 
referitoare la perfecționarea întregii 
activități de partid, economice, so
ciale, această dezbatere, desfășurată 
intr-un profund caracter de lucru, 
de înaltă responsabilitate civică, pri
lejuiește exprimarea deplinei apro
bări de către întregul popor a poli
ticii interne ți externe a partidului.

In această dezbatere publică, ma
sele cele mai. largi ale oamenilor 
muncii, ale tuturor cetățenilor țării
(Continuare in pag. a V-a)

în ziua de 26 octombrie a avut 
loc. sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unității 
Socialiste, ședința Biroului Executiv

Angajare fermă pentru înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, adeziune deplină la propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales

in înalta funcție de secretar general 
al partidului

In numele comuniștilor, al tuturor 
Oamenilor muncii din Pitești, se 
spune în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de conferința organizației municipale 
de partid Pitești, ne exprimăm de
plina aprobare față de politica inter
nă și .externă a partidului și statului 
nostru, față de mărețele idei cuprin
se in Directivele Congresului al 
XII-lea al partidului. în care recu
noaștem. iubite tovarășe secretar ge
neral, gîndirea dumneavoastră revo
luționară. cutezătoare, clarviziunea, 
puterea de analiză și sinteză.' patrio
tismul dumneavoastră înflăcărat, 
inalta responsabilitate pentru prezen
tul și viitorul României socialiste. 
Datorită politicii 
înțelepte și aju
torului direct,1 
nemijlocit pe care 
l-am primit per
manent din par
tea dumneavoas
tră, municipiul
nostru este astăzi 
un . important
centru al indus
triei românești, 
in care pulsează o intensă ac
tivitate economică și social-cul- 
turală, oamenii muncii bucurîn- 
du-se din plin de binefacerile so
cialismului. Dînd glas voinței și do
rinței unanime a comuniștilor, ale 
tuturor cetățenilor din acest înfloritor 
centru economic și cultural, confe
rința Organizației municipale de 
partid Pitești își exprimă, alături de 
toți fiii patriei, hotărîrea ca dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului român, de numele și acti
vitatea căruia sînt strîns legate isto
ricele realizări obținute in edificarea 
socialismului în România, personali
tate marcantă a vieții politice inter
naționale. să fiți reales, la Congresul 
al XII-lea al partidului, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului. ceea ce constituie garanția 
înaintării cu succes a patriei noas
tre socialiste spre visul de aur al 
omenirii — comunismul.

In telegrama conferinței orășenești 
de partid Cîmpia Turzii se subli
niază : Profundele transformări re
voluționare în toate domeniile vieții 
politice, economice și social-cultu- 
rale, înregistrate îndeosebi după 
Congresul al IX-lea, de cînd la 
conducerea partidului și a țării vă 
aflați dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marchează cea mai fertilă și înnoi
toare etapă din intreaga istorie a

9
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Biroul Executiv a hotărît convo
carea Plenarei Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste consa
crată dezbaterii proiectelor de do
cumente ale celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 

patriei noastre. Prezenta perma
nentă a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în rîn- 
durile oamenilor muncii, dialogul 
continuu pe care îl purtați cu fău
ritorii bunurilor materiale și spiri
tuale pentru găsirea celor mai efi
ciente soluții problemelor pe care 
le ridică mersul mereu ascendent al 
tării pe calea progresului si civiliza
ției comuniste. întîlniri de care am 
beneficiat si noi. locuitorii orașului 
Cîmpia Turzii. ne stimulează puter
nic în muncă, stimulează energiile 
noastre creatoare. In cadrul conferin
ței, comuniștii și-au exprimat adeziu
nea totală fată de proiectele de docu
mente ale celui de-al XII-lea Con

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

de participanții la conferințele de partid

gres al partidului. care deschid noi 
orizonturi construcției socialiste în 
patria noastră. Dînd glas simțămin- 
telor de aleasă stimă ale comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii 
din Cîmpia Turzii, conferința a ex
primat voința unanimă ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, la 
Congresul al XII-lea. în' înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Conferința organizației de partid 
a orașului Pucioasa, județul Dîmbo
vița, își exprimă adeziunea deplină 
la conținutul proiectelor de di
rective si programelor Congresului 
al XII-lea al partidului, se spune 
intr-o altă telegramă. Fundamentate 
și elaborate într-o viziune de largă 
perspectivă, într-un proces unitar și 
dialectic, ele deschid noi și însufle- 
țitoare orizonturi înfloririi și pros
perității patriei, bunăstării fiilor ei. 
Aprobind cu entuziasm aceste docu
mente programatice, comuniștii din 
orașul Pucioasa și-au exprimat ho- 
tărirea fermă de a contribui cu in
treaga lor capacitate la înfăptuirea 
lor, a întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru. 
De la tribuna conferinței, se arată 
în telegramă, vă exprimăm, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în numele tuturor oamenilor muncii, 
comuniștilor și cetățenilor orașului 
Pucioasa, profunda noastră recunoș
tință pentru contribuția fundamen

pentru data de 1 noiembrie 1979.
De asemenea. Biroul Executiv a 

adoptat propunerile ce urmează a fi 
supuse dezbaterii și aprobării Plena
rei Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste cu privire la con
vocarea Congresului Frontului Uni
tății Socialiste.

tală la elaborarea acestor grandioase 
perspective, care, sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă, vor deveni 
cu certitudine realități și vă urăm 
într-un gînd cu toti fiii acestui mi
lenar pămînt strămoșesc ani mulțl 
de viață în fruntea partidului și sta
tului, purtînd pe mai departe fla
căra iubirii de țară, călăuzindu-ne 
pășii pe drumul drept și sacru al 
suveranității și libertății naționale, 
zorii luminoși ai comunismului, în
tr-o lume a progresului și păcii.

După ce se exprimă deplina ade
ziune la proiectele istoricelor do
cumente ale Congresului al XII-lea 
al partidului, care, prin direcțiile 
principale si orientările fundamenta

le, asigură înfăp
tuirea neabătută 
a Programului de 
făurire a societă
ții socialiste mul
tilateral dezvol
tate și înaintare 
a României spre 
comunism, în te
legrama conferin
ței organizației 
de partid Ne- 

holu se subliniază : Noi, cei peste 
2 000 de comuniști, întreaga masă 
de oameni ai muncii, hotărîți să 
răspundem prin fapte deosebite 
de muncă grijii permanente pe care 
partidul. dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe secretar general, o 
purtati transformării străvechii noas
tre localități într-un puternic centru 
urban, vă raportăm că ne-am în
deplinit prevederile de plan la uni
tățile economice, în frunte situîn- 
du-se harnicul colectiv al întreprin
derii forestiere de exploatare si 
transport Nehoiu.

Mîndri de a fi contemporani cu 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, entu
ziasmați de exemplul strălucit cu 
care conduceți destinele întregii na
țiuni române, de rolul hotăritor pe 
care îl aveți în elaborarea și înfăptui
rea politicii interne si externe a 
României socialiste, participants la 
conferință își exprimă deplina lor a- 
probare fată de propunerea ca Ia cel 
de-al XII-lea Congres să fiți reales 
in inalta funcție de secretar general 
al partidului, garanție a îndeplinirii 
tuturor aspirațiilor noastre, a mersu
lui viguros al patriei pe drumul so
cialismului și comunismului, al bună
stării și fericirii.

în numele comuniștilor, al tuturor 
(Continuare in pag. a II-a)

■s^iTUL^ournoNARiN FORiviAREA OMULUi nou" 
să anime toate domeniile de creație, întreaga activitate educativă!

Urgențe ele ultimelor zile din

BATALIA 
RECOLTEI!în dialogul cu marele public 

se verifică utilitatea socială 
a operei durate

Visurile marilor vizionari 
sînt astăzi, în țara noastră, 

o grandioasă realitate
Intîlnîrlle. confruntările 

cu publicul larg, cu oa
menii muncii de pretu
tindeni și cu opiniile lor 
critice, în climatul actual 
generat de Congresul al 
XII-lea, dobîndesc o sem
nificație specială șl un 
rol profund benefic, deo
sebit de rodnic pentru 
toți creatorii, pentru ope
rele artistice de orice fel, 
pentru activitățile noas
tre de cercetare, de inter
pretare, de sinteză in dome
niul istoriei literare româ
nești, prețioasă ramură a 
istoriei naționale, care, aspi
ră să contribuie la educația 
patriotică a tuturor genera
țiilor.

Trebuie să recunoaștem 
că, duși de irezistibilul șu
voi al timpului celui prea 
repede ce ne e dat. ne lă
săm adesea prinși în rutina 
fără sfîrșit a fiecărei zile 
de muncă, a treburilor noas
tre migăloase, acaparante. 
Ne agităm și ne zbatem, 
căutăm cu neliniște și ne 
zbuciumăm, de pe o zi pe 
alta, cufundați in proble
mele mai mărunte sau mai 

însemnate ale producției 
specifice din locul in care 
lucrăm. In speță, cercetăm 
îndeaproape istoria litera
turii române cu colectivele 
noastre, scotocim documen
te. le dăm la iveală, scriem 
despre ele și încercăm să 
Ie interpretăm, arareori in-

Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

drăznim șl sinteze care să 
le reunească într-o perspec
tivă globală dînd imaginea 
caracteristică a culturii 
noastre naționale. Sînt sar
cini grele, firește, care cer 
răgaz, specializare, gindire 
matură și sintetică, patrio
tism curat și spirit inova
tor în dreapta cumpănire a 
ipotezelor de lucru. Si as
tăzi încercăm îmbunătățirea 
activităților noastre in lu
mina unei condiții pilot : a- 
ceea a unei noi calități, deși 
dificultățile de tot soiul nu 
lipsesc.

Dar aplecați pe documen
te, pe carte, se întîmplă să 
ne oprim ochii numai a- 
proape de noi. pe munca 
în sine, si să luăm în con
siderație doar părerile 
noastre despre ea sau să 
ascultăm opiniile mai mult 
sau mai puțin subiective, 
mai mult sau mai puțin bi
nevoitoare ale citorva spe
cialiști. Mai departe nu prea 
privim, n-avem timp să ne 
desprindem de munca noas
tră. să ne obiectivăm sufi
cient, să o judecăm cu dis
tanțarea necesară.

De aceea avem cîteoda- 
tă, la capătul unor lucrări 
pe care le încheiem și des
pre care critica exprimă ju
decăți contradictorii de va
loare. sentimentul unei oa
recare descumpăniri. al 
unei nesigurante asupra ca
lității. asupra utilității 
chiar; Atunci și inițiativele 
și entuziasmul obosesc, un 
fel de inerție ne cuprinde. 
Și munca suferă în conti
nuitate. și colectivele, își în-
(Contlnuare In pag. a IV-a)

Climatul efervescent de
terminat de apropiatul Con
gres al partidului, dezba
terea de către întregul po
por a documentelor ce pre
figurează viitorul apropiat 
și mai îndepărtat, angaja
rea tuturor in vasta operă 
de construcție socialistă sint 
coordonate ale momentu
lui acesta, cind ne pregă
tim să Intrăm într-o nouă 
etapă istorică. In mod fi
resc, oamenii de cultură, 
creatorii, preocupați de 
toate acestea, doresc să 
participe din plin, cu "opere 
animate de spiritul revolu
ționar al poporului intreg, 
al comuniștilor la vastul 
proces de educație ai cărei 
slujitori sînt.

Urmărind istoria civiliza
ției românești e imposibil 
să nu remarci clarviziunea 
care definește Întinse teri
torii din gîndirea marilor 
noștri oameni de știință și 
cultură de-a lungul timpu
lui. După cum la fel de 
greu este să rămîi insensi
bil evaluînd drumul trud
nic, însemnat pas cu pas 
de semnele tragice ale 

luptei șl jertfei, pe care 
aceste viziuni grandioase 
au trebuit să-l străbată din 
trecutul lor pînă în era 
socialismului și a împliniri
lor de azi. Căci aproape toa
te aceste viziuni s-au îm
plinit și cu siguranță toate 
se vor împlini, dovedindu-

Radu CIOBANU

se și in acest chip justețea 
politicii lucide, științific 
fundamentate, materialișt- 
dialectice a Partidului Co
munist Român. Și — spre 
a nu rămîne la simple afir
mații — iată, cu aproape 
șase decenii in urmă, con- 
ferențiind la Universitatea 
din Cluj despre Carpajii 
în România de azi, marele 
geograf G. Vâlsan, înte
meietorul geomorfologiel 
modeme românești, schița 
în linii precise și limpezi o 
perspectivă care, atunci, li 
se va fi părut probabil 
multora utopică. „Apele 
Carpaților — spunea pa

triotul șl omul de știință — 
sint repezi, de multe ori 
adevărate torente, dar văile 
lor au caracteristica de a 
fi adesea gituite de chei 
care pot fi ușor stăvilite, 
provocindu-se astfel rezer
ve de apă și căderi consi
derabile (...) Chei grandi
oase au Jiul, Oltul, Argeșul, 
Prahova, Teieajenul, Bis
trița și atitea alte rîuri mai 
puțin însemnate, afară de 
Dunărea la Porțile de Fier, 
care se pare că se poate 
stăvili printr-un sistem de 
zăgazuri fără pagubă pen
tru navigație. Transforma
rea electrică a acestor ape 
ar «electriza» la o viață 
nouă toată regiunea carpa
tică și chiar zone mai de
părtate". Cuvintele acestea 
s-au rostit în mai 1920, în- 
tr-tin moment de entuziasm 
și de credință în perspecti
vele deschise de Marea U- 
nire. Exact peste un an se 
întemeia Partidul Comu
nist Român, singurul partid 
a cărui politică a făcut po
sibilă transformarea unei

• Astăzi — ultfrnele suprafețe însămințate cu 
grîu • încheierea în' următoarele zile a recoltării 
și înmagazinării tuturor cantităților de porumb, 
sfeclă și soia ® Livrarea în mod ritmic, conform 
graficelor, a porumbului la bazele de recepție
• Eliberarea neintîrziată a terenului și depășirea 
vitezei planificate la arat ® Strîngerea și însilozarea 
grabnică a tuturor furajelor existente pe cîmp.

(Continuare în pag. a IV-a) RELATĂRI DIN JUDEȚE IN PAGINA A lll-A
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într-un climat de responsabilitate partinică și fierbinte patriotism 
Comuniștii, întregul nostru popor pregătesc 
temeinic marele eveniment din viata țării—

CONGRESUL PARTIDULUI*
CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGEM ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

în spiritul dării de sea
mă. delegații la conferința 
organizației municipale de 
partid Hunedoara, repre
zentanți ai oamenilor mun
cii dfntr-una din cele mai 
moderne si productive ce
tăți de metal a tării, au 
insistat in dezbateri îndeo
sebi asupra necesității 
crescinde de perfecționare 
a conducerii de către orga
nizațiile de partid a între
gii activități economico- 
sociale si cultural-educa
tive. Se știe că Hunedoara 
înseamnă minereu de fier, 
înseamnă constructori de 
înalt profesionalism, dar 
mai cu seamă producători 
ai unul metal de calitate 
superioară. Succesele obți
nute în actualul cincinal de 
siderurglști, constructori, 
mineri, de ceilalți oameni 
ai muncii se regăsesc în 
livrarea suplimentară — 
pînă la data conferinței — 
a 81 605 tone cocs. 302 765 
tone fontă. 185 290 tone 
otel, 184 089 tone laminate. 
10 237 tone talc. 690 747 tone 
dolomită. a unor însemnate 
cantităti de minereu de 
fier, prefabricate din beton 
Si. totodată. în cele peste 
156 milioane lei obținute 
din livrările suplimentare 
la export. .

Comuniștii participantl la 
dezbateri, departe de a fi • 
mulțumiți de rezultatele 
obținute, au tinut să rapor
teze rezultatele nu numai 
la sarcinile actuale, ci si la 
cele de penspectivă. Înscri
se in documentele Congre
sului al XII-lea al partidu
lui. Ei au subliniat o idee 
de esență : succesele obți
nute în actualul cincinal — 
asimilarea si realizarea a 
16 mărci de oteluri noi, a 
7 tipodimensiuni de lami
nate. asimilarea tehnologiei 
de fabricație a otelurilor 
Inoxidabile, asimilarea ote
lului si laminarea la cald a 
6irmelor destinate cordului 
metalic. îmbunătățirea me
canizării lucrărilor în sub
teran, extinderea metodelor 
combinate de exploatare a 
abatajelor la minele din 
Teliuc și Ghelar, asimilarea 
betoanelor cu plase sudate, 
folosirea cofrajelor modu
late la I.C.S.H. — repre
zintă doar fundamentarea 
unei baze trainice pentru 
rezultatele de viitor. Așa 
cum arătau. în cuvîntul lor. 
Ionel Dobrin. Nicolae Măr-

culescu, Aurel Tegara. A- 
lexandru Ciorogaru. Gheor- 
ghe Ordeanu, Vasile Golda. 
Cornelia Vizitiu, Eugenia 
Spineanu si alții, pentru 
îndeplinirea sarcinilor ma
jore ce revin siderurgisti- 
lor, minerilor și construc
torilor se impune ca o ne
cesitate ridicarea calității 
Întregii activități de condu

cu mal multă perseverentă 
— prin măsuri organizato
rice și politico-educative — 
pentru asigurarea funcțio
nării normale a tuturor 
utilajelor și Instalațiilor, 
creșterea indicilor de utili
zare extensivă a cuptoare
lor și liniilor de laminare, 
prevenirea avariilor si sta
ționării unor agregate, fo

M HUNICm

Exigența comunistă 
se regăsește în nivelul 

tot mai înalt
al activității productive
• Rezultatele bune puse față în față nu 
numai cu sarcinile actuale, ci și cu cele 
înscrise in proiectele de documente pentru 
Congresul partidului • Calitatea oamenilor 
se reflectă în calitatea superioară a metalu
lui ® Scopul muncii politico-educative: 

creșterea spiritului de responsabilitate

cere, pentru ca toate forțe
le să fie concentrate spre 
solutionarea problemelor de 
fond, de eficientă ale acti
vității. Atît la combinatul 
siderurgic, cît si la între
prinderea minieră Hune
doara. s-au obtinut succese 
meritorii în fiecare an. dar 
în spatele cifrelor se mai 
află încă un însemnat po
tential economic nepus in 
valoare. inregistrîndu-se 
stagnări, staționări ale u- 
nor agregate si instalații, 
costuri depășite etc. Iată 
de ce conferința a cerut 
organizațiilor de partid, 
consiliilor oamenilor mun
cii din secțiile si uzinele 
combinatului să acționeze

losirea mai deplină, judici
oasă a fondului de timp la 
toate locurile de muncă. 
Este meritul conferinței că 
a accentuat cu deosebită 
tărie obligația comuniștilor 
de a antrena fiecare colec
tiv la înfăptuirea' nu doar 
globală a sarcinilor de 
plan, ci la îndeplinirea rit
mică. decadă cu decadă, zi 
de zi, a tuturor indicatori
lor. spre a se evita munca 
in asalt si neajunsurile ce 
decurg din aceasta.

In conferință s-au preci
zat și căile prin care 
comuniștii, organizațiile de 
partid, toți oamenii muncii 
sint chemați să acționeze 
pentru reducerea consumu

rilor de energie electrică 
și combustibili. în acest 
scop — au spus vorbitorii 
— este necesar ca organi- 
zatiile de partid .să exerci
te un control riguros pen
tru ca in fiecare secție ac
tivitatea de întreținere si 
reparații să fie mai bine 
organizată, desfăsurînd. in 
același timp, o muncă po
litică» permanentă, de la 
om la om. pentru creșterea 
răspunderii în folosirea si 
mînuirea corectă a fiecărui 
utilaj. în functionarea în 
condiții optime, la cei mai 
înalti parametri, a instala
țiilor și agregatelor. La 
combinat, uzina de prepa
rare a minereurilor din 
Teliuc, la I.C.S.H. este ne
cesar să se acționeze mai 
insistent si in domeniul 
calității, printr-o largă ac
tivitate de prevenire a ori
căror abateri de la norme
le de calitate stabilite atît 
pe plan educativ, cit si 
prin efectuarea unor anali
ze si studii din care să 
rezulte propuneri concrete 
de ridicare a ștachetei ca
lității otelului, a tuturor 
produselor ce ies pe poarta 
unităților economice.

Conferința a hotărit, tot
odată, că este necesar ca în 
toate locurile de muncă să 
se desfășoare o activitate 
mai energică în vederea 
prevenirii lipsurilor in a- 
provizionarea cu piese si 
subansamble, a reducerii 
pierderilor pe fluxul de fa
bricație. a neajunsurilor ce 
se constată îndeosebi în 
sectorul de eonsțructii- 
montaj. întărindu-se cu 
deosebire caracterul pre
ventiv af controlului de 
partid.

Participantii la conferin
ță, adoptînd un olan de 
măsuri concret, detaliat, 
s-au angajat să contribuie 
fiecare, in organizațiile de 
partid din care fac parte, 
la instaurarea unui climat 
de muncă angajat, la per
fectionarea neîncetată a 
stilului șl metodelor de 
muncă ale organizațiilor de 
partid. JJ.T.C. și sindicat, 
în vederea unei largi mo
bilizări la înfăptuirea rit
mică a olanului de produc
ție la toți indicatorii — ce
rință de bază a întregii ac
tivități de partid. '

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

Se poate spune de la 
început că recenta confe
rință a organizației muni
cipale de partid Brăila a 
făcut dovada maturității 
comuniștilor, a competen
ței lor politice și profesio
nale. Au fost luate în dez
batere căile și mijloacele 
îti măsură să unească efor
turile comuniștilor, ale oa
menilor muncii din muni
cipiu, pentru așezarea fap
telor lor pe făgașul prefi
gurat de proiectele de do
cumente ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R. Ca o 
notă dominantă se poate 
reține mai puțin caracterul 
bilanțier, de prezentare ă 
succeselor — nu puține — 
in favoarea, de data aceas
ta — lucru pozitiv — a 
scoaterii la iveală a lipsu
rilor și scăderilor in pro
pria activitate a secretaria
tului și biroului comitetu
lui municipal de partid, a 
organelor și organizațiilor 
subordonate.

Conferința municipală de 
partid a debutat printr-un 
fapt mai puțin obișnuit, 
înainte de a-și începe lu
crările, președintele pre
zidiului a pus întrebarea ; 
„Sint intre noi și tovarăși 
invitați care au răspunderi 
concrete in campania agri
colă de toamnă 7“ Cițiva 
invitați au răspuns afir
mativ. Erau printre ei șefi 
de depozite din bazele de 
preluare a recoltei, șefi de 
coloane de transport, dife
riți specialiști din legumi
cultura și alții. Pe loc s-a 
supus aprobării conferinței 
motivarea plecării acestor 
tovarăși de la dezbateri, 
astfel ca ei sâ răspundă 
„prezent" in prima linie pe 
frontul lucrărilor agricol :.

...Desigur, oricine citește 
rîndurile de— mai sus ar 
putea crede că preocupa
rea pentru legătura strînsă 
cu terenul este statorni
că și dominantă în activi
tatea comitetului munici
pal. Dar. așa cum a reie
șit „din dezbateri, lucrurile 
stau’altfel,.. Uti șir de vor
bitori au adus aspre. critici 
secretariatului șt Htoului 
comitetului municipal, sti
lului și metodelor de mun
că practicate.

De.și trecute si recunos
cute in darea de seamă, 
carențele din activitatea 
proprie au fost insera
te de multe ori la mo
dul : „nu putem trece cu 
vederea faptul că în mun

ca noastră s-au manifestat 
și unele lipsuri și neajun
suri care au influențat în 
mod negativ realizarea 
sarcinilor de plan, munca 
de partid în general". Dar 
vorbitorii au simțit nevoia 
descifrării acestor „auto
critici" „în general", a 
aprofundării efectelor pe 
care le-au generat. Astfel,

discuțiile s-au purtat prin 
telefon sau In timpul in
struirilor lunare".

Ne-am Închipuit că e vor
ba de un accident, de o în- 
timplare in munca comi
tetului municipal. Poate că 
cei criticați au socotit că 
nu trebuie să meargă la a- 
ceastă mare unitate a mu
nicipiului pentru că secre-

Munca de partid 
poate fi rodnică 

numai dacă activiștii 
sînt meren prezenfi 

pe teren, în miezul vieții 
• Din birou și prin telefon nu se pot găsi 
soluții practice pentru recuperarea restanțe
lor • Fiecare critică principială, constructivă 
— o propunere concretă pentru perfecționa
rea muncii • în concluziile conferinței: 
direcții de acțiune pentru îmbunătățirea 

stilului de muncă

după cum sublinia Ale
xandru Coadă, secretarul 
comitetului de partid din 
Combinatul de fibre arti
ficiale, „sprijinul, îndru
marea și controlul comite
tului municipal nu au fost 
simțite în activitatea com
binatului. De la începutul 
acestui an și pină In pre
zent nu ne-am bucurat de- 
cit o singură dată de pre
zența unui secretar în mij
locul colectivului nostru de 
muncă (la recenta confe
rință de partid din combi
nat — n.a.). iar cu consi
liul de control muncitoresc.

tarul comitetului este șl 
membru al biroului muni
cipal de partid și. prinf ur
mare, ar trebui să fie pre- 
zenți în alte, unități unda 
sint probleme cu îndeplini
rea sarcinilor de plan. Dar 
nu este așa.

— Multe din dificultățile 
pe care le întîmpină între
prinderile noastre ar putea 
fi Înlăturate pe plan local, 
cu forțe proprii. Dar pină 
acum comitetul municipal 
de partid nu a inițiat ac
țiunile energice necesare da 
cooperare și conlucrare 
strînsă între unitățile eco

nomice din municipiu — a 
spus Ghită,Tudor, muncitor 
la stația de betoane a Trus
tului de construcții Indus
triale Brăila. Noi am fi pu
tut recupera mult din se
rioasa intirziere a investi
ției de la întreprinderea 
„Laminorul" (termen luna 
iunie a.c.) dacă unele con
strucții metalice ar fi fost 
executate pe plan local. Dar 
tovarășii din secretariatul 
și biroul comitetului muni
cipal nu vin pe șantier si 
n-au cum să cunoască pro
blemele cu care ne con
fruntăm; din birou nu pot 
să găsească cele mai bune 
soluții.

Prin urmare, din cîte se 
vede, aici este vorba de se
rioase neajunsuri ale stilu
lui de muncă. Oare aceste 
defecțiuni nu au și alte e- 
fecte negative 7 — ne-am 
întrebat. Răspunsul l-am 
primit tot in cadrul confe
rinței. „Necunoașterea rea
lităților. slaba muncă de 
îndrumare șl control exer
citată asupra organelor su
bordonate i-a pus de multe 
ori pe tovarășii din secre
tariatul comitetului muni
cipal in situația de a lua 
unele măsuri formale, chiar 
de a da sancțiuni fără o 
temeinică argumentare" — 
spunea în cuvîntul său Va- 
leriu Popa, directorul 'în
treprinderii „Electrocentra- 
le“.

Legătura cu terenul, cu 
oamenii e necesară activis
tului ca aerul și apa pen
tru viață ; ea nu este, nu 
trebui© și nu poate să fie 
doar o simplă teorie, bună 
de susținut în ședințe, in
struiri. Probabil însă că de 
mai mult timp biroul comi
tetului județean de partid 
ar fi trebuit să-l..... semina
rizeze" pe tovarășii din se
cretariatul comitetului mu
nicipal de partid asupra a 
ceea ce înseamnă formalism 
în munca de partid...

Precizînd cu claritate di
recțiile principale de ac
țiune spre care trebuie con
centrate Unitar toate forțele 
comuniștilor, ale oamenilor 
muncii, hotărlrea conferin
ței' cupfinde obiectivele 
viitoare ale activității de 
partid, sarcinile si răspun
derile concrete eșalonate pe 
etape, constituindu-se in
tr-un eficient instrument 
de lucru.

Virțjil GHEORGHIȚA

(Urmare din pag. I)

Un fapt concludent pentru eficacitatea analizei comuniștilor:

PROGRESE SUBSTANȚIALE lN RECUPERAREA RESTANȚELOR
Cu trei • luni înainte de sfîrșitul 

acestui an, -la întreprinderea mecani
că din Alba Țulia se înregistrau se
rioase restante la producția fizică : 
4105 tone piese turnate din fontă 
pentru mașini-unelte. Restantele au 
apărut cu multe luni in urmă — de
terminate de unele goluri in aprovi
zionarea cu fontă — și au însoțit ne
dorit activitatea ulterioară. Se impacă 
acest tînăr colectiv, care s-a dovedit 
capabil de 'performante tehnice de 
prestigiu, cu o asemenea situație 7

Răspund faptele ilustrate pe gra
ficul zilnic al producției. „Dezbaterile 
din adunările generale de dări de 
seamă și alegeri s-au soldat cu multe 
măsuri și propuneri practice de mo
bilizare a tuturor forțelor pentru a 
realiza exemplar planul la producția 
fizică in perioada următoare, pentru 
a recupera restanțele existente — 
ne-a spus maistrul Cornel Medrea, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Acționăm cu toate for
țele pentru îmbunătățirea organizării 
muncii, întărirea disciplinei tehnolo
gice ți de producție, ridicarea calită
ții pieselor turnate.

Direcțiile de acțiune la care se re
feră interlocutorul demonstrează Că 
sursele realizării planului se găsesc 
in unitate, la îndemâna oamenilor. De 
altfel, acest lucru l-a dovedit con
vingător zilele trecute „săptămâna re

cord" în producție, desfășurată intre 
16—22 octombrie. în această perioadă 
s-au realizat zilnic peste 100 de tone 
de piese turnate, ceea ce asigură nu 
numai îndeplinirea planului pe tri
mestrul IV, ci și recuperarea in bună 
măsură a restanțelor. învățămintele 
„săptămînii record" sînt multiple.

derii și-au concentrat atenția asupra 
turnătoriei. Principalele măsuri sta
bilite ne-au fost prezentate de către 
ing. Ambrozie Mureșan, șeful secției, 
lată-le ;

• în primul rînd a fost perfec
ționată organizarea activității in

însemnări de la întreprinderea mecanică din Alba lulia
într-o săptămlnă s-au turnat 600 tone 
piese, față de 700 tone in cele două 
săptămini anterioare. Comparația este 
edificatoare.

Comuniștii de aici, mobilizind for
țele întregului colectiv sint hotăriți. 
ca toate săptămânile următoare să 
păstreze acest nivel .ridicat al rea
lizărilor, îndeplinirea planului și re
cuperarea restanțelor fiind cea mai 
temeinică pregătire a producției pen
tru anul viitor. Cheia succeselor se 
află in secția turnătorie. Dacă aici se 
asigură cantitatea necesară zilnic de 
fontă lichidă, o turnare corespunză
toare calitativ, rezultatele sînt cele 
așteptate. Tocmai de aceea, comite
tul de partid, conducerea întreprin

secție. Cu prileful adunărilor de dări 
de seamă și alegeri, a fost constituit 
un comitet de partid pe secție, ceea 
ce asigură condiții pentru mai buna 
coordonare a forțelor, un cadru orga
nizatoric adecvat mobilizării tuturor 
oamenilor în direcția realizării sar
cinilor de producție ;

9 Au fost întărite controlul de 
partid și asistența tehnică. Cei mai 
buni ingineri și alți specialiști comu
niști au fost repartizați pe schimburi, 
în punctele cheie ale muncii;
• Au fost stabilite măsuri de sim

plificare a tehnologiilor la unele re
pere, ceea ce asigură un plus de pro

ducție. Astfel, ajfost introdus In 
fabricație un nou set de modele 
pentru reperele 1002 și 1003 ce se 
livrează pentru „Strungul" — Arad. 
Aceste repere — 300 bucăți — ce fi
gurau printre restanțe, vor fi expe
diate beneficiarului in această lună. 
Asemenea măsuri au fost luate și cu 
alte repere, printre care patul frezei 
portal FLP-1000 pentru I.M.U. 
Bacău ;

• A fost pus în aplicare un pro
gram menit să asigure in fiecare zi 
150—160 tone fontă lichidă, necesarul 
pentru 100—110 tone piese turnate.

Care este eficienta acestor măsuri?
— Pină la sfîrșitul anului vom re

cupera peste 1 000 de tone din restan
țele existente — ne-a declarat șeful 
secției.

Un obiectiv pe care comuniștii, în
treg colectivul secției îl consideră 
minim ; așa cum au dovedit in pe
rioada de cînd aplică propriile hotă
râri adoptate in adunările de dare 
de seamă și alegeri, oamenii de aici 
dispun de un mare potențial pe care 
Urmăresc să-l valorifice cît mal 
deplin.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii"

PROPUNERI IZVORÎTE DIN DEZBATERI

Modernizarea producției - obiectiv prioritar
Proiectul Directivelor Congresului 

al XII-lea al partidului evidențiază 
pentru noi, oamenii muncii, o serie de 
obiective insufletitoare. Unul dintre 
acestea îl constituie ridicarea calității 
produselor prin incorporarea în pro
cesele de producție a celor mai noi și 
valoroase cuceriri ale științei și teh
nicii. Recent, am dezbătut pe larg 
modalitățile prin care colectivul nos
tru poate și trebuie să contribuie la 
modernizarea și perfecționarea mij
loacelor de măsurare.

Concomitent cu intensificarea cerce
tărilor și proiectării de aparatură mo
dernă. bazată îndeosebi pe utilizarea 
elementelor de electronică,. ne preo
cupă mult problema extinderii tipi

zării fabricației, realizării de pro
iecte tip pentru subansamble și repe
re cu funcții bine definite (capete 
automate, dispozitive de programare, 
guri de golire, pilnii de cîntărire etc). 
Urmărim ca prin combinarea acestora 
să poată fi concepute familii noi de 
aparate pentru cintârit și dozat, care 
pot fi asimilate mai repede și. desi
gur, cu cheltuieli mai reduse.

Analizînd cu atenție sarcinile ce ne 
revin din documentele care vor fi 
supuse dezbaterii Congresului al 
XII-lea al partidului și pentru asigu
rarea realizării lor in cele mai bune 
condiții, comuniștii, colectivul nostru 
supun atenției forurilor die resort ur
mătoarele propuneri :

1. întruclt ponderea elementelor de automatizare și ale tehnicii de 
calcul în echiparea mijloacelor de măsurare va crește mult, este necesar 
să fie organizate cursuri de perfectionare-specializare in domeniul tehni
cii de cintărire electronică la Institutul central pentru construcții de mașini, 
la care să participe atit specialiștii din cercetare, cît și din producție.

2. îmbunătățirea actualului sistem informational in așa fel incit colec
tivele de cercetare, întreprinderile producătoare și beneficiarii să fie 
ținuți la curent rapid și eficient asupra realizărilor si preocupărilor in 
acest domeniu de activitate.

3. Reducerea stagiului tinerilor ingineri In Întreprinderile industriale 
care au absolvit facultatea cu rezultate excepționale, astfel Ca după un 
an să poată fi încadrați în Institute sau în centre de cercetare dotate cu 
ateliere de prototipuri.

Inq. Ioan POPA
șeful Centrului de cercetare, 
inginerie tehnologica 
pentru mecanică fină și scule din Sibiu

oamenilor muncii din oraș, se spune 
In telegrama adresată de _conferinta 
organizației 
exprimăm 
profundul 
științifică, 
externă a 
nostru, promovată cu deosebită fer
mitate. pasiune și realism de dum
neavoastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceausescu, și aprobăm 
cu vie satisfacție proiectele de docu
mente ale Congresului al XII-lea al 
partidului, documente care prefigu
rează in mod strălucit, cu cutezanță 
revoluționară și clarviziune științifică, 
viitorul luminos al patriei.

Recunoscători pentru tot ceea ce 
anii socialismului ne-au dăruit, pen
tru perspectivele mărețe de dezvol
tare a patriei, pentru ajutorul pre
țios ce ne-a fost acordat in vederea 
dezvoltării multilaterale a orașului sl 
creării de condiții tot mai bune de 
viată locuitorilor săi. ne unim glasu
rile cu ale întregului popor si mul
țumim din inimă partidului, dum
neavoastră. mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu. exemplu de dă
ruire și muncă neobosită, desfășura
tă in slujba progresului, bunăstării 
și fericirii întregului popor, ridicării 
României pe înalte culmi ale civi
lizației moderne. Delegații la confe
rință au marea cinste de a da expre
sie gindurilor. sentimentelor și do
rinței nestrămutate ale comuniștilor 
și celorlalți oameni ai muncii din 
oraș de a susține cu înflăcărare, 
alături de întregul partid si popor, 
ca dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. proemi
nent om de partid si de stat, mili
tant revoluționar de frunte al miș
cării comuniste Internationale, care 
v-ati dedicat viata. întreaga capaci
tate Creatoare, fericirii și libertății 
poporului. Înfloririi patriei si cauzei 
socialismului, păcii șt Înțelegerii in
tre popoare, să fiți reales în taalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Coțnunișt Român la cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

Conferința' organizației de partid 
Turceni — se spune in telegramă — 
își exprimă deplina adeziune la pro
iectele documentelor pentru Con
gresul al XII-lea al P.C.R..- adevă
rată sinteză programatică a direcții
lor de dezvoltare a țării noastre in 
următoarele decenii. Dind glas voin
ței unanime a oomuniștilor. a tu
turor celor ce trăiesc și muncesc la 
Turceni, sprijinim din toată inima 
propunerea ca dumneavoastră, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
fiți reales, la Congresul al XII- 
in funcția supremă de secretar 
nera.1 al partidului, pentru că .n 
dumneavoastră vedem exponentul cel 
mai de seamă al idealurilor și îm
plinirilor poporului nostru in ascen
siunea sa nestăvilită spre noi culmi 
de progres și civilizație. într-un cli
mat de colaborare. in®legere si prie
tenie intre toate popoarele lumii. 
Adeziunea noastră la politica in
ternă și externă a partidului se va 
concretiza și în viitor in fapte de 
muncă pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, localitatea 
aflindu-se în plin proces de urbani
zare. prin amplasarea pe aceste me
leaguri a celui mai 
energetic al tării și 
agroindustriale.

Dind glas înaltei __ _ ____
dei recunoștințe fată de dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
participanții la conferința organiza
ției de partid Pătirlagele, județul 
Buzău, sprijinim din adincul inimii 
propunerea ca. la Congresul al 
XII-lea. dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. să fiți 
reales in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. Prin aceasta, noi dăm o înaltă 
apreciere calităților dumneavoastră 
de eminent conducător comunist și 
om de stat, de militant revoluționar 
de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești Internationale, ce vă de
dicați întreaga viată și capacitate 
creatoare fericirii și propășirii na
țiunii române, înfloririi patriei, cau
zei socialismului, comunismului sl 
păcii în întreaga lume.

de partid Buftea, ne 
deplina adeziune sl 
atașament la politica

clarvăzătoare, internă șl 
partidului si statului

mare obiectiv 
a altor obiective

stime și profun-

Combinatul siderurgic Galați. Cea mai puternică vatră de foc a țării. Loc unde in 
spațiul de timp străbătut de la Congresul al XI-lea al partidului s-au construit și pus 
in funcțiune numeroase obiective siderurgice importante : oțelăria numărul 2, furnalele 
4 și 5, bateriile de cocsificare 4, 5 șl 6 — și a Intrat parțial in probe tehnologice lami

norul de tablă groasă nr. 2. In acest an, al Congresului al XII-lea al partidului, construc
torii de aici muncesc cu avânt sporit pentru finalizarea altor obiective in cetatea de foc 
a oțelului gălățean : oțelăria nr. 3, furnalul 6, de 3 500 mc, fabrica de aglomerare nr. 3

etc. Practic, aici, Intre ultimul congres al partidului și cel in preajma căruia fee 
aflăm, se poate spune că s-a construit încă un mare șl modern combinat siderur
gic. (Dan Plăieșu). >

Foto : 8. Cristian
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Urgențe ale ultimelor zile din

BĂTĂLIA 
RECOLTEI!

• Astăzi-ultimele suprafețe însămînțate cu grîu • încheierea 
în următoarele zile a recoltării și înmagazinării tuturor 
cantităților de porumb, sfeclă și soia • Livrarea în mod ritmic, 
conform graficelor, a porumbului la bazele de recepție • Elibe
rarea neîntîrziată a terenului și depășirea vitezei planificate 
la arat • Strîngerea și însilozarea grabnică a tuturor furajelor 

existente pe cîmp.

CONSTANȚA

De ieri, forțe masive 
participă la recoltarea

porumbului
Vineri dimineața, în unitățile agricole din județul Constanta mai 

erau de recoltat 35 740 hectare cu porumb și de transportat din cimp 
171 200 tone știuleți. Pentru grăbirea lucrărilor, comandamentul ju
dețean a stabilit un plan minuțios de mobilizare a tuturor forțelor 
mecanice și manuale existente, un grafic pe zile. în care se pre
vede terminarea recoltatului în majoritatea cooperativelor agricole 
pină duminică seara, și regruparea mijloacelor pentru încheierea 
acestei lucrări imediat și In I.A.S. în acest scop, din raza consiliului 
agroindustrial Pantelimon și din I.A.S. Bălcescu, Cernavoda și Cum
păna, care au terminat recoltatul, precum și în unitățile care se apro
pie de sfirșit au fost dislocate și redistribuite combinele în zonele 
rămase în urmă. Paralel, au fost sporite forțele permanente la recol
tatul manual cu 4 000 de oameni zilnic din cadrul diferitelor instituții. 
Pentru transportul recoltei au fost suplimentate mijloacele auto și 
mecanice, față de cele existente pină acum cu 450 de autovehicule, 
însumînd o capacitate de 2 000 tone zilnic și 30 de autoîncărcătoare 
provenite din parcul propriu al unităților de construcții, al întreprin
derilor si comerțului. în plus, în zilele de simbâtă, 27 octombrie, și 
duminică, 28 octombrie, s-au organizat acțiuni de masă pentru strin- 
gerea și transportul recoltei, la care vor participa, alături de toți 

•locuitorii satelor. 20 000 și, respectiv. 25 000 de oameni ai muncii de la 
orașe, cărora li se vor adăuga elevii de la școlile din meiiiul rural la 
strîngerea știuleților în urma combinelor. S-a stabilit ca numai tn 
aceste două zile să se transporte la bazele de recepție 40 000—50 000 
tone de porumb. Pentru buna organizare a acestor acțiuni au fost 
repartizați activiști 
răspunde direct de 
port, precum și de

de partid si de stat pe fiecare unitate, care vor 
realizarea graficelor stabilite la recoltat si trans- 
preintîmpinarea oricărei risipe. (George Mihăescu)

ASIGURAȚI FRONT
DE LUCRU TRACTOARELOR!

Situația
BOTOȘANI

La cooperativa agricolă „Ogorul" din Pecica, ludețul Arad, combinele re
coltează, de zor, porumbul

în județul ialomița Trebuie mărite urgent
capacitățile de transport și depozitare
Tot ce se reooltează >ă alungă tn 

•ceeași zi în hambar 1 Dar nenumă
ratele grămezi de porumb aflate pe 
cimp «int mărturie nedorită a faptu
lui că această importantă cerință im
pusă de buna conservare a produse
lor agricole nu a putut fi respectată 
In multe unități agricole din județul 
Ialomița. La această oră, circa 200 000 
tone de porumb se află în cîmp, în 
grămezi sub cerul liber. De ce 7

Nu este în intehtia noastră de a 
trece peste lipsurile existente în fo
losirea autocamioanelor in unele uni
tăți agricole, dar solutionarea cores
punzătoare și în cel mai scurt timp a 
stocului mare de porumb aflat pe 
cimp este legată, în primul rind. de 
găsirea unor posibilități de suplimen
tare a actualului parc de mijloace de 
transport. Cind foarte bine, cind mai 
puțin bine, după spiritul gospodăresc 
al cadrelor de conducere din fiecare 
unitate agricolă, cu cele 9 500 tone 
capacitate repartizate la porumb, au 
fost transportate în ultima săptămî- 

/ r bazele de recepție ale intre- 
, rii de valorificare a cerealelor 

ș aricilor de nutrețuri combinate, 
29 000—30 000 tone pe zi. Este un 
coeficient de utilizare destul de bun. 
tinind seama că in multe baze vo
lante, din lipsa mijloacelor mecanice 
de preluare sau a platformelor beto
nate, știuleții sint descărcati cu mina 
pentru a fi puși în arioaie. Oricite 
argumente. îndreptățite dealtfel, «-ar 
aduce pentru creșterea vitezei de 
transport dindu-se exemplul celor 
de la I.A.S. Dragalina sau Pietroiu, 
unde autocamioanele fac si cite 5 
curse pe zi. considerăm că trebuie 
luat in considerare faptul obiectiv că 
nu toate unitățile agricole dispun 
de asemenea forțe si mai ales că. 
orice s-ar face, nu se pot schimba 
peste noapte anumite deprinderi. 
Nu trebuie să se aștepte ajutor din 
alte județe pentru câ este greu de 
crezut că în următoarele zile vor 
putea fi trimise aici alte forte. De
sigur, în care vor deveni disponibile, 
este de dorit să se dea un ajutor ju
dețului in acest 
atunci 7

Repetînd ceea 
poate aprecia că 
port care se află in funcțiune sînt in 
general bine folosite, trebuie spus că 
chiar în județul Ialomița există multe 
capacități de transport disponibile 
care, din motive inexplicabile, nu 
sint folosite la transportul porumbu
lui. Mai multe cadre de conducere 
din unitățile agricole se plîngeau că 
anumite dispoziții ii Împiedică să

folosească la transportul porumbului 
remorcile apartinind stațiunilor . de 
mecanizare. „Secția noastră dispune 
de 12 asemenea cupluri de remorci 
— ne spunea tovarășul Marin Ivan- 
ciu. președintele cooperativei agri
cole din Unirea — dar, deși cele mai 
multe stau acum pentru că nu mai 
au ce face, nu ne putem atinge de 
ele intrucît tovarășii din conducerea 
stațiunii de mecanizare ne spun că 
au ordin să nu le folosească la po
rumb". Ce reprezintă aceste capaci
tăți la nivelul județului 1 După un 
calcul foarte aproximativ rezultă o 
capacitate de circa 300 tone, ceea ca 
înseamnă că zilnic s-ar putea trans-

ție să ia drept bune anumite explica
ții fără a verifica temeinicia lor 1 
Măcar acum, cind au și dezlegarea, 
este de datoria lor să treacă urgent la 
identificarea și mobilizarea pentru 
transportul porumbului a tuturor ca
pacităților disponibile, să asigure 
forța de muncă necesară pentru a se 
crea condiții ca fiecare unitate agri
colă să încheie in cel mai scurt tiran 
transportul de pe eimp al tuturor pro
duselor agricole. Aceasta este acum 
singura soluție pentru lichidarea 
grabnică a stocului de porumb de pe 
cimp.

Acum cind recoltarea se apropie de 
șfirșit, cerința este de a asigura cele

• Mijloacele repartizate acum sînt în general 
bine folosite, dar numeroase remorci stau 
pentru că nu au „dezlegare" să transporte 
porumb • Ce măsuri suplimentare se impun 

pentru protejarea recoltei

sens Ce-i de făcut

ce am spus : că se 
mijloacele de trans-

porta tn plus cel puțin 3 000 tone. La 
asta se mai adaugă și autovehiculele 
pe care le-am văzut stînd prin curți
le unor întreprinderi subordonate 
agriculturii. Am solicitat lămuriri în 
legătură cu această anomalie la Cen
trala pentru mecanizarea agriculturii. 
„Nu există o asemenea indicație — a 
ținut să ne precizeze tovarășul Gh. 
Manciu, directorul general al centra
lei. Dimpotrivă, toate mijloacele tre
buie să fie concentrate, spre lucrările 
cele mai stringente,, iar transportul 
porumbului este cea mai importantă 
acțiune acum în agricultură". Dacă 
acesta este adevărul. întrebarea este: 
cine isi permite în județul Ialomița 
să răstălmăcească anumite reglemen
tări ale ministerului 7 Oare nu sint 
suficiente grămezile de porumb 
aflate pe cîmp, sub cerul liber, pen
tru a-i îndemna la unele initiative 
proprii 7 Este nevoie oare de un nou 
ordin al ministrului pentru a Ii se 
spune că au dreptul să scoată remorci
le din formațiile de recoltare care de 
fapt și-au încheiat activitatea in cele 
mai multe cooperative agricole 7 Dacă 
la aceste cadre există atîta imobi
lism, surprinde lipsa, de inițiativă a 
activiștilor de partid trimiși în 
sprijinul agriculturii. Este oare admi
sibil ca un cadru de partid trimis 
tocmai să rezolve anumite greutâti 
ce se ivesc în activitatea de produc-

mal bune condiții pentru conservarea 
de durată a porumbului, pentru a 
se evita orice formă de risipă. Iar 
bazele de recepție si unitățile agri
cole din județul Ialomița nu se pot 
plinge că nu au posibilități 
asigura o bună depozitare 
ților. De apreciat este și 
organelor județene de a 
baze volante chiar pe teritoriul uni
tăților agricole mari producătoare, de 
unde porumbul să fie transportat spre 
silozuri numai după ce a fost bato- 
zat la fata locului. Se economisește 
în acest fel o importantă capacitate 
de transport, cantităti mari de carbu
ranți, se ciștigă timp prețios, iar uni
tățile agricole nu mai fac cheltuieli 
neeconomicoase cu transportul ciocă- 
lăilor pentru furajarea animalelor. 
Cit se ciștigă în acest fel 7 Este su
ficient să arătăm că la I.A.S. Pie- 
troiu fiecare autocamion transportă 
cu 15 tone mai mult pe zi, iar prin 
batozarea știuleților la marginea 
complexului de taurine se fac econo
mii de cel puțin 100 000 lei cu 
transportul celor 4 000 tone de ciocă- 
lăi care ar fi trebuit să fie aduși toc
mai de la Fetești.

Pentru buna conservare este ne
voie de construirea unor capacități 
de depozitare înguste, care să permită 
o aerisire corespunzătoare a stiuleți-

pentru a 
a știule- 
lnitiativa 
constitui

lor, de punerea unor grătare la baza 
acestor spații pentru ca porumbul să 
nu vină in contact direct cu pămin- 
tul. acoperirea lor pentru a feri 
știuleții de bătaia ploilor. Șl nu se 
poate spune că nu s-a acționat cu 
răspundere in acest sens. Dar la unele 
baze volante, cum este cea de la 
Unirea, nici spațiile de depozitare și 
nici măsurile de protejare a produc
ției nu corespund cerințelor legate de 
conservarea de durată a porumbului, 
în unele unități, porumbul este pur 
si simplu descărcat pe pămînt._ în 
incinta sectorului zootehnic, 
limpede că o asemenea măsură 
poate să ducă decit la 
știuleților in condițiile înrăutățirii 
vremii.

Apreciind deci tot ce se întreprinde 
în aceste zile în județul Ialomița 
pentru încheierea grabnică a actualei 
campanii agricole de toamnă, consi
derăm că problemele cu care se con
fruntă bunul mers al lucrărilor ridi
cate in articolul de față trebuie să 
constituie obiectul unor măsuri ime
diate pentru Înlăturarea lor grabnică, 
pentru ca întreaga recoltă să fie pusă 
grabnic la adăpost, să fie ferită de 
pericolul degradării.

Florea CEAUȘESCU 
IOslf POP 
Mihai ViȘOlU

Este 
nu 

degradarea

Reporterii au ocolit în ultima vre
me pe constructorii de nave din Ol
tenița. O explicație există si trebuie 
cunoscută. Dacă in anii trecuti re
zultatele înscrise în dreptul lor justi
ficau cu prisosință interesul nostru, 
al tuturor, de la o vreme ceva s-a 
schimbat. Acest ceva n-ai să-l se
sizezi dacă te mărginești să parcurgi 
indicatorii globali ai activității econo
mice. Pe trei trimestre, ei arată ac
ceptabil : producția globală si pro
ductivitatea muncii — 100,15 la sută; 
cheltuielile la o mie lei sînt cu 25 de 
lei mai mici fată de plan. Cînd ajun
gem insă la producția fizică si pro
ducția netă, realizările nu se ridică 
la nivelul sarcinilor planificate.

încercăm o radiografie a situației 
din momentul de fată. Ne ajută eco
nomistul Valentin Andreescu, șeful 
„planului".

— în nomenclatorul întreprinderii 
avem diferite. produse, in marea lor 
majoritate nave tehnice, multe pen
tru export. Motonavele de 5 000 tone 
le vom realiza pînă la sfirsitul anu
lui. Ca și pe cele de 2150 tone. Cu 
eforturi mai mari, se vor putea rea
liza și împingătoarele de 2 400 cai 
putere. Spun asta știind si faptul că 
anul acesta am făcut, peste plan, 
două barje de 2 000 de tone și o 
dragă absorbo-refulantă.

— Ce spuneți nu face decit să ne 
mărească nedumerirea privind situa
ția în care vă aflati cu realizările la 
producția fizică.

— Dragii* maritime—

Dacă l-ați fi văzut cu ce mină a 
rostit interlocutorul nostru aceste 
cuvinte, dacă l-ați fi auzit cu ce oftat 
le-a însoțit, ati fi realizat ca si noi 
că am ajuns in fața ușii dincolo de 
care stau ascunse pietrele de moară.

— Trebuie să facem opt anul aces
ta. Am expediat patru la Constanța 
și mai sînt in lucru încă două. 
N-avem ce ne trebuie la ele. si mai 
ales nu avem cind ne trebuie;

Le luăm pe rind. Ce trebuie 7 Ușor 
de presupus, o mulțime de lucruri, 
prevăzute să se facă la diferite în
treprinderi din tară, toate urmind să 
se regăsească în ansamblul realizat 
de întreprinderea de construcții na
vale și piese turnate Oltenița. Deci : 
cupe, eclise, bolțuri. bucșe. Fiecare cu 
istoria lor. Cupe și eclise execută 
„Progresul“-Brăila. Bolțuri și bucșe 
— vecinii lor de la întreprinderea 
mecanică navală Galați.

— în momentul de fată, aveți cu ce 
lucra ?

— Teoretic, da. Sint în întreprin
dere două seturi, adică 128 de cupe 
pe care insă nu le putem folosi de
oarece au nevoie de rectificări. Situa
ția devine mai grea in perspectivă, 
deoarece uzina furnizoare va trebui 
să le înlocuiască si pe acestea, să 
asigure și producția curentă, ne spu
ne tovarășul Marin Georgescu, șeful 
biroului cooperare. Cei de la „Pro
gresul" au manifestat foarte multă 
bunăvoință, dar lucrurile nu au ieșit 
cum doreau dinșii, și cum doream 
«i noi.

arăturilor în cîteva județe

în județul Botoșani, pină ieri seara 
au fost executate arături de toamnă 
pe o suprafață de aproape 56 000 hec
tare. Cum insă condițiile atmosferice 
in ultimele zile s-au inrâutătit. se
cretariatul comitetului județean de 
partid a dispus luarea tuturor măsu
rilor. astfel incit viteza zilnică la 
arat să ajungă la cel puțin 5 400 de 
hectare. Cu această 
trată deja in cursul 
arăturile de toamnă 
încheia cel tîrziu în___ ___ __
iembrie. în acest scop, s-a hotărît să 
se lucreze in coloane de cite 8—10 
tractoare, de fiecare coloană răspun- 
zind cite un cadru tehnic din uni
tățile agricole. Pentru asigurarea 
unui front de lucru corespunzător, 
președinții cooperativelor agricole si. 
respectiv, directorii I.A.S.-urilor au 
primit sarcina de a se ocupa perso
nal de eliberarea terenului. Aceste 
măsuri s-au soldat pînă in prezent 
cu bune rezultate în majoritatea uni
tăților agricole din județ, suprafața 
eliberată pînă joi seara avînd un 
avans • de peste 30 000 hectare fată de 
cea arată.

Dar în unele consilii unice agro
industriale există încă mari rămîneri 
în urmă atit la eliberatul terenului, 
cit și la arat. Astfel, in consiliul unic 
agroindustrial Dorohoi mai este de 
eliberat o suprafață de peste 4 000 , 
hectare, arăturile executlndu-se doar 
pe 2 200 hectare din 7 762 hectare 
planificate. De asemenea, mari ră- 
mineril in urmă se semnalează si în 
consiliile unice Albești (încă 7 000 
hectare de arat) si Trușesti (peste 
5 000 hectare). Ing. Constantin Di- 
mitriu, director general al direcției 
agricole județene, ne-a informat că, 
față de această situație, s-au luat 
măsuri ca în consiliile unice rămase 
în urmă să fie suplimentate forțele 
de muncă prin deplasarea tuturor ca
drelor din atelierele stațiunilor 
mecanizare, precum 
la lucru, pe tractoare, a tuturor celor 
care știu să conducă, inclusiv a Ingi
nerilor agronomi. „în zilele urmă
toare. pe măsură ce lucrările se vor 
încheia în unele consilii agroindus
triale. vom deplasa mijloacele de 
mecanizare tn cele rămase în urmă. 
Oricum, angajamentul nostru se va 
respecta in totalitate : întreaga acti
vitate pe ogoare va fi incheiată cel 
tîrziu în ziua de 10 noiembrie". 
(Silvestri Ailenei).

viteză. îriregis- 
zilei de vineri, 
urmează a se 

ziua de 10 no-

de
și participarea

BUZĂU
„Viteza zilnică la. executarea arătu

rilor de toamnă — spunea ing. Mihai 
Petrescu, directorul Trustului S.M.A. 
Buzău — este stabilită la 5 TOO hec
tare. astfel ca pe întreaga suprafață 
prevăzută a ti arată lucrarea să se 
încheie la 10 noiembrie. Realizarea 
acestui ritm este posibilă prin folo
sirea în schimburi prelungite a celor 
1 500 tractoare și utilizarea în al 
doilea schimb a 200 de mecanizatori. 
In rîndul cărora sint cuprinși meca-

nicil de atelier, elevii practicant! de 
la cursurile de calificare de scurtă 
durată, personalul din C.A.P. si con
silii populare comunale care au fost 
pregătiți prin cursuri de conducere 
a tractoarelor".

în scopul asigurării unei viteze 
sporite la execuția arăturilor, tn fie
care unitate agricolă agregatele sint 
folosite grupat pînă la încheierea 
lucrării pe solele planificate.

Ritmul arăturilor nu a atins încă 
nivelul stabilit in graficul de desfă
șurare a lucrărilor într-o serie de 
unități cum sint cele din consiliile 
unice Poșta Cilnău, Puiesti. Cislău. 
Măgura și Balta Albă. Pe ansamblul 
județului. în ziua de 25 octombrie au 
fost executate arături pe numai 
2 875 hectare, ceea ce reprezintă 54 
Ia sută din viteza zilnică prevăzută. 
Pentru a se realiza viteza prevăzută 
este necesar ca cele 1 500 de trac
toare repartizate acestor lucrări să 
fie folosite din plin, din zori si pină 
seara. Or, in unele secții S.M.A., 
tractoarele nu pot fi folosite de
oarece terenul nu â fost eliberat de 
coceni. Iată de ce se cere ca organi
zațiile de partid și conducerile coo
perativelor agricole să asigure o mo
bilizare a forțelor manuale la elibe
rarea terenului și crearea frontului 
de lucru. în acest fel. formațiile de 
tractoare vor putea fi folosite inten
siv. pe întreaga durată a zilei, si 
realiza ritmul zilnic planificat la 
arat. (Mihai Bâzu).

MEHEDINȚI
De la tovarășul Ion Floricică, di

rectorul trustului județean pentru 
mecanizarea agriculturii, 
piuă la 25 
toamnă 
hectare . din cele 
planificate. Ca urmare

________„ aflăm că 
octombrie arăturile de 

au fost efectuate pe 31 000 
69 550 hectare 

a organizării

schimburilor prelungite. In loc de 
3 100 hectare pe zi, cit era prevăzut 
inițial, acum se realizează o viteză 
zilnică de peste 3 850 hectare „Aceas
ta înseamnă că in mai puțin de 10 
zile am putea încheia arăturile de 
toamnă dacă s-ar asigura pretutin
deni front de lucru" — ne spune di
rectorul trustului.

Se lucrează în general bine în mai 
toate unitățile. La cooperativa agri
colă din Izvorul Bîrzii, inginerul 
Valeriu Cean, directorul S.M.A. Si
mian. pe care îl intilnim pe una din 
tarlale, ne spune că numai in 
cursul nopții s-au arat 35 de hectare, 
în cursul zilei de azi se mai reali
zează cel puțin 40 de hectare.

Dar in foarte multe locuri activita
tea este organizată în mod necores
punzător. Principala piedică in des
fășurarea normală a arăturilor — 
lipsa terenurilor eliberate de coceni. 
Din această cauză, in loc să crească 
ritmul la arat in multe unități începe 
să scadă. Bunăoară, la cooperativa a- 
gricolă din Breznița de Ocol. 143 hec
tare mai sint Încă acoperite cu co
ceni; la C.A.P. Mălovăț mai sint de 
eliberat 60 de hectare, iar la C.A.P. 
Șimian peste 130 hectare. în aceste 
cooperative agricole, după cîte ne-am 
convins, mecanizatorii mai aveau de 
lucru cel mult o zi. după aceea urmînd 
să aștepte front de lucru. Pentru ca 
munca mecanizatorilor să fie cît mai 
spornică atit ziua cit si noaptea se 
impun de urgență largi acțiuni de 
masă pentru’a se încheia cît mai re
pede în fiecare unitate eliberatul tu
turor suprafețelor pînă la ultimul 
hectar. Un cuvint hotărltor trebuie 
să-l aibă acum comitetele comunale 
de partid, conducerile unităților, cu 
atit mai mult cu cît și in celelalte 
consilii agroindustriale din județ mai 
sint mari suprafețe de teren neeli
berate. La eliberarea terenurilor tre
buie să se lucreze nu numai ziua, ci 
și noaptea. (Virgiliu Tătaru).

CANTITĂTI SUPLIMENTARE DE PORUMB 
LA FONDUL DE STAT

de livrare «îndeplinirea sarcinilor 
porumbului la fondul de stat, pre
cum și suplimentarea cantităților 
contractate inițial constituie in a- 
ceste zile una din preocupările de 
seamă ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție din județul Ba
cău. Pînă ieri, 34 de unități. în
tre care cele din comunele Mărgi
neni. Parincea, Luizi-Călugăra. Dă- 
mienești etc. au livrat în totalitate 
cantitățile de porumb prevăzute la 
fondul de stat. Dealtfel, pînă la a- 
ceaStă dată, cooperativele agricole 
din județ au transportat la bazele de 
recepție 83 la sută din cantitățile 
contractate și aproape jumătate din 
cantitățile de porumb la fondul 
F.N.C. Unele unități, care și-au a- 
chitat obligațiile contractuale, trans
portă acum cantităti suplimentare, 
între acestea se numără cooperati
vele agricole diTi Buhuși. Măgura, Fi
lipes ti.

Pentru a grăbi transportul ultime
lor cantităti de porumb de pe cîmp 
și livrarea obligațiilor către stat, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat ieri măsuri ca toate 
mijloacele de transport devenite dis
ponibile din alte sectoare să fie con
centrate la porumb. Au fost asigu- 

e- 
zi. 
la 
de

rate condiții ca toate mașinile să 
fectueze cite 2—3 transporturi pe 
în cooperativele respective, ca și 
bazele de recepție, organizațiile 
partid, consiliile de conducere au al
cătuit și trimis în cîmp noi echipe 
de încărcători, reducind astfel timpul 
de staționare a mijloacelor de trans
port, La direcția agricolă județeană 
se apreciază că în 
încheia transportul 
pe cîmp și livrarea 
tilor prevăzute la 
(Gh. Baltă).

2—3 zile se va 
porumbului de 
tuturor cantită- 
fondul de stat.

C.A.P. Odoreu
foloslte 

M. Sarea
randament

Foto :
In unitățile agricole din județul Satu Mare se recoltează porumbul de pe ultimele suprafețe. In fotografie: utilaje 

pe terenurile

Ascultăm o întreagă poveste privi
toare ia boitul pentru lanțuri. Pro
iectantul a recomandat, ca tehnologie 
de obținere, turnarea. Piesele n-au 
corespuns. S-a schimbat tehnologia —

dă" avînd ca temă problemele liti
gioase.

Probleme spunem, pentru că mal 
sint și altele.

— Mecanismul de draga) ar* o

Brăila. Dacă a crăpat, șl se tntlm- 
plă, nimeni nu cunoaște cauza.

— Care ar fi soluția ?
— Să fie încredințată unei singure 

Întreprinderi, care să-și asume în-

Fără „combustibilul" colaborării 
motoarele navelor nu pot merge in plin
• Cum a ajuns un colectiv fruntaș să nu-și realizeze integral planul la producția 
fizică ® O colaborare plină de bunăvoință, dar lipsită de eficiență • Cine și cind 
va rezolva problema bolțului... gordian ? ® Termenele din contract nu sînt facul

tative — un adevăr bine știut, dar ignorat de o serie de furnizori

realizarea prin forjare. Rezultatele 
nu sint rele, dar in timp ce producă
torul — întreprinderea mecanică na
vală Galati susține soluția practică, 
autorul proiectului, ICEPRONAV, 
insistă pe varianta teoretică, deocam
dată nerealizabilâ. Din acest dialog, 
aparent fără ieșire, ies deocamdată 
•cintei la fiecar* nouă „masă rotun-

piesă deosebit de importantă — pen
tagonul. cum o numim noi — prevă
zută cu o coroană danturată, ne ex
plică tovarășul Georgescu. Se toarnă, 
«ub formă de lingou, tn București, la 
„23 August". Se laminează la Rîm- 
nicu Vîlcea, apoi piesa merge la Ga
lați și tn cele din urmă ajung* la

treaza răspundere pentru finalizare* 
ei. Ne-am adresat ministerului nos
tru. Răspunsul suna cam asa : unită
țile respective fac doar utilaj meta
lurgic. Piesele care ne trebuie nouă 
nu intră. în această categorie.

— Se va găsi o rezolvare, In per
spectivă 7

— Ce va fi în perspectivă, nu știu.

Deocamdată avem divergente cu în
treprinderea mecanică pavată Galati 
care, văzind cîte necazuri are din 
cauza noastră, nu le mai contrac
tează. Contractele ferme s-au oprit 
la draga maritimă numărul 9.

Nu-ți trebuie cine știe ce cunoștin
țe ca urmărind firul explicațiilor de 
mai șus să-ți dai seama de un ade
văr : ca orice produs aflat la Început 
de drum, draga maritimă a ridicat o 
serie de probleme organizatorice și 
tehnice, unele deloc, simple. ’ Pentru 
rezolvarea lor au intrat in joc, după 
cum se observă, diferite întreprin
deri, unele cu multă și probată expe
riență. Cită vreme lucrurile nu au 
ajuns la liman, normal era ca toate 
să pună umărul pentru a găsi cît 
mai repede soluțiile necesare. Exis
tă un ordin al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, ne-am notat 
și numărul lui — 110, care stabilește 
responsabilități și termene precise.

— Nu sînt semne că treburile ar 
merge altfel decit înainte, revine to
varășul Valentin Andreescu. Nu se 
simte impulsionarea pe care o aștep
tam cu toții pentru a putea recupera 
rămînerile în urmă șl pentru a intra 
în grafic.

în mod logic, situația creată în 
Jurul drăgilor maritime presupu
ne o concentrare deosebită. Dacă 
tot tn jurul bolțurllor, devenit* peste 
noapte nod gordian, «e va discuta în 
continuare, pe bună dreptate te în

trebi cind va mal rămîne timp si 
pentru fabricarea pieselor respective, 

în plus, iată o sumedenie de 
restante care amenință cu destulă in
sistență graficul de lucru. Șeful ser
viciului aprovizionare, Dumitru Cris- 
tea, ne face cunoscute cîteva din obli
gațiile contractuale neonorate. Obiec
tive sau nu. cauzele care au dus la 
dereglări în cursivitatea aprovizionă
rii nu țin deloc de cald nimănui. De 
aceea le și consemnăm. în speranța 
că vom determina un plus de interes 
în jurul sarcinilor prevăzute tn con
tract și, tocmai de aceea, obligatorii: 

întreprinderea constructoare de 
mașini Reșița : Din opt motoare con
tractate. necesare împingătoarelor, a 
livrat pînă acum numai două.

întreprinderea de mașini electrice 
București : A expediat doar două din 
cele nouă grupuri electrogen* de 
70 kVA necesare drăgilor.

întreprinderea „23 August“-Bucu- 
rești : A contractat zece motoare 
principale pentru drăgi. A livrat 
doar tind. De asemenea, din cele opt 
grupuri electrogene de 120 kVA pen
tru impingătoare n-a livrat nici unul. 
E drept, de promis au promis două. 
Numai că pină la opt. fată în fată cu 
calendarul, nu rămln* loc pentru 
liniște.

Neaqu UDROIU 
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Sctnteii*
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II FAPTUL
în dezbaterea comuniștilor, a oamenilor muncii I

I DIVERS I

Soluții tehnice cerute 
de dezvoltarea producției 

de cărbune
Lucrătorii Institutului de cercetări și proiectări miniere 

pentru cărbune din Petroșani au studiat cu mare atenție 
și au dezbătut sarcinile deosebit de mobilizatoare ce 
rezultă din documentele programatice care vor fi supuse 
aprobării Congresului al XII-lea al partidului, sarcini 
de cea mal mare Însemnătate pentru dezvoltarea pro
ducției de cărbune cocsificabil de la minele din Valea 
Jiului și Banat.

Pentru atingerea acestor obiective cred că este necesar 
să se prevadă in Programul-directivă privind cercetarea 
științifică următoarele măsuri:

• Intensificarea cercetării geologice In clmpurlie 
miniere vechi in vederea unei bune cunoașteri a 
tectonicii, factor hotăritor in luarea deciziilor pri
vind mecanizarea execuției lucrărilor miniere de 
deschidere, pregătire șl in abataje, iar in cîmpurile 
miniere noi pentru creșterea rezervelor geologice 
de bilanț, pe baza cărora să se proiecteze minele noi.

• Creșterea contribuției cercetării și proiectării 
miniere la perfecționarea metodelor și tehnologiilor 
de exploatare, la stabilirea de tehnologii avansate.
• Elaborarea de studii, cercetări și proiecte pri

vind introducerea in continuare a mecanizării com
plexe a operațiunilor grele și cu volum mare de 
muncă în subteran și la suprafață.
• Inițierea unor studii și metode adecvate de ex

ploatare pentru atragerea in circuitul economic a 
unor importante rezerve de cărbune care în prezent 
sînt imobilizate in pillerii de protecție lăsațl pentru 
obiectivele, construcțiile și cursurile de apă.

O Elaborarea de tehnologii șl proiecte pentru 
obiectivele de preparare a cărbunilor din Valea 
Jiului, astfel ca in Viitorul cincinal întreaga produc
ție extrasă din subteran să poată fi preparată pen
tru siderurgie.

Din analizele efectuate cu cadrele tehnice din Valea 
Jiului, pentru asigurarea nivelurilor de producție nece
sare pînă în 1990 și în anii ce vor urma s-âu desprins 
următoarele propuneri :

• Elaborarea unor studii privind realizarea liniei 
de front pentru exploatările miniere, stabilirea do
tărilor cu utilaje și echipamente, dezvoltarea unită
ților de preparare a cărbunelui.
• Inițierea de studii referitoare Ia asigurarea noi

lor exploatări miniere cu energie electrică, apă, 
construcții social-edilitare șl cercetări privind creș
terea capacității de transport a cărbunelui din Valea 
Jiului spre beneficiari.

Inq. Alexandru MICLEA 
directorul Institutului de cercetări 
și proiectări miniere Petroșani

Căi practice de creștere 
a eficienței proceselor 

chimice industriale
Proiectul Programului-directivă de cercetare științifică, 

dezvoltare tehnologică șl de introducere a progresului 
tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principale pînă 
în anul 2000 prevede că în domeniul catalizatorilor se 
vor efectua cercetări pentru creșterea performanțelor 
acestora, diversificarea și realizarea de noi catalizatori 
In care să se Înlocuiască metalele prețioase și care să 
asigure reducerea consumurilor energetice ; de aseme
nea, se vor efectua cercetări pentru realizarea de sisteme 
catalitice de mare eficiență, pe bază de enzime. Catedra 
de chimie generală și tehnologică, din care fac parte, și-a 
Înscris în planul de cercetare sarcina obținerii de catali
zatori sau suporturi catalitice pe baza zeoliților sintetici — 
aluminosilicați care, datorită constituției structurale speci
fice, au selectivitate ridicată și rezistență mai mare la ac
țiunea temperaturii și a componenților nocivi din ames
tecurile reactante. Sîntem conștienți că trebuie să desfă
șurăm o muncă mai susținută pentru obținerea de cata
lizatori cu caracteristici tehnice și calitative superioare 
necesari industriei țării. Unele progrese în această pri
vință s-au realizat, avem o bună experiență, dar cercetă
rile trebuie să fie desfășurate pe un front mai larg șl 
într-o legătură mai strînsă cu producția. De aceea, doresc 
să propun completarea proiectului Programului-directivă 
In domeniul cercetării cu următoarele prevederi :

• Extinderea cercetărilor științifice pentru reali
zarea de catalizatori cu performanțe tehnice supe
rioare, atit in sistemul laboratoarelor universitare, 
cit și în cele din întreprinderi, in vederea ridicării 
eficienței și calității proceselor industriale.
• Paralel cu Îmbunătățirea bazei materiale a la

boratoarelor respective, să se realizeze colaborări 
mai strinse Intre colectivele de cercetare din insti
tute de specialitate, facultăți și întreprinderile in
dustriale consumatoare de catalizatori ; metodele de 
colaborare fiind multiple, cred că la baza acesteia 
trebuie să stea contractele și comenzile ferme.
• Cercetările să fie extinse cu prioritate in di

recția folosirii, drept suporturi catalitice, a unor ma
terii prime indigene ieftine, cum sint tufurile vul
canice, bentonitele, a unor aluminosilicați naturali 
care, supuse la prelucrări relativ reduse, ar putea 
fi folosite in multiplele și variatele procese catali
tice din producția industrială.

Am convingerea că prin intensificarea eforturilor tu
turor specialiștilor se vor obține rezultate tot mai bune 
în realizarea de catalizatori care să contribuie la perfec
ționarea și modernizarea producției. Vom putea răs
punde astfel prompt cerințelor economiei țării, preocu
pării susținute a conducerii partidului pentru creșterea 
mai accentuată a calității producției industriale in viito
rul cincinal.

Prof. dr. Ing. Vaslle ABABI 
decanul Facultății de tehnologie 
chimică a Institutului politehnic lași

Plantele medicinale, 
surse de sănătate — 
valorificate superior

Proiectul de Directive aleJ Congresului al XII-lea pre
vede dublarea producției de medicamente pentru uz 
uman prin asimilarea unor produse cu efect terapeutic 
ridicat și spectru larg de acțiune. Totodată, proiectul 
Programului-directivă de cercetare științifică prevede 
pentru cercetătorii din domeniul chimiei organice fine 
și chimico-farmaceutic sarcina de a realiza noi medica
mente din extracte de plante, țara noastră avind una din 
cele mai bogate flore spontane, de plante medicinale.

O serie de cercetări au drept obiectiv stabilirea con
dițiilor agrobiologice pentru cultivarea unor plante din 
flora spontană sau pentru aclimatizarea anumitor specii 
exotice de mare randament, cu principii active. Deosebit 
de importante sint, in acest sens, cercetările privind 
ameliorarea unor specii prin selecție șl fertilizare, fo
losirea de stimulatori care să permită creșterea conținu
tului de principii active.

Congresul național de farmacie, ale cărui lu
crări s-au desfășurat In aceste zile Ia Bucu
rești, a dezbătut chiar din prima zi o serie de probleme 
și sarcini noi legate de valorificarea superioară a plan
telor medicinale. Este important faptul că producția de 
medicamente pe bază de plante a crescut, față de cea din 
anul 1950, de 166 ori, dar în cincinalul viitor trebuie să 
dobîndim progrese mai relevante șl în acest domeniu. De 
aceea consider necesar să propun ca proiectul Progra
mului-directivă privind cercetarea să fie completat cu 
măsuri de organizare a unor cercetări complexe, inter- 
disciplinare în următoarele direcții :

e Studii farmacognostlce ■ numeroase plante din 
flora spontană și de cultură.

O Studii pentru elaborarea nnor metodologii de 
control al plantelor medicinale (flzico-cbimice și 
fitobiologice).
• Elaborarea de procese tehnologice pentru ex

tragerea de principii active.
• Studii de ameliorare și stimulare a creșterii 

unor specii medicinale.
• Studii privind cartarea economică a plantelor 

medicinale.

Dacă sectorul de sinteză este cel mal bine dezvoltat, 
in prezent este necesară o preocupare mai atentă pentru 
dezvoltarea lntr-o măsură mai mare a sectorului de far
macologie și toxicologie. De asemenea, cred că cercetarea 
și producția In acest domeniu au ajuns In etapa cînd 
testul biodisponibilitățil, care este de natură să influen
țeze eficienta medicamentelor, să devină obligatoriu pen
tru toate medicamentele.

Prof. dr. Ioan CIULEI 
Facultatea de farmacie din 
București

De la fiecare mașină 
modernă - 

o productivitate înaltă
După cum bine se cunoaște. întreruperea funcționării 

mașinilor si utilajelor datorită programărilor nemotivate 
tehnic sau a avariilor poate determina oprirea procesului 
de producție pe O anumită perioadă, uneori cu conse
cințe care depășesc cadrul local al unei întreprinderi. 
Așa cum produsul trebuie realizat în condiții de efi
cientă economică. în mod similar întreținerea — ca parte 
implicită a funcției de producție — trebuie să se reali
zeze in condiții de economicitate. In acest context. între
ținerea mașinilor și utilajelor tehnologice teprezlntă o 
parte importantă in efortul depus pentru creșterea efi
cientei produselor.

De ce insist asupra acestor idei ? Pentru că, deși sint 
acceptate in principiu de cadrele de conducere din in
dustrie. în practica curentă ele nu se bucură de atenția 
cuvenită. Un indiciu : însuși randamentul scăzut al 
unor mașini și utilaje moderne, care. In condițiile unei 
funcționări normale, de durată, ar trebui să realizeze o 
productivitate mult mai înaltă.

Necesitatea introducerii sistemelor moderne pentru 
conducerea activităților de întreținere funcțională și re
parații la utilajele tehnologice rezultă din cerința obiec
tivă a concordanței sistemelor de conducere și organi
zare a activităților de întreținere și reparații, care tre
buie să fie eficiente, cu dotarea tehnică nouă — meca
nizată șl automatizată. Obiectivul fundamental al siste
melor moderne trebuie să-l reprezinte creșterea substan
țială a timpului efectiv de funcționare a fiecărui utilaj, 
corelat cu economicitatea cheltuielilor pentru întreținerea 
sa în condiții de siguranță în exploatare și obținerea 
de beneficii rezultate din surplusul de produse de bună 
calitate.

în majoritatea covîrșitoare a țărilor dezvoltate Indus
trial, aceste sisteme de tip funcțional sint deja introduse 
și generalizate sau se află în etapa introducerii etapi- 
zate, exemple semnificative în acest sens oferind Anglia, 
R.F.G., R. S. Cehoslovacă, Italia etc.

La Combinatul siderurgic din Galați, pe baza expe
rienței acumulate, s-a proiectat și se află în stadiul im
plementării parțiale un sistem nou de întreținere func
țională a utilajelor tehnologice. In baza sarcinilor reie
șite din capitolul „întreținerea și repararea fondurilor 
fixe", cuprins în proiectul Directivelor Congresului al 
XII-lea al partidului, propun includerea în Programul- 
directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și de introducere a progresului tehnic, ce se va defini
tiva. măsuri privind :

• Introducerea sistemelor moderne pentru condu
cerea activităților de întreținere funcțională și re
parații la utilajele tehnologice.
• Asigurarea echipamentelor pentru prelucrarea 

automată a datelor șl pentru prelucrarea mecani
zată a documentațiilor tehnice.

Ing. Pavel NICOLAE 
analist la Centrul de calcul 
al Combinatului siderurgic 
Galați
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„Vâ mulfumesc, 
oameni buni!"

Ion Toma, electrician la între
prinderea „Plafar", a fost acci
dentat, suferind grave arsuri pe 
o mare parte a corpului. A fost 
internat de urgență la Spitalul 
de chirurgie plastică și repara
torie din București, unde medi
cii „au făcut tot Ce-a fost 
omenește posibil — ne scrie el — 
pentru a mă salva. In ajutorul 
meu au sărit, ca unul, colegii 
de muncă, pentru a-mi dărui 
picăturile de singe salvatoare. 
Dar cel mai mult si mai mult 
m-a impresionat gestul lui 
T. Paraschiv și C. Stanciu, care 
s-au internat alături de mine in 
spital pentru a contribui la 
transplantul de piele, fără de 
care astăzi nu mai eram in mij
locul familiei, la locul de mun
că, in viață. Pentru tot ce au 
făcut pentru salvarea, mea toți 
acești minunați oameni, le aduc 
cele mai calde mulțumiri".
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| Tușa Ținea

I Trăiește in satul Braniștea, ju
dețul Ilfov, o mamă a șapte co- I 
pii, bunică a 30 de nepoți: Tinea I
Banu. Citu-i ziulica de mare, ’ 

Itușa Ținea trebăluiește prin ■
casă si prin ogradă, deretică, 
spală, coase și, pe deasupra, mai I 

I„vede" si de nepoți. Unul din
cei șapte copii ai săi. Hit, in I 
virsta de 77 de ani, spunea că, | 
de cind se Știe pe lume, mama

Ilui a muncit si muncește fără ■ 
preget. Tocmai in muncă este și I 
„secretul" longevității sale. Zile? ■

Ile acestea, tusa Tinea a împlinit 
respectabila virstă de 100 de ani.
Multi înainte, tușă Tinea ! |

cinema
Poezia lui Alexandru 

Philippide din „Vis și cău
tare" (editura „Cartea Ro
mânească". 1979) ni se dez
văluie. cu o extraordinară 
artă a simplității clasice, 
nicidecum asumată încifră- 
rilor lingvistice, sau unul 
ermetism de suprafață, ste
ril : ca un impresionant șl 
justificat testament liric. Ca 
și Arghezi sau Blaga — Al. 
Philippide face parte din 
această aleasă familie de 
spirite — poetul îsi rosteș
te într-un limbaj sobru, 
atinfiind muzicalitatea im
nului. învățătura trasă 
dintr-o viată si dintr-un 
destin, fără să cadă in la
mentații sentimentale. Ul
timul Philippide ni se Înfă
țișează în armura unui în
țelept. care își suportă des
tinul cu o seninătate tulbu
rătoare. Timpul și moartea 
nu-i produc neliniști, aces
tea, istoria care îl va jude
ca nu-1 fac să treacă pragul 
fragil al spaimei și să as
culte cutremurat sirenele 
neantului, căci el știe, cu
noaște lumea, ca spectacol, 
ca extraordinară revelație 
a universului deposedat de 
mistere. Poetul este Intru 
totul un filosof : ajuns la 
o vîrstă care condiționează 
retrospectiva, bilanțul defi
nitiv, Alexandru Philippi
de interoghează existenta 
cu luciditate. El trage din 
experiența avută ideile care 
reprezintă o morală, un stil 
de viață — dovedind o ex
cepțională intuiție a meta
morfozelor prin care a tre
cut viata care naște mituri, 
și existenta care prelun
gește In timp, eșecurile sau 
dramele — vestește solemn

Împlinirea rodului. Totul 
fiind judecat din perspec
tiva eternității : „Șl dacă 
universul fără sflrșit trăieș
te / Să știm că omu-ncepe 
in el și-n el sfîrșește / Ros- 
togolindu-se din azi în ieri. / 
Destinul nostru nu-i scris 
nicăieri".

Poezia este pentru Ale
xandru Philippide un act 
de cunoaștere, o lumină 
profetică smulsă din noap
tea universului și pusă să

de cosmo-fantezil II — A- 
colo-i țelul marii poezii. / 
— Ce-i marea poezie ? 
Vorbă-n vînt / Cu care 
ne-amăgim : comod cu- 
vînt / Cu care lesne-aco- 
peri ce nu știi. / Mai bine 
să ne-ntoarcem ne pămînt 
I Si părăsind călătoria-n 
vid. / Să cultivăm grădina 
lui Candid. / Lăsînd închi
puirea să măsoare / Ilu- 
zia-n continuă mișcare 
/ A telurilor drumurilor

întreaga Istorie Pe care * 
străbătut-o. Poemul este o- 
glinda unei realități isto
rice reînviate într-o mare 
conștiință. Personajele au 
devenit simboluri. Ca si 
Mihail Sadoveanu. Alexan
dru Philippide rememorea
ză mitologia națională cu 
sentimentul că reintegrează 
realității o nouă valoare, 
fundamentală pentru defi
nirea structurii fenomenu
lui românesc.

Alexandru PHILIPPIDE

„VIS ȘI CĂUTARE-
vorbească în limbajul ade
vărului recuperat, un vis 
care a trecut apele medi
tației. născîndu-se dintr-un 
suflet care nu disprețuieș
te bucuria. Poetul își asu
mă căutarea, disponibili
tatea de a crea iluziei un 
trup, himerei un timp și 
un spațiu, ca să fie recu
noscută ca ființă reală a 
vieții ; deschiderea spre 
lume șl civilizație; visul 
lucid care să cucerească 
din real geometria poeziei. 
Estetica poeziei lui Phi
lippide Izvorăște din voin
ța de a logodi imaginația 
cu cunoașterea, ideea cu 
realul, memoria cu viata. 
Istoria cu conștiința: .,— Nu 
ești sătul de colindat prin 
stele. / Prin miliardele de 
ani-lumină. / Cit zice-se 
că-i drumul pînTa ele. / 
Chiar cu închipuirea cea 
mai plină / De cosmos si

lungi, / La care să visezi, 
să riu ajungi... / Și poa- 
te-aici s-ar intimpla să 
fie / Și mult rîvnita mare 
poezie / Ispititoare — / 
Căci totul este vis și cău
tare."

Reconstituirea „romanu
lui" de familie („Omagiu 
unei umbre") este un semn 
că poetul nu-și poate a- 
bandona istoria, că trăieș
te în directă alianță cu tre
cutul. pe care Alexandru 
Philippide îl păstrează în 
sine ca pe un mit fără de 
moarte. „Omagiul unei um
bre" este o reîntoarcere în 
istorie, o eternizare a ei. 
un elogiu adus acelui stră
moș care a scris întîia 
oară cuvîntul-emblemă: 
România. Poemul reface 
liric originile unei familii, 
dar. mai ales, ne pune fată 
in față cu o conștiință care 
s-a transformat în destin si 
un destin care și-a asumat

Clasicismul elenlzat al 
lui Philippide îl descoperim 
in imaginația miturilor : 
lumea tinjește după forme
le originare, după cerul 
grecesc, hamletizind pe ilu
ziile îndoielii, in voința de 
a recuceri poeziei spațiul 
primordial. Toate poemele 
lui Alexandru Philippide 
trăiesc din meditație, din 
vis și căutare, sint ilumină
rile unei gindiri profetice. 
Și un poem ca „întoarcere" 
poate fi înțeles, definit, ca 
una dintre cele mai pro
funde. mai grave meditații 
asupra condiției umane. 
Scris în anul 1942. înainte 
ca Albert Camus și Andră 
Malraux să-și fi teoretizat 
principiile filosofiei existen
țialiste. Alexandru Philip
pide creează o imagine tra
gică a omului înstrăinat, 
amenințat, rupt de natură, 
întors cu fața către marele 
vid. către o istorie fără

conștiință. Ca într-un sce
nariu neorealist, revedem 
dramele civilizației sub zo
dia războiului. Angajarea 
poetului in viața lumii este 
totală. Profeticul Alexan
dru Philippide ia diagnos
ticul unei vîrste a omeni
rii care cunoaște orașul in
vadat de mașinism. o „via
ță de cutie", acel teribil 
fenomen de involuție mo
rală și spirituală cînd „Noi 
nu mai știm să vorbim 
cu-o floare". „întoarcere" 
traduce coșmarurile unei 
existente absurde, fără lu
mina rațiunii. într-un de
cor de Goya, și unde pre
zența poetului devine o ne
cesitate absolută : „Fii feri
cit că vîntul negru-al urii 
/ Nu poate-atinge fruntea 
curată a naturii 1 / Deci 
lasă fierul roșeai invectivei 
/ Si moaie-ți pana-n cerul 
amurgului de mai ; / Nu 
mai striga pieirea Chaldeii 
și-a Ninivei I Ci cintă o 
eglogă dintr-un arhaic nai I 
[...] Din ceața care-atir- 
nă-n inimi deasă. / Vei pu- 
ne-n versul tău cu sunet 
plin / Lumina mare-a ce
rului deplin I Și bucu- 
ria-ntoarcerii acasă."

Poemele lui Alexandru 
Philippide sînt o magis
trală lecție de autentică 
poezie. Prin temele si idei
le care le Incorporează li
ric, prin adîncimea reflec
ției, acordată cu ritmul 
emoțiilor, cu o muzicali
tate de orgă și de flaut, 
ea ne reamintește că ma
rea poezie este expresia 
directă a unei vocații fun
damentale, împlinită prin 
larga receptare a lumii.

Zaharla 
SANGEORZAN

•Luca cel sărac x SCALA — 1'5;
17,30; 20.
• închiriem apartament cu copil x 
VICTORIA — 16; 18; 20.
• Calea vieții : CENTRAL — 15;
17,15; 19,30.
• Intîlnire de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45; 19,30.
• Ploaia (în cadrul „Zilelor fil
mului din Bangladesh") : CINEMA 
STUDIO — 13,30; 16,30; 19,30.
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii s CINEMA STUDIO — 10. PA- 
fTPA — 17 4s; • TiA
• Pinocchio : PACEA — 13.30.
• Lebedele sălbatice — 9.15; 10,45; 
12,15; 13,45; 15.30, Nu pot trăi fără 
lăutari — 18; 20 : DOINA.
• Ecaterina Teodoroiu : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Piedone Africanul s LUCEAFĂ
RUL — 13; 15,30; 18; 20,30. BUCU
REȘTI — 14; 16,45; 19,30. MODERN
— 9; 11.30; 14.15; 17; 19,45.
• Mihail, cline de circ : BUCEGI
— 16; 18; 20, COSMOS — 12,30; 
1'5,30; 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămtn cu tine : CA
PITOL — 13.30; 15,45; 18; 20,13,
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 30,15, GLORIA — 9; LI, 15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.30.
• Ora zero : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 30.15.
• Jachetele galbene : LIRA — 16; 
18; 20, GIULEȘTI — 9; 11; 13.15; 
15.30; 17,45; 30.
• Cineva ca tine : FESTIVAL — 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA - 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Uraganul vine de la Navarone x
FAVORIT — 8.45; 11.30: 14.15; 17; 
19,45, EXCELSIOR — 9; 11,45; 14.30; 
17,15 ; 20, MELODIA — 9 ; 11,45 ;
<4,15; 17; 19,45.
• Teatrul cel Mare x FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Omul-păianjen : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 1-8; 20. MIORIȚA
— 9; U.15: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Fratele călăului X DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 30.
• tn numele papei rege x BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Brațele Afroditei x DACIA — •;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ultima frontieră a morțil : FE
RENTARI — 15.30; 17,30; 19,30.
• Hoțul din Bagdad : COTROCENI
— 15,30; 17,45; 20, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

• Alibi pentru un prieten t VOL
GA — fl; 11,4®; 14,30; lff.15; 30.
• Capcană pentru rață x VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Un om in loden : POPULAR — 
16-J 18; 30.
• Lumea Atlantldel x MUNCA — 
16; 18; 20.
• Călărețul cu eșarfă albă x FLA- 
CARA — 15,30; 17,45; 20.
• Zburați In Înaltul cerului x PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre

| Ungă lacul 
Bucura

Drumeții care bat in aceste 
zile potecile masivului Retezat 

Iși ajung pină la lacul Bucura 
intilnesc pe o stincă abruptă, de 
un pitoresc aparte, o placă de 
metal cromat. Un semn că pe 

Ialci au trecut echipajele „Cute
zătorii". Mai exact, pionierii 
din Tg- Jiu, intre care si eleva 

IAndrițoiu Felicia, de la Școala 
generală nr. 2, care ne scrie : 
„Eu fac parte din echipajul „Li- 
tovoi", dar meritul că ne-am 

I cățărat pe stinca aceea, cu des
tulă greutate, nu este numai al 
nostru, ci si al colegilor din 

I echipajul „Burebista" de la
Școala generală nr. 5. Ambele 
echipaje — „Litovoi" șl „Bure- 

Ibista", cu nume de rezonantă In 
istoria neamului — s-au ajutat 
reciproc și s-au gindit să lase un 
semn în urma lor, pentru ca 

I drumetți care ajung pînă la la
cul Bucura să se... bucure. O să 
mai auziți de noi".

■ S-auzim numai de bine.

Mistrețul 
I din Ardan
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Utilitatea socială a operei durate
(Urmare din pag. I)
cetinesc ritmurile firești ale activi
tăților. și atmosfera de lucru se de
teriorează pe răstimpuri mai scurte 
ori mai lungi.

Din fericire, ne cheamă însă la tn- 
tllniri beneficiarii. Ne cheamă aceia 
pentru care scriem, de fapt, cărțile 
noastre. Și care sînt in mod real in
teresați de ceea ce scriem. Ei for
mează marele si adevăratul nostru 
public, cel care vrea să știe, să se 
Instruiască in toate direcțiile necesa
re spiritului uman, cu o fervoare, cu 
o Insistentă care impresionează șl 
convinge.

Ne cheamă muncitorii din marile 
centre industriale, ne cheamă pro
fesorii din toate județele tării, ne 
cheamă tinerii studioși, ba chiar pu
blicul larg prin intermediul centrelor 
de librărie. Vremea noastră este o 
vreme a contactelor umane, a comu
nicării directe, vii. și cînd cineva ci
tește o carte, dorește sâ se intîl- 
nească. in modul cel mai firesc, cu 
cel care a scris-o. Nu dintr-o cu
riozitate oarecare, de ordin fiziono
mie; să zicem. Ci dintr-o nevoie in
terioară de răspuns la întrebările de 
cultură, de cunoaștere. Viata ideilor 
se atestă în dezbateri, in confrun
tări publice, tn dialogîil strîns din
tre autori și cititori. Acolo se ve
rifică adevărul si autenticitatea șl 
mal cu seamă funcționalitatea celor

scrise, căci beneficiarul însuși vor
bește despre felul în care lucrarea 
satisface necesitățile sale de infor
mare într-un anumit domeniu sau de 
sinteză a cunoștințelor dobindite în 
prealabil.

întîlnirile au loc, desigur, cu e- 
moții de ambele părți la Început. 
Dar, treptat, contactul se stabilește, 
și întrebările, și judecățile se des
fășoară normal, liniștit, cu singura 
dorință a elucidării lucrurilor necla
re. Uneori întrebările pot avea un 
aer mai naiv, mai stîngaci. referi
rile se pot arăta mal puțin adecva
te. Ceea ce este însă extraordinar de 
tonic e calitatea generală a judecă
ților : dreaptă, nepărtinitoare, depar
te de orice insidioase subiectivități. 
Oamenii muncii cu care te intîlnești 
nu te măgulesc și nu te ofensează. 
Cu un sens acut al demnității o- 
menești. ei prețuiesc lucrul făcut de 
alții și-l judecă precum il judecă pe 
al lor. cumpănit, echilibrat, cu in
dispensabila obiectivitate a celui care 
știe ce înseamnă munca și valoarea, 
efortul creator de bunuri materiale 
si spirituale. Opiniile lor ne întă
resc și ne stimulează, ne fac să re
venim asupra unor lucruri pentru a 
le îmbunătăți cu conștiința că in
tr-adevăr așa trebuie, ne dau certi
tudinea utilității muncii pe care am 
depus-o și o vom depune mal de
parte.

(Urmare din pag. I)
viziuni intr-o grandioasă realitate. Dar 
pentru a ajunge aici a trebuit să 
treacă prin ani crunți de ilegalitate, 
de dictatură fascistă, de război odios, 
să pregătească și să înfăptuiască re
voluția Eliberării, să urce, mobilizind 
intr-o unică, mare conștiință între
gul popor, treaptă cu treaptă, anii 
reconstrucției postbelice și ai Înte
meierii României socialiste.

Sistemul hidroenergetic e azi o re
alitate. Dar nu o realitate închisă, cl 
una dinamică, aflată in plină expan
siune înspre desăvîrșire. Acum, în 
preajma istoricului eveniment pe 
care-1 va insemna cel „ de-al 
XII-lea Congres al partidului, o pu
tem spune fără nici o teamă de e- 
xagerare. avind in același timp po
sibilitatea să prețuim retrospectiv a- 
cest drum epopeic care ne-a adus 
intr-o etapă de apogeu a istoriei 
noastre de peste două mii de ani.

Am avut de curind marea cinste 
de a fi invitat printre constructorii 
complexului hidroenergetic de pe 
Rîul Mare-Retezat. prilej fericit 
pentru oricare scriitor ce aspiră in
sure un contact nemijlocit cu reali
tățile de azi ale patriei. Mi-a apă
rut astfel, bunăoară, mult mai evi
dentă și mai profundă înrudirea 
și apropierea care s-a făcut din- 
totdeauna între constructor si ar
tist ale căror nebănuit de vechi și 
de statornice legături sînt dealtfel 
consemnate în marile cârti ale lu
mii. Și constructorul și artistul se 
străduiesc deopotrivă pentru bună

starea materială sau spirituală — 
ori și materială și spirituală — a 
neamului lor. Și unul și altul iși 
concep lucrarea în așa tel incit să 
înfrunte timpul, cu alte cuvinte aspi
ră înspre durată — superbă și su
premă ambiție ! Să ne amintim doar 
că pentru a construi românii folo
sesc și cuvintul a dura, care impli
că înțelesul de Îndelungă dăinuire. In 
sflrșit, și unul și celălalt învestesc 
in creația lor un volum incredibil 
de energie, de muncă si, nu in ulti

asemenea unică tn lume, care este 
romanul „Ion", lui Rebreanu. singur 
cum era. i-au trebuit 120 de luni. 
Două construcții, două valori. ■ două 
structuri.

O permanentă ă Întregii noastre 
evoluții ca popor este chemarea con
strucției. Dacă vitregia vremilor nu a 
îngăduit întotdeauna împlinirea ei. 
nu e vina poporului. Este însă me
ritul Partidului Comunist Român că 
in anii noștri această chemare s-a 
Întrupat, adăugindu-i-se. cu clarvi

O grandioasă realitate
mul rlnd. de pasiune, ceea ce ne În
dreptățește să apreciem că așază la 
temelia creației însăși viata lor. Așâ 
s-a si născut dealtfel una dintre cele 
mai frumoase legende din trecutul 
popoarelor, care la noi poartă nume
le fabulos al Meșterului Manole, de- 
sâvirșită sinteză între creația mate
rială si cea spirituală. Așa s-a ajuns 
dealtfel la adevărul că orice operă se 
alcătuiește din structuri. Iar cuvintul 
structură vine din latinescul struo- 
struere care înseamnă a construi. 
Pentru a desăvîrși enorma structură 
hidroenergetică de pe Rîul Mare-Re
tezat. care, prin unele repere ale ei. 
va fi unică tn lume, acei oameni 
aleși, multi citi sînt au nevoie de 
impresionantul timp de 76 de luni. 
Tot astfel, pentru a desăvirst. să zi
cem, acea inegalabilă structură, de

ziune și rigoare științifică, o nouă 
dimensiune, singura capabilă să ne 
asigure competitivitatea cu cele mai 
avansate popoare ale lumii : dimen
siunea epopeică. Ne sint vii in me
morie cuvintele adresate creatorilor, 
tn această vară, de secretarul general 
al partidului, cuvinte calde, de încre
dere in talentul și patriotismul artiș
tilor noștri capabili să dăruiască po
porului opere noi. străbătute de vi
goarea elanului constructiv, epopeic, 
ale națiunii noastre, creații monu
mentale în toate domeniile, pa mă
sura caracteristicii esențiale a peri
oadei pe care o străbatem, la înălți
mea unui viitor grandios, prefigurat 
de documentele congresului aflate 
acum in larga dezbatere a Întregului 
nostru popor. Scriitorilor partidul 
le-a încredințat sarcina de mare răs

• A.R.I.A. (la sala Palatului spor
turilor șl culturii) : Concert extra
ordinar cu formația vocal-instru- 
mentală „STYLISTICS" din S.U.A.
— 17; 20.
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 15, Alexandru 
Lăpușneanu — 20, (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 15,30. Elegie — 
13.
• Opera Română ! Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 19.30. (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cel goi — 10.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic) : 
A cincea lebădă — 19.30, (sala 
Giulești) : Haina cu două fețe —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ctntațl 
cu mine un cintec — 18.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Boema ride, 
cintă șt dansează — 19.30, (la Sala 
Palatului) : Costică, ne vede lu
mea 1 — 19,30.
• Teatrul „Ion VasHescu" : Disco
— 19,30.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Recrea
ția mare — 17.
• Circul București : Olimpic clre
— 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. î A
treia țeapă — 19,30. '
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Ziua In amiaza mare mai 
multi mistreți au dat buzna spre 
salul Ardan, comuna Șieu (Bis- 
trița-Năsăud). Unul dintre ei, 
mai colțos și fioros, a început să 
alerge pe șoseaua principală, h 
calea sa, mistrețul l-a doborit pt 
Gavril Budecan, om la 50 de 
ani. care și-a pierdut viata, iar 
alți patru consăteni au ajuns 
răniți la spitalul județean. Săl
băticiunea a reușit să scape cu 
colții întregi. E rindul vânători
lor să-i vină de hac.

Regrete tîrzii
Intre G.S. din Predeal (om 

trecut de 60 de ani) și soția sa, 
cu care a trăit o viață, au inter
venit, in ultimul timp, neînțele
geri. Pentru a pune capăt certu
rilor, sofia s-a retras intr-o ca
meră. Văzind că nu i se mai 
dă ascultare. G.S. a făcut rost de 
niște benzină, a aruncat pe lu
crurile din camera unde se re
trăsese soția și a scăpărat un 
chibrit. Noroc că au intervenit 
rapid pompierii... Acum. G. S. iși 
regretă sincer — și il credem pe 
cuvint — isprava. Dar si mai 
bine era dacă n-avCa ce regreta.

Trei ciobănei...

I 
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pundere de a construi prin operele 
lor epopeea națională care să dea 
expresie artistică necontenitului efort 
înspre mai bine al acestui popor din 
cele mai vechi timpuri pînă in lu
minoasa zi de azi. De asemenea, 
constructorii și-au asumat in fața 
partidului misiunea de înaltă răspun
dere de a da viată epopeii construc
ției materiale, garanție a înaintării 
noastre ireversibile pe drumul teme
rar al edificării unei societăți noi. li
bere și demne. Dacă n-ar fi să ne 
gîndim decit la Cei 173 de metri care 
vor face ca barajul de pe Riul Mare 
să fie cel mai înalt din tară, și încă 
ar fi destul ca nimeni să nu pună la 
îndoială că strădania tenace a con
structorilor "din acest străvechi colț 
de tară românească va naște in
tr-adevăr o creație epopeică. Și nu 
există azi nici o Îndoială că vor reuși, 
după cum nu există nici O îndoială 
că si cei ce muncesc pe tărîmul crea
ției spirituale vor reuși, căci si unii 
si alții înaltă intru durată.

Scriitorul român a avut întotdeau
na. și cu atit mai mult are azi. un 
acut sentiment al rădăcinilor prin 
care se află indestructibil legat de 
trecutul și prezentul acestui pămînt. 
Lui îi este limpede marea răspunde
re pe care o are de a contribui la ac
tivitatea de educare și formare a 
conștiinței socialiste a omului nou, 
participant conștient la făurirea des
tinului liber al propriului său popor. 
El e conștient că singura cale este 
aceea a slujirii adevărului, a pro
pagării valorilor șl idealurilor noas
tre comuniste.

INu sint — cum zice „Miorița* I 
>— nici vrinceni, nici moldoveni, I 
nici ungureni. Sint, get-beget,

Ibistrițeni. Mal exact, din comu- ■ 
na Lechința. Zilele trecute, lă- I 
sindu-și turma de mioare să ■ 
pască in voie, cei trei ciobănei

Iau inceput să tăifăsuiască de I 
una, de alta. Luindu-se cu vor- | 
ba, n-au observat că, la un mo-

Iment dat, speriate, oile- au ■ 
inceput să se arunce in salturi I 
acrobatice intr-o viroagă. Pentru • 
131 dintre ele, salturile au fost .

I fatale.
De cind cu isprava, cei trei I 

păstori și-au ascuns fluierele.

ICică aricit ar sufla in ele. tot a I 
pagubă fluieră.
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Pachetul 
buclucaș

La militia municipiului Satu 
Mare s-a prezentat un cetățean 
cu o pereche de bocanci de schi. 
„Poate n-o să mă credeți — 
a spus el — dar i-am găsit in ci
mitir". întrebat asupra împreju
rărilor in care i-a găsit, el a is
torisit că il observase pe un in
divid care ieșea din cimitir cu 
un pachet la subsuoară. Părin- 
du-i-se suspect mersul său pe 
furiș, precipitat, s-a dus pe ur
mele lui și a găsit un pachet 
in care se aflau bocancii de 
schi. Probabil că tot bocanci 
avea șl in celălalt pachet.

Și uite-așa, devenind detectiv 
fără să vrea, cu bocancii găsiți 
el a contribuit la... încălțarea 
făptașului.

Acum se caută păgubașii.

I 
I 
I 
I 
I
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Rubrică realizată de 
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteil” 
“ —— —— saao aaa—J
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat. Consiliului de Miniștri și al ponorului Republicii De
mocrate Germane, vă mulțumim cordial dumneavoastră. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și tuturor cetățenilor tării dumneavoastră, pen
tru salutările si felicitările transmise cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
Întemeierii Republicii Democrate Germane.

Ne bucură mult aprecierile exprimate fată de succesele obținute de oa
menii muncii din R.D.G., sub conducerea Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Sintem convinși că, in spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală din 12 mai 1972 și al Declarației comune din 10 iunie 1977, re
lațiile prietenești dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor dezvolta 
și adinei în continuare, in folosul reciproc. în interesul socialismului și păcii.

Vă dorim dumneavoastră, stimat! tovarăși, tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România, noi succese în pregătirea Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, în edificarea. societății socialiste multilateral 
dezvoltate, sănătate, putere de muhcă si fericire personală.

ERICH HONECKER •
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Alături de poporul meu. vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru 
cordialele felicitări ne care mi le-ati adresat cu prilejul sărbătorii naționale 
a Spaniei și. la rindul meu. vă transmit cele mai călduroase urări pentru 
fericirea personală a Excelentei Voastre și pentru bunăstarea și prosperitatea 
națiunii dumneavoastră.

Regele JUAN CARLOS

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de sensibili la amabilul mesai trimis cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii San Marino, exprimăm, la rindul nostru, dorința întăririi pe 
mai departe a relațiilor prietenești dintre țările noastre și urări de pace și 
bunăstare pentru poporul român prieten și fericire personală Excelenței 
Voastre. >

GIUSEPPE AMICI GERMANO DEBIAGI 
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU"

Sesiune științifică consacrată 
Congresului al XII-lea al partidului

Vineri s-au încheiat lucrările se
siunii științifice organizate de Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" in cinstea 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. Au participat cadre 
didactice și științifice, activiști de 
partid, doctoranzi, student! și cursanti.

Sesiunea a pus în evidentă contri
buția originală a partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Îmbogățirea teoriei și practicii con
strucției socialiste, la solutionarea în 
ințeresul popoarelor a rtlarilor pro
bleme ale lumii contemporane. S-a 
subliniat că documentele Congresului 
al XII-lea al partidului. ' expresie a 
aplicării și dezvoltării creatoare 
a teoriei socialismului științific la 
condițiile României, ale epocii con
temporane, constituie o nouă si 
strălucită confirmare a justeței si 
caracterului profund științific ce de
finesc politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, întreaga 
strategie a construcției socialiste si 
comuniste în tara noastră. S-a arătat, 
în același timp, că aceste documente, 
elaborate sub îndrumarea si cu con
tribuția secretarului general al parti
dului. prefigurează cu clarviziune re
voluta " progresele de viitor ale 
pope nostru. Au fost exprimate
adezii. ^teolină la prevederile do- 
cumentelor^congresului și angaja
mentul de a contribui Ia traducerea 
lor in viată.

Lucrările sesiunii științifice au tre
cut, totodată, în revistă principalele 
rezultate obținute în activitatea de 
cercetare științifică, teoretică si apli
cativă desfășurată, in ultimii ani. de 
cadrele didactice, cercetătorii, stu
denții și cursanții academiei. într-o 
strinsă colaborare cu activiștii de 
partid si de stat, cu cadre din condu
cerea unor unităti si organisme eco
nomice, social-politice si ideologice.

într-o atmosferă de vibrant entu- ■ 
xiasm. participantii la sesiune au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune : în aceste momente, noi. 
participantii la sesiunea științifică, 
ne îndreptăm gîndurile și sentimen
tele noastre pline de recunoștință si 
aleasă considerație sure dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, care ati devenit un model 
de ginditor si militant revoluționar, 
de patriot înflăcărat si internationa
list consecvent, luptător neînfricat 
pentru binele și fericirea poporului, 
pentru cauza socialismului si comu
nismului.

în perioada ultimului deceniu si 
jumătate., de Cind vă aflati in frun
tea partidului și statului, dumnea
voastră ati găsit întotdeauna răgazul

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Lotul național 
pentru meciul cu Iugoslavia

După cum s-a anuntat. miercuri, 
31 octombrie, va avea loc la Kossov- 
ska — Mitrovita meciulrretur dintre 
echipele de fotbal ale României și 
Iugoslaviei, din cadrul campionatu
lui european. în vederea acestei în-

Azi, în divizia „A“
Astăzi se desfășoară meciurile e- 

tapei a 12-a a campionatului diviziei 
A la fotbal. în Capitală este pro
gramat un singur joc : Sportul stu
dențesc — Chimia Rm. Vilceâ, ce se 
va disputa pe stadionul Republicii.

în tară vor avea loc următoare
le partide : S.C. Bacău — Politeh
nica Timișoara ; A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Baia Mare ; C.S. Tirgoviște — 
Dinamo ; Olimpia Satu Mare — U- 
niversitatea Craiova ; F.C. Argeș Pi
tești — Steaua : Universitatea Cluj- 
Napoca — Gloria Buzău ; Jiul Petro
șani — F.C. Scornicești ; F.C.M. 
Galati — Politehnica Iași.

Toate meciurile vor începe la ora 
15,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate intîlnirile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I. in ca
drul emisiunii „Fotbal minut cu mi
nut". din jurul orei 14,45. 

să vă aplecați cu clarviziune asupra 
îndrumării cercetării științifice, ac- 
ționind pentru sporirea roiului ști
ințelor sociale în viata societății noas
tre, pentru crearea unui climat ideo
logic favorabil afirmării ideilor no
vatoare, gîndirii cutezătoare, aducînd 
prin opera dumneavoastră o contri
buție de o excepțională valoare la 
dezvoltarea creatoare a gîndirii si 
experienței revoluționare.

Sintem pe deplin conștienti că, in 
raport cu exigențele pe care con
ducerea partidului, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le ( manifestați 
față de întreaga activitate teoretică 
și de cercetare in științele sociale, 
fată de academia noastră de partid, 
mai avem de făcut noi și importante 
eforturi. Odată cu preocuparea con
stantă de formare și perfecționare a 
cadrelor și în strînsă legătură cu ea, 
vom mobiliza întreg potențialul nos
tru științific pentru a contribui în și 
mâl mare măsură la solutionarea 
unor probleme practice, la îmbogă
țirea vieții științifice și ideologice a 
țării și pentru a fi mai prezenți în 
dialogul și confruntarea de idei pe 
plan internațional, determinînd o 
nouă calitate în întreaga noastră 
activitate de pregătire și perfecțio
nare a activiștilor revoluționari și de 
cercetare științifică.

îndemnul dumneavoastră perma
nent spre o gîndire și o abordare 
multilaterală, în spirit revoluționar, 
a problemelor construcției socialiste 
și ale lumii contemporane, exemplul 
ce-1 oferă opera dumneavoastră 
teoretică și practică, care se bucură 
de o largă apreciere internațională, 
constituie pentru noi o nesecată 
sursă de inspirație pentru perfecțio
narea continuă a activității noastre 
in acest domeniu.

Alături de toți comuniștii patriei, 
de întregul popor, colectivul nostru 
își exprimă și cu acest prilej deplina 
sa adeziune la propunerea privind 
realegerea dumneavoastră, la cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R., in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, văzînd în aceasta ga
ranția sigură a înaintării ferme a 
României pe calea socialismului și 
comunismului.

Ne exprimăm incă o dată, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea și devotamen
tul nostru profund fată de politica 
partidului și statului și vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a asigura continua perfec
ționare a activității de pregătire a 
militanților revoluționari, gata de 
orice sacrificiu pentru cauza parti
dului și poporului, a socialismului și 
comunismului.

tilniri. federația noastră de speciali
tate a alcătuit următorul Iot : Cristian, 
Iordache — Tilihoi, Ștefănescu, Sa- 
meș. Nicolae. Munteanu. Koller. Dinu, 
Boloni, Stoica. Mulțescu, M. Rădu- 
canu. Crișan. Camătaru și Bălăci.

Repunerea în drepturi 
a Comitetului olimpic 

chinez
Comisia executivă a Comitetu

lui international olimpic. întrunită la 
Nagoya (Japonia), a adoptat o hotă- 
rire privind repunerea in drepturi a 
Comitetului olimpic chinez..

Hotărirea menționează "că N.O.C. 
— Comitetul național olimpic al R.P. 
Chineze — va fi numit „Comitetul 
olimpic chinez". Imnul și drapelul 
comitetului național olimpic vor fi 
imnul și drapelul R.P. Chineze. Co
mitetul cu sediul in Taipei se va 
numi ..Comitetul olimpic chinez de 
la Taipei", iar imnul și drapelul său 
vor fi altele decit cele folosite în 
prezent și vor trebui aprobate de că
tre consiliul de conducere al C.I.O.

Rezoluția urmează a fi aprobată de 
viitoarea reuniune a Comitetului in
ternational olimpic. (Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru ai guvernului, l-a 
primit vineri pe L. A. Kostandov, 
ministrul industriei chimice al Uniu
nii Sovietice.

în cursul întrevederii ș-a relevat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a 
legăturilor de prietenie si colaborare 
statornicite între România si U.R.S.S., 
precum și posibilitățile pe care dez
voltarea in ritm înalt a economiilor 
celor două țări le creează pentru în
tărirea și amplificarea acestor relații 
pe baze reciproc avantajoase. în acest 
context, au fost analizate modalități 
și mijloace concrete de intensificare 
a cooperării în domeniul chimiei, al 
utilajelor pentru această industrie și 
în alte sectoare economice de interes 
comun, de diversificare si sporire a 
volumului schimburilor comerciale.

La convorbire au participat Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimice, 
și loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

A luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Șovietice la Bucu
rești.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, a avut vi
neri o întrevedere cu delegația parla
mentară costaricană, condusă de Le
ticia Chacon Jinesta, membru al 
Partidului Unității, vicepreședinte al 
Adunării Legislative din Republica 
Costa Rica, care la invitația Marii 
Adunări Naționale face o vizită in 
tara noastră.

Au fost evidențiate posibilitățile 
existente pentru lărgirea în conti
nuare a schimburilor comerciale, a 
colaborării si cooperării economice, 
pe baza avantajului reciproc. în dife
rite domenii care prezintă interes ■ 
pentru cele două țări.

Au participat Cornel Pînzarti, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, precum și re
prezentanți ai Ambasadei Republicii 
Costa Rica la București.

Parlamentarii costaricani s-au în- 
tîln it, de asemenea, cu Aneta Spornic, 
ministrul educației și învățământului.

Delegația parlamentară din Repu

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Teleșcoală
t,35 Curs de limbă germană
9,35 Curs de limbă spaniolă

10,16 Șoimii patriei
10,25 Roman foileton : „Cel din Moga- 

dor". Reluarea episodului 6
11.20 Film artistic : „Fîăcăra și săgeata” 
13,00 De la A la... infinit • 15,00 Fot-,

bal : F.C. Argeș — Steaua (divi
zia A)

17,30 Clubul tineretului
18.35 Săptămina politică
18,50 1001 de seri *
19,00 Telejurnal
19.20 La zi în agricultură

Comuniștii, toți oamenii muncii
(Urmare din pag. I)

— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își exprimă ade
ziunea fată de proiectele de progra
me ce urmează să fie adoptate de 
congres, le susțin și le aprobă, apre- 
clindu-le ca materializarea propriilor 
lor interese, dorințe și aspirații. 
Astfel, pe masa de lucru a congresu
lui se vor afla documente care vor 
avea girul nu numai al comuniști
lor, ci al întregii țări.

In același timp, se cuvine subliniat 
că această largă dezbatere a proiec
telor de documente ce prefigurează 
perspectivele dezvoltării României 
se desfășoară intr-o strinsă legătură 
cu realizarea sarcinilor imediate, cu 
cerințele practice ale fiecărui loc de 
muncă — muncitori, țărani, oameni 
de știință și cultură, cetățeni de di
ferite naționalități, profesii și virste 
exprimîndu-și voința de a-și aduce 
din plin contribuția la soluționarea 
optimă a acestor sarcini, a proble
melor esențiale din domeniul propriu 
de activitate. Conștiința oamenilor 
de participanți activi la făurirea 
zilei de miine a țării se manifestă 
plenar în analizarea exigentă a re
zultatelor obținute, în criticarea fer
mă a deficiențelor, în spiritul de 
răspundere și competența cu care 
sint formulate propuneri de îmbu
nătățire a activității, în angajamen
tele de a înfăptui exemplar preve
derile documentelor congresului.

într-o impresionantă unanimitate 
se reliefează din dezbaterea proiec
telor de documente ale congresului 
propunerea ca în funcția de secretar 
general al partidului să fie reales 
înflăcăra tul patriot și revoluționar ‘ 
care a făcut si face atit de mult 
pentru Înflorirea patriei, pentru 
binele națiunii, pentru pacea lumii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceas
ta este nu numai voința comuniști
lor. ci și opțiunea și dorința fermă 
a întregului popor, a tuturor cetățe
nilor tării. își găsesc astfel o grăi
toare ilustrare unitatea și coeziunea 
întregului popor in jurul încercatului 
conducător al partidului si statului 
nostru, convingerea sa nestrămutată 
că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secretar ge
nerai al partidului reprezintă cheză
șia înfăptuirii neabătute a prevederi
lor Programului partidului. a hotări- 
rilor Congresului al XII-lea. dă 
certitudinea obținerii unor noi si 
strălucite izbinzi in construirea so
cietății socialiste si comuniste.

Amploarea dezbaterii publice a do
cumentelor Congresului al XII-lea 
relevă, o dată mai mult, modalitățile 
prin care partidul nostru îsi îndepli
nește rolul conducător In societate

• O EXPERIENȚA-PI- 
LOT: AEROGENERATO- 
RUL Pe mica insulă franceză 
Ouessant. din Atlantic, in lar
gul departamentului Finistăre. a 
fost construit un generator 
eolian de 100 kW care produce 
energie electrică pentru circa 10 
la sută din nevoile celor 15 000 
locuitori ai insulei. Costul „aero- 
generatorului" — termenul teh
nic ce desemnează o instalație 
eoliană care produce electrici
tate — se ridică la un milion 
franci. Autoritățile franceze in
tenționează să extindă această 
experiență pilot.

• PREVENIREA DIA
BETULUI. Recent, la Geneva 
a avut loc, sub egida Orga

blica Costa Rica a făcut o vizită tn 
județul Timiș, unde a avut întreve
deri cu președintele consiliului popu
lar județean. Petre Dănică.

Oaspeții au vizitat unităti indus
triale, agricole și obiective social- 
culturale din această parte a tării.

în onoarea delegației, președintele 
consiliului popular județean a oferit 
un dineu.

De asemenea, parlamentarii eostarl- 
canl au vizitat Institutul de cercetări 
pentru cereale si plante tehnice Fun- 
dulea, precum si Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România.

★
Vineri. 28 octombrie, la Giurgiu a 

avut loc o întilnire de lucru între 
delegațiile ministerelor de comerț in
terior din Republica Socialistă 
România si Republica Populară Bul
garia. conduse de Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului si. res
pectiv. de Petko Todorov, adjunct al 
ministrului.

Au fost analizate rezultatele Înde
plinirii protocolului de schimb de bu
nuri de consum pe anul 1979 și s-au 
convenit măsuri pentru Încheierea de 
noi contracte și realizarea livrărilor 
de mărfuri. Au fost examinate și 
convenite listele preliminare de 
mărfuri pentru schimburile ne anul 
1980. care prevăd o creștere de peste 
20 la sută fată de acest an.

La întîlnire a luat parte Petăr Da- 
nailov. ambasadorul R.P. .Bulgaria la 
București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

triei. Însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al acestei țări la București. Phi
lipp Hoyos, a oferit vineri o recepție.

Au participat tovarășii Ion Ionită, 
viceprim-ministru al guvernului, ge- 
neral-locotenent Ion Hortopan. prim- 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezentant! 
ai altor ministere si instituții cen
trale, oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

19.30 tn tnttmplnarea Congresului al 
xn-lea al Partidului. Oamenii fap
telor și faptele oamenilor. Repor
taje de la adunări și conferințe ale 
organizațiilor de partid

19.30 Teleenciclopedia
20.20 Film serial : „Dallas — Compania 

petrolieră Ewlng". Episodul 10
21.05 Varietăți muzical-dlstractiva
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 1

19.00 Telejurnal
19.20 Melodii lirice
19,35 Reportaj pe glob : Oman — sud- 

estul Peninsulei Arabice
19.S3 Ritm șl melodie
20.25 Computere șl comunicații — do

cumentar TV
20.40 Studio de muzică contemporană
21.40 Telejurnal
22.00 închiderea programului

sfătuindu-se permanent cu nonorul, 
antrenîndu-1 deopotrivă la elâbora- 
rea politicii sale, cit si la Întreaga 
activitate consacrată transpunerii ei 
în viată,

în acest sens, in inlimpinarea con
gresului este de datoria organizații
lor de partid, a tuturor comuniștilor 
să-și intensifice activitatea poiitieo- 
organizatorică. incit să asigure parti
ciparea tot mai activă, tot mai in
tensă a maselor largi la opera de 
construcție socialistă. Cu atit mal 
mult se impune deplina punere in 
valoare, utilizarea eficientă în acti
vitatea cotidiană a cadrului institu
țional al democrației socialiste, al 
autoconducerii muncitorești. în con
dițiile in. care amploarea sl comple
xitatea sarcinilor decurgind din docu
mentele Congresului al XII-lea 
presupun, ca o -cerință esențială a 
îndeplinirii lor exemplare, tocmai o 
tot mai largă si mai eficientă parti
cipare a maselor la conducerea so
cietății noastre. în intimpinarea con
gresului. fiecare are îndatorirea pa
triotică să-și aducă propria contribu
ție la solutionarea in condiții optime 
a treburilor obștești, să „pună umă
rul". cu întreaga capacitate si pri
cepere — in diferite verigi și în 
variate organisme social-economice 
— la opera de conducere a statului, 
în acest fel problemele complexe 
ale făuririi noii orinduiri vor fi mal 
bine rezolvate, greutățile întîmninate 
vor putea fi mai lesne înlăturate cu 
puteri unite, va spori avuția socială, 
se va ridica mai grabnic nivelul ge
neral de trai și de civilizație al po
porului. Pregătlndu-ne să întîmpinăm 
congresul. desigur că exprimarea 
adeziunii la proiectele de documente, 
formularea de sugestii si angaja
mente nu sînt suficiente. Este vorba 
de mult mai mult, si anume de o 
implicare directă la acțiune, la trans
formarea deciziilor in fante, de adop
tarea unei atitudini înaintate in 
muncă și in viata socială, de matu
ritate politică și exigentă principială, 
de sentimentul răspunderii nentru 
realizarea exemplară a politicii parti
dului. in mod deosebit a sarcinilor 
economice, de strădanie neobosită ea 
valoarea, eficienta aportului propriu 
să crească necontenit.

Membrii și nemembrii de partid, 
milioanele de oameni al muncii din 
patria noastră văd in apropiatul 
Congres al partidului evenimentul 
major care va deschide tării întregi 
și fiecăruia in parte noi și luminoase 
perspective de progres si bunăstare. 
Este firesc, așadar, ca ei să-si con
centreze eforturile, să facă totul spre 
a întimpina congresul cu cît mai În
semnate înfăptuiri pe toate fronturile 
construcției socialiste.

nizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), cea de-a doua re
uniune a comitetului de experți 
in problemele diabetului. Lu
crările reuniunii au pus in evi
dentă că, in comparație cu si
tuația din 1964 (cind s-a tinut 
prima reuniune), diabetul a cu
noscut o îngrijorătoare prolife
rare, în prezent 1—1.5 la sută 
din populația lumii fiind afecta
tă de această maladie. Diabetul 
a încetat a fi apanajul țări
lor dezvoltate, constatindu-se o 
incidență tot mai sporită a 
acestei boli și in țările in curs 
de dezvoltate. Subnutriția este 
adesea un factor mal important 
in apariția diabetului decît obe
zitatea. O altă constatare se re
feră la interacțiunea între con
stituția genetică a bolnavului șl 
factorii de mediu, mâi buna în
țelegere a acestei legături fiind

Cu prilejul apropiatei sărbători a 
Republicii Turcia, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat vineri in Capitală o 
manifestare culturală, in cadrul că
reia ziaristul Ruse Nedelea a împăr
tășit impresii de călătorie în această 
tară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, oameni de 
artă si cultură, un numeros public.

Au fost prezent! Nahit Ozgiir, am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Vineri a avut Ioc închiderea cursu

lui pentru activiști cu funcții de răs
pundere în mișcarea sindicală din 
Bangladesh, Afganistan. India, Fiii, 
Australia, Noua Zeelandă, Filipine, 
Malayezia, Sri Lanka. Japonia, orga
nizat de Uniunea Generală a Sindica
telor la Școala centrală sindicală din 
cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu". 
Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., și Păun Bratu, 
prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Oaspeții au adresat Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. și conducerii Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" calde mul
țumiri pentru organizarea cursului, 
care a constituit o formă concretă a 
ajutorului pe care sindicatele din 
România îl acordă oamenilor muncii 
și sindicatelor din alte țări.

★
Vineri s-au încheiat Ia București 

„Zilele juridice balcanice", la care 
au luat parte academicieni, profesori 
universitari, cercetători, alti specia
liști din Bulgaria, Grecia și România.

★
în cadrul „Zilelor Muzeului lite

raturii române" vineri a avut loc 
In Capitală decernarea premiului 
„Perpessicius" al revistei „Ma- 
nuscriptum" pentru cea mai bună 
ediție critică a anului 1978. Juriul 
a conferit această distincție volumu
lui „Dosoftei — versuri" (Editura 
„Minerva"), ediție îngrijită de N. A. 
Ursu.

(Agerpres)

LISTA
libretelor de .economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul III/1979

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii Cîștigurile obținute Valoarea ciștigulul

U.R.S.S. (cu petrecerea 
revelionului la Moscova)

1. 436-1-718 6 0002. 409-1-494 ** 6 0003. 460-1-2 538 6 0004. 460-1-1199 6 0005. 423-526-6 6 0006. 432-1-573 „ • 6 0007. 408-1-644 6 0008. 416-1-814 6 0009. 449-1-155 6 00010. 441-212-45 6 00011. 436-202-261 6 00012. 455-201-84 6 00013. 431-103-98 * . ” ■ 6 00014. 461-205-591 6 00015. 462-1-1 137 6 00018; 434-103-799 6 00017. 459-1-15 6 00018. 459-1-5 022 . 6 00019. 460-1-2 386 W 6 000

R. S. Cehoslovaca (cu 
petrecerea revelionului

la Praga)
90. 402-1-166 »» 6 000
21. 458-213-66 »♦ 6 000
22.
23.

413-323-15 0 6 000
416-1-1 093 ♦> 6 000

24. 450-213-2 » 6 000
25. 456-1-114 •» 6 000
26. 404-523-92 6 000
27. 427-137-404 6 000
28. 431-103-1 109 >» 6 000
29. 461-205-1171 >» 6 000
30. 462-201-662 6 000
31. 434-103-1 551 »» 6 000
32. 459-1-881 6 000
33. 459-1-5 147 »♦ 6 000
34. 460-1-2 539 »» 6 000

R. D. Germană (cu 
petrecerea revelionului

6 000

la Berlin)
35. 435-195-2 »» 6 00036. 409-202-92
37. 410-120-289 6 000
38. 402-410-8 »» 6 000
39. 427-1-62 ♦» 6 000
40. 440-1-235 >» 6 000
41. 443-1-1 012 >» 6 000
42. 452-232-41 »» 6 000
43. 431-111-639 »• 6 000
44. 461-208-1 830 0 6 000
45. 462-207-670 » 6 000
46. 463-139-468 6 000
47. 459-1-3 753 »» 6 000
48. 459-207-615 N 6 000
49. 441-1-309 ■ ♦* 6 000

R. P. Ungară (cu 
petrecerea revelionului

la Budapesta)
6 00050. 401-201-71

51. 432-1-62 6 000
52. 408-1-440 I 6 000
53. 416-1-404 6 000
54. 420-615-8 ,, 6 000
55. 441-201-378 6 000
56. 436-279-207 6 000
57. 412-205-1 ,, 6 000
58. 423-1-222 6 000
59. 460-207-762 ♦♦ 6 000
60. 462-1-972 6 000
61. 466-201-306 6 000
62. 438-102-7 91 6 000
63. 459-1-4 949 6 000
64. 460-1-2 262 6 000

TOTAL 64 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 384 000

Cîștigătorii tiu obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a 11 se eli
bera adeverința necesară îndepli

nirii formalităților în legătură cu 
efectuarea excursiei.

în cazul neprezentării In termen 
sau al neefectuării excursiei, cîști- 
gurile se plătesc în numerar.

DE PRETUTINDENI 
tn măsură să deschidă perspec
tive promițătoare în ceea ce 
privește prevenirea diabetului.

• VALORIFICAREA 
APELOR REZIDUALE 
DIN INDUSTRIA CON
SERVELOR. Specialiștii bul
gari se preocupă de valorifica
rea importantelor cantități de 
produse secundare rezultate din 
activitatea Întreprinderilor de 
conservare a legumelor si fruc
telor. Este vorba de sute de mii

Solidaritate fermă cu lupta 
poporului namibian!

Aflată sub ocupația ilegală a rasiș
tilor de la Pretoria, care au trans
plantat pe teritoriul său odioasele 
practici ale apartheidului, represiunile 
și teroarea, Namibia continuă să se 
afle în centrul atenției opiniei publice 
mondiale. Potrivit unei hotărîri adop
tate acum trei ani de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., astăzi începe „SAP- 
TĂMÎNA DE SOLIDARITATE CU 
POPORUL NAMIBIEI" și cu organi
zația sa de eliberare — S.W.A.P.O.

Desfășurată intr-un moment cind 
tn diferite țări ale lumii are loc o 
amplă mișcare în sprijinul Namibiei 
— întregul an fiind, dealtfel, procla
mat Anul internațional de solidari
tate cu lupta poporului namibian 
pentru independentă națională — săp- 
tămîna care începe constituie incă 
un prilej pentru forțele democratice 
șl progresiste de pretutindeni de a se 
pronunța cu toată fermitatea in 
sprijinul unor măsuri hotărite pentru 
a se pune capăt regimului de ocupație 
instaurat de R.S.A. Așa cum arată 
ultimele evenimente, autoritățile de 
la Pretoria nu numai că refuză să 
accepte planul O.N.U. privind inde
pendența Namibiei, dar fac tot ce 
le stă in putință pentru a-și consolida 
dominația. De la începutul anului, aici 
au fost aduse noi efective militare, 
care au ridicat totalul forțelor de 
ocupație la circa 100 000 de oameni ; 
represiunile împotriva mișcării de 
eliberare se intensifică, numărul celor 
aruncați în spatele gratiilor numai în 
perioada mai—iulie a.c. fiind de 
15 000, în majoritate membri sau 
simpatizant! ai S.W.A.P.O. în același 
timp, s-au înmulțit expedițiile război
nice împotriva țărilor vecine, pe ale 
căror teritorii se află refugiat! na- 
mibieni, incursiuni soldate cu nu
meroase victime omenești și mari 
distrugeri materiale.

Aceste acțiuni criminale, condam
nate energic de opinia publică 
mondială, nu pot stăvili însă lupta 
poporului namibian pentru eliberarea 
tării sale. S.W.A.P.O. — unicul său 
reprezentant legitim — se bucură de 
o largă recunoaștere internațională, 
iar lupta forțelor de partizani înre

de tone de semințe de roșii și 
ardei, mere, pere și gutui, de 
resturi de fasole verde, păstăi 
de mazăre etc. care conțin za- 
haruri ; o parte este orientată 
spre industria farmaceutică, o 
altă parte este insilozată, dar 
rămîne o cantitate imensă, care 
supusă prelucrării microbiolo
gice poate fi transformată in 
albumină și enzime. Specialiștii 
au stabilit că din 70 mc de apă 
reziduală, cantitate egală cu cea 
eliminată zilnic de un combinat 
de prelucrare a legumelor, se 
pot obține printr-o prelucrare 
suplimentară produse cu care 
pot fi puse la îngrășat 2 500 de 
porcine.

• CIND VREMEA E 
NEPRIELNICĂ... La capătul 

gistrează In ultimul timp succese tot 
mai notabile.

Animat de sentimente de solidari
tate militantă cu popoarele care luptă 
pentru afirmarea dreptului de a se 
dezvolta de sine stătător. România 
socialistă a fost în permanentă alături 
de poporul namibian. acordîndu-i 
sprijin politic, diplomatic, moral si 
material. Țara noastră a fost primul 
stat care a încheiat un document in
ternațional cu S.W.A.P.O. ca urmare 
a convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si liderul acestei 
mișcări, Sam Nujoma. Ea a fost 
inițiatoare sau coautoare a numeroase 
rezoluții ale O.N.U. în favoarea 
drepturilor legitime ale poporului 
namibian.

Strălucite mărturii ale solidarități! 
poporului român cu poporul nami
bian au prilejuit vizita întreprinsă 
de președintele Nicolae Ceaușescu în 
Africa în cursul lunii aprilie a.c. Pe 
Întreg parcursul acestui itinerar isto
ric, ca și după Încheierea sa, șeful 
statului român a reafirmat cu putere 
hotărirea României de a fi mereu 
alături de poporul namibian. de a 
nu precupeți nici un efort pentru 
victoria cauzei sale drepte. „In spi
ritul intilnirilor și convorbirilor prie
tenești pe care le-am avut in acest 
an, atit la București, cit șl pe pă- 
rnintul Africii — se spune intr-un 
recent mesaj adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu președintelui 
S.W.A.P.O. — vă asigur că România 
socialistă, poporul român vor acorda 
și in viitor sprijin politic, diplomatic 
șl material poporului namibian, vor 
susține dreptul de a-sl cuceri liber
tatea si Independenta prin toate căile, 
inclusiv prin lupta cu arma in mină, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de 
a fi liber și stăpîn a! propriilor des
tine".

Aceste cuvinte dau cea mal vie 
expresie gîndurilor și sentimentelor 
poporului nostru care este convins 
că nimic nu va putea Împiedica vic
toria cauzei drepte a poporului na
mibian.

Nicolae N. LUPU

LISTA
libretelor de economii cu clștlgurt 
in materiale de construcție ieșite 
la tragerea la sorti pentru trimestrul 

IIIT979

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
eistigulul

1. 910-835-2 15 000

2. 902-223-220 8 000
3. 912-342-80 5 000
4. 918-211-135 5 000
5. 918-231-87 5 000
8. 934-259-5 6,000

8 ctstiguri in valoare
totală de lei 40 000

Titularii libretelor de economii dș- 
tlgătoare trebuie să se prezinte in cel 
mult 30 de zile de la data tragerii la 
sorti la sucursalele, Si. filialele C.E.C. 
pentru a li se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcție.

LISTA
libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorti pentru trimestrul 

III/I979

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigulul

1. 859-1-5278 25 000

2. 841-201-289 15 000
3. 809-1-1264 15 000
4. 818-1-1597 15 000
5. 827-1-1005 15 000

5 ciștiguri in valoare
totală de lei 85 000

Plata ciștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cistigătoa- 
re pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, in condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde iși au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 octombrie. In tară : Vreme tn 
curs de Încălzire ușoară tn toate regiu
nile țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații, mai frecvente in 
vestul țârii. Vlnt moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse intre minus 
5 și plus 5 grade, Izolat mal coborite 
In depresiuni, lâr cele maxime intre 5 
și 15 grade. Ceată locală dimineața sl 
seara. In București t Vreme tn curs de 
încălzire ușoară. Cerul va a variabil, 
favorabil precipitațiilor slabe. Vlnt mo
derat. Temperatura In creștere.

răbdărilor, după ce au cunoscut 
o vară extrem de friguroasă și 
o toamnă tot atît de neprielnică, 
locuitorii micului tîrg vest-ger- 
man Soenderborg, din peninsula 
lutlanda. au organizat o mani
festație de protest pe străzile 
orășelului. Mahlfestantii s-au 
deplasat la sediul primăriei, 
cerind primarului să facă tot ce 
ii stă in putință pentru a ob
ține... o îmbunătățire a vremii, 
într-un comunicat dat publici
tății, Oficiul de turism danez se 
declară cu toată seriozitatea, 
dar nu și fără o undă de umor, 
solidar cu acțiunea cetățenilor 
din Soenderborg. exprimîndu-șl 
speranța că in viitorul apropiat 
condițiile climaterice vor deveni 
mal propice...
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Ședința Biroului Politic al C C. al P. C. Bulgar
România în lume

• Contact* Internațional* • Convorbiri • Prezent»

Propuneri ale țârii noastre la reuniunea Comitetului internațional

pentru securitate și cooperare în Europa
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AGENȚIILE DE PRESA
pesciu't

SOFIA 26 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția B.T.A., la Sofia a 
avut loc ședința Biroului Politic, al 
C.C. al P.C. Bulgar, in cadrul căreia 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R-P. Bul
garia, a 
legătură 

-tuată în 
tombrie.

nrezentat o informare în 
cu vizita de prietenie efec- 
România. între 18 și 20 oc- 

. și despre rezultatele con
vorbirilor pe care le-a avut cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar, ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

în comunicatul ședinței Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar se apre
ciază faptul că tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu au subliniat că 
Bulgaria și România sint gata să de
pună eforturi și mai mari pentru 
adincirea procesului de destindere, 
pentru întărirea securității și dez
voltarea colaborării în Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

Biroul Politic al C.C. al P.C.B. a 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
concrete ale convorbirilor dintre to
varășii Nicdlae Ceaușescu și Todor 
Jivkov și a subliniat rolul important 
pe care ii au asemenea întilniri pen
tru întărirea și adincirea prieteniei și 
colaborării dintre cele două partide, 
țări si popoare.

Noile Înțelegeri — se arată In co
municat — vor contribui la apli
carea unor forme tot mai avansate 
de colaborare și cooperare. îndeosebi 
în ramurile principale ale economiilor 
celor două țări socialiste vecine, cum 
sint construcțiile de mașini, chimia, 
metalurgia, electronica, energetica, 
cercetările tehnico-științifice. agricul
tura. Biroul Politic al C.C. al P.C.B. 
a dat indicații departamentelor cen
trale corespunzătoare să stabilească 
măsurile necesare pentru îndepli
nirea sarcinilor rezultate și înțelege- . 
rilor convenite cu privire la dezvol
tarea continuă a relațiilor bulgaro- 
române.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — în 
localitatea belgiană de Haan (Osten
de) a avut loc joi reuniunea Comite
tului international pentru securitate 
și cooperare in Europa (C.I.S.C.E.), 
in cadrul căreia au fost dezbătute 
probleme privind desfășurarea Foru
mului opiniei publice europene pen
tru dezarmare și securitate, progra
mat pentru 26—28 octombrie, la 
Bruxelles.

Delegația română a formulat pro
puneri de natură să asigure lucrări-

lor forumului un cadru de dezbatere 
largă, constructivă, pe baze profund 
democratice, a problemelor esențiale 
ale dezarmării și securității europene. 
De ademenea, delegația a relevat im
portanța pe care o acordă țara noas
tră reuniunii de la Madrid, cerința ca 
aceasta să adopte măsuri concrete pe 
linia dezarmării și a dezangajării mi
litare, a intensificării cooperării mul
tilaterale, a aplicării integrale a Ac
tului final al Conferinței general-eu- 
ropene de la Helsinki.

r

Sînt necesare eforturi pentru reducerea decalajelor alimentare

Intervenția reprezentantului român 
economice

In 
«I

Comitetul O.N.U. pentru probleme 
financiare

UNESCO va spori ajutorul acordat 
tarilor lumii a treia

PARIS 26 (Agerpres). — UNESCO 
a hotărît să-și sporească ajutorul a- 
cordat tarilor in curs de dezvoltare 
în domeniile științei, educației si cul
turii. Aceasta este principala decizie 
luată de Consiliul Executiv al 
UNESCO, întrunit în sesiune de 
toamnă, la Paris — informează agen
ția France Presse. După cum a de
clarat un purtător 
UNESCO.
aducă. în domeniile amintite, o con
tribuție efectivă la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
la întărirea păcii și intensificarea

de cuvînt al
organizația poate să-și

*

NAȚIUNILE UNITE 28 — Trijnisul 
Agerpres transmite : în Comitetul 
pentru probleme economice și finan
ciare al Adunării Generale se desfă
șoară dezbaterile asupra raportului 
Consiliului Mondial al Alimentației — 
organism al O.N.U. însărcinat cu pro
movarea cooperării internaționale in 
domeniul alimentației și agriculturii. 
Luind cuvîntul. reprezentantul țării 
noastre a arătat că se impune con
tinuarea hotărită a eforturilor pentru 
ameliorarea stării grave de subali- 
mentație in care trăiesc zeci si zeci 
de milioane de locuitori din țările în

curs de dezvoltare, pentru reducerea 
decalajului alimentar dintre aceste 
țări și statele avansate economic. 
Vorbitorul a arătat că. in concepția 
României, ar fi indicată elaborarea, 
sub egida O.N.U., a unui program 
special, pină in anul 2000. pentru 
dezvoltarea agricolă a țărilor In curs 
de dezvoltare. Totodată, reprezentan
tul român a subliniat necesitatea 
adoptării de către țările dezvoltate a 
unor măsuri care să faciliteze accesul 
pe piețele internaționale al, produse
lor de export ale țărilor in curs de 
dezvoltare.

REFUZUL NORVEGIEI DE A AVEA ARMAMENT NUCLEAR PE TE
RITORIUL SĂU a fost confirmat de ministrul de externe al acestei țâri, 
in cadrul unei expuneri fâcute în parlament. Referindu-se la discuțiile 
din cadrul Consiliului N.A.T.O. referitoare la proiectele de „moderni
zare" a armamentelor de care dispune organizația, șeful diplomației 
norvegiene, Knut Frydenlung, a spus: „O decizie privind modernizarea 
acestor arme nu va afecta politica norvegianâ în privința armei ato
mice, poziție ce constâ în refuzarea amplasării ei pe teritoriul țârii".

O SESIUNE A SEIMULUI R. P 
POLQNE a avut loc la Varșovia, în 
prezența lui Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., si a 
altor conducători de partid și de 
stat polonezi. Seimul a aprobat in
formarea prezentată de guvern cu 
privire la situația din sectorul e- 
nergetic și programul de activitate 
în acest domeniu.

ÎNTÎLNIRE LA BUDAPESTA.
Primul secretar al C C. al P.M.S.U., 
Jânos Kâdăr, s-a întilnlt cu dele
gația P.S.U. din Berlinul occiden
tal. condusă de președintele parti
dului, Horst Schmitt, informează 
agenția M.T.I., adăugind că părțile 
au abordat aspecte ale activității 
celor două partide.

PRODUCȚIA MONDIALĂ DE 
GR1U pentru actuala campanie a- 
gricolă este estimată la 414 milioa
ne tone, cu 9 milioane tone mai 
mult decit estimarea anterioară, a 
anunțat joi, la Londra. Consiliul 
Internațional al Griului. Totuși, 
producția din 1979 este inferioară 
cu 8 la" sută celei înregistrate anul 
trecut, au precizat sursele amintite.

n

PRIMUL „CONGRES INTERNAȚIONAL AL COPILULUI", Is care 
participă 300 de delegați din 44 de țări, intre care si România, s-a des-
chis, joi, Ia Madrid. Avînd ca temă „Drepturile copiilor", congresul este 
organizat de diferite organisme cu caracter pedagogic din Spania, in 
colaborare cu UNESCO și cu UNICEF. Lucrările reuniunii au fost 
pregătite de organismele spaniole de specialitate printr-o serie, de anchete 
in rindul copiilor din lumea întreagă. Aceștia au trimis răspunsuri caro 
au furnizat idei si soluții cu privire Ia principalele probleme ce ii preo- 

aclivităților desfășurate cu prilejul

luptei împotriva colonialismului șl 
tuturor formelor de discriminare.

Totodată, a precizat purtătorul de 
cuvint. UNESCO a elaborat un plan 
de lichidare a analfabetismului, fla
gel care afectează circa 900 milioane 
de oameni. Potrivit acestui plan, 
analfabetismul va trebui să fie eli
minat pină în anul 2000. O atenție 
specială a fost acordată problemei in
formării, Consiliul Executiv cerind 
tarilor industrializate să sprijine sta
tele in curs de dezvoltare in obține
rea mijloacelor de informare care 
le slnt necesare.

„L'OPINION" : Contribuția României la promovarea ideii privind

soluționarea pașnică a diferendelor

R. F. GERMANIA: Acțiuni de combatere
a tendințelor

BONN 26 (Agerpres). — La Eonn 
• fost dat publicității programul 
Grupului de lucru al social-democra- 
ților persecutați, organizație a Parti
dului Social-Democrat care reunește 
foști luptători din rezistentă, social- 
democrați persecutați de naziști, pre
cum și reprezentanți ai tineretului 
din R.F.G. Misiunea Grupului de lu
cru, se arată in program, este de a 
continua tradiția P.S.D. de rezisten
tă împotriva neonazisniului și extre
mismului de dreapta, de a aminti

neonaziste
opiniei publice că mișcarea munci
torească iși păstrează nealterată ati
tudinea de respingere a tendințelor 
.acestora.

Grupul de lucru își propune să or
ganizeze seminarii pe aceste teme șl. 
pină la sfirșitul anului, să prezinte 
opiniei publice o expoziție itinerantă 
cu caracter documentar care să înfă
țișeze rezistenta mișcării muncitorești 
germane fată de nazism în perioada 
1933—1945.

RABAT 26 (Agerpres). — Sub titlul 
,O.N.U. : Propunere românească pri

vind reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state", 
ziarul marocan „L’OPINION" scrie : 
„România este convinsă că O.N.U. 
trebuie să-și asume o măi mare res
ponsabilitate în eforturile vizind pre
venirea conflictelor dintre state, cre- 
înd. în acest scop — dacă va fi ne
cesar — un organism permanent, la 
care statele să poată acela pentru a 
fi sprijinite în soluționarea diferen
delor pe calea tratativelor. Înainte 
ca acestea să degenereze în confrun
tări armate sau chiar In războaie". 
„Guvernul României — subliniază 
ziarul marocan — consideră că nimic

„Zilele culturii românești"

în Cehoslovacia

nu poate justifica folosirea forței sau 
amenințarea cu forța, recurgerea la 
confruntări armate, la război. Solu
țiile durabile, realmente viabile, pen
tru toate diferendele si pentru toate 
complicațiile care pot apărea nu pot 
fi găsite decît prin convorbiri între 
părțile interesate, la masa trata
tivelor". Ziarul, citind cuvinte
le președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, „este mai bine să apelăm 
la O.N.U., la bunele sale oficii, decît 
la arme", relevă faptul că, în con
cepția românească, calea examinării 
directe a problemelor, convorbirile 
constituie singura cale rațională, re
zonabilă a prieteniei, cooperării și 
păcii.

Distincție decernata Băncii

Române de Comerț Exterior

cupă. Congresul se înscrie în cadrul 
Anului internațional al copilului,

REFERENDUMUL DIN SPANIA, 
în regiunile Tara Bascilor șl Ca
talonia. din Spania, s-a desfășurat 
referendumul in problema autono
miei regionale. Rezultatele oficiale 
relevă că in Țara Bascilor partici
parea la vot a fost de 60,7 la sută, 
iar în Catalonia de 60,4 la sută, vo
turile în favoarea autonomiei re- 
prezentind în Țara Bascilor 88,78 la 
sută și, respectiv. 88,15 la sută. Re
zultatele trebuie să fie ratificate de 
cele două camere ale Cortes-urilor 
șl apoi promulgate ca lege de re
gele Juan Carlos.

PARLAMENTUL ANDIN. Repre- 
eentanții Columbiei. Boliviei. Peru
lui, Ecuadorului și Venezuelei au 
semnat în localitatea La Paz tra
tatul de constituire a Parlamen
tului Andin. Textul tratatului cu
prinde 21 de articole. în care sfnt 
stabilite scopul și regulamentul 
iioului organism subregional.

EXPLOZIE NUCLEARA IN AFRI
CA DE SUD ? Adunarea Generalâ 
a O.N.U. a decis vineri sâ cearâ 
secretarului general al 
chlderea de urgențâ a 
te asupra informațiilor potrivit câ- 
rora Africa de Sud ar 
la o experiență nucleară în at
mosferă. Președintele Adunării 
Generale a declarat că, în cazul 
în care aceste Informații sînt 
exacte, este vorba de „o gravă 
amenințare la adresa păcii și se
curității în Africa". Departamentul 
de Stat ai S.U.A. a anunțat că ve
rifică o serie de Informații din 
care rezultă că R.S.A. or fi deto
nat o încărcătură nucleară la 22 
septembrie.

O.N.U. des- 
unei anche-

fl procedat

CANDIDATURA. Senatorul 
ward Kennedy a devenit legal 
didat la președinție, acceptind 
tribuții financiare din partea 
sprijinitori 
U.P.I.

-Ed-
can- 
con- 
unor

Informează agenția

1N PREGĂTIREA ALEGERILOR DIN NOILE HEBRIDE. Guvernele 
Franței și Marii Britanii au adresat O.N.U. invitația de a trimite irt ggndo- 
mipiul anglo-francez Noile Hebride o misiune care să observe modic' de 
desfășurare a alegerilor parlamentare programate pentru 14 noiembrie, în 
cadrul procesului de dobindir» a independenței acestui arhipelag in .1980.

DIN NOILE HEBRIDE. Guvernele

Inițiative ale Frontului Patriotic Zimbabwe 
la conferința in problema rhodesiană

ORIENTUL MIJLOCIU

In favoarea ratificării acordului SALT-II
O declarație a liderului majorității democrate 

din Senatul S.U.A.
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Liderul-majorității democrate din Se
nat, Robert Byrd, s-a pronunțat, in- 
tr-o conferință de presă organizată la 
Washington, pentru ratificarea acor
dului SALT-II încheiat intre U.R.S.S. 
și S.U.A. „După o examinare minu
țioasă, a spus el, am ajuns la con
cluzia că acest tratat reprezintă o 
contribuție pozitivă la asigurarea 
securității naționale a S.U.A. și la 
ipacea mondială". Robert Byrd și-a 
exprimat speranța -Că decizia Senatu-

lui în problema ratificării tratatului 
va fi adoptată pe baza valențelor a- 
cestui document și nu a vfeunei ..po
ziții " " ~
lui.
alte
pra ___ .__ ,____  _______ , _ ,__
Byrd a menționat că se opune even
tualelor amendamente prezentate la 
tratat, deoarece acestea ar avea drept 
rezultat redeschiderea negocierilor. 
..Or. nu consider că o nouă rundă de 
negocieri ar servi intereselor națio
nale". a spus senatorul.

partizane". Respingerea tratatu- 
a opinat el. ar pune in pericol 
negocieri privind controlul asu- 
armamentelor. Totodată. Robert

PRAGA 26 (Agerpres). — în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă continuă 
seria manifestărilor prilejuite de 
„Zilele culturii românești". La 
Piestany a avut loc o seară literar- 
muzicală românească, la care și-au 
dat concursul actori si Inter
pret! de frunte din R.S. Slovacă. 
Au asistat Imrich Mikus, adjunct al 
ministrului culturii al R.S. Slovace, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Au fost prezente 
delegația Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste, condusă de Aurel 
Duca, vicepreședinte al consiliului, si 
delegația Uniunii scriitorilor din 
România.

Ansamblul folcloric „Brădulețul" 
din Horezu. în continuarea turneu
lui său. a prezentat un spectacol la 
Komarno.

Consulatul general al României la 
Bratislava a organizat o fntilnire 
prietenească.

CAIRO 26 (Agerpres). Sub pa
tronajul 
Anwar .El 
reuniunea 
nare a

' „Mercur" pentru
pe anul 1979. Instituit în 1961, acest 
premiu a fost acordat promotorilor 
de acțiuni in vederea extinderii și 
diversificării cooperării economice 
internaționale. în semn de prețuire a 
contribuției aduse de Roniânia la 
dezvoltarea colaborării economice in
ternaționale, Comitetul Executiv 
al acestui premiu a hotărît ‘ decerna
rea premiului de onoare și a diplo
mei „Pace și cooperare" Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.

președintelui R. A. Egipt, 
Sadat, la Cairo a avut loc 

internațională de decer- 
premiului internațional 

pace și cooperare

LONDRA 26 (Agerpres). — In ca
drul ședinței tripartite de vineri a 
conferinței de la Londra tn proble
ma rhodesjană, delegația Frontului 
Patriotic Zimbabwe a prezentat două 
documente de lucru cu privire la 
perioada de tranziție pină la procla
marea statului independent Zim
babwe. In primul document este 
expusă poziția Frontului Patriotic 
Zimbabwe față de propunerile bri
tanice privind perioada de tranziție, 
subliniindu-se că aceste propuneri 
nu sînt acceptabile, lntrucît nu pot 
duce la alegeri libere și echitabile, 
Frontul fiind practic exclus de Ia 
conducere în perioada de tranziție. 
Al doilea document prezintă propu
nerile privind perioada de tranziție. 
Frontul consideră că durata perioa
dei de tranziție trebuie să fie de 
șase luni și nu de două luni, cum a 
propus partea britanică. în această 
perioadă, puterea ar urma să fie 
deținută de un Consiliu de guver- 
nămint în care Frontul, pe de o

parte, șl regimul de la Salisbury și 
Marea Britanie, pe de altă parte, să 
fie reprezentați în mod echitabil, 
portofoliile ministeriale urmînd să 
fie repartizate in mod egal între 
părțL Forțele armate și de poliție, 
care să includă și forțele patriotice, 
trebuie să conlucreze cu o forță a 
O.N.U. de menținere a păcii și o forță 
a O.N.U. de poliție civilă, pentru su
pravegherea încetării focului și pen
tru asigurarea integrării pașnice. In 
document se insistă ca O.N.U. să 
asigure supravegherea perioadei de 
tranziție și alegerile generale, In 
timp ce partea britanică consideră 
că aceste atribuții sint de compe
tența guvernului britanic.

Un purtător de cuvint al Frontului 
Patriotic a precizat că acesta nu are 
intenția de a provoca o ruptură a 
negocierilor, ci apreciază că, pur șl 
simplu, propunerile britanice nu con
stituie o bază de negociere suscep
tibilă să ducă la o soluție durabilă 
a problemei rhodesiene.

O nouă reuniune in cadrul 
negocierilor tripartite 
egipteano-israellano- 

americane
LONDRA 26 (Agerpres). — Vineri 

a avut loc la Londra o reuniune. In 
cadrul negocierilor tripartite egip- 
teano-israeliano-americane asupra 
problemei autonomiei palestiniene In 
teritoriile Cisiordania și Gaza, la 
care au participat Mustafa Khalil, 
prim-ministru și ministru egiptean 
al afacerilor externe. Robert Strauss, 
reprezentantul special al președinte
lui Carter, și ministrul israelian de 
interne. Yossef Burg. Negocierile 
s-au desfășurat pe baza unui docu
ment de lucru prezentat de trimisul 
special american, document ce vi
zează apropierea punctelor de veder* 
egiptean și israelian.

BEIRUT, — Secretarul Reperaj *J 
Ligii Arabe. Chedli Klibi, și-a înche
iat vineri vizita întreprinsă la Bei
rut. unde a conferit cu președintele 
Elias Sarkis și cu alte oficialități li
baneze. Au fost examinate, în spe
cial, posibilitățile depășirii crizei li
baneze.

peclarații în cunoștință de cauză :

L. ■
mai contestat

O CERINȚA DE PRIMA ÎNSEMNĂTATE A EDIFICĂRII

NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Industrializarea țărilor în curs de dezvoltare
practică, la extinderea și intensifi
carea cooperării industriale dintre 
statele in curs de dezvoltare. Evi
dențiind. astfel, rolul acestei coope
rări in restructurarea industrială 
în lume, respectiv in creșterea sub
stanțială a ponderii 
de dezvoltare în 
dustrială mondială 
(de la 7 la sută 
cel puțin 25 la sută ] 
lului). participanții 
recomandat, iptre altele, ca țările in 
curs de dezvoltare să inițieze măsu
rile politice necesare care să facili
teze folosirea la maximum a expe-

Este un adevăr larg recunoscut că 
realizarea unei dezvoltări economice 
accelerate a țărilor rămase în urmă, 
obiectiv central al instaurării noii 
ordini economice internationals', de
pinde în mod hotărîtor de crearea și 
dezvoltarea in aceste state a unei 
industrii naționale capabile să asi
gure valorificarea eficientă a proprii
lor resurse materiale și umane, ex
tinderea și modernizarea tuturor ce
lorlalte sectoare ale economiei. A- 
ceasta reclamă, in primul rind. efor
turi proprii din partea fiecărei țări, 
în același timp, o contribuție deo
sebită la industrializarea țărilor 
în curs de dezvoltare poate și 
trebuie să o aducă cooperarea in
ternațională. în cadrul căreia colabo
rarea dintre înseși țările respective 
se dovedește a avea o importanță 
crescândă, așa cum a reieșit și într-o 
serie de reuniuni cu largă partici
pare, organizate in ultimii ani.

Semnificativă în acest sens este 
Masa rotundă la nivel ministerial 
privind promovarea cooperării in
dustriale dintre țările in curs de 
dezvoltare, ale cărei lucrări s-au des
fășurat recent la Istanbul și la care 
au participat delegații din 25 de țări 
in curs de dezvoltare, între care și 
România. Organizată de către Orga
nizația Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.) in 
colaborare -cu guvernul turc, ca o 
măsură concretă întreprinsă pe linia 
punerii în aplicare a recomandări
lor cuprinse in Planul de acțiune de 
la Lima privind cooperarea și dez
voltarea industrială și în Planul de 
acțiune de la Buenos Aires privind 
cooperarea dintre țările in curs de 

.dezvoltare, masa rotundă de la Istan
bul și-a propus ca obiecții principal 
promovarea unui dialog direct in
tre factori economici de conducere din 
aceste țări in vederea identificării de 
noi posibilități și domenii de coo
perare, inclusiv cristalizarea unor 
aranjamente concrete pe sectoare in
dustriale specifice și adoptarea pe a- 
oeastă bază a unor recomandări și 
propuneri concrete de acțiune care 
să fie supuse dezbaterii Conferinței 
generale a O.N.U.D.I. (O.N.U.D.I. III) 
oe va avea Ioc la New Delhi in ia- 
nuarie-februarie anul viitor.

Trecind în revistă rezultatele reu
niunii de la Istanbul, se poate apre
cia că aceasta s-a încheiat rodnic, 
adorrtînd, sub forma unei declarații, 
o serie de recomandări și propuneri 
de natură să contribuie efectiv, in 
măsura în care vor fi aplicate in

i țărilor în curs 
producția in- 

a anului 2000 
in prezent la 

la sfirșitul seco- 
la reuniune au

Pe marginea 
unei mese rotunde 

de la Istanbul

rienței șl posibilităților de care ele 
dispun. în acest sens, s-a relevat că 
în realizarea de obiective industriale 
țările in curs de dezvoltare trebuie 
să apeleze, în primul rind. la pro
dusele și tehnicile existente in alte 
țări in curs de dezvoltare, prin extin
derea activităților de consultanță, 
subcontractare. constituirea de socie
tăți mixte, 'realizarea in comun de 
unități de producție industrială etc.

în cadrul reuniunii s-a recoman
dat, totodată, ca. în vederea adînci- 
rii cooperării dintre ele, țările in 
curs de dezvoltare să instituie me
canisme corespunzătoare de coope
rare, în primul rind. să încheie acor
duri pe termen lung, pe baze reciproc 
avantajoase. în ce privește domeniile 
prioritare de cooperare, participants 
au evidențiat, intre altele, necesita
tea intensificării cooperării în dome
niul energetic, al valorificării resur
selor de materii prime, in domeniul 
industriei constructoare de mașini 
etc. O atenție deosebită s-a acordat 
cooperării în formarea de cadre și, în 
acest context, intensificării colaboră
rii dintre instituțiile de învățămînt 
și unitățile de producție.

Subliniind că extinderea cooperă
rii dintre țările în curs de dezvoltare 
depinde, in primul rind, de acțiunile 
pe care înseși aceste țări le vor În
treprinde, reuniunea de la Istanbul 
a relevat. In același timp, ca una din 
componentele importante ale noii or
dini. necesitatea ca dezvoltarea aces
tei cooperări să fie sprijinită, intr-o 
măsură sporită, de organizațiile In-

ternaționale si de statele dezvoltate, 
în acest sens, se are in vedere, in
tre altele, ca O.N.U.D.I. sâ-și inten
sifice acțiunile vizind crearea și apli
carea în țările în curs de dezvol
tare de tehnologii Industriale adec
vate, să aloce un volum sporit din 
resursele sale. în primul rind din 
Fondul de dezvoltare industrială, 
pentru sprijinirea de proiecte reali
zate prin cooperarea dintre țările in 
curs de dezvoltare.

Concepind cooperarea dintre țările 
în curs de dezvoltare ca o formă con
cretă de afirmare a unor relații noi, 
echitabile și democratice, 
cesul instaurării noii 
nomice internaționale, 
însăși țară în curs 
tare, s-a pronunțat și 
consecvent pentru intensificarea aces
tei cooperări pe toate planurile, 
atit pe linie bilaterală, cit și 
multilaterală, pornind de la convin
gerea că realizarea unui progres mai 
rapid al țărilor in curs de dezvoltare 
depinde într-o măsură hotăritoare de 
întărirea colaborării și solidarității 
lor de acțiune. în acest context se 
înscrie și participarea României ta 
masa rotundă de la Istanbul, reuniu
ne la care țara noastră și-a adus o 
contribuție constructivă, o serie din
tre recomandările adoptate avind la 
bază propuneri românești. Se cuvin, 
menționate, în acest sens, recoman
dările cu privire Ia încheierea de 
acorduri de cooperare pe termen lung 
între țările în curs de dezvoltare, 
domeniile prioritare de cooperare, 
colaborarea în formarea de cadre etc.

Fără îndoială, punerea în practică 
a acestor recomandări și, în general, 
a ansamblului propunerilor adoptate 
la masa rotundă de la Istanbul nece
sită măsuri practice din partea ță
rilor în curs de dezvoltare însele, 
concomitent cu o largă conlucrare in
ternațională, cu participarea țărilor 
avansate din punct de vedere indus
trial, inclusiv pentru a se asigura 
accesul nestinjenit la tehnologiile 
industriale avansate, de natură a per
mite o dezvoltare susținută a pro
ducției industriale tn statele rămas* 
în urmă.

Fără îndoială, cea de-a IlI-a Con
ferință generală a O.N.U.D.L. car* 
urmează să ia tn dezbatere, intre 
altele, și recomandările mesei rotun
de de la Istanbul, poate șl trebuie să 
constituie un pas important în 
această direcția.

Lazăr COMANESCU

in pro- 
ordini eco- 
România. ea 
de dezvol- 
se pronunță

Un regim tot
Presa Internațională continuă să 

se ocupe pe larg de marile mani
festații de protest care au avut Ioc 
în ultimele zile in Coreea de Sud 
împotriva politicii de teroare im
puse de regimul antipopular al lui 
Pak Cijan Hi. Așa cum s-a relatat, 
ndul val de demonstrații a avut ca 
mobil imediat expulzarea din „Adu
narea Națională" de la Seul a lide
rului Partidului Nou Democratic, 
Kim Young Sam, act samavolnic, 
care a avut drepț consecință demi
sia tuturor celor 66 de deputați din 
partea opoziției. în legătură cu si
tuația creată, interesante sint apre
cierile împărtășite de Kim Young 
Sam unui corespondent al săptă- 
minalului american „Newsweek".

„Dacă actuala situație continuă, 
arată acesta, o revoluție populară 
sau o mișcare studențească de mari 
proporții similară celei care a dus 
la răsturnarea in 1960 a lui Li Sin 
Man devin, practic, inevitabile. Po
porul nu mai poate suporta regi
mul dictatorial al lui Pak Cijan Hi, 
care dăinuie de 19 ani. Consider că 
singura soluție este un transfer paș
nic al puterii, modificarea constitu
ției pentru restabilirea principiilor 
democratice și organizarea de ale
geri prezidențiale directe.

Dacă Pak Cljan Hi va încerca in 
continuare să guverneze numai cu 
ajutorul propriului său partid, sint 
convins că rezistența din partea po
porului va deveni tot mai dirză. Po
porul Coreei de Sud are conștiință 
politică. In trecut, el a reușit de
altfel să răstoarne un regim dicta
torial. Guvernul minte atunci cină 
spune că se bucură de sprijinul ma
jorității poporului. Dacă intr-adevăr 
ar fi asa. de ce se teme de organi
zarea unor alegeri prezidențiale di
recte ? Întregul regim este clădit 
pe minciună".

„Politica americană de sprijinire 
a «drepturilor umanitare» s-a dove
dit falimentară în Coreea de Sud, 
a continuat Kim Young Sam. Cu 
prilejul contactelor la nivel înalt 
americano—sud-coreene de la Seul, 
de anul trecut, s-a afirmat că au 
fost eliberați 100 -de deținuți politici. 
In realitate, de atunci numărul ce
lor arestați a fost mult mai mare. 
Guvernarea dictatorială a devenit 
Si mai aspră, represiunile au atins 
un grad fără precedent. Cei care 
afirmă că eliberarea citorva deținuți 
politici înseamnă o îmbunătățire a 
situației comit o gravă eroare" -r 
și-a încheiat declarațiile sale lide
rul opoziției sud-coreene.

care își caută sprijinul în tancuri

Tancuri șl autoblindate ale forțelor de represiune păzesc clădirea pri
măriei din Pusan, oraș unde în ultimele zile s-au desfășurat demonstrații 
deosebit de violente împotriva regimului represiv al Iul Pak Cljan HI

Intimplări care îndeamnă la reflecție
Două fapte recente care, in ava

lanșa știrilor din paginile externe 
ale presei internaționale, s-au stre
curat — intîmplător sau nu 7 — oa
recum neobservate. La Washington, 
Comisia federală pentru reglemen
tarea nucleară a anunțat hotărirea, 
fără precedent, de a ordona închi
derea unei uzine (situată in locali
tatea Erwin, statul Tennessee) pen
tru fabricarea uraniului îmbogățit, 
după, dispariția misterioasă din in- 
cinta acestei uzine a unei cantitățf 
de mai multe kilograme de uraniu 
îmbogățit, care ar putea fi folosit 
la fabricarea unei bombe atomice 
„artizanale".

La foarte puține zile după aceea, 
printr-o coincidență, o altă știre, 
de data aceasta din New York, 
relata o întîmplare. de aseme
nea. fără precedent in istoria 
de aproape 35 de ani a Națiunilor 
Unite : diplomații și întregul per
sonal al organizației, adică vreo 
3 000 de persoane, au fost evacuați, 
ca urmare a amenințării unui alie
nai mintal că se va năpusti cu 
avionul pe care îl pilota asupra 
clădirii centrale a O.N.U.. dacă nu 
va primi din partea unei bine cu
noscute edituri asigurarea că i se 
va publica o carte... Rememorind 
această întîmplare. Care ar fi putut 
avea un sfirșit tragic, imaginea 
alăturată, sosită recent la redacție, 
document fotografic unic in felul 
său, surprinde avionul survolind 
de aproape edificiul cu 38 de etaje 
de pe East RiVer. Pină la urmă, 
pilotul a fost determinat.. prin di" 
ferite promisiuni, să aterizeze, iar

ft»; ?«sisis . ijj-ț jjj
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diplomații fi funcționarii O.N.U. 
au putut răsufla ușurați.

Au fost insă unii corespondenți 
de la Națiunile Unite, ți nu numai 
ei, Care au 
cele două 
întrebarea : 
plat dacă

făcut legătura intre 
intimplări și au pus 
ce s-ar fi intim- 
la bordul avionului 

pilotat de acest dezechilibrat min
tal s-ar fi aflat o bombă atomi
că artizanală ? Răspunsul, cutre
murător . prin implicațiile sale, 
poate fi imaginat de oricine. Luate 
separat, cele două intimplări repre
zintă, la prima vedere, un simplu 
fapt divers. Puse impreună. ele se 
constituie intr-un serios indemn la 
reflecție în această „Săptămină 
mondială a dezarmării".

„Dezastromania"
Peste 10 milioane de exemplare — 

acesta este tirajul record in care s-a 
vindut cartea unui anume Hal Lind
sey, „The Late Great Planet Earth" 
(„Defuncta mare planetă, Pămin- 
tul"), care abundă in avertismente 
că sintem tn ajunul... sfirsitului lu
mii. Pelicula turnată recent după 
această carte se află pe lista filme
lor cu cele mai mari încasări din 
istoria Hollywoodului. De unde 
provine succesul acestui mesaj apo
caliptic 7 „Lumea noastră (lumea 
capitalistă — n.r.) este obsedată de 
prevestiri, de semne rele, de catas
trofe. Iminența dezastrului a de
venit o preocupare de zi cu zi", 
constata istoricul Cristopher Lasch.

$i intr-adevăr, o avalanșă de cărți 
și de filme apărute recent in țări 
occidentale zugrăvesc cu lux de a- 
mănunte cele mai inimaginabile de
zastre : calotele polare se topesc, 
oceanele se revarsă, pătura de 
oxigen din atmosferă este distrusă.

timpurile magnetice ale Pămtntului 
se inversează, astronauții aduc cu 
ei din Cosmos virușii unor boli 
fatale, teroriștii declanșează un 
război nuclear...

Cum se explică această veritabili 
„dezastromanie"? Desigur, la mijloc 
se află considerente financiare. 
Pentru marile edituri și case de fil
me, literatura sau filmele fantasti
ce avtnd ca subiect calamitățile se 
dovedesc a fi extrem de rentabile. 
Dincolo de goana după profit, in
tervin insă si alte rațiuni. Pe bună 
dreptate, un cunoscut psihiatru, 
Eric Fromm, apreciază înclinația 
spre calamități ca „manifestare a 
unui puternic sentiment de aliena
re". tn afara unor asemenea expli
cații, apare, totodată, limpede că 
îngrijorarea crescindă si chiar dis
perarea, care, mai ales in condițiile 
actualei crize, afectează mase tot 
mai largi slnt transformat» tn 
„mărfuri" culturale de larg consum.
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