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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Ieri, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a avut loe 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a luat în dezbatere propunerile for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușeseu „CU PRIVIRE LA CREȘ
TEREA ROLULUI FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE ÎN VIA
ȚA SOCIAL-POLITICA A ROMÂNIEI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA OR
GANIZĂRII SALE“.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere și a aprobat 
Intru totul propunerile secretarului general al partidului, conside
ring că aplicarea lor va avea o mare însemnătate politică pentru

dezvoltarea democrației socialiste și participarea activă a întregului 
popor la făurirea conștientă a propriului său viitor comunist.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu să fie date publicității, urmînd ca plenara Consi
liului Național al Frontului Unității Socialiste să adopte măsurile 
necesare pentru traducerea lor în viață, astfel îneît să se asigure o 
tot mai largă și intensă participare a clasei noastre muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului 
și statului, la vasta operă de construire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a orinduirii comuniste pe pămintul României.

Cu privire la creșterea rolului
Frontului Unității Socialiste 

in viața social-politică a României 
și îmbunătățirea organizării sale

Schimbările profunde produse în struc
tura socială a României și în relațiile so
ciale, ca rezultat al dezvoltării forțelor de 
producție, al desfășurării cu succes a ope
rei de construcție socialistă, au determinat 
creșterea puternică a conștiinței maselor 
largi populare, participarea lor con
știentă, tot mai activă, la viața politică a 
țării noastre.

Noul cadru organizatoric realizat prin 
constituirea consiliilor oamenilor muncii și 
instituționalizarea adunărilor generale, 
precum și congresele cu caracter național 
J>nute în ultimii ani pe diferite domenii de 
activitate asigură participarea largă a oa
menilor muncii la conducerea tuturor sec
toarelor economico-sociale, a întregii so
cietăți. Sistemul nostru democratic de or
ganizare și conducere a vieții publice de
monstrează cu putere superioritatea de
mocrației noastre socialiste, care asigură 
poporului posibilitatea făuririi libere a 
propriului său destin, a viitorului său co
munist.

Ca o expresie a unității și coeziunii po
porului nostru, în cadrul Frontului Unității 
Socialiste sînt reunite toate organizațiile 
sociale, economice, de masă, uniunile de 
creatori, societăți științifice, precum și cul
tele religioase. De asemenea, în sate au 
fost constituite organizații ale Frontului 
Unității Socialiste.

Trebuie să spunem însă că acest cadru 
nu permite să cuprindem în activitatea po
litica o serie de categorii de oameni ai 
muncii. Aceasta se datorește faptului că 
multe din organizațiile și organismele 
cuprinse în Frontul Unității Socialiste nu 
au caracter de organizații politice.

Avînd în vedere creșterea țontinuă a 
conștiinței politice a oamenilor muncii, a 
dorinței acestora și, totodată, a necesită
ții participării lor tot mai active la viața 
politică, se impune să adoptăm formele 
organizatorice corespunzătoare. In acest 
scop, apare necesar să se constituie în ca
drul Frontului Unității Socialiste organiza
ții proprii ale acestuia, care să primească 
membri individuali din rîndul cetățenilor 
ce nu fac parte din Partidul Comunist Ro
mân. Organizațiile proprii ale Frontului 
Unității Socialiste vor trebui să se consti
tuie pe sate, orașe și cartiere, precum și 
în întreprinderi și instituții. în comune, 
orașe și municipii este necesar să se con
stituie, pe lîngă consiliile Frontului Unită
ții Socialiste, comitete ale organizațiilor

Frontului Unității Socialiste. De asemenea, 
va trebui să se creeze comitete ale orga
nizațiilor Frontului Unității Socialiste atît 
în cadrul consiliilor județene, cît și al Con
siliului Național al Frontului Unității So
cialiste.

Pentru o cuprindere cît mai largă a ma
selor la viața politică, inclusiv a tinerei 
generații, este necesar să aibă posibilita
tea de a deveni membru al unei organi
zații a Frontului Unității Socialiste orice 
cetățean care a împlinit vîrsta de 18 ani. 
Membrii organizațiilor Frontului Unității 
Socialiste vor avea dreptul de a fi aleși în 
comitetele de conducere la toate nivelu
rile. Toate organizațiile F.U.S. își vor des
fășura activitatea sub îndrumarea organi
zațiilor de partid.

Sarcina principală a organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste va trebui să 
fie asigurarea participării membrilor lor la 
întreaga viață politică a țării. Ei vor lua 
parte activă la discutarea tuturor legilor și 
hotărîrilor supuse dezbaterii întregului po
por. în cadrul organizațiilor se vor dis
cuta, de asemenea, hotărîrile consiliilor 
populare, măsurile care privesc viața și 
dezvoltarea economico-socială a localită
ților urbane și rurale. De asemenea, orga
nizațiile Frontului Unității Socialiste vor 
participa la desemnarea candidaților de 
deputați pentru consiliile populare de 
toate categoriile. Totodată, în viitor, de
putății consiliilor populare vor fi desem
nați și din rîndul membrilor organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste.

Comitetele organizațiilor Frontului Uni
tății Socialiste își vor desfășura activitatea 
in cadrul consiliilor Frontului Unității So
cialiste, avînd reprezentanți în aceste 
consilii, inclusiv în Consiliul Național.

în întreaga lor activitate, organizațiile 
Frontului Unității Socialiste se vor con
duce după legile țării și hotărîrile Parti
dului Comunist Român — forța politică 
conducătoare a societății noastre socia
liste. '

Totodată, este necesar să se aducă 
unele îmbunătățiri în organizarea consilii
lor Frontului Unității Socialiste, în condu
cerea acestora.

în acest sens propun următoarele :
— Președintele consiliului comunal și 

orășenesc al Frontului Unității Socialiste 
să fie unul din secretarii sau secretarii 
adjuncți ai comitetului de partid respectiv.

— La municipii și județe, președintele

consiliului Frontului Unității Socialiste să 
fie un secretar sau un membri al biroului 
comitetului de partid respectiv.

— Pe plan central, președinte al Frontu
lui Unității Socialiste să fie secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român.

în același timp, pentru conducerea acti
vității curente să se instituie funcția de 
președinte executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Consider necesare aceste măsuri ținînd 
seama de amplificarea activității consilii
lor Frontului Unității Socialiste, ca urmare 
a constituirii organizațiilor proprii, pre
cum și pentru realizarea unei conduceri 
operative, permanente a activității comu
ne a organizațiilor de masă și obștești.

Adoptarea acestor măsuri va oferi ca
drul organizat de participare la viața po
litică a milioanelor de oameni ai muncii, 
cetățeni ai Republicii Socialiste România 
care nu sînt membri ai Partidului Comu
nist Român și care înfăptuiesc neabătut 
politica partidului nostru, ce corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale întregului 
popor. Aceste măsuri organizatorice de 
amplificare a democrației în viața politică 
a țării corespund pe deplin noii etape is
torice în care se găsește România — 
aceea a edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Ele constituie o ce
rință obiectivă a mersului nostru înainte 
pe toate planurile, a unirii și dinamizării 
tuturor energiilor și capacităților creatoare 
ale poporului în vederea asigurării pro
gresului multilateral al patriei.

Măsurile propuse sînt o nouă și eloc
ventă expresie a forței orînduirii noastre 
socialiste, a unității de nezdruncinat a în
tregului popor în jurul partidului. Prin 
adoptarea lor ridicăm pe o treaptă nouă, 
mai înaltă, sistemul nostru democratic ge
neral, asigurăm intensificarea participării 
celor mai largi mase de oameni ai mun
cii, fără deosebire de naționalitate, a în
tregului popor la conducerea societății, 
la făurirea conștientă a vieții noi, libere, 
independente și prospere, la măreața 
operă de zidire a socialismului și comu
nismului în România. Se va afirma astfel 
și mai puternic unitatea întregului popor 
în jurul Partidului Comunist Român, se vor 
întări tot mai mult orînduirea noastră so
cialistă, independența și suveranitatea pa
triei, se va accelera mersul nostru înainte 
pe calea progresului și civilizației comu
niste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
săptămînalului olandez „NieuwsNet“
După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a primit la 16 octombrie pe 
Ronald Kraayeveld, redactor-șef adjunct la săptâminalul de politica 
externâ „NieuwsNet" din Amsterdam, câruia i-a acordat următorul 
interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. politica promovată de 
România este bine cunoscută in 
lume pentru insistenta cu care 
tura dumneavoastră subliniază 
dreptul său de a vorbi pentru ea 
însăși, pentru apărarea indepen
dentei, suveranității și integrită
ții. în ultimele 12 luni s-au spus 
multe și au existat numeroase 
speculații în Occident in legă
tură cu perspectivele unei ase
menea politici. Care sînt gindu- 
rile dumneavoastră în legătură 
cu evoluțiile din ultimul an în 
acest domeniu, cu perspectivele 
unor asemenea orientări po
litice ?

RĂSPUNS : în politica sa interna
țională, România pornește de la ne
cesitatea dezvoltării relațiilor ou toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, punind la baza a- 
oestei colaborări principiile egalită
ții în drepturi, respectului indepen
dentei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Trebuie să reținem faptul că a- 
ceste principii sînt astăzi tot mai larg
— aproape unanim — recunoscute pe 
plan internațional ca singurele pe 
baza cărora se poate realiza o poli
tică de destindere și colaborare, de 
independentă și pace. Iată de ce, pro- 
movind aceste principii în viata in
ternațională, în relațiile cu toate sta
tele, România a reușit să aibă prie
teni pe toate meridianele lumii.

în ce privește unele speculații fă
cute in Occident, cred că ele nu au 
ținut îndeajuns seama de justețea 
acestei politici și de ecoul în viața 
internațională al principiilor la care 
m-am referit, de faptul că, pro- 
movînd o asemenea politică. Româ
nia urmărește conștient întărirea co
laborării cu toate statele socialiste
— ca un factor important al politicii 
sale externe — cu țările în curs de 
dezvoltare, precum și cu țările capi
taliste dezvoltate. România va con
tinua să promoveze cu fermitate a- 
ceastă politică și aceste principii, 
fiind convinsă că, numai în măsura 
în care fiecare popor se va putea 
dezvolta în mod liber, se vor asigura 
o destindere reală, pacea și progresul 
economico-social al fiecărei națiuni.

ÎNTREBARE : România a avut 
în repetate rînduri initiative în 
domeniul destinderii și al dezar
mării. Acordul S.A.L.T.-II a fost 
semnat in iunie a.c. la Viena, 
iar Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale America se pregătesc 
acum pentru S.A.L.T.-III. Care 
este, după părerea dumnea
voastră, rolul acestor acorduri ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
a acordat și acordă o importantă 
deosebită politicii de destindere și, in 
acest cadru, înfăptuirii dezarmării 
nucleare și dezarmării în general. 
Avem în vedere că oprirea cursei 
Înarmărilor si trecerea la măsuri con
crete de reducere a efectivelor mili
tare și a armamentelor constituie o 
necesitate obiectivă pentru realizarea 
unei politici de destindere și pace, 
precum și pentru soluționarea unor 
probleme complexe, economice, ale 
vieții internaționale și ale fiecărui 
stat in parte.

în concordantă cu aceasta, am sus
ținut întotdeauna orice acorduri și 
inițiative care urmăresc oprirea

cursei Înarmărilor și trecerea la 
dezarmare. De aceea, România a 
salutat încheierea acordului S.A.L.T.- 
II. precum și perspectivele trecerii 
la elaborarea unui nou tratat sub de
numirea S.A.L.T.-III, considerind că 
actualul acord dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite reprezintă un 
factor important pentru dezvoltarea 
încrederii și pentru trecerea la adop
tarea de noi măsuri de dezarmare. 
Trebuie să declar insă că, subli
niind importanța acestor acorduri. 
România consideră că este necesar 
să se treacă, totodată, la măsuri 
mai generale de dezarmare, acțio- 
nindu-se in acest scop în cadrul 
organizațiilor deja existente, cu 
participarea tuturor statelor. Trebuie 
avut in vedere că aplicarea unor 
măsuri concrete în această direcție 
nu poate fii realizată decît cu parti
ciparea tuturor statelor și ele tre
buie să cuprindă, deopotrivă, atît ar
mamentul clasic, cit și armamentul 
nuclear.

iNTREBARfil : Domnule pre
ședinte. lumea se află in pragul 
anilor ’80. In acest deceniu, po
porul român va beneficia in mai 
mare măsură de rezultatele in
dustrializării rapide din ultimii 
20 de ani. Prin anul 1385. nivelul 
său de viată ar urma să fie com
parabil cu acela din țările dez
voltate. Se va putea oare ca 
acest obiectiv să fie realizat in 
pofida recesiunii mondiale ori 
această dată va trebui aminată ?

RĂSPUNS: în ultimii 20 de ani, 
România a obținut succese impor
tante pe calea dezvoltării sale eco- 
nomito-sociale atît în ce privește 
agricultura, cît și industria. Sub
liniez acest lucru pentru că noi 
facem totul pentru a asigura o dez
voltare armonioasă a acestor două 
domenii esențiale ale economiei ro
mânești. în acest sens se poate spune 
că. odată cu creșterea puternică a in
dustriei, am obținut succese impor
tante și în ce privește agricultura. Pe 
această bază am reușit să asigurăm 
creșterea continuă a nivelului gene
ral de viață al poporului nostru.

Ținînd seama de actualele proble
me economice pe plan international, 
de adîncirea decalajelor dintre țările 
dezvoltate și țările în curs de dez
voltare, România este hotărită să 
facă eforturi susținute și în urmă
torii cinci ani, în vederea apropierii 
de țările dezvoltate din punct de ve
dere economic și, totodată, pentru a 
contribui la solutionarea generală a 
problemelor subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice inter
naționale. Considerăm că, în condi
ții normale, de pace, obiectivele care 
ni le propunem pînă în 1985 pot 
fi realizate, cu toate dificultățile e- 
xjstente pe plan mondial ca urmare 
a crizei economice în general și, mai 
cu seamă, a crizei petrolului. Deci 
avem în vedere ca prevederile care 
urmează să le supunem, peste o 
lună. Congresului al XII-lea al 
partidului să țină seama de ceea 
ce am stabilit în documentele pe care 
le-am publicat pînă acum: consi
derăm că nu va fi necesar să 
aminăm realizarea acestor obiective.

Repet însă că noi avem în ve
dere ca, în această perioadă, să ex
tindem colaborarea internațională, 
pornind de la convingerea că pro
blemele complexe își vor găsi solu

ționare pe calea tratativelor, că se 
va accentua politica de destindere, 
de colaborare și pace.

ÎNTREBARE : România est* 
o țară in curs de dezvoltare. 
Apropiatul Congres al Partidului 
Comunist Român va dezbate un 
ansamblu de probleme econo
mice. Care sînt principalei* 
orientări ale industrializării in 
continuare, pe termen lung, a 
României și în ce corelație se 
află ele cu situația energetică 
mondială, in general, și a țării 
dumneavoastră, în special ? C* 
efecte scontați să aibă orientă
rile și măsurile adoptate d« 
Congres pentru dezvoltarea eco
nomică viitoare a României ?

RĂSPUNS : România continuă să 
fie o tară socialistă in curs de dez
voltare. De aceea, în orientarea dez
voltării viitoare — pe care o supu
nem Congresului al XII-lea al parti
dului — avem în vedere să asigurăm 
dezvoltarea echilibrată a tuturor ra
murilor economice. Am menționat 
deja că noi considerăm că România 
trebuie să aibă atit o industrie pu
ternică, cit și o agricultură foarte dez
voltată. De aceea, in Directivele pen
tru Congresul al XII-lea al partidului 
punem un mare accent pe problemele 
materiilor prime, energetice si agri
cole, considerind că aceste trei do
menii constituie factori esențiali pen
tru întreaga dezvoltare viitoare a 
economiei românești.

în același timp, acordăm o mare 
Însemnătate problemelor cercetării 
științifice, accentuării acestei activi
tăți în toate domeniile. Ținem sea
ma de faptul că multe probleme ale 
dezvoltării României și. în general, 
ale dezvoltării mondiale nu pot fi so
luționate ' fără contribuția tot mal 
puternică a științei. In toate dome
niile. De aceea, noi am elaborat, în 
acest sens, un program special. Con
siderăm că următoarele două decenii 
ale acestui secol vor fi decenii ale 
progresului și mai puternic al științei 
în toate domeniile, atît pe plan na
țional, cit și international. Și dorim 
să realizăm aceasta și în România.

Th același timp, punem un mare 
accent pe problemele eficientei eco
nomice, ale creșterii productivității și 
ridicării nivelului tehnic și calitativ 
al producției.

ÎNTREBARE : Pentru vizita
torii străini ai țării dumnea
voastră este limpede că guver
nul și poporul român încearcă 
să economisească energie, ori
unde se poate acest lucru. 
Există o amenințare de criză 
energetică reală în România ?

RĂSPUNS : România a adoptat, 
desigur, măsuri hotărîte în ce pri
vește economisirea energiei, a com
bustibilului în general. Pornim de la 
faptul că, îndeosebi în domeniul in
dustrial, avem încă consumuri prea 
mari pe unitatea de producție. în ra
port cu alte țări cu economii dezvol
tate De aceea, măsurile luate au in 
vedere să asigure o creștere a pro
ducției cu un consum mai redus de 
combustibil,, pe baza unor măsuri 
tehnice și tehnologice și, desigur, și 
de economisire și înlăturare a risi
pei. Fără îndoială, în viitor va avea 
loc o creștere a consumului de ener
gie, urmînd ca aceste creșteri să se 
încadreze strict în consumurile știin
țific determinate. Vom dezvolta cu 
prioritate unele ramuri cu consu
muri mai reduse de energie si com
bustibili și, desigur, va avea loc o 
creștere a consumului de energie șl 
combustibili pentru populație.

(Continuare în pag. a III-a)

mureșul Intîmpinăm Congresul 

al XII-lea al partidului 
cu sarcinile de plan 

îndeplinite exemplar I
Constructorii și energeticienii 

de la Turceni raportează:

Al DOILEA GRUP ENERGETIC A ÎNCEPUT SA PRODUCĂ

Constructorii, mon- 
torii și energeticienii 
termocentralei de la 
Turceni — cel mai 
mare obiectiv energe
tic al tării aflat in 
construcție, ce va avea 
în final o capacitate 
de 2 640 MW — rapor
tează că au Încheiat 
probele tehnologice de 
producție și au conec
tat Ia sistemul energe
tic national cel de-al 
doilea grup energetic 
cu o putere instalată 
de 330 MW. Așa cum 
ne-a informat ing. Du
mitru Stoian. directo
rul tehnic al termo
centralei. no parcursul 
probelor de producție 
au fost aplicate cu 
succes unele adaptări 
li Îmbunătățiri tehno

logice. indicate de 
secretarul general al' 
partidului cu prilejul 
vizitei de lucru in 
această unitate, vizînd. 
cu precădere, reduce
rea consumului de 
combustibil lichid si 
îmbunătățirea parame
trilor de exploatare, 
între altele, s-au adus 
îmbunătățiri în siste
mul de ardere, care au 
condus la reducerea 
ponderii consumului 
de păcură. în totalul 
de combustibil, de la 
27 la sută, cît se înre
gistra pînă nu de 
mult, la 9—10 la sută 
in prezent De aseme
nea. sînt în curs de 
montare mai multe 
arzătoare, la cota 12, 
care vor influenta po

zitiv asupra randa
mentului cazanelor și 
consumului de com
bustibil.

Concomitent cu pre
ocupările pentru asi
gurarea unei mai 
bune funcționări a pri
melor două grupuri de 
330 MW — echipate in 
totalitate cu utilai 
energetic românesc — 
colectivul de munci
tori ingineri si tehni
cieni de la Turceni 
acționează cu hotărîre 
pentru finalizarea lu
crărilor de construcție 
si de montai din ca
drul primai etane. cind 
termocentrala va ajun
ge la o putere insta
lată de 1 320 MW. 
(Dumitru Prună).

Cu planul pe patru ani 
realizat

Oamenii muncii din orașul Rim- 
nicu Sărat au îndeplinit prevede
rile de plan pe patru ani ai cincina
lului la producția industrială.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, se spune : Ex- 
primîndu-ne și cu acest prilej ade
ziunea deplină la documentele 
care vor- fi adoptate de Con
gresul al XII-lea, dînd glas celor 
mai alese sentimente pe care le 
nutrim față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, susținem din toată inima, ală
turi de întreaga națiune, propu
nerea realegerii dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general 
al partidului.

CRAIOVA: Premieră 
tehnică pe țară

La întreprinderea „Electropu- 
tere“-Craiova au fost realizate, în 
premieră pe tară, contactoar» 
tripolare de 6 kV, la 250 amperi.

Conceput de un colectiv al Insti
tutului de cercetări și proiectări 
electrotehnice București, în colabo
rare cu specialiști de la Centrul 
de cercetare științifică și Inginerie 
tehnologic^ „Electroputere", pro
dusul are, comparativ cu întreru
pătorul de 6 kV pe care îl înlo
cuiește, greutatea redusă cu 43 la 
sută.

HUNEDOARA: însemnate 
economii de materiale
Colectivele de oameni al muncii 

din județul Hunedoara acordă o 
mare atentie înfăptuirii programe
lor stabilite pentru valorificarea su
perioară a materiilor prime, mate
rialelor. creșterii eficientei econo
mice a Întregii activități. Prin re
ducerea consumurilor specifice. în 
acest an au fost economisite 
3 329 tone metal. 3 986 mc lemn de 
mină. 669 tone benzină și 894 tone 
motorină. Pe ansamblul județului, 
ș-au obținut economii de 24 de mi
lioane lei. (Sabin Cerbu).
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Sub semnul deplinei unități congresuTpartidtjuji, congresul intregWui popor 
pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

Conferințe de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid

intre realizarea planului și munca educativă-o strînsă legătură
Dezbătînd proiectele de Directive 

ale celui dc-ai XII-lea Congres al 
partidului și planul de dezvoltare 
economico-socială in profil teritorial, 
acordind în acest context atentie 
obiectivelor fundamentale ale vii
torului plan cincinal, delegații la 
conferința organizației municipa
le de partid Piatra Neamț au 
manifestat o vie preocupare pen
tru modul de înfăptuire a sarci
nilor actualului cincinal. Pe acest 
fundal. pregătirea planului pe 
anul 1980 — an decisiv, de tranziție 
spre o nouă treaptă calitativă în în
treaga activitate — a ocupat, firesc, 
un loc precumpănitor. Am spus fi
resc. deoarece strategia comuniștilor 
impune ca realizarea telurilor ce si 
le propun să se desfășoare fără pauze 
Si întreruperi. într-o înlănțuire 
mereu ascendentă. Așa se explică 
faptul că atît documentele conferin
ței. cît și dezbaterile s-au referit cu 
precădere Ia această problemă, că 
primul punct al hotărîrii adoptate 
prevede ca întreaga activitate a co
mitetului municipal, a organelor si 
organizațiilor de partid să fie îndrep
tată spre mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor colectivelor de oameni al 
muncii spre realizarea exemplară 
a planului pe ultimul trimestru al 
acestui an, pentru îndeplinirea indi
catorilor planului pe anul 1980.

O premisă esențială a unei temei
nice pregătiri a noului cincinal a fost 
considerată de toti vorbitorii îndepli
nirea integrală a angajamentului de 
a se realiza o producție suplimentară 
de 3.4 miliarde lei în acest cincinal. 
Posibilitățile și rezervele pentru atin

Hotârîrea ferma a comuniștilor din învâțdmîntul superior:

„Vom forma cadre cu înaltă pregătire și conștiință politică"
învățătura nu înseamnă doar ceea 

ce se poate afla din prelegeri sau din 
cărți, ci și ceea ce se sădește in 
inimi. Tot oeea ce se petrece astăzi 
în amfiteatre, în laboratoare sau în 
unitățile în care studenții își efec
tuează practica tehnico-productivă 
stă sub semnul acestui adevăr cu 
multiple valențe pentru conținutul 
întregii activități de formare a spe
cialiștilor de mîine.

Așa cum era firesc, sub numitorul 
comun al unor asemenea deziderate 
s-au înscris și dezbaterile din cadrul 
conferinței de dare de seamă și ale
geri a organizației de partid din 
Centrul universitar București, care, 
în lumina exigențelor noi puse în 
aoest domeniu de proiectele docu
mentelor pentru Congresul al XII-lea 
al P.C.R., a făcut o analiză exigentă a 
activității desfășurate în ultimii ani de 
cei peste 12 300 de comuniști din insti
tutele bucureștene de învățămînt su
perior pentru perfecționarea învăță- 
mîntului și legarea lui tot mai strîn
să cu producția și cercetarea.

Pornind de la indicațiile șl exi
gențele formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
deschiderea anului de învățămînt, 

gerea acestui obiectiv au fost dezvă
luite cu realism și luciditate de nu
meroși participant! la dezbatere. Au
rica Vizitiu, de la Combinatul de fire 
și fibre sintetice Săvinești, spunea : 
„Noi, comuniștii, întregul colectiv al 
întreprinderii, sîntem ferm deciși să 
acționăm cu hotărire pentru recupe
rarea restantelor pe care le avem la

• Cincinalul următor începe cu îndeplinirea sarcinilor celui 
actual • Un pas înainte: de la reproșurile către alții la 
înlăturarea propriilor deficiențe ® O „absență4* în relatarea 

dar și în darea de seamă a conferinței

Investiții. Ne vom strădui să facem 
totul pentru a pune în funcțiune 
noile instalații prevăzute pentru 
acest an. intrucît întîrzierea intrării 
lor în funcțiune înseamnă mari 
pierderi de producție, deci greu
tăți în Îndeplinirea planului si a 
angajamentelor în 1980". Serafim 
Mitroi. de la întreprinderea mecani
că „Ceahlăul", arăta : „Principalul 
mijloc prin care colectivul nostru îsi 
va onora angajamentele pentru acest 
cincinal îl constituie îmbunătățirea 
indicilor de folosire a mașinilor si 
utilajelor. Este adevărat că am avut 
multe greutăți cu unii furnizori cu 
care cooperăm, dar trebuie să recu
noaștem autocritic că dacă în primul 
rînd noi. comuniștii, am fi acționat 

punctele de vedere exprimate în ca
drul conferinței au reliefat direcții
le de acțiune pentru înfăptuirea a- 
cestora, pentru sporirea contribuției 
școlii noastre superioare la realizarea 
însuflețitoarelor obiective prefigurate 
de documentele Congresului al XII- 
lea al partidului. Exprimînd deplina 
adeziune a cadrelor didactice și stu
denților din Centrul universitar 
București la conținutul acestor do
cumente programatice, în care se re
găsesc pregnant sarcinile calitativ no! 
ale învățămîntului superior în noua 
etapă de edificare socialistă a țării, 
și dînd o înaltă apreciere contribu
ției decisive a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea lor, partici- 
panții la dezbateri s-au angajat să 
acționeze cu toate forțele pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară a În
tregului proces instructiv-educativ.

Premisa realizării acestor dezide
rate o constituie rezultatele obținute 
pînă acum : îmbunătățirea conținu
tului și structurii planurilor de învă
țămînt, ridicarea nivelului științi
fic al cursurilor, seminariilor si ac
tivităților de laborator, perfecțio
narea formelor și conținutului ac
tivităților practice (care, an de an, 

mai energic pentru întărirea discipli
nei. pentru mai buna folosire si în
treținere a mașinilor, pentru înlătu
rarea staționărilor, dacă nu am 
fi aruncat toată vina pe furni
zori și am fi valorificat mai bine 
propriile rezerve". Ion Mancea, de
legatul comuniștilor de la Grupul 
I de șantiere : „Rezultatele pe 

care le-au obținut constructorii 
de locuințe din municipiu în perioa
da care a trecut din acest cincinal 
sînt bune, dar în 1980 ele trebuie să 
fie si mai bune. Asta înseamnă si o 
preocupare mai susținută din partea 
comitetului de partid pentru lucrări 
de calitate superioară, dar mai cu 
seamă pentru buna organizare, ordi
ne și disciplină la toate punctele de 
lucru, consumuri mai reduse de ma
teriale si energie".

Numeroși delegați la conferință au 
relevat. în intervențiile lor. că reali
zarea sarcinilor acestui cincinal, ca si 
a celor din cincinalul următor, im
pune ca o condiție hotărîtoare con
tinua perfecționare a stilului si me
todelor muncii organizațiilor de 

s-au soldat cu o producție în valoare 
de circa 400 milioane lei), parti- 
cinarea tot mai activă a cadrelor 
didactice și a studenților la activita
tea de cercetare pentru soluționarea 
unor probleme deosebit de impor
tante pentru economie sau pentru di
verse domenii ale științei și culturii.

Dar retrospectiva pe care a prile
juit-o conferința de partid a urmărit 
nu o simplă relevare a rezultatelor 
obținute, ci o motivație argumentată 
pentru reevaluarea întregii munci 
de partid in scopul realizării 
superioare a sarcinilor sporite ce 
revin învățămîntului superior bucu- 
reștean. Participanții la dezbateri 
au stăruit cu îndreptățire asupra 
faptului că eficiența activității poli
tico-educative desfășurate de orga
nizațiile de partid, este necesar să 
se oglindească într-o măsură mai 
mare în instruirea, la un nivel înalt, 
a specialiștilor de mîine, în educarea 
lor prin muncă și pentru muncă. în 
formarea lor ca oameni cu un profil 
etico-moral integru, relevînd că toa
te cadrele didactice, indiferent de 
disciplina pe care o predau, trebuie 
să contribuie la educarea comunistă 
a studenților.

O condiție hotărîtoare pentru în

partid, astfel încît să sporească efi
cienta activității lor în mobilizarea 
oamenilor muncii. A fost aspru criti
cat, de pildă, faptul că unele comitete 
de partid, cum sînt cele de la Combi
natul de fire și fibre sintetice Săvi
nești, Combinatul de îngrășăminte 
chimice ș.a., nu au acționat corespun
zător pentru a se asigura o mai bună 

organizare a muncii șl, totodată, con
centrarea eforturilor comuniștilor spre 
recuperarea unor rămîneri în urmă, 
îndeosebi la producția fizică și inves
tiții, ci s-au transformat în căutători 
de... „cauze obiective". De asemenea, 
unele organizații de partid nu au 
exercitat un control continuu și 
exigent asupra îndeplinirii sarcinilor. 
Uneori chiar controalele efectuate 
de comitetul municipal de partid au 
rămas la nivelul constatărilor, fără 
să se întreprindă acțiuni hotărîte 
pentru înlăturarea neajunsurilor.

în încheierea conferinței s-a adop
tat un plan care cuprinde măsuri 
eficiente pe tărîmul mobilizării re
surselor materiale si umane în vede
rea îndeplinirii integrale a planului 

făptuirea dezideratelor puse în etapa 
actuală în fața școlii superioare — 
au remarcat vorbitorii — o reprezin
tă integrarea mai puternică a în
tregii munci politico-educative des
fășurate de comuniști în problemele 
majore ale perfecționării tuturor la
turilor procesului instructiv-educa
tiv. Subliniindu-se că mai sînt încă 
numeroase discipline neacoperite cu 
manuale și cursuri, că unele colec
tive de catedre nu urmăresc îndea
proape asigurarea unui nivel ridi
cat al tuturor activităților didactice, 
o serie de vorbitori au arătat că 
asemenea aspecte trebuie să fie per
manent urmărite ) de organizații
le de partid, care, printr-un con
trol de partid exigent, printr-o mun
că politică perseverentă, trebuie să 
asigure, atît în rîndul întregului corp 
profesoral, cît și al studenților, un 
climat de înaltă responsabilitate fată 
de îndatoririle ce le revin.

Se înțelege, o asemenea remarcă 
este la fel de valabilă și pentru mo
dul în care se desfășoară activitățile 
practice. Opiniile exprimate în legă
tură cu aceasta s-au constituit într-o 
pledoarie unanimă pentru ca de în
drumarea și controlul practicii să se 

șl angajamentului. Acum, sarcina 
principală constă în a se concentra 
toate forțele în această directiv.

Constantin BLAGOV1C1 
corespondentul „Scînteii"

NOTA REDACȚIEI : Este, desigur, 
meritul conferinței de a fi acordat 
prioritate problemelor de interes ma
jor ale economiei municipiului. Ne-a 
surprins insă faptul că. din relatarea 
corespondentului nostru județean cu 
privire la desfășurarea lucrărilor 
lipsea orice referire la activitatea 
politico-ideologică și educativă, de 
modelare a trăsăturilor omului nou. 
cu o inaltă conștiință socialistă, de 
combatere a unor manifestări con
trare normelor eticii si echității so
cialiste. La solicitarea noastră, con- 
sultînd din nou documentele confe
rinței și revăzindu-si insemnările. 
corespondentul ne-a răspuns că în 
darea de seamă această problemă a 
fost amintită doar în treacăt, iar din
tre delegați, nici unul nu si-a expri
mat punctul de vedere în această 
privință. In aceste condiții se 
pune, firesc, intrebarea : nu este 
oare cazul ca. sub îndrumarea direc
tă a comitetului județean de partid, 
comitetul municipal nou ales să-si 
îmbogățească substantial activitatea 
pe acest tărîm, să pună un accent 
mai puternic pe munca politico- 
educativă in Indisolubilă legătură cu 
ducerea la bun sfîrsit a sarcinilor 
economice? Căci, în definitiv, reali
zarea exemplară a planului depinde 
obligatoriu de conștiința oamenilor.

ocupe îndeaproape cele mal presti
gioase forte ale catedrelor si sena
telor, astfel încît timpul afectat 
practicii să fie folosit eficient în 
scopul pregătirii studenților. Dar, așa 
cum au arătat unii vorbitori, se 
impune ca organizațiile de partid să 
acționeze pentru ca asemenea inten
ții să se regăsească mai pregnant in 
fapte.

Un alt domeniu asupra căruia s-a 
stăruit in conferință este acela al cer
cetării științifice, unde, prin acțiuni 
mai ferme pentru evitarea dispersării 
forțelor, prin abordarea, în cadrul 
unor . colective complexe, multidisci- 
plinare, a unor teme de largă anver
gură, care să vizeze transformări ra
dicale în diverse domenii de activi
tate, să se asigure o mai bună fruc
tificare a inițiativei și potențialului 
de creație al cadrelor didactice și 
studenților.

Desfășurarea dezbaterilor a urmă
rit în mod deosebit o finalitate prac
tică precisă ce se regăsește în pre
vederile programului de măsuri a- 
doptat, care reprezintă o temeinică 
bază de pornire pentru îmbunătățirea 
activității organizației de partid.

Dumitru TiRCOB

Din hotăririle conferințelor de partid...
• Organizațiile de partid din întreprinderile orașului nostru vor sprl- 

|lni eforturile oamenilor muncii în realizarea prin autodotare și autouti- 
lare a unor utilaie, piese de schimb, scule și dispozitive în valoare de 
123,3 milioane lei. (Conferința municipală de partid Suceava).

• Pentru traducerea în viațâ a prevederilor vizînd mecanizarea șl 
îmbunătățirea dotării unităților din industria extractivă, comitetul muni
cipal va sprijini activitatea organizațiilor de partid din întreprinderile 
constructoare de mașini în direcția diversificării producției, asimilării și 
trecerii în fabricația de serie a utilajelor solicitate de sectorul extractiv, 
(Conferința municipală de partid Baia Mare).

• Cu sprijinul comitetului orășenesc de partid se vor accelera lu
crările de definitivare și punere în valoare a rezervelor naturale, respec
tiv a tufului vulcanic, argilelor și masivului de sare. (Conferința orășe
nească de partid Ocnele Mari, județul Vîlcea).

• Comitetul municipal de partid va acționa hotărît pentru valorifi
carea celor aproape 12 000 metri pătrați de suprafață disponibilă exis
tentă în întreprinderile industriale — prin reamplasarea mașinilor și utl-

-lajelor, reducerea spațiilor de depozitare și a căilor de acces, precum 
și prin dotarea cu noi utilaje a acestor suprafețe pentru a realiza în 
anul 1980 un spor de producție Industrială de circa 10 milioane lei. (Con
ferința municipală de partid Brăila).

® în întreprinderile din oraș vor fl constituite colective din rîndul 
membrilor de partid, al specialiștilor și altor cadre, care vor studia cos
turile de producție pe fiecare produs, stabilind măsurile necesare în ve
derea creșterii indicilor de valorificare a materiei prime de bază cu cel 
puțin 80 la sută. (Conferința orășenească de partid Drâgășanl).

• în întreprinderi și Instituții, în comunele subordonate se vor orga
niza, cu participarea directă a membrilor biroului comitetului municipal, 
simpozioane, expuneri, dezbateri și dialoguri pe teme de educație cetă
țenească și materialist-științifică, precum șl pe teme de etică și echitate 
socialistă. (Conferința municipală de partid lași).

• Pentru generalizarea metodelor cu certă eficiență șl asigurarea 
unei mai mari funcționalități a punctelor de documentare se vor orga
niza semestrial schimburi de experiență între acestea. (Conferința orga
nizației de partid a sectorului 2 — București).

...și din propunerile participanților 
la dezbateri

• Ținînd seama de marea dezvoltare Industrială a orașului în cinci
nalul 1981—1985, comitetul orășenesc de partid să analizeze posibilitatea 
ca cele două licee existente să fie reprofilate în concordanță cu aceste 
nevoi, cu specificul viitoarelor profesii, ceea ce va permite asigurarea 
forței de muncă necesare din rîndul localnicilor. (Conferința orășe
nească de partid Hîrșova).

• în vederea intensificării acțiunii de reducere a Importurilor de 
piese de schimb, biroul comitetului municipal de partid să constituie un 
colectiv pentru urmărirea asimilării lor de către întreprinderile brăilene ; 
lunar să se facă analiza activității acestui colectiv. (Conferința munici
pală de partid Brăila).

• Comitetul municipal de partid să Intensifice munca de educație 
a cetățenilor în spirit gospodăresc, sprijinind totodată în mai mare mă
sură recuperarea de la populație și valorificarea metalului, hîrtiel, tex
tilelor și ambalajelor din sticlă. (Conferința municipală de partid Su
ceava).

9 în fiecare dimineață, transportul urban preia de la tren sau auto
bazele I.T.A. cîteva mii de oameni, care se îndreaptă spre platforma in
dustrială de est a municipiului. Deoarece în această zonă există și cale 
ferată, organele locale de partid — prin instituțiile de resort — să stu
dieze posibilitatea punerii în funcțiune, în orele de vîrf, a unei garnituri 
de tren, gen cursă locală, descongestlonîndu-se astfel transportul cu 
autobuzele, măsură cu efecte directe asupra economisirii combustibilu-, 
lui. (Conferința municipală de partid Satu Mare).

• Organele locale de partid să urmărească cu consecvență aplica
rea cu strictețe a hotărîrilor și instrucțiunilor privind promovarea femei
lor în funcții de conducere, îndeosebi în unitățile unde numărul lor este 
preponderent. (Conferința municipală de partid Tg. Mureș).

„HIDROMECANICA'-BRAȘOV

Comuniștii raportează: 
sarcina a fost îndeplinită

întreprinderea de garnituri de frî- 
nă și etanșare din Rimnicu Sărat. In 
sine, numele acestei unități poate că 
nu spune mult, lipsindu-i. deo
camdată rezonanta numelor marilor 
citadele industriale. Și totuși, aflîn- 
du-ne la Buzău, primul secretar al 
comitetului județean de partid, răs- 
punzîndu-ne la întrebarea „Unde am 
putea consemna un fapt deosebit în 
aceste zile de efervescentă întrecere 
in cinstea Congresului al XII-lea 
ne-a indicat fără nici o ezitare a- 
ceastă întreprindere. Iată doar două 
dintre motive: întreprinderea este 
singura unitate de acest fel din țară, 
ea avind un rol deosebit în an
samblul industriei noastre; este prima 
mare întreprindere republicană care 
și-a realizat integral sarcinile de plan 
PE ÎNTREGUL CINCINAL. Da, 
această întreprindere se pare că de
ține acest record absolut. A REALI
ZAT PLANUL PE ÎNTREGUL CIN
CINAL.

Aflind de acest succes, am pășit 
pe porțile întreprinderii. Principala 
întrebare viza rigurozitatea cu care 
au fost fundamentate înșeși sarcinile 
de plan pe aoest cincinal. Nu, cum
va, o anumită lejeritate în stabili
rea nivelului indicatorilor de plan a 
contribuit, într-o măsură apreciabilă, 
la dobîndirea acestui succes ? Re
curgem, așadar, la argumentul cifre
lor. Și ni se face dovada că produc
ția întreprinderii a crescut de Ia 293 
milioane lei, în 1975, la 905 milioane 
lei, în acest an. și va atinge 1 160 mi
lioane lei în 1980 — deci în cinci ani 
o creștere de circa 4 ori. o perfor
mantă care nu stă la îndemîna ori
cărui colectiv I

Sînt doar citeva din datele Care 
definesc una din caracteristicile: aces
tei importante unități : mărimea sal
tului cantitativ. Care este, de fapt, 
profilul producției ? 11 ascultăm pe 
directorul unității :

— Se știe că dezvoltarea im
petuoasă a tehnicii solicită condiții 
tot mai severe de lucru, la tem’perș- 
turi și presiuni ridicate, domenii în 
care sînt solicitate. în mod special, 
produse pe bază de azbest. Asemenea

produse se fabrică aici, la Rm. Să
rat, incepind cu anul 1972, cind a 
intrat în funcțiune întreprinderea 
noastră. Este vorba de trei gru
pe principale de produse : gar
nituri de frecare (ferodouri) pen
tru toată gama de autovehicule (ca
mioane, autoturisme, tractoare ș.a.) ; 
plăci de marsit (klingherit) si garnl-

nal — începe să primească explica
țiile firești. Intr-adevăr, această ac
țiune de cercetare și inovații, finali
zată, de fiecare dată, în tehnologii noi 
sau mașini noi, realizate prin auto- 
utilare, avea să dea pulsul recorduri
lor de azi. Așa s-a născut aici o 
amplă mișcare pentru reglarea capa
cităților de producție. Despre ce este

fost construite sau modernizate cinci 
cuptoare de tratament termic si două 
turnuri de impregnare. Tot prin for
te proprii au fost construite alte trei 
cuptoare hidraulice și două mașini de 
înfășurat discuri de ambreiaj.

Iată doar cîteva din reușitele teh
nice ale colectivului, din acești 
ultimi ani, reușite care s-au măsurat

LA ÎNTREPRINDEREA DE GARNITURI DE FRlNA Șl ETANȘARE DIN RlMNICU-SARAT

CINCINALUL. DE TREI ANI 
NOUĂ LUNI Șl ȘASE ZILE 

Un succes clădit pe muncă tenace, 
pasiune creatoare și încredere in propriile forțe

turl de etanșare (garnituri de chlu- 
lasă, de evacuare, de baie de ulei ș.a). 
Trei grupe principale care numără în 
prezent aproape 3 500 de repere in 
fabricație. încă o precizare : am în
ceput șă producem pe bază de li
cență, in tară neexistînd nici o tra
diție în acest domeniu. Spun că „am 
început" deoarece pe parcursul ani
lor aceste licențe au fost perfecțio
nate continuu de colectivul nostru, de 
cadre de specialitate și muncitori pe 
baza unei ample si profunde acțiuni 
de cercetare, invenții și inovații bine 
organizată.

Ajunși aici cu explicațiile, credem 
că am atins și punctul din care suc
cesul remarcabil al colectivului — re
alizarea planului pe întregul cinci-

vorba ? Cînd s-a proiectat întreprin
derea, era avută în vedere o anumită 
structură, un anumit specific al pro
ducției beneficiarilor. De pildă, în 
cazul autocamioanelor, ferodourile 
erau proiectate, iar utilajele erau 
adaptate pentru autocamioanele cu 
benzină. Ulterior, cum se știe, s-a 
trecut la dieselizarea producției de 
autocamioane, ceea ce a obligat și la 
schimbarea garniturilor de frină și 
etanșare. Colectivul întreprinderii nu 
a așteptat nici o clipă și a trecut la 
reproiectarea produselor și a tehno
logiilor, la adaptarea mașinilor și uti
lajelor la noile cerințe. Prin această 
vastă acțiune tehnică și organizato
rică au fost eliminate și locurile în
guste pe fluxul tehnologic. Așa au

an de an în sporuri substanțiale de 
producție, in însemnate economii de 
valută.

— Noi am crescut odată cu fabrica 
— ne spune secretarul comitetului 
de partid. Cei peste 1 200 de 
comuniști, toți lucrătorii din în
treprindere, de la muncitor la di
rector, au acționat ca un singur 
om pentru realizarea, zi de zi, 
a sarcinilor ce le-au revenit. Așa 
se explică bunele rezultate ob
ținute pe linia autoutilării. economi- 
sindu-se 16 milioane lei valută — așa 
se explică preocuparea muncitorilor 
pentru policalificare — în prezent 
avem peste 300 de muncitori calificați 
in 2—3 meserii. Pornind de la bunele

rezultate obținute am solicitat an 
de an majorarea prevederilor din 
planul cincinal. In acest an, de pildă, 
planul inițial a fost de 632 milioane 
lei ; planul îmbunătățit — 905 mili
oane, iar realizările vor ajunge la 
960 milioane lei. Prin asemenea plu
suri am realizat prevederile cincina
lului in numai trei ani, 9 luni și 6 
zile, avind posibilitatea să obținem 
peste plan o producție de 1,2 mili
arde Iei.

La locurile de muncă discutăm cu 
cîțiva dintre muncitori — autorii 
direcți ai acestui succes. Ne ' oprim 
Ia intimplare si întrebăm: „Care cre
deți că este factorul decisiv care a 
contribuit la realizarea cincinalului 
înainte de termen

Nicolae Ciociu : „Eu sînt strungar 
și tratamentist. Acum, aici la acest 
cuptor sint tratamentist. Zilnic tre
buie să' realizez, după normă, 2 800 
de ferodouri. De obicei depășesc pla
nul cu 25—30 la sută. Depășesc pla
nul, depășesc și cîștigul. în medie, 
ciștig pe lună 2 800—3 000 lei. Acum, 
de la 1 octombrie beneficiem de ma
jorarea retribuției. La noi în fabrică 
se știe bine și se aplică întocmai re
gula : «După muncă și răsplată !». O 
regulă dreaptă, pe care o cunosc bine 
toti muncitorii".

Ruxandra Bălan: „Aici, la presa de 
discuri pentru motorete, zilnic îmi 
depășesc norma cu 50—60 de bucăți. 
La fel ca mine fac și colegele mele 
care lucrează în celelalte schimburi. 
Cred că știți că în fabrica noastră se 
lucrează în trei schimburi complete. 
Nu știu însă dacă cunoașteți că noi 
pe tot parcursul anului trecut și în 
acest an am beneficiat de săptămîna 
de lucru redusă pentru că ne-am de
pășit planul la toți indicatorii. Alt
fel spus, muncind bine, avem, pe an, 
12 zile de concediu in plus".

...Explicații simple, explicații pline 
de semnificații pe care le oferă doi 
din cei două mii de lucrători citi nu
mără acest harnic și entuziast colec
tiv. Iar pentru izbinda.sa de răsunet 
îi adresăm felicitări !

Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

Ideea s-a născut, ca 
atitea alte idei valo
roase, din. efortul 
creator al oamenilor, 
al luptei lor pentru 
îndeplinirea in condi
ții cit mai bune a sar
cinilor de producție, 
in climatul de pu
ternică efervescență 
declanșat de pregătiri
le pentru cel de-al 
XII-lea Congres al 
P.C.R. In preajma în
ceperii adunărilor ge
nerale de partid, ea 
stăpinea deja ginduri- 
le și inimile acelora 
pe ai căror umeri se 
află in primul rînd 
răspunderea pentru 
soarta producției: a 
comuniștilor. După ce 
s-a conturat mai pre
cis — ca urmare a u- 
nor analize și evaluări 
— ideea a fost pusă 
deschis in fața adună
rii generale a comu
niștilor din organizația 
de bază nr. 1 — secția 
turnătorie, al cărei co
lectiv urma să fie di
rect implicat in trans
punerea ei in viață. 
Deoarece angaja și co
lectivele altor secții, 
problema a fost abor
dată și la conferința 
de partid pe uzină. 
Așa a devenit ea o 
măsură in cadrul ho- 
tăririi adoptate.

Dar despre ce idee 
este vorba? Uzina bra- 
șoveană „Hidromeca
nica" începuse, in 
cursul trimestrului III, 
să înregistreze restan
te la producția fizică 
și netă. Cauza: lipsa 
semifabricatelor tur
nate din fontă. Ceea 
ce îngrijora insă și 
mai mult colectivul, 
erau perspectivele de
loc liniștitoare care se 
conturau in această

privință. Furnizorul — 
întreprinderea „Trac
torul" — trecea și el 
prin greutăți care-l 
împiedicau nu numai 
să recupereze restan
țele, dar nici măcar 
să respecte graficul de 
livrări pentru lunile 
următoare.

— In această situa
ție, arăta secretarul 
comitetului de partid, 
ing. Stefan Dumitru, 
colectivul nostru se 
găsea în fața a două 
alternative : fie să aș
tepte ca ministerul să 
rezolve problema, fie 
s-o abordăm noi înși
ne, asumîndu-ne răs
punderea găsirii solu
țiilor și executării cu 
forțe proprii a semi
fabricatelor.

Comuniștii din uzi
nă, în primul rînd cei 
din turnătorie, nu pu
teau adopta prima va
riantă. Fiecare era 
conștient de consecin
țele pe care le-ar fi 
avut o astfel de atitu
dine atît pentru între
prindere. căci ar fi 
amplificat volumul 
restantelor, cît si pen
tru economia tării care 
ar fi fost lipsită de 
utilaje extrem de ne
cesare. In plus. „Hi
dromecanica" ar fi 
creat mari dificultăți 
unor beneficiari.

...Au fost de învins 
multe dificultăți, căci 
reperele respective, de 
înaltă complexitate și 
deci de mare dificul
tate in execuție, tre
buiau turnate in con
diții diferite decit la 
furnizor. Intrucit nu 
exista cuptor pentru 
elaborarea fontei, a- 
ceasta a trebuit elabo
rată intr-unui din cup
toarele pentru oțel, iar

muncitorii s-au aflat 
in situația de a-și în
suși „din mers" noua 
tehnologie. Totuși, 
după numai o lună, co
lectivul secției a ra
portat : turnăm repe
rele ! Aceasta a în
semnat una din cele 
mai de seamă fapte de 
muncă din ultimii ani.

Explicația acestui 
succes rezidă, așa cum 
ne-au spus interlocu
torii noștri, in faptul 
că rezolvarea ei a fost 
in primul rînd opera 
comuniștilor, care au 
considerat-o o sarcină 
de partid, încredințată 
lor de conferința pe 
uzină. Muncitori, ingi
neri, tehnicieni au 
regîndit datele proble
mei, au lucrat zi și 
noapte pînă cînd au re
zolvat ceea ce ei înșiși 
își propuseseră. Spa
țiul neingăduindu-ne 
să-i numim pe toți, îi 
amintim doar pe ciți- 
va-dintre aceștia : Vio
rel Braic, loan Estian 
și loan Zorilă; Ion 
Tecuschi și Stan Ră- 
voi, Dezideriu Hor
vath. Ioan Ardeleanu, 
Florea Păun. Simian 
Ștef, Alexandru Far- 
kaș.

Efectele acestei an
gajări tenace ? Stagnă
rile s-au rărit conside
rabil, s-a acoperit cea 
de-a doua jumătate a 
capacității noii secții 
de prelucrări de la u- 
nitatea H 2. creindu-se 
condiții pentru fini
sarea producției neter
minate. incit benefi
ciarii să-și poată ono
ra contractele de li
vrare.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scinteil"

izbinda.sa
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întreaga recoltă -
pusă mai repede la adăpost!

(Urmare din pag. I)
Nu aș putea vorbi de o criză a 

energiei, in adevăratul sens al cuvîn- 
tului. in România. Programul pe care 
l-am adoptat în această privință 
asigură și o dezvoltare armonioasă 
a energiei. însuși faptul că în acest 
an avem un consum de peste
3 000 kWh pe locuitor face — cred 
— să se observe că nu poate fi vorba 
de o criză. Prevedem ca, pînă în 1985, 
practic să depășim consumul de
4 000 kWh pe locuitor. Dorim să dez
voltăm și alte surse de energie, să 
luăm asemenea măsuri încît Româ
nia să-și poată satisface, în orice 
condiții, necesitățile de energie, chiar 
fără a apela la import.

Întrebare : Anul trecut, 
economia românească a înre
gistrat o creștere impresionantă, 
ritmul obținut fiind un adevărat 
record european. Totuși, in anu
mite părți, obiectivele propuse 
in domeniul producției nu au 
fost îndeplinite. Ce rol este che
mat să aibă In dezvoltarea vii
toare a țării adoptarea noului 
mecanism economico-financiar ? 
Ce eficiență are instituirea mă
surilor de autogestiune și auto- 
conducere a întreprinderilor ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în ultimii 
trei ani, deci și anul trecut, industria 
românească s-a dezvoltat într-un 
ritm mediu anual de peste 11 la sută.

Cu toate acestea am avut unele 
sectoare care nu și-au realizat pe 
deplin prevederile planului, deși au 
depășit cu mult ritmul mediu de 11 
la sută realizat pe economie. Aceasta 
s-a datorat, pe de o parte, unor ră- 
mîneri in urmă în înfăptuirea inves
tițiilor sau realizării cu intîrziere a 
capacităților proiectate. De asemenea, 
într-o anumită măsură, nerealizarea 
producției globale a fost determinată 
9 1 “■ faptul că nu mai punem un ac
cent deosebit pe această latură, că, 
prin adoptarea noului mecanism eco
nomic și financiar, urmărim să re
ducem pe cit posibil circulația ini
țială a mărfurilor și consumul exa
gerat care ducea la creșterea produc
ției globale, fără însă a avea rezul
tate reale în sporirea venitului na
tional. în cadrul noului mecanism 
economic, criteriul de bază îl repre
zintă producția netă, venitul nou 
creat, creșterea venitului national, 
căruia îi acordăm întreaga atenție, 
chiar in detrimentul producției glo
bale. Și considerăm că în această 
privință procedăm cel mai bine. De
sigur, sintem la început în ce priveș
te introducerea noului mecanism, 
care nu se poate realiza numai 
într-un an de zile ; după o perioadă 
de aproape 30 de ani de funcționare 
într-un anumit sistem economic sînt 
de învins un șir de greutăți, este ne
voie de o înțelegere reală a princi
piilor ' autogestiunii, ale autocondu- 
cerii, precum și a faptului că fiecare 
întreprindere, fiecare unitate econo- 
mico-soclală trebuie să pornească de 
la necesitatea de a obține, cu căoa- 
citățile de producție de care dispune, 
maximum de eficiență economică, cu 
minimum de cheltuieli, de a-și asi
gura, de fapt, finanțarea activității 
cu mijloace proprii, punînd, totodată, 
la dispoziția statului o serie de mij
loace pentru cheltuielile sociale și 
pentru progresul general al țării. 
Considerăm însă că progresele pe 
care le-am obținut în această privin
ță în perioada de un an și jumătate 
de cînd am trecut la acest nou me
canism — de fapt, de la începutul 
acestui an am generalizat aceste 
principii — sînt încurajatoare. Avem 
hotărirea fermă de a acționa neabă
tut pentru înfăptuirea acestor prin- 
' ii. Conducerea întregii economii 

oaza noului mecanism, a autoges
tiunii și autoeonducerii muncitorești 
asigură — pornind de la principiile 
planului național unic — dezvoltarea 
armonioasă a tuturor domeniilor de 
activitate.

ÎNTREBARE : România fqce 
in prezent eforturi serioase pen-

tru echilibrarea balanței sale co
merciale și de plăți. Exportul 
României trebuie să facă față 
consecințelor recesiunii econo
mice mondiale și creșterii con
curenței pe piețele occidentale. 
Amenință aceasta cursul econo
mic al României, nivelul său de 
importuri și de capital și, in ul
timă instanță, nivelul său de 
consum 1

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
urmărește să asigure un echilibru al 
balanței sale comerciale șl de plăți. 
Am avut unele greutăți în această 
privință. De aceea, a trebuit să luăm 
o serie de măsuri pentru a impulsio
na exportul și, desigur, pentru a face 
numai importuri strict necesare.

Cred că urmările recesiunii econo
mice mondiale, precum și concuren
ta care se accentuează în aceste îm
prejurări — pentru că ea există în
totdeauna — pot fi depășite printr-o 
organizare mai corespunzătoare a 
colaborării internaționale, a cooperă
rii in producție, ceea ce, dealtfel, în
cercăm să și facem în relațiile noas
tre cu toate statele.

Ținînd seama de aceasta, nu con
sider că deficiențele care au apărut 
la un moment dat, in balanța de 
plăți îndeosebi, pot prezenta un pe
ricol pentru economia românească. 
Ele au fost practic depășite și nu 
pun, in nici un fel, în pericol cursul 
dezvoltării în continuare a Româ
niei, ținînd seama că toate importu
rile pe care noi le-am realizat sînt 
importuri de mijloace de producție 
sau de materii prime și deci dispu
nem de capacități necesare pentru a 
putea asigura exportul în vederea 
realizării unei balanțe echilibrate — 
atit comerciale, cit și de plăți. Dealt
fel, in proiectele noastre de viitor, 
avem in vedere ca pină în 1985 să 
obținem o reducere serioasă a defi
citului și a datoriilor externe — și 
avem convingerea că vom realiza 
acest obiectiv.

Toate acestea nu amenință însă în 
nici un fel asigurarea nivelului de 
consum al populației. Am stabilit, 
cu multi ani în urmă, că, în ce pri
vește bunurile de consum — îndeo
sebi alimentare, dar și industriale 
— nu vom exporta decît după ce 
acoperim necesarul de consum al 
populației. Dealtfel, în multe pri
vințe, consumul actual al României 
este apropiat — în unele domenii 
chiar depășește — de cel din unele 
țări dezvoltate, nu cele mai dezvol
tate, dar unele țări dezvoltate. Dez- 
voltînd o colaborare internațională 
largă, vom continua să acordăm toa
tă atenția creșterii constante a nive
lului de trai al populației, in toate 
domeniile. Dealtfel, însăși societatea 
pe care o edificăm în România are 
ca obiectiv fundamental de a asigura 
ca poporul să beneficieze — atat din 
punct de vedere material, cit și spi
ritual — de condiții 
muncă cit mai bune,

ÎNTREBARE: 
tul acestui an 
convorbiri intre România si Co
munitatea Economică Europea
nă privind crearea unei comisii 
mixte in vederea dezvoltării in 
continuare a relațiilor economi
ce. Cum vedeți perspectivele 
dezvoltării cooperării economice 
dintre România și C.E.E. ?

RĂSPUNS : România întreține re
lații economice largi cu țările din 
Piața comună și are și o serie de 
relații directe cu această organizație, 
în măsura în care țările din cadrul 
ei au cedat acesteia unele din pre
rogativele lor. Aș putea menționa. în 
această privință, faptul că In ultimii 
nouă ani relațiile dintre România și 
țările Pieței comune au crescut de 
circa trei ori și jumătate ; cu unele 
țări, volumul schimburilor economice 
a crescut de zece ori șl chiar mai 
mult. Astăzi, țările Pieței comune 
dețin o pondere de circa 20 la sută 
în comerțul exterior României.

de viață și cie

De la începu
se desfășoară

Ținînd seama de toate acestea, du
cem o serie de tratative cu organis
mele Pieței comune în vederea so
luționării unor • probleme de interes 
reciproc cu privire la crearea condi
țiilor corespunzătoare pentru extin-' 
derea schimburilor economice, pentru 
o colaborare și cooperare mai largă 
în producție. încadrăm aceste discu
ții în contextul politicii generale a 
României, de dezvoltare a schimbu
rilor economice și cooperării — in
clusiv jn spiritul documentelor sem
nate la' Helsinki — și, totodată, în 
cadrul tratativelor ce se desfășoară 
între Piața comună și C.A.E.R., tra
tative care au drept scop să reali
zeze un cadru juridic pentru dez
voltarea relațiilor dintre tarile din 
C.A.E.R. și țările din Piața comună.

Noi apreciem că este în Interesul 
reciproc să găsim soluții cît mai 
bune în vederea extinderii colabo
rării. aceasta fiind atît în folosul 
țărilor respective, cît și al cauzei 
destinderii și păcii în Europa.

ÎNTREBARE: Care sînt gln- 
durile dumneavoastră, domnule 
președinte, față de recentele 
evoluții in domeniul securității 
europene ? tn curind va avea 
loc reuniunea de la Madrid. Ce 
credeți că ar trebui să se în
treprindă pentru a-i asigura 
succesul ? Intenționează Româ
nia să facă propuneri la această 
reuniune ?

RĂSPUNS : România consideră că 
trebuie acționat cu mai multă hotă- 
rlre în direcția înfăptuirii documen
telor semnate la Helsinki, privite ca 
un tot unitar. Apreciem că. după 
Helsinki, nu »-au realizat pași prea 
importanți în această direcție, iar 
reuniunea de la Belgrad, practic, nu 
poate fi apreciată pentru rezultatele 
ei în acest domeniu. De aceea, avem 
în vedere să acordăm mai multă 
atenție acestei probleme — și spe
răm că toate statele participante vor 
face acest lucru în vederea pregăti
rii temeinice a acestei reuniuni. 
După părerea noastră, ar trebui ca, 
încă în acest an. reprezentanții sta
telor să discute și să înceapă pregă
tirile pentru această reuniune. Ar 
avea o importanță deosebită desfășu
rarea acestei reuniuni la nivelul mi
niștrilor de externe.

în același timp, noi considerăm că. 
pe lingă problemele economice, cul- 
tural-științifice și de ordin umanitar, 
un loc deosebit ar trebui să ocupe, 
la reuniunea de la Madrid, proble
mele de ordin militar — trecerea Ia 
dezangajarea militară, la măsuri 
concrete de dezarmare. în privința 
aceasta sînt o serie de propuneri. 
România a prezentat și ea astfel de 
propuneri. Țara noastră se gîndește 
să reînnoiască sau să reformuleze 
unele din aceste propuneri din do
rința de a se ajunge la o înțelegere 
între statele participante, pentru a 
se trece la măsuri concrete de redu
cere a cheltuielilor militare, a arma
mentelor, de sporire a încrederii șl 
de accentuare a cursului destinderii, 
colaborării și păcii In Europa, ca o 
parte a politicii generale de dezar
mare. destindere șl pace In întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Potrivit legis
lației Republicii Socialiste Româ
nia, organizațiile religioase tși 
pot desfășura activitatea în mod 
liber. Totuși, circulă uneori in 
Occident zvonuri privind o pre
supusă lipsă de libertate reli
gioasă. Au vreun temei aseme
nea zvonuri ? Vă rugăm să ne 
prezentați, domnule președinte, 
situația cultelor din România, 
relațiile dintre stat și biserica.

RĂSPUNS : Constituția si alte 
legi ale Republicii Socialiste Româ
nia acordă drepturi largi cultelor 
religioase, practicării acestora în 
mod liber. Aș putea să declar că 
cele 14 culte religioase recunoscute

de stat nu se pot plînge de vreo In* 
grădire în privința practicării cultu
lui respectiv. Dealtfel. în cadrul 
Frontului Unității Socialiste sînt cu
prinse toate aceste culte religioase. 
De aceea, unele zvonuri șl unele lu
cruri publicate in ziare occidentale 
demonstrează cel puțin necunoașterea 
realităților din tara noastră. Cei ce 
răspîndesc asemenea zvonuri se lasă 
influențați sau tac, vrind-nevrînd, 
jocul unor cercuri reacționare, în
deosebi al fostelor organizații fas
ciste aflate în străinătate și care în
cearcă în fel si chip să denatureze 
realitățile din România.

Noi avem în vedere să asigurăm 
în continuare, în conformitate cu 
Constituția și legile țării, desfășu
rarea normală a activității cultelor 
religioase. Desigur, nu am permis șl 
nu vom permite nici in viitor ca ci
neva să se folosească de aceste culte 
pentru a desfășura o activitate în
dreptată împotriva poporului, a con
strucției socialismului, a independen
tei și suveranității țării.

Consider că. in general, cultele re
ligioase trebuie să se dtupe de pro
blemele lor și să respecte pe deplin 
legile statului, să susțină politica de 
construcție socialistă, de dezvoltare 
generală a societății, politica de pace, 
colaborare și destindere a țării.

ÎNTREBARE : tn ultimii ani, 
numeroase delegații din Olanda 
au vizitat România, iar delegații 
române au venit in Olanda. Ce 
rol au avut aceste contacte pe 
linia cunoașterii reciproce și a 
amplificării raporturilor dintre 
țările noastre ? Cum evaluați 
stadiul actual al relațiilor bila
terale ? Ce perspective le în
trevedeți ?

RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu 
multă satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor dintre România și Olanda, 
într-adevăr. au avut loc numeroase 
schimburi de delegații, inclusiv Ia ni
velul cel mai înalt, care au contribuit 
la găsirea de noi posibilități de cola
borare între țările noastre, atît în do
meniul economic, cît și pe tărîmul 
științei, culturii și, în general, pe 
plan internațional. Din punct de ve
dere economic, schimburile dintre 
România și Olanda sînt în 1979, în 
comparație cu 1970, de cinci ori mai 
mari, ceea ce considerăm că este un 
lucru pozitiv. Am dori ca și în viito
rii zece ani aceste schimburi să se 
dezvolte în același ritm. Există deja 
o serie de acțiuni de coooerare si 
sînt în curs discuții pentru reali
zarea unei cooperări și pe terțe piețe. 
Avem, de asemenea, un program im
portant în domeniul colaborării știin
țifice si tehnice, inclusiv In domeniul 
relațiilor noastre culturale. Noi acor
dăm o importantă deosebită tuturor 
acestor laturi ale activității, precum 
și dezvoltării contactelor, considerînd 
că ele contribuie la mai buna, cu
noaștere și apropiere dintre popoare
le noastre și, în general, la 
destinderii și păcii în Europa.

Pe baza rezultatelor de pînă 
apreciem că sînt perspective
pentru extinderea acestei colaborări, 
pentru continuarea schimbului de de
legații, inclusiv pentru intensificarea 
schimbului de oameni al muncii, de 
cetățeni ai țărilor noastre. De aseme
nea. apreciem in mod pozitiv colabo
rarea pe plan internațional în pro
blemele complexe ale lumii de azi, 
începînd cu securitatea europeană, 
cu noua ordine, cu dezarmarea, cu 
solutionarea tuturor problemelor pe 
calea tratativelor. Considerăm că și 
în viitor România și Olanda pot con
tribui activ la afirmarea principiilor 
de egalitate, de respect al indepen
dentei. de colaborare, printr-o poli
tică de destindere și pace. în concor
dantă cu voința ambelor popoare, cu 
interesele cauzei generale a păcii și 
progresului. )

în încheiere aș dori să transmit ci
titorilor dumneavoastră si poporului 
prieten olandez cele mai bune urări 
de bunăstare, de prosperitate si pace.

cauza

acum, 
bune

Livrările la fondul de stat
integral îndeplinite I
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La una din bazele de recepție din |ude{ul Ilfov continud primirea șl depozitarea porumbului .
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Revenim pe plaiurile 

Mehedinților, județ 
desenat frumos sub 

coama verde a munților 
Cernei. Pămint roditor, re
pezit spre fluviu. Revenim, 
educînd cu noi, ca de fie
care dată. însemnările de 
demult : „A bătut — și 
Porțile de Fier s-au des
chis in fața puterii eterne 
a valurilor". Observație la 
îndemîna oricui. călător 
pină nu de mult în ținutul 
Cazanelor. în șcurgerea-i 
orgolioasă spre Mare, Du
nărea o zvicnit fără com
plexe rupînd zăgazul zidit 
acolo în zilele de început 
ale lumii. Ne-a fost 
transmisă, prin veacuri, 
această imagine a Porților 
larg deschise, cum notează 
Vlahuță, „in fata puterii 
eterne a valurilor". Manua
lele de geografie au acre
ditat-o șl consolidat-o. Pină 
la un punct. Pînă la un 
moment anume, exact de
limitat pe axa timpujui, 
aproape de noi, foarte a- 
proape, pipă în acele clipe 
de înălțătoare trăire ale 
ferecării definitive. închi
derea Dunării, barajul, hi
drocentrala de la Porțile 
de Fier au sigilat o anu
mită vîrstă a fluviului, o 
anumită stare de existentă 
a Porților de Fier.

drumurilor urcătoare prin 
anii acestui cincinal.

Despre aceste urcușuri 
in timp, potențate de 
politica partidului, de 

grija pentru dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a 
tuturor zonelor țării, l-am 
rugat să ne vorbească pe 
tovarășul Iulian Ploști-

riale, a industriei în spe
cial.

Este semnificativ faptul 
că in prezent în numai 
10 zile realizăm întrea
ga producție industrială a 
anului 1938. Tot în prezent, 
producția anului 1970 se 
realizează in mai puțin de 
100 de zile. Am obținut în 
ultimii ani cele mai mari

de șase spitale cu 
paturi, 6 policlinici, 15 dis
pensare medicale de în
treprindere. 76 dispensare 
medicale de circumscripție, 
612 unități de învățămînt 
unde se instruiesc peste 
67 000 elevi în învățămîntul 
de toate gradele și peste 
12 600 copii în învățămîntul 
preșcolar. In acest an și în

...Din nou la Porțile de 
Fier. Cu șapte ani in urmă 
eram aici, în mica tribună 
amenajată chiar la mijlo
cul barajului. în mijlocul 
Dunării, eram aici în acel 
mijloc de primăvară cînd 
se rosteau clipele victoriei. 
Șapte ani de încleștare cu 
fluviul au însemnat, știm 
bine, un mare examen. 
Centrala de Ia Gura Văii. 
Porțile de Fier I. cum o 
știm acum, a intrat în 
funcțiune la mijlocul cinci
nalului trecut. Un impor
tant obiectiv economic a 
cărui prezentă binefăcătoa
re n-a întîrziat să se facă 
simțită în anii imediat ur
mători, în anii actualului 
cincinal. Un obiectiv-em- 
blemă pentru Mehedinți. 
Un deschizător de drumuri, 
al drumurilor numeroase, al

Suplimentar față 
de contracte: peste 

4000 tone de porumb
Argeșul se numără printre primele 

județe care, in cinstea Congresului 
partidului, au raportat încheierea li
vrării porumbului la fondul de stat. 
Dar lucrătorii ogoarelor nu au în
cheiat definitiv bilanțul recoltei. în 
unitățile agricole continuă evaluarea 
exactă a producției de porumb. Pînă 
In seara zilei de 29 octombrie, unită
țile agricole cooperatiste si de stat 
din județ au livrat în plus bazelor de 
recepție peste 4 000 tone de porumb 
pentru fondul de stat.

Și în acest an, unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Mirosi au ob
ținut recolte superioare celor planifi
cate. La porumb s-au recoltat. în me
die, 5 000 kg boabe la hectar, depă- 
șindu-se producția planificată cu 1 500 
kg la hectar. Aceasta le-a permis să 

. livreze suplimentar la fondul de 
stat, pînă la încheierea campa
niei, 1 300 tone porumb. Este un 
rezultat pe care cooperatorii de 
aici îl consacră Congresului ai 
XII-lea al partidului. Dar în con
siliu sînt cooperative agricole — 
bunăoară cele din Ungheni, Căl- 
dăraru și Miroși — unde producțiile 
de porumb au fost mai mari cu pînă 
la 3 000 kg la hectar fată de plan și 
cu 1 500 kg pește media celor obți
nute în zonă. Acest lucru a determi
nat organizațiile de partid și consi
liile de conducere din unități să 
pună mai judicios în balanță drep
turile ce se cuvin membrilor coope
ratori pentru munca depusă și. în 
funcție de posibilități, să livreze alte 
cantități suplimentare de porumb la 
fondul de stat. Cadrele din con- 
duoerea consiliului intercooperatist, 
împreună cu cele din cooperative, au 
analizat cu răspundere problema 
sporirii contribuției la fondul de stat. 
Din analiză a rezultat că; într-adevăr, 
producția bună obținută permite nu 
numai asigurarea retribuției cores
punzătoare a membrilor cooperatori

șl achitarea Integrală a sarcinilor 
contractuale, ci și suplimentarea li
vrărilor la fondul de stat „Numai în 
cele trei cooperative amintite — spu
nea Ion Neamu, prim-vicepreședinte 
al consiliului unic Miroși — noile su
plimentări sînt de 1 000 tone de po
rumb. Aceasta, deoarece producțiile 
lor sînt superioare".

Interlocutorul nostru, de mai multi 
ani director al S.M.A. Miroși, ne-a 
destăinuit din „secretul" acestor re
colte bogate. Ele se datoresc price
perii și pasiunii cooperatorilor și me
canizatorilor, care au muncit cu 
sîrguință de la semănat și pînă la cu
les. Ca să curgă din belșug boabele 
aurii, pămîntul a fost lucrat ca la 
carte. Nimic n-a lipsit din ce cere 
agrotehnica modernă. Oamenii au 
efectuat cu grijă și răspundere toate 
lucrările prevăzute de tehnologia po
rumbului. Directorul stațiunii a ținut 
să evidențieze pe cîțiva dintre meca
nizatori : Marin Negoi și Mihai Ră- 
ducioiu, Nicolae Aurel, Stoian Neagu, 
Petre Voicu, Petre Dumitrache și 
Ștefan Ilie. El au lucrat bine și 
aceasta se reflectă în nivelul recol
telor. Și încă un lucru bun : s-a ex
tins meseria de tractorist si în rîn- 
dul personalului tehnic și adminis
trativ al stațiunii. Toți cei 38 anga
jați sînt acum capabili să mînuîască 
tractorul, avînd carnet de conducere.

Ne-am oprit mal mult asupra aces
tui exemplu. Dar și în alte consilii 
unice agroindustriale din județul Ar
geș se reevaluează cu răspundere pro
ducția obținută și. după încheierea 
calculelor, se stabilesc cantitățile 
care vor fl livrate suplimentar la 
fondul de stat. Drumul camioanelor 
spre bazele de recepție rămîne 
deschis.

tățîle să-și respecte integral obliga
țiile contractuale la fondul de stat, ci 
și pentru 
necesar 
toamnă.

crearea frontului de lucru 
efectuării arăturilor de
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corespondentul „Scintelî
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cantitatea totală de mate
riale dislocate pînă in pre
zent — ceea ce reprezintă 
peste 90 la sută din preve
derile proiectelor.

Pe o hartă ponosită de 
desele treceri cu degetul 
peste liniile și denumirile 
ce le cuorinde,- directorul 
șantierului, inginerul Pavel 
MLsaroș, ne introduce în

Tinerețea fără bătrînețe
a Porților de Fier

al 
Me-

producții agricole din isto
ria județului.

pro

naru, prim-secretar 
Comitetului județean 
hedinți al P.C.R.

— Prin amploarea 
gramului de dezvoltare,
prin ritmul și proporțiile 
creșterii potențialului său 
economic, județul Mehe
dinți se numără printre zo
nele care prezintă dovezi 
incontestabile ale grijii de
osebite acordate de partidul 
nostru pentru ancorarea sa 
intr-o viată economică și 
soclal-cplturală intensă. 
Semnificativ în acest sens 
este faptul că volumul in
vestițiilor alocate .județului 
in actualul cincinal au cres
cut cu 70 la sută fată de 
cincinalul anterior, fiind 
orientate cu precădere în 
ramurile de bază. Peste 65 
la sută din fondurile prevă
zute au fost destinate in
dustriei. 18,5 la sută agri
culturii și 7,2 la sută pen
tru acțiuni social-culturale.

Toate acestea au făcut ca 
volumul fondurilor fixe 
productive din economia 
județului să crească de 
peste 8 ori fată de anul 
1965, din care în industrie 
de 16.5 ori și în agricultu
ră de 4.3 ori. In acest con
text, economia județului a 
Înregistrat ritmuri înalte de 
creștere a producției mate-

Cum era și firesc, reali
zările de pînă acum 
au produs și produc 

— subliniază în continua
re interlocutorul nostru — 
profunde mutații in struc
tura si dinamica populației, 
a forței de muncă, în creș
terea gradului de urbani
zare, în aspectul edili- 
tar-gospodăresc al loca
lităților. în însuși mo
dul de viață al locuitorilor 
județului. Dacă in anul 
1965 populația ocupată in 
agricultura județului re
prezenta 72,3 la sută. în 
prezent aceasta a scăzut la 
47 la sută, crescînd în mod 
corespunzător ponderea 
persoanelor care lucrează 
în ramurile neagricole.

în ultimii 11 ani s-au 
construit peste 12 300 apar
tamente din fondurile sta
tului si fondurile populați
ei cu sprijinul statului in 
credite și execuție, aproa
pe 9 000 case din fondurile 
proprii ale populației. 4 000 
locuri în cămine de nefa- 
miliști, circa 2 000 locuri în 
internate școlare. peste 
4 000 locuri în crese și gră
dinițe. mari complexe co
merciale. Astăzi popu
lația județului dispune

perioada următoare se vor 
mai da in folosință un spi
tal cu 700 paturi, un hotel 
cu 400 locuri, mai multe 
ateliere școlare, săli de cla
să, internate, cinematogra
fe și altele.

Dacă ar fi să alegem 
unul din locurile 
fierbinți ale acestui 

anotimp, dacă ar fi să 
optăm pentru un punct 
de pe harta județului, 
unul singur, dar mai sem
nificativ decît oricare pen
tru febra construcției — 
acest 
fără 
Fier

Ce 
oră Porțile de Fier II ? Nu 
chiar foarte mult față de 
ce însemna cu doi ani în 
urmă, ar spune ochiul gră
bit să răscolească, de la un 
mal la altul, sălciile crescu
te de cînd lumea pe Ostro
vul Mare. Insula pare ace
eași, satul la fel. Aparent 
doar, dacă ne gîndim că in 
acest octombrie, in întîm- 
pinarea celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, con
structorii au obținut cele 
mai bune realizări ale lor 
din cursul anului. De exem
plu, în incinta îndiguită, 
excavatorlștii au urcat la 
1,6 milioane metri cubi

loc. acest punct este 
îndoială Porțile de 

II.
înseamnă la această

intimitatea construcțiilor 
viitoare. Pe brațul mic — 
Dunărea Mică — barajul 
românesc. Pe brațul mare 
— Dunărea, Dunăre 1 —
cele două centrale, ecluza 
iugoslavă. Cea româneas
că — undeva pieziș, ca o 
săgeată trimisă de Cupi- 
don în inima insulei. Da
tele biografice sînt de acum 
știute. Opt hldroagregate 
vor însuma 216 megawați, 
cît este partea noastră din 
puterea instalată a centra
lei. Lacul de acumulare se 
va întinde pe o distantă 
de 80 de kilometri.

Asta va fi ! Ce-a 
pînă acum ?

O mină de oameni 
cinși în aprilie 1977. 
vîntul neiertător. în 
trovul Mare, o 
condusă de Vasile Blănaru, 
o mină de oameni si ru
lotele lor mergătoare, o 
mină de oameni si unel
tele lor grăbite să ca- 
ligrafieze prima filă din 
cartea cea mare a Porților 
de Fier II.

Cine va spune că ceva 
senzațional încă nu s-a în- 
tîmplat aici, se grăbește. 
Ar trebui să întrebe și să 
afle cum sufla vîntul 
acea primă iarnă trăită In
tre brațele Dunării 
Mihai Cojocaru și

test

des- 
sub 
Os- 

echipă

în

de 
oa-

menii IuL„ Reținem o iz- 
bîndă de ultimă oră în
registrată aici : încheierea 
operațiunii de evacuare a 
apei din incinta batardou- 
lui celular. în acest uriaș 
„amfiteatru" se va pune 
temeiia trainică celor 
două centrale electrice și 
barajului deversor. Ar 
trebui să asculte mica 
istorie a închiderii brațu
lui mic. Ar trebui să stea 
de vorbă cu electricienii 
maistrului Boboc, cu dul
gherii lui Ciortan, cu băr
bații din lotul lui Pândele, 
cu instalatorii maistrului 
Nuțu, cu oamenii din echi
pa lui Păun și Steanță. Ar 
trebui să le privească mal 
îndeaproape chipul și fre
za știute de la Porțile de 
Fier I...

„Se face în mod eronat 
comparația între ce se face 
acum pe Ostrovul Mare șl 
ce este la Gura Văii (Por
țile de Fier I). Singu
rul lucru care le apropie 
ar fi faptul că ambele hi
drocentrale sint ne Dună
re". Am luat-o ca un reproș 
adresat nouă de unul din 
veteranii Porților de Fier 
II, căci și locurile noi iși 
au veteranii lor, dar tenta
ția de a vedea într-un sin
gur ansamblu cele două 
hidrocentrale nu ne-am 
putut-o înăbuși. Am găsit 
în Ostrovul Mare atiția din 
cei știuți de noi de pe me
terezele de la Gura Văii. 
Și Pavel Misaroș, și Petre 
Mike, și Mihai Cojocaru, și 
Vasile Blănaru, și Uie Mir
cea și cîți alții ? Expe
riența de acolo se va așeza 
în cărămizile durabile ale 
noii centrale, ca un 
semn de continuitate în 
teritoriul plin de prefaceri 
al Mehedinților. Experien
ță decantată, distilată la 
temperatura dificultăților 
pe care le presupune ine
vitabil o lucrare de aseme
nea anvergură. Lucrări 
care, la rîndu-le, pompează 
fără ostenire apa vie, bine
făcătoare. în organismul 
revigorat af locurilor.

Neaqu UDROIU 
Vircjiliu TATARU

Exemplul fruntașilor să 
fie urmat de toți!

în vederea transportării porumbu
lui din cimp și livrării cantităților 
prevăzute la fondul de stat, secreta
riatul și biroul Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R. au urmărit zilnic 
cum se desfășoară această acțiune, 
stabilind, totodată, măsuri operativa 
în vederea impulsionării lucrărilor. 
Ca urmare, unitățile din numeroase 
consilii unice agroindustriale au în
deplinit sarcinilfe de livrare la fondul 
de stat și la fabricile de nutrețuri 
combinate. Sînt multe unități care au 
înscris în cronica faptelor de seamă 
cu care întîmpină Congresul al 
XII-lea al partidului onorarea și su
plimentarea cantităților cu care păr
ticică la fondul de stat. Cooperativele 
agricole din consiliul Rîșești consti
tuie un exemplu pe, județ. Concret, 
aici au fost îndeplinite și depășite 
sarcinile contractuale la fondul de 
stat. Cantități mari livrează și uni
tățile din consiliile unice agroindus
triale Murgeni și Zorleni. De aseme
nea, țăranii cooperatori din Arsura, 
Bogdănița, Schineni, Huși. Codăești, 
Vjișoara șl din alte localități vaslu- 
iene au realizat și depășit sarcinile 
de livrare a porumbului la fondul 
de stat. Ultimele cantități le-au 
transportat marți și țăranii coopera
tori din Bălteni, Mălușteni, Costești.

Cu toate aceste realizări, pînă ieri 
livrările Ia fondul de stat au repre
zentat, pe ansamblul județului, nu
mai 64 la sută din prevederi. De ase
menea, la fabricile de nutrețuri com
binate s-au expediat numai 42,4 la 
sută din cantitățile prevăzute. Iată 
de ce este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid din județ să 
mobilizeze și mai puternic forțele 
existente în agricultură pentru ca, 
în cel mal scurt timp, întreaga re
coltă să fie pusă la adăpost. Trans
portul recoltei de pe cîmp trebuie 
grăbit nu numai pentru ca toate uni-

Un lucru bun, dar care 
trebuie dus mai ferm 

pină la capăt
Printr-o bună organizare a muncii. 

Pe ogoarele județului Sălaj s-a în
cheiat la timp recoltarea și depozi
tarea principalelor produse. Conside- 
rind ca o îndatorire de mare răspun
dere livrarea produselor contractate 
la fondul de stat, cooperatorii sălă- 
jeni au transportat la bazele de re
cepție întreaga cantitate de porumb 
prevăzută. Cooperativele agricole din 
Jibou. Carastelec, Măierlște. Româ- 
nași, Nușfalău și Gîlgău pe Someș 
au fost primele care s-au achitat de 
această sarcină. Ultimele cantități 
din celelalte produse se transportă 
intens acum în bazele de recepție. Un 
lucru bun. demn de hărnicia țăranilor 
cooperatori din acest județ.

Lucrurile nu au fast însă duse pînă 
la capăt. Spunem aceasta deoarece la 
fondul pentru nutrețuri combinate 
n-au fost livrate decît cantități mici, 
sub posibilități. De ce ? La această 
întrebare ni s-a răspuns aproape 
peste tot: „Nu avem mijloace de 
transport". Căutînd să aflăm cît de 
argumentat este acest răspuns, am 
ajuns la următoarea concluzie : I.T.A. 
Cluj, de la care comandamentul 
central a repartizat o capacitate zil
nică de transport de 400 tone pentru 
județul Sălaj, nu iși achită datoria. 
Pînă acum a asigurat o capacitate de 
transport ce oscilează între 130—150 
tone. Intervențiile repetate la auto
baza Huedin, care aparține de între
prinderea amintită, s-au dovedit inu
tile. „Nu avem alte mașini", a venit 
de fiecare dată răspunsul. La direc
ția agricolă a județului Sălaj nl se 
spune: „Mijloacele puse la dispo
ziție de I.T.A. Sălaj le folosim la în
treaga capacitate pentru transportul 
sfeclei de zahăr. Cit privește mașinile 
repartizate din județul Cluj, în cazul 
că le vom primi în numărul prevă
zut de la Huedin, vom transporta mal 
mult porumb".

în timp ce purtam această discuție 
cu inginerul Nicolae Cadar. director 
adjunct al direcției agricole, a su
nat telefonul. „în comuna Zimbor, 
din cele 35 tone capacitate programate 
au sosit doar 15. Oamenii așteaptă să 
încarce, de ce ne țineți numai cu pro
misiuni

Dar a nune totul pe seama mijloa
celor de transport ale vecinilor nu 
înseamnă o justificare. La fondul 
F.N.C. se putea transporta și cu 
mijloace proprii. In afara cooperati
velor agricole din Gîlgău pe Someș. 
Tihău. Letca, Carastelec, Măieriște și 
alte citeva, nici o altă cooperativă 
din .iudet n-a livrat încă la acest 
fond. Or. dacă ținem seama că în 
fiecare cooperativă există 1—2 auto
camioane, reiese clar o anumită doză 
de delăsare.

Ținînd seama de această situație, 
secretariatul comitetului județean de 
partid a stabilit concret coloanele de 
mașini care vor transporta produsele 
pentru fabricile de nutrețuri combi
nate. Tovarășul Iosif Florea. secretar 
al comitetului județean de partid, 
ne-a spus că în decurs de 2—3 zile 
întreaga cantitate de porumb va fi li
vrată fabricilor de nutrețuri combi
nate. Timpul fiind foarte scurt, acum 
trebuie acționat cu hotărîre pentru 
ca fiecare unitate agricolă să-și în
deplinească integral sarcinile ce-i 
revin.

Ion MUREȘAN 
corespondentul „Scîntell'

In județul Brdila au fost organizate numeroase baze volante care permit 
transportarea șl depozitarea porumbului într-un timp scurt
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SPIRITUl REVOLUȚIONAR 1N FORMAREA OMI LI I NOU 
să anime toate domeniile de creație, 

întreaga activitate educativă!

{"FAPTUL j 
■DIVERS

Integrată ansamblului cercetării 
științifice desfășurate la nivelul în
tregii țări, școala clujeană de ma
tematică a abordat cu succes o se
rie de teme legate de producție, con
tribuind astfel, prin soluții de mare 
eficientă, la rezolvarea unor proble
me de natură tehnică, informaționa
lă. economică. S-a înțeles cu limpe
zime că matematicienii sint chemați 
să contribuie la fundamentarea știin
țifică. teoretică a 
științe, precum și 
vățămintul mate
matic, împreună 
cu oercetarea. să 
se integreze orga
nic cu producția; 
ceea ce înseamnă 
abordarea și so-

* luționarea în mod 
concret a unor o- 
biective din pla
nurile întreprin
derilor industria
le sau altor uni
tăți eoonomice. In 
ultima perioadă, 
în institutul de profil și la catedre
le din învățămîntul superior de ma
tematică din Cluj-Napoca s-a inten
sificat în Special cercetarea aplica
tivă desprinsă din nevoi reale ale 
instituțiilor și întreprinderilor din 
zonă, nevoi apărute în special în 
ultimii ani, cînd ritmul progresului 
tehnic se cerea accelerat.

Documentele Congresului al XII-lea 
al P.C.R. au dat un nou și puternic 
impuls angajării cercetării matema
tice în problematica producției. în. 
principiu, felul în care se acționează 
în această direcție este următorul : 
problemele ridicate de specialiștii 
întreprinderilor sint contractate cu 
facultatea, apoi colective de cadre 
universitare, cercetători și studenți 
caută formularea matematică a solu
ției. Temele abordate vizează re
zolvarea unor probleme privind or
ganizarea producției și a muncii, 
optimizarea proceselor de produc
ție, reducerea consumurilor de ma

tuturor celorlalte 
necesitatea ca în-

materiale, de energie și 
crearea unor sisteme in-

terii prime, 
combustibil, 
formatice în industriile minieră, me
talurgică, forestieră. energetică, 
ușoară. In general, rezolvarea pro
blemelor este dusă pînă la faza de 
inginerie.

Dintre temele rezolvate șl 
cate, respectiv în curs de 
în producție, care aduc 
economii beneficiarilor.
crearea unor sisteme ___________
(implementarea unor oficii si centre

apli- 
aplicare 

importante 
as aminti 
informatice

Muncim cu dăruire,

in deplină unitate și frăție

de calcul în raza județului Cluj), 
elaborarea unor modele matematice 
pentru livrarea produselor si asimi
larea de produse noi la „Industria 
sîrmei“ — Cimpla Turzii. pentru 
croirea optimă a materialului lem
nos si a pielăriei, pentru calculul vo
lumelor de excavații . în exploatări 
miniere, pentru calculul parametri
lor la taluze. S-au realizat, de ase
menea. modele matematice pentru 
calculul solicitărilor la paletele tur
binelor tip .,Kaplan" (contract în
cheiat și rezolvat pentru Institutul 
de cercetări și proiectări hidroener
getice Reșița), precum și un model 
de optimizare a consumului de me
tal în construcția electrofiltrelor, 
pentru Combinatul minier din Baia 
Mare etc.

Desigur, ne-am putea referi și la 
alte exemple ; credem însă că 
mai important este să precizăm că 
procesul de integrare a învățămîn- 
tului cu cercetarea matematică și

producția se găsește, la facultatea 
noastră. într-o evoluție ascendentă, 
dinamică, evidențiind, prin rezulta
tele dobindite pînă acum, importanta 
măsurilor luate de conducerea parti
dului în acest sens. Rezultatele bune 
ne bucură, obiectivele puse în fata 
noastră de documentele Congresului 
al XII-lea ne însuflețesc în muncă. 
Laolaltă, profesori, studenți, spe
cialiști si muncitori din întreprinderi 
— români, maghiari, germani — ne 
consacram energia creatoare înfăp

tuirii acestor o- 
biective cu con
vingerea că mun
cind cu dăruire, 
în. deplină unita
te și frăție, țara 
noastră va pro
gresa mai rapid.

In momentul de 
față ne preocupă 
în 
bit 
lor 
căi 
răspuns 

melor și sarcinilor noi, complexe 
de largă deschidere pe care le pun 
în fața cadrelor didactice univer
sitare șl cercetătorilor din dome
niul matematicii documentele Con
gresului al XII-lea al partidului. Ne 
străduim ca. prin cercetările pe care 
le întreprindem, să dăm expresie 
faptică îndemnului mobilizator adre
sat de secretarul general al parti
dului nostru. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tuturor oamenilor de ști
ință ca pe lîngă rezolvarea unor 
probleme actuale de mare stringentă 
pentru economie, pentru diferite 
sectoare ale vieții sociale, știința să 
dezlege problemele pe care le va ri
dica viitorul, să se situeze cu cel pu
țin cinci ani in avans fată de cerin
țele construcției socialiste în patria 
noastră.

mod deose- 
căutarea ce- 
mai adecvate 
pentru a da 

proble-

Prof. dr. PAL Arpad
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
din *Clu|-Napoca

CRONICA PLASTICĂ

PRODUCȚIA MODERNA -
teren de afirmare pentru tinerii artiști

Dedicată c.elul
XII-lea forum al comuniști
lor români, expoziția „Artă, 
industrie, ambient" pe care 
Institutul de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" a or
ganizat-o în sălile Dalles, 
constituie un răspuns direct 
la proiectul de Directive 
ale congresului privind ca
litatea, competitivitatea pro
duselor românești.

Designul, așa cum ni l-au 
prezentat lucrările expozi
ției, a fost abordat cu în
treaga lui gamă 
ocupări, de la 
larea 
de la 
ritul 
ciențe 
râturilor celor mai diferite 
pină la obiecte destinate 
decorației interioarelor. In 
ultimii ani mai ales, insti
tutele de arte plastice din 
București și Cluj-Napo- 
ca, în spiritul unei înalte 
exigențe, au pregătit un 
considerabil număr de spe
cialiști 
locul 
cele mai 
ale 
șoare, 
soluții ingenioase. < 
mice, la rezolvarea 
meroase probleme < 
din estetic si tehnic.

Expozițiile cu lucrări de 
diplomă ale studenților, 
participarea lor la marile 
expoziții românești de arte 
decorative au constituit 
pînă acum adevărate de
monstrații ale faptului că, 
pe baza unei pregătiri te
meinice de specialitate, 
utilul se poate realiza în 
strînsă legătură cu frumo
sul, cu- noile posibilități de 
realizare

de-al demonstrație in plus a a- 
cestui fapt a constituit-o si 
expoziția „Artă, industrie, 
ambient" ale cărei nu
meroase proiecte reprezintă 
rodul unei intense colabo
rări, pe bază de contracte, 
cu diverse întreprinderi in
dustriale din întreaga țară, 
multe din ele aflate deja 
într-un stadiu avansat de 
fabricare. în sprijinul aces
tei afirmații amintim stu
diile privind linia stilistică

nomice în domeniul fabri
cației echipamentului pen
tru locuințe, rezultate ale 
unui contract cu Centrala 
de prelucrare a lemnului, au 
drept scop realizarea unei 
baze științifice care să a- 
sigure modele de echipa
ment, corelarea mobilieru
lui și echipamentului din 
bucătării cu tipologiile de 
apartament tip. Studiul a 
fost realizat de studenții 
institutului în colaborare cu

de pre- 
de la remode- 

estetică a ambiantei, 
reproiectarea în spi- 
unei maxime efi- 
a uneltelor și apa-

care și-au aflat 
cu autoritate în 

variate ramuri 
industriei noastre u- 

contribuind, prin 
econo- 
a nu
de or-

industrială. O

O expoziție dedicată Congresului 
al XII-lea de studenții Institutului 
de arte plastice din București

a tractoarelor românești 
prezentate de un colectiv 
alcătuit din Vasile Oncescu, 
Adrian Pojoca, Dan Ru- 
guski, Adrian Branea, Da
niel Vasile, Dan Vasilescu, 
Adrian Putureanu, Sorin 
Turculeț și Silviu Turculet, 
studiul privind unitatea for- 
mal-estetică a combinei 
C-12 realizată de Viorel 
Alexa pentru uzinele „Se
mănătoarea" București, au
tobuzul 
117-UD 
Asztălos 
„Autobuzul", proiectul lui 
Viorel Alexa pentru aceeași 
întreprindere. Ar trebui, de 
asemenea, să 1 amintim că 
noua linie a mobilierului 
proiectat pentru 1981 a fost 
concepută in colaborare cu 
Institutul de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu". Pre
zentate în expoziție, studii
le și cercetările pentru fun
damentarea deciziilor eco-

articulat Dac 
conceput de Geza 

pentru uzinele

Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu", Institutul de 
proiectări electrotehnice si 
Academia de studii econo
mice, pe baza consultării 
mai multor organisme cen
trale, cum ar fi Institutul 
de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului. 
Centrul de estetică a pro
ducției industriei ușoare. 
Institutul de cercetări și 
proiectări pentru materiale 
de construcții.

Criteriul fundamental de 
selecție și expunere a ră
mas în această manifestare 
cel al „calității". înzestra
te cu deosebite calități es
tetice, dar destinate a fi 
realizate industrial, obiec
tele de sticlă crește 
Mircea Popescu, 
Stănescu, Pamfil 
Cristina Duțulescu, 
mica proiectată de Cornel 
Bizuleanu, Lia Duma, 
Fekete Levente, Barabas

de
Roxana 

Mihai, 
cera-

Gaspar, Budes Ernest, pa
noul din moduli de porțe
lan conceput de Ion Cantea 
pentru C.I.S.C.F., prototipu
rile destinate industriei tex
tile, jocurile ingenioase și 
atractive realizate de stu
denții institutului, aparatele 
de mărit foto realizate de 
Adriana Opriș pentru I.O.R., 
casetofonul sau picup-ul 
cu boxe, proiectate de Ale
xandru Nestor, pentru 
„Tehnoton" Iași, masa de 
operație universală a cărei 
riiachetă a fost realizată 
de Dragoș Gheorghiu pen
tru ..Tehnica medicală" si 
multe alte prototipuri pre
zentate in expoziție iși au. 
fiecare în parte, implicații 
profunde in contextul ar
tistic și economic actual. 
Implicațiile acestea mani
feste la nivel functional, 
estetic și de marketing se 
concretizează prin simpli
ficarea și raționalizarea 
unor produse cunoscute, 
prin reducerea consumului 
de materiale și energie 
necesare în realizarea lor, 
prin ameliorările funcțio
nale pe care le determină 
această nouă reproiectare, 
prin calitățile estetice ale 
produsului final, prin larga 
lui competitivitate. Acestor 
largi și mereu sporite ce
rințe ale economiei noastre 
naționale, Institutul de arte 
plastice „N. Grigorescu" le 
răspunde plenar, pregătind, 
așa cum expoziția ne-a 
demonstrat-o, cu exigență 
și responsabilitate, un con
siderabil potential creator 
menit să ofere răspunsuri 
concrete celor mai variate 
solicitări ale industriei.

Marina PREUTU

Studiu privind unitdtea formal-esteticâ a combinei Electromobil-proiect (Alexandru Vlâdescu)
C-12 (Viorel Alexa și colectiv)

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche 
— 19,310. (sala Atelier) : Aventură 
în banal —■ 19.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(sala mică a Palatului) : Antolo
gia artei vocale. Programul XIII. 
Martha Kessler prezintă file din 
albumul creației lui Robert Schu
mann — 30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noap
te — 19.
• Teatrul Mic : Se. ridică ceața 
— 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19.30, 
(sala Studio) : Inele, cercei, be
teală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă — 19.30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu* : Pa
radis de ocazie — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română** (la Clubul I.C.T.B.) : Pe 
un picior de plai — 18.30.

• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
• Circul București : Olimpic circ 
— 19,30.

cinema
• Doctorul Bethune : SCALA — 
15; 17,30; 20.
• Găină sau vultur : CAPITOL 
— 15,30; 17,45; 20.
• Mi-e teamă : LUCEAFĂRUL —

CRAIOVA
Monumentul frafilor Buzești

Realizlnd un select si ju
dicios tur de orizont in pei
sajul atît de bogat și di
vers al esteticii noastre 
actuale, lucrarea „Estetică 
și umanism", antologia lui 
Ion Pascadi, apărută in 
editura „Eminescu", înmă
nunchează intr-uh tot uni
tar, coerent, izbînzile de 
prestigiu ale ultimelor trei 
decenii și jumătate, adu- 
cind în fața cititorului o 
cuprinzătoare și elevată 
imagine panoramică a idei
lor estetice românești con
temporane.

întocmirea unei aseme
nea sinteze, în afara greu
tăților de pionierat, se iz
bește cte dificultăți proprii 
domeniului abordat, re
fractar prin însăși natura 
sa — ca si experiența ar
tistică din care iși extrage 
sevele de adevăr — siste
matizărilor riguroase. Res
pectarea scării de valori, 
succesiunea și confruntarea 
ideilor, relevarea originali
tății și actualității lor, or
donarea și proportionarea 
extraselor din numeroase 
contribuții individuale, au 
constituit impedimente des- 
curajante pentru multi cer
cetători. Autor ajuns la 
maturitatea privirilor ge
neralizatoare, Ion Pascadi 
a întreprins și realizat cu 
succes o atare investigație 
curajoasă, cu dorința vă
dită de a retine și subli
nia tot ce este esențial și 
relevant pentru definirea 
mișcării estetice din tara 
noastră. Antologia de fată, 
spunea el, este „în situa
ția de a strînge și sintetiza 
idei estetice indiferent de 
sfera creației intelectuale 
în care au apărut și s-au 
afirmat...", idei care au 
fost integrate, prin perti
nentul său comentariu-liant. 
într-o viziune globală pro
prie, edificatoare pe nu
meroase planuri.

întregul material, cunos
cut temeinic si stăpinit cu 
autoritate, este dispus, a- 
vind drept criterii orienta
tive actualitatea, funcțio
nalitatea, istorismul, socia
bilitatea și umanismul, în 
grupări tematice distincte, 
urmind. în general, struc
tura marilor tratate de es
tetică, fapt ce accentuează 
considerabil valoarea edu- 
cativ-formativă a lucrării. 
Ilustrarea lor este făcută 
cu texte reprezentative a- 
parținînd atit esteticieni
lor consacrați. dar cu acti
vitate remarcabilă în anii 
noștri (Tudor Vianu, Mi-

14; 16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 14; 
16,45; 19,30, FAVORIT — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
• Piedone africanul : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20,15.' FERO
VIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
MELODIA — 9; 11,45; 14,15; 17; 
19,45, GLORIA — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,30.
• întîlnire de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45; 19,30.
• Teatrul cel Mare : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Ora zero : VICTORIA — 15; 
17,30; 20, VOLGA —9; 11,15; 18; 20.
• Deducțiile colonelului Zorin : 
FESTIVAL — 15,30; 17,45 : 20.

Vrednică pildă de slujire 

a idealurilor poporului
Tine de cultura și 

civilizația unui ciopor 
păstrarea valorilor spi
rituale, ocrotirea îna
intașilor si a moșteni
rii lor. Manuscrisul 
unui poem nu-i numai 
document literar, ci si 
operă de artă într-un 
fel, grafie unică din 
care, precum din schi
țele unui tablou, poți 
reface drumul anevo
ios al unei capodopere. 
Spre a păstra si 
desluși tuturora ase
menea comori, în 
București ființează, de 
mai multi ani. un mu
zeu al literaturii româ
ne, ctitorit de Perpessi- 
cius, care are si o re
vistă proprie, „Manu- 
scriptum". Mai presus 
de orice, un asemenea 
asezămînt dă seamă 
despre nivelul unei 
culturi, despre con
știința valorilor ei, 
despre modul in care 
Știe găsi, adesea după 
căutări anevoioase, ca
lea spre marii înain
tași, spre marea lor 
moștenire.

Este greu să ieși din 
cadrul unui asemenea 
așezământ sau, ■ mai 
bine 'zis, răminind in 
ceea ce are el specific 
să cauți să intri in
tr-un dialog viu, cu 
contemporanii, scriitori 
Si cititori. Este greu, 
dar necesar si plin de 
bune urmări. Cum poți 
face loc unui contem
poran in plină formare 
intre clasici ? Această 
întrebare și-o pune si 
Muzeul național de 
artă, care încearcă, in 
ultima vreme, să per
mită o confruntare 
tocmai aici în fața 
capodoperelor, unind

trecutul cu prezentul, 
în spiritul unei politici 
generoase fată de cul
tura modelatoare de 
oameni. Muzeul de li
teratură a propus, in 
ultimii ani, cunoscute
le „rotonde", unde cla
sicii mai vechi sau 
mai noi sint evocați de 
specialiști sau perso
nalități care i-au mai 
apucat în viată. în 
acest fel sint culese 
date lăturalnice sau

însemnări 
de loan 

ALEXANDRU

esențiale asupra unui 
creator care poate fi 
folositoare în înțele
gerea operei. Ceea ce 
mi s-a părut mai im
portant in cadrul re
centelor manifestări 
publice au fost „Zilele 
muzeului", dedicate 
celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului 
Comunist Român. Se
ria confruntărilor cu 
cititorii s-a prelungit 
intr-unui din .județele 
mai importante cultu
rale ale țării. Maramu
reșul. La Rimnicu 
Vilcea, cu trei ani in 
urmă, intilnirea cu 
oierii din Mărginimea 
Transilvaniei, a unor 
specialiști ai artei 
noastre populare cu 
păstrătorii și creatorii 
ei a fost o dată memo
rabilă a activității mu
zeului. Zilele acestea, 
muzeul, în cadrul 
obișnuitelor manifes
tări de toamnă, a inau
gurat Pinacoteca scrii

torilor, cîteva capodo
pere datorate lui 
Ressu, Iser. Ciucuren- 
cu intruchipindu-i pe 
Arghezi, Galaction, 
George Călinescu. Ele 
au mijlocit o con
fruntare vie de opinii 
intre scriitori, oameni 
de artă, public. Si nu 
fără o urmă de regret 
luăm știre de armonia, 
de frățietatea care, in 
anumite epoci ale 
culturii noastre, exis
ta intre oamenii de 
artă indiferent in ce 
breaslă se desăvirșeau. 
Vrednică pildă de ur
mat, prețioasă moște
nire și ea, această 
prietenie, solidaritate 
a creatorilor intru 
slujirea acelorași
scumpe idealuri ale 
poporului căruia a- 
parțin.

„Zilele Muzeului li
teraturii române" din 
acest an s-au desfășu
rat în Maramureș. Un 
grup de oameni de 
artă și scriitori au 
evocat tradițiile Mara
mureșului in formarea 
conștiinței poporului 
român, iar într-un sat 
numit Rohia a fost 
inaugurat un aseză
mînt cultural, intre 
altele, o „casă a căr
ții", de unde se va pu
tea cunoaște mai bine 
și cerceta mai stărui
tor această vatră de 
aur a spiritualității 
noastre. Un lucru este 
cert : cartea nu este o 
literă moartă, moște
nirea clasicilor nu-i 
piesă de muzeu, ci 
acel ban bun de aur 
care circulă mult din 
mină in mină intru 
edificarea morală a 
unei națiuni.
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hai Halea, G. Călinescu. 
Liviu Rusu, Al. Dima) ori 
a celor din pleiada impu
să mai tîrziu (Marcel Brea- 
zu, Ion Ianoși. Gr. Smeu, 
Gh. Achitei, D. Matei, 
V. E. Mașek), cît si critici - 
lor și istoricilor literari si 
de artă cu strălucite state 
de serviciu (VI. Streinu, 
Șerban Cioculescu. Edgar 
Papu, Petru Comarnescu, 
Ion Frunzetti) sau a celor 
în plină confirmare (Sil- 
vian Iosifescu, Adrian Ma
rino, Paul Cornea. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga. Romul 
Munteanu, Z. Ornea, Radu 
Negru ș.a.). Cu folos in
contestabil au fost inserate

rante In cuprinderea de 
ansamblu a esteticului dacă 
nu sint raportate la coor
donatele teoretice generale, 
dacă nu studiază arta in 
contextele socio-culturale 
firești.

în partea consacrată crea
ției. operei și tipologiei 
stilistice sint analizate pro
bleme privind geneza și 
condiționările fenomenului 
artistic, statutul său inalie
nabil, rolul reflexiei, ală
turi de fantezie, in meca
nica actului creator, per
manenta si Înnoirile artei, 
libertățile și responsabili
tățile sociale ale creatoru
lui de frumos. Evitîndu-se

0 valoroasă antologie 
de estetică românească
pagini semnificative din 
opera unor creatori cu pre
ocupări teoretice (Al. Phi- 
lippide. Marin Preda, Eu
gen Barbu, Pascal Bentoiu, 
Al. Ivasiuc), ca și din lucră
rile anumitor filosofi și 
oameni de știintă aplecați 
cu insistentă asupra pro
blemelor generale ale artei 
(Lucian Blaga. Ath. Joja, 
Tr. Herseni, C. Noica, C. I. 
Gulian, Al. Tănase. Dumi
tru Ghișe, H. Wald. Solo
mon Marcus, M. Malita și 
alții).

Opțiunea pentru estetica 
filosofică, vizibilă și din fe
lul cum e concepută cres
tomația, se întemeiază pe 
convingerea că intre utili
zarea modalităților moder
ne de cercetare științifică 
și caracterul filosofic al' 
esteticii există o deplină 
compatibilitate, ceea ce jus
tifică și impune o privire 
complementară asupra o- 
biectului și metodologiei 
acestei discipline. Argu
mentația demonstrează că 
orice apreciere parțială, 
fragmentară in legătură cu 
problematica esteticii, orice 
perspectivă limitată, seg
mentată a instrumentaru- < 
lui ei de investigație, une
ori cu un spor real în cu
noașterea de adîncime. spe
cializată, rămîn totuși uni
laterale, lacunare si inope-

generalizările extremiste, ca 
și analizele specioase, cer
cetarea operei de artă este 
îndreptată spre relevarea 
aspectelor specifice — con
ținut și formă, esență și 
structură, imagine și sim
bol artistic — înaintindu-se 
către evidențierea _ tipolo
giilor stilistice ce definesc 
profilul diverselor mișcări, 
curente, tendințe ivite in 
decursul timpului .

O atenție deosebită este 
acordată categoriilor este
tice — frumos, sublim, tra
gic și comic, sau celor 
conturate mai tîrziu : este
tic. fantastic, absurd — in- 
sistîndu-se cu precădere a- 
supra mutațiilor survenite 
'astăzi în sistemul categorial 
estetic, fapt ce obligă la 
pondere și nuanțare in a- 
precierea și utilizarea lor. 
Momentul comunicării, pre
ocupare mai recentă a es
teticienilor direct legată de 
evoluția civilizației contem
porane, este analizat mar- 
cîndu-se forța sporită de 
penetrație a mesajelor ar
tistice, diversificarea și am
plificarea limbajelor de co
municare, extinderea ariei 

> de răspîndire și accesibili
tate. Pe planul receptării 
sint examinate trăsăturile 
atitudinii estetice, structura 
și sfera publicului cu mo
dificările calitative produSe

In anii socialismului, ca șl 
îndatoririle criticii literar- 
artistice în orientarea crea
ției și educarea estetică a 
maselor populare.

O secțiune aparte a an
tologiei se referă la aspec
tele axiologice, cunoscîn- 
du-se faptul că valoarea 
are o natură profund rela- 
tionară, ce rezultă din im
pactul obiectului cu subiec
tul și. ca atare, împlinirea 
ei se realizează re deplin 
abia atunci cind emisia se 
unește cu recepția, unitate 
judecată după o întinsă 
gamă de criterii valoriza
toare.

De un mare interes sînt 
problemele referitoare la 
funcționarea socială a ar
tei, văzută în interrelațiile 
ei cu celelalte valori (poli
tice, etice, filosofice, știin
țifice), în legăturile com
plexe cu epoca, societatea, 
clasele și grupurile sociale 
ale căror idealuri și aspi
rații le exprimă, stăruin- 
du-se îndeosebi asupra sem
nificațiilor artei în con
certul ideologic contempo
ran, al viitorului ei.

într-un substantial capi
tol final este oferită o 
suită de considerații asu
pra esteticului din afara 
artei — viata cotidiană, 
urbanistica, mediul am
biant. relațiile umane — 
domenii tot mai asiduu 
cercetate de esteticieni in- 
trucit, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceausescu, 
„pe măsura evoluției so
cietății, omul aspiră să in
tegreze tot mai mult fru
mosul in existenta sa coti
diană. ca element indispen
sabil al ambiantei sociale 
generale".

Din chiar această succin
tă enumerare a problema
ticii abordate se desprinde 
concluzia că lucrarea „Es
tetică și umanism", instru
ment de lucru de netăgă
duită valoare științifică și 
ideologică, este 0 veritabi
lă carte de vizită a esteti
cii românești contempora
ne. Consacrind realizările 
dobindite pînă 'acum, unele 
din ele situate la cote su
perioare și deșchizind 
cimp larg cercetărilor vii
toare, această primă anto
logie a esteticii noastre se 
constituie ca un prețios în
dreptar teoretic, deopotri
vă folositor oamenilor de 
specialitate și marelui pu
blic iubitor de frumos.

Gh. STROIA
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• Luca cel sărac : CENTRAL — 
15; 17,15; 19,30.
• Expresul de Buftea : TIMPURI 
NOI — 15; 17,15; 19,30.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11,45; 13; 14.15, Acolo 
unde nu zboară pescărușii — 16; 
18; 20 : DOINA.
• închiriem apartament cu copil: 
BUZESTI — 15,30; 17,45 : 20.
• Cineva ca tine : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Eu, tu șl Ovidlu : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 30.
• Adio, dar rămîn cu tine t GRI-

VITA — 9; 11,15; 13,30; 115.45; 18; 
20,15, FLAMURA — 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• Mihail, cline de circ : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20. FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30, PACEA — 16; 
18; 20.
• Omul-păianjen : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUCEGI
— 14; 16; 18; 20. FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15.30; 17,45; 20.
• Melodiile nopții albe : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Hoțul din Bagdad : LIRA — 
15,30; 17,45; 20.
• Jachetele galbene I VIITORUL

— 15,30; 17,45; 30, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Uraganul vine de Ia Navarone:
GIULEȘTI — 9; 11,45; 14,15; 17;
19,45, AURORA — 9; 11.30; 14;
16,30; 19, TOMIS — 9; 11.30; 14; 
16.30; 19.
• Fratele călăului : POPULAR — 
16; 18; 20.
• In numele papei rege : MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 1'5.45; 18; 20.
• Călărețul cu eșarfă albă : COS
MOS — 15.30; 17,30; 19,30.
• Ultima frontieră a morțll : 
FLACARA — 15,30; 17,45; 20.
• Calea vieții : PROGRESUL — 
16; 18; 20.

Natura se amuză |
Coincidență : poșta de ieri 

ne-a adus, intre altele, trei I 
plicuri de la trei cititori din tot | 
atitea colțuri ale țării, dar toate 
cu aceleași vești despre curiozi
tăți ale naturii.

Inginerul Nicolae Bogluț ne 
trimite o floare de cireș culeasă 
la sfirșit de octombrie din liva- I 
da cooperativei agricole din I 
Ucuriș-Bihor, unde lucrează.

Zaharia Ciulei ne-a trimis ?i I 
el o floare de măr din curtea I 
pensionarului Anton Klepp din 
Chitila.

La rîndul său. Ion Cruceană 
din Pitești ne anunță că d cu
les a doua recoltă de zmeură.

Hotărit lucru : natura se 
amuză.

Bucuria 
unei familii

„De ani de zile — ne scrie 
Constanța N. din Focșani — îmi 
doream din toată inima să am 
un copil, să pot să trăiesc și eu 
bucuria de a fi mamă. Dar toate 
tratamentele prescrise s-au do
vedit fără rezultat. Am mai fă
cut o ultimă încercare la Cen
trul de combatere a sterilității 
din București. Aici mi s-a pre
scris un tratament pe care l-am 
urmat întocmai, după care „mi
nunea" s-a produs : am dat naș
tere unui copil frumos si sănă
tos. Acum, Adrian — așa îl 
cheamă pe băiețelul nostru — a 
împlinit virstă de un an. în nu
mele lui, care ne umple casa și 
inima de căldură și lumină, 
fie-ne îngăduit să aducem și 
pe această cale cele mai căl
duroase mulțumiri oamenilor 
care veghează la sănătatea și 
bucuria oamenilor.

Pescuit din Olt
După ce a sustras un autoca

mion din Slatina, I. T. a pornit 
într-o plimbare la București, unde 
a rămas o noapte. A doua zi, la 
înapoiere, pe magistrala spre 
Pitești, în loc să oprească la 
semnul făcut de un agent de 
circulație, a apăsat pe ac
celerator. Pe raza comunei Co- 
lonești-Olt. a trecut ca o vi
jelie printre două autoturisme 
staționate in urma unui acci
dent, avnriindu-le. Văzind că 
este urmărit, I. T. a oprit ca
mionul și a sărit, de pe un pod 
de lîngă Slatina, drept in apele 
Oltului. De acolo a fost „pes
cuit" de miliție. Ca să intre apoi 
tot la apă.

De neînțeles!
— Unde l-a mai pomenit așa 

ceva ?
— Auzi : să ridice mina asu

pra lu’ taică-său...
— Ce mină, soro, că a dat cu 

bățul.
— Ne-a făcut satul de ris...
Am reprodus cîteva din reac

țiile oamenilor din Celaru- 
Dolj, adunați in grabă de o in- 
timplare nemaiîntilnită în satul 
lor. Valeria Vlad, în virstă de 
27 de ani, se certase cu tatăl 
său. La un moment dat. văzind 
că nu-l poate „convinge" cu 
vorba, fiul s-a năpustit asupra 
tatălui. Din cauza loviturilor, 
acesta a fost internat la spital, 
împotriva 'fiului bătăuș, miliția 
județului Dolj a dispus începe
rea urmăririi penale.

Tolba care 
și-a pierdut... 
poștașul

între atribuțiile sale de servi
ciu, factorul poștal loan Lăcă- 
tușu, de la Oficiul P.T.T.R. din 
Agnita, o avea și pe aceea de a 
duce pensiile cuvenite celor bă- 
trîni sau suferinzi. Dar într-o 
zi, ce credeți că i-a trecut prin 
minte poștașului? Că oamenii 
in virstă se întîmplă să mai și 
„uite" dacă au primit sau nu 
pensia. Așa se face că a început 
să le imite semnătura, vîrindu-și 
banii în buzunar. „Operație" pe 
care a repetat-o numai de cîte
va ori, pentru că a fost repede 
prins cu mița-n sac, mai exact 
— cu banii neachitați, dar as
cunși în tolba lui. Tolbă care 
a rămas, de acum încolo, un an 
de zile fără poștaș.

Fetița fără nume
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Vestea s-a răspindit repede | 
printre locuitorii comunei Recaș, | 
județul Timiș. Veste tristă, care 
a umplut de indignare inimile ■ 
oamenilor din partea locului. Pe I 
raza comunei lor fusese găsit ■ 
cadavrul unei fetițe. O fetiță in 
virstă de numai o... săptămină I 
și fără nume. Au început ime- | 
diat investigațiile. Urma cerce
tărilor a dus la Doina Scripcaru, ■ 
de prin părțile Sucevei, care lu- I 
crase în timpul verii la Recaș. * 
După ce-i dăduse fetitei viață, 
îi luase viața !

In pana, dar nu 
numai de motor

I 
l_

Pe marginea șoselei Cîmpu- 
lung — Tîrgoviște, duminică 
seara, tîrziu, un autoturism cu 
număr de București rămăsese in 
pană. Văzîndu-l, un alt automo
bilist a oprit pentru a-i da o 
mină de ajutor. Cel rămas in . 
pană avea nevoie de o piesă. 
I-a dat-o. Cel rămas în pană • 
i-a cerut adresa, pentru a-i ex
pedia piesa împrumutată. Aces
ta, Gheorghe Melancu. i-a scri
s-o foarte citeț : strada 1 De
cembrie 1918, blocul 67, Tîrgo
viște.

A trecut de atunci mai mult 
de o lună de tile, dar bucu- 
reșteanul a „uitat" binele făcut 
și nu i-a mai trimis omului 
piesa cu pricina. Piesă care 
n-are cine știe ce valoare, dar 
aici e vorba de cuvintul dat care 
n-a fost respectat.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „ScîntelT^j
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SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Luis Cabrai La Krăni, într-o „lume

în reorganizarea Uniunii Tineretului Comunist, în unirea

in asigurarea unei dezvoltări noi, socialiste a patriei
Marți s-au desfășurat în Capitală 

lucrările sesiunii de comunicări ști
ințifice „Contribuția esențială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în reorga
nizarea Uniunii Tineretului Comu
nist. în unirea mișcării tineretului în 
lupta împotriva fascismului. în asi
gurarea unei dezvoltări noi. socia
liste a patriei", organizată de C.C. al 
U.T.C., în colaborare cu Academia de 
științe sociale și politice, Institutul 
de studii istorice și social-politice și 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, consacrată 
Împlinirii a 40 de ani de la reorga
nizarea mișcării revoluționare de ti
neret din patria noastră și alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
conducerea Uniunii Tineretului Co
munist.

La lucrările sesiunii au luat parte 
cadre din conducerea partidului, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate, cercetători științifici, acti
viști ai U.T.C., tineri muncitori, ță
rani, intelectuali, elevi și studenți 
din întreaga țară.

în cadrul sesiunii a fost pe larg 
evidențiată activitatea prodigioasă 
desfășurată încă din tinerețe de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a celui 
mai bun dintre cei mai buni tineri 
revoluționari, în rîndurile mișcării 
de tineret, contribuția sa determi
nantă, munca fără preget, activitatea 
cu totul excepțională pusă, sub con
ducerea partidului, in slujba reorga
nizării Uniunii Tineretului Comunist, 
a mobilizării maselor largi de tineri 
la lupta împotriva dictaturii militaro- 
fascisțe și a războiului, pentru apă
rarea ’■''♦egrității și suveranității pa
triei, • ,*. .rrtru victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. Vorbito
rii au relevat activitatea neobosită 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in calitate de secretar ge
neral al Uniunii Tineretului Comu
nist pentru antrenarea largă a tinerel 
generații la lupta condusă de parti
dul comunist pentru instaurarea pu
terii democrat-populare, pentru re
facerea economică a țării, aportul său 
deosebit în întreaga operă de con
strucție a socialismului în patria 
noastră.

Un loc de seamă în cadrul dezba
terilor l-a ocupat perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., perioadă în care idealurile 
luptei eroice a partidului, a organi
zației revoluționare de tineret din 
patria noastră au devenit realități 
ale României socialiste. Această pe
rioadă este strîns legată de activita
tea titanică desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului și statului nostru, ea mardind 
cele mai glorioase înfăptuiri din is- 
toria socialistă a țării, determihînd 
creșterea fără precedent a prestigiu
lui României socialiste în lumea con
temporană. în acest cadru, partici
panții au relevat rolul și locul 
deosebit al tinerei generații, puter
nică forță a progresului social, în 
înfăptuirea obiectivelor și direcțiilor 
actuale și de perspectivă ale dezvol
tării multilaterale a patriei, condi
țiile minunate de muncă, învățătură 
și de viață ce au fost create tuturor 
tinerilor patriei fără deosebire de 
naționalitate, evidențiind totodată 
sarcinile sporite ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist în unirea și an
trenarea întregului tineret Ia transpu
nere," în viată a prevederilor Progra- 
mu’ partidului de făurire a socie- 
tăț s aliste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism.

Relevînd contribuția determinantă, 
hotărî toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in conceperea și aplicarea 
în toți acești ani a unui model crea
tor de dezvoltare economico-socială 
a unei țări în trecut rămase în urmă 
în împrejurări atît de complexe, și 
care este modelul societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a cărei nouă 
etapă de edificare, calitativ superioa
ră. se află azi în fața Congresului al 
XII-lea al partidului, toți vorbitorii 
au subliniat faptul că opera te
oretică. întreaga activitate revoluțio
nară a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă pentru toți tinerii Româ
niei socialiste exemplul suprem de 
dăruire si pasiune comunistă în 
slujirea marilor idealuri ale clasei

•5.

muncitoare, ale partidului, ale între
gului popor, îndreptarul cel mai pre
țios pentru formarea și educarea ti
nerei generații.

Reafirmîndu-și adeziunea deplină 
la orientările și direcțiile viitoare de 
dezvoltare a societății românești cu
prinse în proiectele de documente 
ale Congresului al XII-lea al partidu
lui. susținînd din adîncul inimii pro
punerea ca tovarășul 
Ceaușescu să fie 
funcție de secretar 
dului, participanții 
țifică s-au angajat 
abătut cu întreaga 
pentru înfăptuirea exemplară a lumi
noaselor perspective de progres 
bunăstare 
socialiste, 
proiectele 
forum al 
pentru a 
conducerea partidului, pentru 
zarea prevederilor 
licării socialiste și 
triei.

într-o atmosferă 
Cetire și de puternic entuziasm, parti- 
cipanții au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialis
te România, în care se spune :

„Rememorînd. în această perioadă 
de puternică efervescență politica 
premergătoare celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, cu alese senti- 
fnențe- de admirație—șU- respect, in- 
treaga dumneavoastră activitate, des
fășurată din oea mai frageda tinerețe, 
pentru dreptate socială și libertate 
națională, pentru eliberarea patriei 
și înfrângerea definitivă a fascismu
lui, pentru înlăturarea urmărilor răz
boiului, democratizarea tării și tre
cerea la edificarea noii orânduiri, so
cialiste, pe pămîntul României, cu 
convingerea că îndeplinesc o înaltă 
îndatorire patriotică. revoluționară, 
participanții la această sesiune știin
țifică. Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, toți tinerii 
patriei, români, maghiari, germani 
si de alte naționalități, susțin din 
adîncul inimii, cu nețărmurită bucu
rie, propunerea ca dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți reales in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, chezășia cea mai sigură 
a mersului ascendent al României 
socialiste pe calea progresului 
bunăstării, a afirmării ei libere 
demne in rîndul națiunilor lumii.

Cunoscînd încă din fragedă 
nerețe exploatarea capitalistă.1 par- 
ticipind activ, din 1930, in anii profun
dei crize economice, la lupta tinere
tului revoluționar, devenit, în 1933, 
membru al U.T.C. și, odată cu aceasta, 
al partidului, ales la 15 ani în con
ducerea Comitetului național antifas
cist, adueîndu-vă, împreună* cu to
varășa Elena Ceaușescu si cu alți 
tovarăși, o contribuție esențială in 
organizarea amplelor acțiuni de masă, 
greviste, a demonstrațiilor împotriva 
pericolului fascist și a războiului din 
primăvara .anului 1939, înfruntînd cu

Nicolae 
reales tn înalta 
general al parti
ta sesiunea stiin- 
să acționeze ne- 
putere de muncă

____ . si 
deschise în fata națiunii 
a tinerei generații prin 
documentelor apropiatului 
comuniștilor, să facă totul 
fi în primele rînduri. sub 

reali- 
programului edi- 
comuniste a pă

de vibrantă insu-

si 
si

ti-

curaj șl dîrzenie prigoana și teroarea 
dezlănțuite împotriva comuniștilor 
de regimul burghezo-moșieresc, v-ați 
înscris, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot
deauna, numele în cronica de 
luptă a mișcării muncitorești, a or
ganizației revoluționare de tineret 
din patria noastră. Reorganizarea 
Uniunii Tineretului Comunist și ale
gerea dumneavoastră în conducerea 
organizației noastre revoluționare, ca 
o confirmare a strălucitelor calități 
dovedite în anii eroici și grei ai ma
rilor bătălii de clasă, constituie un 
moment de importantă deosebită in 
unirea maselor largi de tineri, sub 
conducerea partidului, în lupta îm
potriva fascismului, pentru a apăra 
integritatea și suveranitatea patriei, 
pentru edificarea noii orînduiri, so
cialiste, pe pămîntul României.

Urmîndu-vă neabătut îndemnul. 
Uniunea Tineretului Comunist, 
călăuzită și Ihdrumată în permanen
tă de partid, de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, acționează pentru formarea și 
educarea revoluționară a milioanelor 
de uteciști, de tineri muncitori, ță
rani. intelectuali, elevi, studenți și 
militari, militînd consecvent pentru 
educarea tineretului în spiritul mun
cii și al răspunderii, pentru culti
varea în rîndurile sale a concepției 
revoluționare despre lume și viată. 
Dezvoltînd sentimentele de profund 
patriotism și solidaritatea internațio
nală. Uniunea Tineretului Comunist 
urmărește, totodată, aplicarea in în
treaga muncă și viață a tinerilor a 
principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste. Desfășurând o susținu
tă activitate pentru înfăptuirea politi
cii interne a partidului si statului, or
ganizația noastră revoluționară de ti
neret își face un titlu de înaltă răs
pundere din promovarea ideilor ge
neroase ale politicii internaționale a 
partidului și statului, al căror 
strălucit exponent și promotor sînteți 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, militînd permanent pen
tru unirea forțelor revoluționare, 
progresiste și democratice ale între
gului tineret, în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru edificarea 
unei lumi în care să triumfe pacea si 
prietenia, o nouă ordine politică și eco
nomică internațională, o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Mulțumindu-vă din adîncul Inimii 
pentru minunatele condiții de muncă 
și de viată, pentru grija statornică 
dovedită tineretului, formării si edu
cării sale revoluționare, ne angajăm 
solemn, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceausescu, să urmăm 
neabătut luminosul dumneavoastră 
exemplu de activitate revoluționară 
pusă in slujba binelui și propășirii 
patriei, să acționăm cu fermitate pen
tru a ne afla întotdeauna in primele 
rînduri, sub conducerea partidului, 
făcind totul pentru realizarea exem
plară a hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, a programului 
istoric de edificare a socialismului si 
comunismului pe pămîntul patriei**.

Plenara Consiliului Sanitar Superior
Marți a avut loc la București 

Plenara lărgită a Consiliului Sanitar 
Superior. La lucrări au participat 
membri ai consiliului de conducere 
al Ministerului Sănătății, directori ai 
direcțiilor sanitare, cadre din învătă- 
mîntul medical superior și din cerce
tarea științifică medicală, specialist! 
din unitățile sanitare, reprezentanți 
ai unor ministere.

Plenara a dezbătut proiectul ola
nului de dezvoltare a ocrotirii sănă
tății în perioada 1981—1985. elaborat 
în lumina sarcinilor ce revin secto
rului sanitar din proiectul de Direc
tive ale celui de-al XII-lea Congres 
al partidului. în vederea îmbunătăți
rii continue a stării de sănătate. Au 
fost evidențiate preocupările parti
dului și statului pentru dezvoltarea 
bazei materiale a ocrotirii sănătății, 
cercetării științifice în domeniul me
dical. S-a subliniat necesitatea mo
bilizării întregului personal spnitar 
pentru îndeplinirea In cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce îi vor reveni 
din hotăririle care vor fi adoptate

de apropiatul forum al comuniștilor. 
Au fost dezbătute, de asemenea, alte 
probleme privind îmbunătățirea asis
tenței medicale.

Plenara Consiliului Sanitar Supe
rior a adoptat o hotărîre care pre
vede măsuri cu privire la dezvolta
rea activității in domeniile analizate.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Ion Ionită. viceorim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Sanitar Superior.

într-o 
ziasm. 
adresat 
Central 
Român, 
Ceaușescu. în care se spune :

Pe deplin conștienti de responsabi
litatea ce ne revine in realizarea 
obiectivelor viitoare, ne exprimăm 
acordul total cu prevederile înscrise 
în documentele Congresului al XII- 
lea al P.C.R.. care deschid noi ori
zonturi de prosperitate tării noastre 
și asigură condiții tot mai bune pen
tru ocrotirea sănătății populației si

atmosferă de puternic entu- 
participantii la plenară au 
o telegramă Comitetului 
al Partidului Comunist 
tovarășului Nicolae

vă încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, că vom ac
ționa cu fermitate și energie pentru 
îndeplinirea neabătută a sarcinilor 
de mare importantă ce ne revin în 
cincinalul următor, contribuind, ast
fel. la realizarea telului suorem al 
politicii partidului de a ridica oe 
cele mai înalte culmi gradul de civi
lizație. bunăstarea si fericirea po
porului nostru,

Dînd glas sentimentelor de aleasă 
prețuire și adine respect fată de con
tribuția dumneavoastră decisivă la 
stabilirea celor mai potrivite căi si 
mijloace de înaintare a României ne 
calea progresului si civilizației, noi, 
narticipantii la plenara Consiliului 
Sanitar Superior, exorimînd voința 
unanimă a tuturor comuniștilor si 
oamenilor muncii din sectorul sani
tar. sprijinim din adîncul inimii 
propunerea ca la Congresul al XII- 
lea. dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, să fiți 
reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, marți 
seara a sosit în Capitală tovarășul 
Luis Cabrai, secretar general adjunct 
al Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și 
Capului Verde — P.A.I.G.C., 
ședințele Consiliului de Stat 
publicii Guineea-Bissau.

Oaspetele este însoțit de 
Maria Saude, comisar, de stat 
cerilor externe. Samba 
Mane, comisar de stat al resurselor 
naturale. Mario Cabrai, comisar de 
stat al dezvoltării rurale, de alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopenl, unde au fost 
arborate drapelele de stat ale Repu
blicii Guineea-Bissau și Republicii 
Socialiste România, oaspetele a fost

Insulele 
pre- 

al Re-

Victor 
al afa- 
Lamlne

Cronica
Cu prilejul „Săptămînii internațio

nale a dezarmării**. Asociația de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale a organizat marți în Capi
tală un seminar pe tema „Relația 
dintre dezarmare șl dezvoltare**.

Reuniunea a prilejuit un schimb de 
opinii privind consecințele pe plan 
economieo-social ale cursei înarmări
lor, pericolul grav pe care aceasta îl 
reprezintă pentru pacea mondială și 
libertatea popoarelor, obstacolele pe 
care le ridică în calea realizării unei 
noi ordini economice internaționale. 
A fost evidențiată poziția activă a 
României în vederea adoptării unor 
măsuri concrete de dezarmare, ini
țiativele și propunerile tării noastre, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, fără arme șl războaie.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Nahit Ozgiir, a ofe
rit o recepție.

Au participat Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Emil Drăgănescu. ministrul 
sportului și turismului, Suzana Gâ- 
dea, președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, 
Oancea, adjunct 
cerilor externe, 
cultură.

Au luat 
plomatice 
membri ai

Constantin 
al ministrului afa- 
oameni de artă sl

șefi de misiuni dl- 
în România.

parte
acreditați 
oorpului diplomatic.

★
La București au fost semnate, 

marți, o convenție si un protocol pri
vind colaborarea româno-belgiană in 
domeniul asistenței juridice.

Documentele au fost semnate de 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Jean Bouha. 
ambasadorul Belgiei la București.

La semnare au participat_ repre
zentanți ai Ministerului de Justiție 
și ai Procuraturii generale.

t
PROGRAMUL 1

15,00

16,55
17,15
17,35
18,04
18.10
18,30

Fotbal : Iugoslavia — România — 
în preliminariile Campionatului 
european. Transmisiune directă de 
la Kosovska Mitrovica. In pauză : 
Telex — Tragerea de amortizare 
ADAS
Curs de limba rusă
Blocnotes — informații utilitara
Intermezzo muzical-coregrafic 
Tragerea Pronoexpres
Forum cetățenesc
In tntîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului

18,50 1001 de seri
18,00 Telejurnal
19,20 Țara Întreagă tntimplnâ Congresul 

partidului
„Noi, femeile 1“
Teleclnemateca : „Prețul unul 
vis". Premieră TV
Telejurnal

19,33
20,10

11,35

16,00

PROGRAMUL 1

Permanenta redescoperire a Româ
niei

18,40 Teatru TV : „Casa arsâ" de Au
gust Strindberg

18,00 Conexiuni — serial științific
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Ecouri ale Festivalului Internațio

nal „George Enescu". ediția a 
Vin-a. Parada clnteculul popular 

20.00 Studio T *79
20,25 Film documentar : „Omul spre 

a dineuri"
20.50 Treptele afirmării
21,35 Telejurnal

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA lg79DIN 30 OCTOMBRIE

Extragerea I : 6 17 29 54
62 89 69 88 1

Extragerea a
80 75 35 76 11

Extragerea a
17 54

57 27 71

II-a : 10 78
32 12

20 30 25

IlI-a : 14 65 70 25

Extragerea a IV-a : 34 18 7 8 46

Extragerea a V-a : 4 74 9 66 44

78

48

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI ! 
846 438 lei.

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

Actualitatea la fotbal
Azi, Iugoslavia - România

înaintea acestei partide, tn clasa
mentul grupei conduce Spania — 7 
puncte (din 5 jocuri), urmată de Iu
goslavia și România — cite 4 puncte

(din 4 mecijiri) si Cipru — 1 punct 
(din 3 jocuri).

Meciul va fi transmis in întregime 
de posturile noastre de radio și la 
televiziune.

Pe noul stadion din localitatea iu
goslavă Kosovska Mitrovita se va 
disputa astăzi meciul retur dintre 
echipele Iugoslaviei și României, con- 
tînd pentru preliminariile campiona
tului european de fotbal 
3-a).

Antrenorii selecționatei 
au anunțat că vor începe 
următoarea formație probabilă : Cris
tian — Tilihoi, Ștefănescu, Sameș,

(grupa a

României 
jocul cu

Munteanu II — Dinu, Boloni, Mul- 
țescu — Crișan, M. Răducanu. Bălăci.

Din lotul iugoslav fac parte, prin
tre alții, cunoscuții internaționali 
Pantelici, Surjak, Stoikovici. Țukrov, 
Șestici, Savici, Petrovici și Zaieț.

Partida va începe la ora 15,00 (ora 
României).

în primul joc fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 3—2.

Ieri, România (tineret) - Brazilia (olimpici) 2-1
Pe stadionul Republicii din Capita

lă s-a disputat ieri meciul interna
țional de fotbal — amical — dintre 
selecționata de tineret a României și 
echipa olimpică a Braziliei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—1) 
în favoarea fotbaliștilor români, go
lurile fiind marcate de Terheș (min. 
25), Țicleanu (min. 87), respectiv 
Baia (din penalti, min. 31).

Echipa noastră, care a evoluat mai 
bine după pauză (cînd jocul ei a 
fost mai închegat și mai în mișcare 
decît in prima repriză) a avut urmă
toarea alcătuire : Nițu — Vlad (Lică). 
Agiu, Solomon II, Gall (Kiss) — Ți- 
cleanu, Suciu (Klein), Bozeșan — D. 
Zamfir, Terheș, Antohi (Turcu). An
trenori : Cornel Drăgușin șl Ion Oble- 
menco.

salutat de tovarășii Gheorghe Rădu- 
lescu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
general locotenent Ion Hortopan, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
Ion M. Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, 
Cornel Pacoste, membru .al C.C. al 
P.C.R.. adjunct a] ministrului aface
rilor externe.

A fost prezent Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Guineea-Bissau și 
Republicii Socialiste România.

a electronicii"

zilei
Timp de două zile, s-au desfășurat 

In Capitală lucrările consfătuirii pe 
țară privind activitatea universități
lor cultural-științifice, sarcinile ce re
vin acestor instituții în lumina 
proiectelor de documente de impor
tantă istorică ale Congresului al 
XII-lea al partidului. Consfătuirea a 
fost organizată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și Comitetul Central 
al U.T.C.

în rapoartele prezentate, ca șl în 
dezbaterile ce au avut loc s-a rele
vat rolul celor aproape 3 000 de uni
versități cultural-știintifice. care 
funcționează în prezent la orașe și 
sate, tn educarea politico-îdeologică 
a sutelor de mii de cursanti — oa
meni ai muncii de vîrste si profesii 
diferite — în desăvîrșirea cunoștin
țelor lor de cultură generală și pro
fesionale. în educarea materialist- 
științifică a maselor. S-a subliniat, 
de asemenea, interesul cu care este 
receptată această formă de învăță- 
mînt de oamenii muncii, caracterul 
militant, profund educativ al acestor 
așezăminte de cultură.

în noul an de învătămînt. univer
sitățile cultural-știintifice. ajunse a 
fi generalizate șl în mediul rural, 
își axează programele pe studierea 
aprofundată a documentelor ce vor 
fi adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

în programul consfătuirii s-au mal 
aflat înscrise simpozionul „Libertatea 
de conștiință și ateismul In societa
tea noastră socialistă, forme si me
tode de educare materialist-științi- 
fică a maselor" și un schimb de ex
periență organizat în cadrul Univer
sității cultural-științifice bucureștene.

★
Academia Republicii Socialiste 

România a organizat, marți, în Capi
tală, un simpozion privind comba
terea poluării mediului, avînd în
scrisă la ordinea de zi o tematică 
de stringentă actualitate : „Econo
mia de, energie, factor activ al pro
tecției mediului înconjurător".

Specialiști din diverse ramuri de 
activitate din întreaga țară au sus
ținut peste 20 de comunicări științi
fice în cadrul cărora au fost prezen
tate procedee originale de economi
sire a combustibililor șl energiei, 
experimentate în industrie, agricul
tură, transporturi, cu efecte pozitive 
asupra protecției mediului ambiant.

(Agerpres)

Drumul de la Belgrad spre Liublia
na, capitala Sloveniei, traversează o 
mare parte a teritoriului Iugoslaviei 
vecine și prietene, pînă se zăresc în 
depărtare crestele Alpilor Iulieni. cu 
veșnicele lor cușme de nea. înainte de 
destinație, călătorul străbate o mul
țime de ținuturi și localități, fie
care cu fizionomia și rezonanța sa 
specifică : unele evocă îndeosebi isto
ria, frămîntata istorie a aoestor pă- 
mînturi, unele trăiesc mai cu seamă 
sub pulsul contemporaneității, altele, 
cele mai multe, îmbinînd, trecutul cu 
prezentul, aidoma orizontalului cu 
verticalul la rebus, duc, sub semnul 
tradiției, o bogată viață modernă. 
Localitățile Sloveniei fac parte din 
această din urmă categorie.

Ca ziarist român am avut privi
legiul de a lua cunoștință cu această 
republică — una din cele șase ale 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia — din prezentarea cea mai 
autorizată, făcută de președintele 
Consiliului Executiv, 
nului Sloveniei, dr.

Deși una din cele 
blici ca număr de 
1 800 000, fată de 
aproximativ 22 
milioane citi nu
mără întreaga Iu
goslavie). Slove
nia este una din 
cele mai dezvol
tate din punct de 
vedere economic, 
împreună cu agricultura (ocupa
ție străveche a oamenilor de pe 
aceste meleaguri), care se face astăzi 
cu mijloace mecanizate și după me
todele cele mai avansate, industria 
energetică, știința și tehnologia înain
tată constituie cele trei mari căi 
socialiste prin care Slovenia se în
dreaptă către viitor. Republică de 
graniță (se învecinează cu Ungaria, 
Italia și Austria, găzduind peste 
jumătate din cele 200 puncte de fron
tieră ale țării), Slovenia si-a dez
voltat mult, cu deosebire de prin anii 
’60 Încoace, și industria turistică, as
tăzi fiind întrecută în acest domeniu 
numai de Croația, care beneficiază 
de cea mai întinsă parte din atît de 
căutatul litoral al Mării Adriatice.

Marea varietate a peisajului de 
aici atrage tot mai multi vizitatori 
europeni șl de pe alte continente. 
Slovenia aducînd astfel 20 la sută 
din venitul total de 1 miliard de do
lari oe-1 realizează anual Iugoslavia 
din turism. S-ar putea spune că tu
rismul internațional și-a pus pecetea 
asupra vieții slovenilor ; activităților 
de pe ogoare sau. mai nou. din nu
meroasele întreprinderi moderne (ac
tivități pe care le dezvoltă în per
manentă) li se adaugă „din mers" 
și preocuparea de a fi gazde cît mai 
primitoare pentru oaspeții străini. în 
condițiile „exploziei" industriale și 
turistice, desigur că problema păs
trării echilibrului ecologic este tot 
mai importantă în Slovenia, însăși 
legislația devenind tot mai exigentă 
tn această privință, republica noastră, 
spunea președintele guvernului, are 
neasemuite frumuseți naturale și 
create de mina omului socialist. încit 
salvarea și conservarea lor sînt pen
tru noi toți o problemă de stat.

...Bătînd cu pasul multe din aceste 
ținuturi intr-adevăr neasemuit de 
frumoase întîlnești sumedenie de 
dovezi care ilustrează convingător că 
străvechile meleaguri slovene trăiesc 
astăzi în ritmuri socialiste. Și în sa
tele de șes. și în cele de munte (toa
te arătînd mai mult a orașe decît a 
ceea ce se înțelegea odată prin no
țiunea de sat), și în centrul indus
trial Krani, și la Bled (celebra „sta
țiune a liniștii", în jurul lacului al-

adică al guver- 
Anton Vratușa. 
mai mici repu- 
locuitori (circa

bastru), și la Kraniska Gora (capi
tala sporturilor de iarnă, cu vestita 
trambulină de la Plani ța), și la Ma- 
ribor (pe Drava), și la Piran (pe 
pitorescul litoral sloven). Și. bineîn
țeles, la Liubliana — capitala repu
blicii. Aici, printre străzile vechi și 
clădirile istorice au țîșnit în anii din 
urmă siluetele înalte și zvelte ale 
fabricilor, instituțiilor și blocurilor de 
locuințe, create în anii socialiști. No
tăm, din Liubliana, doar două noutăți 
din cele mai recente. Prima : orașul 
acesta, care prin tradiție găzduiește 
cunoscutele târguri internaționale, 
dispune acum de un ultramodern 
complex destinat expozițiilor (30 000 
metri pătrați; un centru de confe
rințe cu o capacitate de 3 000 locuri ; 
multitudine de amenajări în aer li
ber). A doua : începind din această 
iarnă, locuitorii Liublianei vor be
neficia de o arteră centrală uscată, 
indiferent de frig și de ninsoare ; 
pavajul acestei străzi va fi încălzit 
cu ajutorul căldurii emanate de la 
o conductă subterană prin care va 
trece apa ce se întoarce de la siste
mul de termoficare după ce a lncăl- 

de

Însemnări din

R. S. F. IUGOSLAVIA

zit blocurile 
locuințe. 

In Slovenia 
întîlnit la tot 
sul și ceva care 
ne amintea me
reu de piesa „Ul
tima oră" a lui 
Mihail Sebastian. 

Vă amintiți ? Este acolo o sce
nă în care unui profesor de isto
rie antică i se demonstrează că ori
care din obiectele înconjurătoare pe 
care pune mina poartă marca unei 
anumite firme. Tot așa sa petrec 
lucrurile in Slovenia cu firma 
„Iskra" — condițiile fiind, firește, 
schimbate, nu mai este vorba de un 
concern capitalist, ci de o mare firmă 
socialistă. Telefonul la care vorbești 
e un telefon „Iskra", radioul la care 
asculți, televizorul Ia care te uiți, 
becul electric pe care-1 aprinzi, a- 
paratul de fotografiat, ochelarii, fri
giderul. aspiratorul, ventilatorul — 
toate poartă emblema „Iskra". Fiind 
în orașul Krani, ne-am dus, bineîn
țeles, la „Iskra". Directorul. Marian 
Cvar, precizează că „Iskra" este cea 
mal mare și mai complexă Între
prindere de aparate electrice, elec
tronice și de telecomunicații din Iu
goslavia (are secții în 56 de localități 
din țară și reprezentante proprii în 
15 alte țări). Numără 28 500 munci
tori (3 000 cu studii superioare. 5 800 
cu școli medii, 6 000 cu școli de spe
cialitate, restul calificați la locul de 
muncă), dintre care majoritatea sînt 
femei. Fabrică tot ceea ce s-a men
ționat mai sus, plus, din 1972, 
computere si centrale telefonice.

Pentru a face o plăcere vizitatoru
lui din România, tovarășul director 
— cunoscător și prieten al tării noas
tre — ne conduce într-o hală de 
producție unde se asamblează o 
uriașă centrală telefonică „Iskra" : 
„Este pentru țara dumneavoastră — 
arată interlocutorul — o comandă 
pentru dezvoltarea convorbirilor in
ternaționale de la București. Pentru 
noi constituie doar una din multi
plele dovezi ale excelentelor relații 
de colaborare cu tovarășii români, 
relații care, sub atît de vigurosul și 
fertilul impuls al dialogului la cel 
mai înalt nivel, se extind si se dez
voltă in permanență. Doar sintem 
atit de buni prieteni !“.

...Da, peste tot in această țară 
simți că românii și iugoslavii sînt 
atît de buni prieteni 1

am 
pa-

Gheorghe MITROI

Tn Editura politică 
a apărut revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 

nr. 6/1979

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

Si 3 noiembrie. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul variabil, mal mult 
noros. In jumătatea de nord a târli vor 
cădea precipitații mai ales sub formă 
de ploaie. In celelalte regiuni vor cădea

ploi și burnițe locale. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, local mai 
coborite in nordul tării, iar cele ma
xime între 3 și 13 grade. Dimineața șl 
seara, ceață. în București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Ploaie de scurtă durată. Dimineața șl 
seara, ceață.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din 
municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300", la tragerea la sorți 
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Numărul TVT— Numărul Numărul Numărul NumărulNr. libretului Nr. libretului Nr. libretului -Nr. libretului Nr. libretuluicri. de economii cri. de economii crt. de economii crt de economii crt de economii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

760- 207-25303
759- 1-306766 
764-312-3494 
764-1-13510 
764-203-8570
762- 201-44768
761- 205-66833 
761-208-51170 
761-201-12047
763- 139-30424
764- 208-36838 
731-103-33563 
731-103-61159 
731-106-28092 
731-111-30661
760- 201-9522 
760-202-16592 
760-202-44075 
760-207-18891
760- 207-39409
761- 205-44852 
761-205-65337 
761-208-36932 
761-208-68105
765- 1-19806
765- 1-40826
761- 201-15027
762- 1-51440 
762-1-69630 
762-201-38079 
762-202-8877 
762-202-28666 
762-207-31503 
762-210-17879
762- 210-42976
766- 1-31283 
766-1-57436 
734-103-36687 
734-103-75777 
734-103-96392
763- 1-11429 
763-1-41674 
763-139-17531 
763-139-41033
763- 201-11459
764- 1-19833 
764-1-48319 
764-203-11534 
764-206-15262 
764-208-32390 
764-209-9472 
738-102-9242 
759-1-98412 
759-1-154183 
759-1-193648 
759-1-225403

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81. 
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91. 

.92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 

100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.

759-1-250545 
759-1-272637 
759-1-291472 
759-1-308346 
759-1-322471 
759-1-335496
764- 202-6351 
738-103-33416 
759-207-21297 
759-207-46088
759- 343-187
760- 1-68692 
760-1-97381 
760-1-117543 
760-1-132171 
760-208-18837 
760-209-27860 
763-1-23357 
731-103-46101 
731-103-66533 
731-111-16153 
737-113-10037 
760-201-22354 
760-202-30115 
760-206-6288
760- 207-28483
761- 205-15889 
761-205-53456 
761-205-70042 
761-208-51566
761- 208-73679
765- 1-29701
765- 301-44
762- 1-21885 
762-1-59171 
762-201-13900 
762-201-44812 
762-202-17632 
762-202-32953 
762-207-38624 
762-210-29516
762- 213-1569
766- 1-44824 
766-201-11322 
734-103-53020 
734-103-84054 
734-103-101241
763- 1-26474 
763-1-46883 
763-139-27704 
763-139-46182
763- 342-1956
764- 1-33004 
764-1-53925 
764-203-20939 
764-208-13623

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. 
161. 
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168. 
169.

764-208-38536 
764-209-15107 
759-1-35523 
759-1-121595 
759-1-168631 
759-1-205446 
759-1-234425 
759-1-258618 
759-1-279563 
759-1-297470 
759-1-313544 
759-1-327099 
759-1-339584
764- 202-16253 
738-103-44041 
759-207-31828
759- 207-51556
760- 1-36340 
760-1-80244 
760-1-104961 
760-1-123057 
760-1-136451 
760-209-10062 
760-209-33498 
763-139-45397 
731-103-27893 
731-103-58732 
731-106-19147 
731-111-29058 
760-29-4023 
760-202-8954 
760-202-42135 
760-207-14409
760- 207-37792
761- 205-41369 
761-205-63493 
761-208-28836 
761-208-65556
765- 1-14574
765- 1-39158
761- 201-12231
762- 1-47949 
762-1-68008 
762-201-35134 
762-202-4699 
762-202-27017 
762-207-28252 
762-210-11682 
762-210-41198
766- 1-24861 
766-1-55845 
734-103-29333 
734-103-72457 
734-103-94333
762- 301-1253
763- 1-39423 
763-139-13033

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200. 
201. 
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210. 
211. 
212.
213.
214.
215.
216.

763-139-38942
763- 201-6587
764- 1-13200 
764-1-46077 
764-203-5730 
764-206-12754 
764-208-29770 
764-209-6720 
738-102-5193 
759-1-88851 
759-1-148644 
759-1-189146 
759-1-221807 
759-1-247865 
759-1-270222 
759-1-289290 
759-1-306383 
759-1-320777 
759-1-333934 
759-342-179 
738-103-28296 
759-207-16527 
759-207-43754
759- 207-58586
760- 1-63840 
760-1-94371 
760-1-115292 
760-1-130556 
760-208-16537 
760-209-25498
764- 202-16768 
731-103-41263 
731-103-64379 
731-111-8640 
737-113-3236 
760-201-18268 
760-202-25234 
760-202-46695 
760-207-24919
760- 301-1047
761- 205-49959 
761-205-68058 
761-208-46128
761- 208-71512
765- 1-26006 
765-1-43462
762- 1-4831

217.
218.
219.
220. 
221. 
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260. 
261. 
262. 
263.

762-1-56137 
762-1-71975 
762-201-42230 
762-202-14220 
762-202-31207 
762-207-35745 
762-210-25035
762- 210-45466 
766-1-39756 
766-201-5571 
734-103-46452 
734-103-80703 
734-103-99268
763- 1-21461 
763-1-44873 
763-139-23840 
763-139-44093
763- 201-15530
764- 1-27713 
764-1-51756 
764-203-17718 
764-208-5460 
764-208-36188 
764-209-12978 
759-1-9343 
759-1-111201 
759-1-162496 
759-1-200395 
759-1-230440 
759-1-255331 
759-1-276751 
759-1-294919 
759-1-311350 
759-1-325070 
759-1-337885 
764-202-13277 
738-103-39987 
759-207-27547
759- 207-49356
760- 1-22326 
760-1-75562 
760-1-101752 
760-1-120798 
760-1-134658 
760-209-1412
760- 209-31208
761- 208-58316

economii cu do-Titularilor libretelor de 
bîndâ și cîștiguri in autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din țară li s-au acordat prin- 
tr-o tragere la sorți separată, care a avut 
loc in ziua de 30 octombrie 1979, în Bucu
rești, 1 235 de autoturisme „Dacia 1 300“. Lista 
oficială a libretelor ieșite cîștigătoare la 
această tragere la sorți se va publica în pre
sa centrală.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A ONU.

Drepturile omului se pot afirma plenar 
numai intr-o lume eliberată 

de exploatare și asuprire 
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ȚARII NOASTRE

ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEME SOCIALE
SI UMANITARE

NAȚIUNILE UNITE 30. — Trimi- 
■ul Agerpres transmite : în Comite
tul pentru probleme sociale si uma
nitare al Adunării Generale se exa
minează în prezent unele aspecte 
institutionale ale problematicii drep
turilor omului. în cadrul dezbaterilor 
pe această temă, au luat cuvintul 
peste 50 de delegați din toate grupu
rile geografice. Un număr de 25 de 
tari în curs de dezvoltare, intre care 
si România, au elaborat si prezentat 
un proiect de rezoluție-cadru privind 
prioritățile si activitățile de viitor 
ale O.N.U. și instituțiilor din siste
mul Națiunilor Unite în sectorul 
protecției drepturilor omului.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român a pre
zentat concepția științific fundamen
tată si străbătută de un profund si 
autentic umanism a președintelui 
Nicolae Ceausescu privind ocrotirea 
și promovarea drepturilor omului, 
arătind că in viziunea României 
afirmarea deplină si respectarea uni

„Săptămîna de solidaritate cu poporul 
Namibiei și S.W.A.P.O."

Consiliul O.N.U. pentru Namibia, organism din care face parte și 
România, a consacrat o ședință solemnă „Săptămînii de solidaritate cu po
porul Namibiei și mișcarea sa de eliberare națională — S.W.A.P.O.".
Săptămîna este organizată in perioada 27 octombrie — 3 noiembrie pen
tru a aniversa hotărirea Adunării Generale a O.N.U. din 27 octombrie 
1966, care a anulat mandatul Republicii Sud-Africane asupra Namibiei, 
stabilind că responsabilitatea pentru , acest teritoriu revine Națiunilor 
Unite.

în cuvintul inaugural, președintele 
consiliului. Paul Lusaka, a arătat că 
în acest an săptămîna de solidaritate 
cu poporul Namibiei se desfășoară in 
cadrul „Anului internațional de soli
daritate cu poporul namibian", pro
clamat de Adunarea Generală prin- 
tr-o rezoluție adoptată la 21 decem
brie 1978, și reprezintă un prilej de 
a atrage atenția comunității interna
ționale asupra responsabilităților 
O.N.U. față de independenta și li
bertatea Namibiei, cit și de expri
mare a sprijinului și solidarității 
militante față de lupta dreaptă a 
poporului namibian pentru recunoaș
terea și materializarea dreptului său 
inalienabil la autodeterminare și in
dependență.

în discursul său. președintele Adu
nării Generale. Salim A. Salim, a 
arătat că situația gravă fexistentă în 
Namibia se datorează in exclusivitate

Reluarea lucrărilor reuniunii tripartite 
asupra Rhodesiei

LONDRA 30 (Agerpres). — Luni 
au fost reluate la Londra lucrările 
reuniunii tripartite asupra Rhodesiei, 
reuniune care a intrat in cea de-a 
opta săptămînă. Cu acest prilej, mi
nistrul britanic al afacerilor externe, 
lordul Carrington, a prezentat inter
locutorilor împuternicirile ce le-ar 
avea guvernatorul britanic in peri
oada de tranziție, pînă la organizarea 
de alegeri și desemnarea unui guvern 
al populației majoritare din Rhodesia. 
Copreședinții Frontului Patriotic 
Zimbabwe — Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe — consideră că asupra 
propunerii britanice se mai poate ne

versală a drepturilor omului. Înflori
rea plenară a personalității umane 
pot deveni realități tangibile numai 
într-o lume lipsită de exploatare și 
oprimare, eliberată de povara sub
dezvoltării, de cursa vertiginoasă a 
înarmărilor, intr-o lume in care să 
fie pe deplin asigurat dreptul sacru 
al fiecărui om la existentă, la • un 
nivel de viață corespunzător. în con
text, reprezentantul țării noastre s-a 
referit la necesitatea unor acțiuni 
hotărîte pentru eradicarea foametei, 
maladiilor, analfabetismului, șomaju
lui. a condițiilor precare de exis
tență, alimentație și locuit, a obstaco
lelor care stau in calea accesului oa
menilor la binefacerile civilizației 
moderne, pentru lichidarea flagrante
lor inegalități materiale și spirituale 
generate de structurile nedrepte ale 
unei societăți care prin sistemul său 
de valori favorizează doar pe cei bo- 
gați și generează grave frustrări pen
tru marea majoritate a populației.

încălcării brutale de către Africa de 
Sud a libertății și independenței po
porului namibian, prin nesocotirea 
flagrantă a rezoluțiilor O.N.U. care 
statuează dreptul acestui popor la 
autodeterminare. Președintele Adu
nării Generale a declarat că O.N.U. 
și comunitatea internațională trebuie 
să răspundă la aceste acte ale auto
rităților rasiste printr-o activă soli
daritate cu poporul namibian și 
S.W.A.P.O.

Reprezentantul S.W.A.P.O.. Theo- 
Ben Gurirab, a condamnat cu fermi
tate acțiunile represive, brutale ale 
autorităților sud-africane împotriva 
poporului namibian și a declarat că, 
in ciuda terorii și abuzurilor trupelor 
R.S.A. care ocupă ilegal teritoriul 
Namibiei, patrioții namibieni. sub 
conducerea S.W.A.P.O., vor continua 
cu hotărîre lupta pînă la obținerea 
independenței depline a tării.

gocia. considerind că este inaccepta
bil ca in perioada de tranziție for
țele patriotice să nu participe la nici 
o acțiune pe plan intern. ..ordinea" 
fiind asigurată de armata actualului 
regim minoritar de la Salisbury.

în timp ce există deosebiri pro
funde intre poziția britanică și cea 
a Frontului Patriotic Zimbabwe asu
pra preluării administrației la Salis
bury de către Marea Britanie. țările 
Commonwealthului încearcă să joa
ce un rol mai activ în elaborarea 
unei soluții acceptabile pentru toate 
părțile implicate.

Vizita premierului 
al R. P. Chineze

LONDRA 30 (Agerpres). Premierul 
Hua Guofeng a avut la Londra pri
ma rundă de convorbiri oficiale cu 
primul ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher — relatează agen
ția China Nouă — in cursul căreia 
s-a procedat la un schimb de vederi 
asupra unor probleme internaționale 
de interes reciproc.

Totodată, in cursul zilei de marți, 
premierul Hua Guofeng s-a intîlnit,

DECLARAȚIA DE LA LA PAZ

„Necesitatea restructurării relațiilor 
interamericane in conformitate cu principiile 

noii ordini economice internaționale"
LA PAZ 30 (Agerpres). — Repre

zentanții țărilor membre ale Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.), 
care participă la lucrările celei de-a 
IX-a Adunări Generale a organiza
ției, inițiate la 22 octombrie, in capi
tala Boliviei, au aprobat proiectul 
„Declarației de la La Paz“ — docu
mentul de bază, cuprinzind o sinteză 
a dezbaterilor, precum și obiectivele 
ce și le propune O.S.A. in activitatea 
sa viitoare. Principalele probleme cu
prinse în document vizează necesita
tea restructurării sistemului de rela
ții interamericane, in confprmitate eu 
principiile instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, echitabilă

WASHINGTON Apel al președintelui S.U.A. 

pentru eliminarea risipei de energie
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

într -un discurs pronunțat in orașul 
Providence, statul Rhode Island, pre
ședintele Jimmy Carter a lansat un 
nou apel poporului american de a 
proceda la acțiuni ferme de conser
vare a energiei -și de eliminare a ri
sipei. în condițiile în care factura 
petrolieră a Statelor Unite va fi in 
acest an de 70 miliarde dolari, pre
ședintele a insistat asupra faptului că 
dependenta S.U.A. de sursele de pe
trol externe are repercusiuni serioa
se, alimentînd, intre altele, inflația 
— „cea mai grea povară pe care 
trebuie să o poarte poporal ameri
can". El a subliniat, in context, nece
sitatea adoptării de urgentă de către 
Congres a programului său energetic, 
care are la bază perceperea unei taxe

La Madrid a avut loc o mare demonstrație populară (fotografia de sus) 
la care au participat aproape 400 000 de persoane. Demonstranții au reven
dicat îmbunătățirea condițiilor de munco și de viață, reducerea șomaiului

Consiliului de Stat 
în Marea Britanie 

separat, cu liderii partidelor laburist 
și liberal, James Callaghan, și res
pectiv David Steel. Au fost abordate 
diverse aspecte ale situației interna
ționale și probleme de interes comun 
— menționează agenția citată.

Regina Elisabeta a Il-a și prințul 
Philip au oferit marți un prînz în 
onoarea premierului Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Hua Guofeng.

și justă, a reducerii și, în final, eli
minării obstacolelor de ordin vamal, 
care in prezent stinjenesc comerțul 
și cooperarea în regiune, necesitatea 
continuării proceselor structurale de 
democratizare a vieții politice interne 
inițiate in zonă. Sînt prevăzute, de 
asemenea, recomandări privind redu
cerea cheltuielilor militare și trece
rea fermă la dezarmare, transforma
rea zonei caraibiene intr-o „zonă a 
păcii și cooperării", crearea unor 
fonduri speciale pentru pace și coope
rare, soluționarea exclusiv prin mij
loace pașnice a diferendelor care 
mai persistă între unele state din re
giune.

asupra supraprofiturilor companiilor 
petroliere. în versiunea adoptată de 
Senat însă, proiectul de lege ar urma 
să furnizeze în următorii zece ani 
fonduri de numai jumătate din cit se 
anticipa. „în actuala formă, legea va 
asigura companiilor petroliere pro
fituri suplimentare de 374 miliarde 
dolari — a spus Jimmy Carter. Iar 
dacă prețul petrolului este calculat 
in funcție de rata inflației, aceste 
profituri vor atinge în următorul de
ceniu cifra de 1 000 miliarde dolari. 
Iată de ce. a accentuat președintele, 
este necesar ca Senatul să adopte o 
legislație adecvată, care să priveze 
companiile petroliere de cea mai 
mare parte a profiturilor lor nejus
tificate".

„INTERCOSMOS"

Aprobarea planurilor 
de cercetări pe perioada 

1981-1985
SOFIA 30 (Agerpres). — La Bla- 

goevgrad a avut loc cea de-a 12-a 
ședință a conducătorilor organelor 
naționale de coordonare a activități
lor spațiale ale țărilor socialiste par
ticipante la Convenția de colaborare 
pentru cercetarea și folosirea spațiu
lui extraatmosferic in scopuri paș
nice. La ședință au luat parte dele
gați din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G., Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam.

In cadrul ședinței au fost discutate 
probleme legate de zborurile pilotate 
internaționale, efectuate pe baza pro
gramului „Intercosmos", rezultatele 
științifice principale obținute pînă in 
prezent și desfășurarea pregătirii ex
perimentelor tehnico-științifice pen
tru zborurile internaționale urmă
toare. Au fost convenite și aprobate 
planurile de cercetări spațiale in do
meniile : telecomunicații, meteorolo
gie, teledetecție, fizică-tehnologie și 
medicină-biologie pe perioada 1981— 
1985.

GENTIILE DE PRESA
_____. «R

© - pe scurt

DEMISIA GUVERNULUI JAPONEZ. Guvernul japonez, condus de 
I premierul Masayoshi Ohira, și-a prezentat marți demisia în masă, ca 

o procedură formală prevăzută de Constituția țării, în vederea convo
cării noului parlament, ales în urma scrutinului de la 7 octombrie. Ca- 

I binetul Ohira, format la 7 decembrie 1978, va gira activitatea curentă 
I pînă la numirea noului guvern.

CONGRESUL UNIUNII POȘTA- 
I LE UNIVERSALE. Au luat sfirșit, 

la Rio de Janeiro, lucrările Congre- 
Isului Uniunii Poștale Universale, la 

care au participat delegați din 158 
de state ale lumii, membre ale 
U.P.U., inclusiv din România.

SITUAȚIA DIN REPUBLICA
CENTRA FRIC ANA. Președintele
Republicii Centrafricane. David 
Dacko, a anunțat, intr-o declarație 

1 radiodifuzată, că în țară au fost 
. reintroduse, pe o perioadă nedeter

minată, restricțiile de circulație, în- 
I tre orele 18 și 5,30 — informează 

agenția France.Presse. Agenția pre
cizează că această măsură a fost 
adoptată in urma manifestațiilor 
organizate în capitală de elevi și 

Istudenți, la care au participat între 
2 000 și 3 000 de persoane. în cursul 
ciocnirilor declanșate între mani- 

| festanți și forțele armate, mai multe 
persoane au fost rănite.

. SENATORUL EDWARD KEN
NEDY a format luni un comitet 

I exploratoriu însărcinat cu organi- 
• zarea campaniei sale electorale șl 

colectarea de fonduri în vederea 
‘ alegerilor prezidențiale din 1980 — 
, anunță agenția Reuter. Senatorul 

democrat nu și-a anuntat încă în 
' mod oficial candidatura : într-un 
I discurs pronunțat la sfîrșitul săptă

mînii trecute el menționa că ar 
urma să facă acest lucru in a doua 

I parte a lunii noiembrie.

Cărți românești oferite Universității din leningrad

MOSCOVA. — Ambasadorul Româ
niei la Moscova, Gheorghe Badrus, a 
remis conducerii Universității de stat 
din Leningrad un set de cărți româ
nești. cuprinzind volumele cu opere
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, lu
crări din diferite domenii ale știin
țelor tehnice și ale naturii, intre care 
lucrarea tovarășei academician dr. 
ing. Elena Ceaușescu „Cercetări in 
domeniul sintezei și caracterizării 
compușilor macromoleculari". pre
cum și cărți de literatură clasică și 
contemporană românească. Au fost 
oferite, de asemenea, proiectele do-

★

în cadrul manifestărilor legate de 
Anul internaționali al copilului, Aso
ciația română pentru legături de 
prietenie cu Uniunea Sovietică 
(A.R.L.U.S.) și Asociația de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.) au organi
zat la Palatul pionierilor din Mosco
va o expoziție de desene ale copiilor 
din Republica Socialistă România și 
de ilustrație de carte pentru copii, 
purtînd semnăturile unor reputați 
graficieni din țara noastră. Expoziția 
este întregită cu standuri de cărți

COMUNICAT POLONO-MEXI- 
CAN. La Ciudad de Mexico a fost 
dat publicității comunicatul privind 
vizita făcută în Mexic de Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone. Părțile au 
abordat în cadrul convorbirilor în
deosebi probleme vizind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două țări, 
evidențiindu-se existența unor po
sibilități pentru dezvoltarea lor mai 
ales în domeniile economic și co
mercial.

REUNIUNE A BIROULUI IN
TERNAȚIONALEI SOCIALISTE. 
La Estoril, in vecinătatea Lisabo
nei. au început marți lucrările unei 
reuniuni de două zile a Biroului 
Internaționalei Socialiste, avind pe 
ordinea de zi ca puncte principale 
examinarea situației din Africa 
australă. America Latină si Orien
tul Mijlociu, precum și probleme 
vizind energia, dezarmarea si șo
majul.

O.P.E.C. VA CONTRIBUI LA FONDUL COMUN DE STABILIZARE 
A PREȚURILOR MATERIILOR PRIME. Organizația țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.) va contribui cu sume mergînd pină la un total de 
100 milioane dolari la finanțarea Fondului comun de stabilizare a prețu
rilor materiilor prime — a declarat, la Geneva, Ibrahim Shibata, directorul 
general al Fondului special al O.P.E.C., relevînd că organizația dorește 
consolidarea pozițiilor financiare ale noii instituții internaționale. în cadrul 
Fondului comun, o parte din contribuția O.P.E.C. va sluji la acoperirea 
contribuțiilor obligatorii ale unor țări in curs de dezvoltare din rindul 
celor mai defavorizate sub aspect economic.

din Tarnow
cumentelor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

VARȘOVIA. — Ambasada Româ
niei la Varșovia a oferit in dar Bi
bliotecii voievodale din Tarnow vo
lume cuprinzind lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Ambasada română a oferit, de 
asemenea, în dar bibliotecii Școlii 
superioare de medicină din Lublin un 
set de lucrări românești din dome
niul medicinii.

★
pentru copii, tipărite ‘în tiraje de 
masă de editurile românești.

în orașul Curitiba, capitala sta
tului brazilian Parana, s-a deschis 
o expoziție de artă populară româ
nească, prezentind costume din toate 
regiunile României, ceramică, alte 
obiecte de artizanat. La deschidere 
au participat reprezentanți ai guver
nului statului Parana, oficialități ale 
orașului Curitiba.

ÎNTREVEDERE. Președintele Tu
nisiei, Habib Bourguiba, a avut luni 
o Întrevedere cu secretarul general 
al Ligii Arabe, Chedli Klibi. Postul 
de radio tunisian relevă că ap, fțjt 
examinate probleme legate de?' 
gătirile conferinței arabe la hWel 
înalt, preconizată să se desfășoâre 
în capitala Tunisiei, in a doua ju
mătate a lunii noiembrie.

..RĂZBOIUL LANGUSTELOR" 
CONTINUA. La Luxemburg s-a în
cheiat marți reuniunea de două zile 
a miniștrilor agriculturii și pescui
tului din țările membre ale Pieței 
comune, pe agenda căreia au fost 
înscrise numeroase probleme con
troversate. La sfîrșitul dezbaterilor, 
s-a anunțat că un armistițiu a in
tervenit între Franța și Marea Bri
tanie in conflictul care le opune in 
ce privește schimburile comerciale 
cu carne de ovine. Reuniunea nu 
a reușit insă să găsească o 
soluție altui conflict — „războiul 
langustelor" — avind aceiași prin
cipali protagoniști — Franța și Ma
rea Britanie.

MALAYEZIA A HOTĂRÎT MA
JORAREA PREȚURILOR LA ȚI
ȚEIUL EXPORTAT cu 3.35 dolari 
per baril — informează agenția As
sociated Press. în acest mod, prețul 
petrolului malayezian a fost stabilit 
la nivelul de 27,50 dolari barilul.

COICRESUL
Propuneri, inițiative și acțiuni ale României consacrate
dezideratului vital al tuturor popoarelor-DEZARMAREA

Pornind de la interesele funda
mentale ale poporului român și ale 
tuturor popoarelor, manifestind o 
înaltă răspundere in salvgar
darea omenirii de primejdiile răz
boiului și in asigurarea păcii. Parti
dul Comunist Român, România so
cialistă au înscris lupta pentru dezar
mare ea obiectiv de prim ordin al 
politicii lor externe, acționînd cu 
consecventă neabătută pentru
transpunerea lui in realitate.

Sintetizind pozițiile. afirmate.

și cuprinzător de acțiune
1. Măsuri de înghețare și reducere treptată a bugetelor de război, 

de Interzicere a folosirii armelor termonucleare și a altor arme de dis
trugere în masă.

2. Obligația din partea fiecărui stat care deține arme nucleare de 
a înceta producerea de noi arme și de a trece la distrugerea celor 
existente.

3. Crearea de zone denuclearizate, lichidarea bazelor militare străine, 
reducerea treptată a efectivelor forțelor armate naționale, retragerea tru
pelor de pe teritoriile altor state.

4. Reducerea cu cel puțin 10—15 la sută, într-o primă etapă, a tru
pelor, armamentelor și cheltuielilor militare.

5. Dezvoltarea încrederii și colaborării între state, desființarea blocu
rilor militare antagoniste, încetarea oricărei propagande de război.

6. Organizarea pe baze democratice, cu participarea tuturor state
lor interesate, a lucrărilor conferințelor și organismelor consacrate 
dezarmării.

7. Informarea sistematică a opiniei publice Internaționale asupra 
activității ce se desfășoară în domeniul dezarmării.

Orientările Congresului al XI-lea 
au constituit baza principială a unei 
activități intense, multilaterale. în 
domeniul dezarmării, concretizată 
într-un șir de documente de partid 
și de stat. în expuneri, cuvintări, 
mesaje și interviuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în convorbirile 

propunerile și inițiativele avansate 
timp de mai multi ani, ținind sea
ma de pericolele generate de acce
lerarea cursei inarmărilor și de 
poverile pe care ea le aruncă pe 
umerii popoarelor. Congresul al 
XI-lea al P.C.R., pe baza Raportului 
prezentat de, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a propus statelor si po
poarelor lumii un amplu program 
de măsuri în vederea dezarmării 
generale și totale și in primul rind 
a celei nucleare.

purtate la nivel Înalt, în initiative 
și propuneri prezentate la O.N.U., 
în alte foruri și reuniuni interna
ționale. în cadrul bilanțului pe 
care-1 prilejuiește apropierea Con
gresului ăl XII-lea și a „Săptămî
nii Națiunilor Unite pentru dezar
mare". evocăm în cele ce urmează 
citeva din principalele acțiuni :

La O. N. U., în marele forum al popoarelor
• „POZIȚIA ROMÂNIEI IN PROBLEMELE DEZARMĂRII, ÎN PRIMUL 

RIND A DEZARMĂRII NUCLEARE, Șl ÎN INSTAURAREA UNEI PĂCI 
TRAINICE ÎN LUME" — este titlul documentului oficial prezentat, din 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 1975, la O.N.U. Materiali- 
zînd orientările Congresului, el conține un ansamblu de măsuri efective 
și realiste de reducere și încetare a înarmărilor, de dezangajare mili
tară și trecere la dezarmare, inclusiv propunerea privind convocarea 
unei sesiuni speciale a Adunării Generale consacrată dezarmării.

• Este prezentat Adunării Generale si aprobat Raportul secreta
rului general al O.N.U. privind „CONSECINȚELE ECONOMICE Șl SOCIALE 
ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR Șl ALE CHELTUIELILOR MILITARE" 
— document elaborat la inițiativa țării noastre de un grup de experți, 
prezidat de reprezentantul român.

» în calitate de țară-membră a Comitetului pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Generale consacrată dezarmării, România a pre
zentat, în cadrul acestui organism, proiecte de documente ale sesiunii 
privind DECLARAȚIA, PROGRAMUL DE ACȚIUNE si STRUCTURILE DE 
NEGOCIERE (septembrie 1977).

• Pe baza „HOTĂRÎRII COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN PRIVIND POZIȚIA ROMÂNIEI IN PROBLEMELE

DEZARMĂRII Șl, IN PRIMUL RÎND, ALE DEZARMĂRII NUCLEARE" (13 
martie 1978), elaborată sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, România a prezentat sesiunii speciale a Adunării Generale 
consacrată dezarmării orientări de principiu și un ansamblu de propu
neri concrete, cu aplicabilitate imediată, in vederea trecerii la măsuri 
efective de dezarmare.

Acest program, căruia timpul l-a confirmat validitatea și actuali
tatea, include măsuri de : „înghețare" și reducere treptată a cheltuielilor 
militare, a efectivelor armate și armamentelor; retragerea trupelor 
străine în granițele naționale; lichidarea bazelor militare; începerea de 
negocieri pentru desființarea concomitentă a N.A.T.O. și Tratatului de 
la Varșovia ; crearea de zone denuclearizate în Balcani și în alte re
giuni ; precum și alte măsuri de natură să creeze condiții pentru reali
zarea dezarmării nucleare.

• După sesiunea specială a Adunării Generale, România se pro
nunță și acționează pentru folosirea eficientă a cadrului nou, mai de
mocratic, de negocieri în scopul obținerii unor progrese efective pe ca
lea dezarmării. în Comisia O.N.U. pentru dezarmare, România, alături 
de alte state, insistă pentru elaborarea unui program cuprinzător de 

'dezarmare, prezentind propuneri concrete în acest sens.

• Măsuri hotărîte de dezangaja
re militară și dezarmare în Eu
ropa au fost conținute în cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
(Helsinki — 1975), in care se sub
liniază :

„Să facem totul ca minunatele 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane să nu mai fie 
puse in serviciul înarmării și dis
trugerii, ci în slujba progresului, 
bunăstării, libertății și fericirii tu
turor popoarelor".
• Poziția României în probleme

Poziții constructive, măsuri practice, concrete
le dezangajării militare pe conti
nent și adoptării unor măsuri con
crete de dezarmare este expusă pe 
larg în cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința de la Berlin a partidelor co
muniste și muncitorești (iunie 1976), 
în care se arată :

„După părerea noastră, comuniș
tilor le revine îndatorirea primor
dială de a face totul pentru înfăp
tuirea dezarmării și instaurarea 
unui climat de încredere între toa
te statele din Europa, pentru edi
ficarea securității, colaborării și 
păcii pe continentul nostru".

• Unind armonios vorba cu fap
ta. România a adoptat hotărîrea de 
a nu spori pai tea din venitul na
tional alocată înarmărilor, pentru a 
nu afecta cu nimic programul de

’ dezvoltare economico-socială. pre
cum și măsuri de majorare a alo
cațiilor pentru copii pe seama fon
durilor destinate cheltuielilor mili
tare.

• România a salutat încheierea 
Tratatului sovieto-american privind 
limitarea armamentelor strategice 
ofensive „SALT-II", ca un pas în 
direcția reducerii cursei înarmări
lor.

• A fost, de asemenea, saluta
tă Inițiativa U.R.S.S. de a efectua, 
în mod unilateral, o reducere a e- 
fectivelor militare șl armamentelor 
din Europa centrală, prin retrage
rea de pe teritoriul R.D. Germane 
a 20 000 de militari, 1 000 de 
tancuri și a unei anumite cantități 
de tehnică militară, exprimîndu-se 
speranța că și alte state vor pro
ceda la fel, spre a se declanșa un 
real proces de dezangajare mili
tară — ca temelie a unei adevă
rate securități.

— Activitatea — 
în comitetele 
de dezarmare 
de Ia Geneva
• România a înaintat pro

puneri de îmbunătățire și 
democratizare a activității fos
tului Comitet pentru dezar
mare in vederea accelerării ne
gocierilor și realizării unor mă
suri practice de oprire a cursei 
înarmărilor (martie 1976).

• Propuneri privind adoptarea 
unei strategii globale de dezar
mare, elaborarea, pe această 
bază, a unui program cuprinză
tor și trecerea cu hotărire la 
realizarea lui (iulie 1976).
• în cadrul noului COMITET 

DE DEZARMARE, care și-a 
început activitatea in baza ho- 
tăririlor sesiunii speciale a 
O.N.U... contribuție esențială la 
elaborarea regulilor de procedu
ră. a ordinii de zi si progra
mului de lucru al acestui orga
nism.

• în cadrul negocierilor de la 
Viena privind reducerea recipro
că a forțelor armate si . arma
mentelor in Europa centrală
— la care România participă cu 
„statut special" — țara noastră 
susține realizarea unor măsuri 
concrete care insă să nu afec
teze în nici un fel securitatea 
și interesele vreunui stat.

Grupai realizat de
I. FINT1NARU
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