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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al* Partidului
Comunist Român, a avut loc, marți 21 oc
tombrie, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca
pnul acesta „Ziua recoltei** să aibă loc la 26
octombrie și să se sărbătorească prin mun
ți. Organele și organizațiile de partid, con
siliile populare, unitățile agricole de stat și
cooperatiste trebuie să acționeze cu fermi
tate pentru mobilizarea tuturor forțelor din
agricultură, a tuturor mijloacelor materiale
și umane, in scopul terminării cit mai grab
nice a campaniei agricole de toamnă. Ținind
seama de situația climatică nefavorabilă in
care s-a desfășurat acest an agricol, este
necesar să se acționeze cu cea mai mare
răspundere, intr-un spirit de înaltă disci
plină și ordine, pentru terminarea în cele
mai bune condiții a recoltării, transportării
și depozitării tuturor plantelor de toamnă,
astfel incit să nu se piardă sau să se iro
sească nimic, făcindu-se totul pentru reali
zarea integrală a fondului de stat, în ve
derea asigurării bunei aprovizionări a popu
lației, precum și a bazei de materii prime
pentru industria alimentară și pentru alte
sectoare.
Comitetul Politic Executiv cere, de ase
menea, tuturor oamenilor muncii din agri
cultură ca, paralel cu strîngerea recoltei, să
intensifice efectuarea arăturilor și însămînțărilor de toamnă, pentru terminarea lor in
timp optim în vederea asigurării unei re
colte bune in anul 1981. Acesta este un fac
tor deosebit de important al îndeplinirii
prevederilor generale ale planului de dez
voltare economico-socială a țării in anul vii
tor, al bunei aprovizionări a populației și
industriei, al îndeplinirii Programului parti
dului de ridicare a nivelului de trai al în
tregului popor.
Pentru realizarea obiectivelor importante
ce stau în prezent în fața agriculturii se im
pune, ca o condiție esențială, prezența efec
tivă pe ogoare a tuturor oamenilor muncii
de la sate. Cea mai bună sărbătorire a „Zilei
recoltei** din acest an să fie executarea, în
cel mai scurt timp și de calitatea cea mai
bună, a tuturor muncilor agricole !
Comitetul Politic Executiv a analizat man
datul delegației române care va participa la
ședința a 35-a a sesiunii C.A.E.R. și a dat
indicații ca delegația să acționeze în spiritul
dezvoltării colaborării între țările membre
ale acestei organizații în vederea satisfacerii
necesității lor de materii prime și energie,
în conformitate cu prevederile statutului și
ale Programului complex, pentru ca statele
noastre să devină tot mai independente față
importul pe devize libere in aceste do
menii hotărâtoare pentru progresul lor eco
nomic și social. Delegația română va milita,
de asemenea, pentru dezvoltarea cooperării
și specializării în producție între țările
membre ale C.A.E.R., pentru realizarea cu
forțe unite a tehnologiilor moderne, pentru
coordonarea planurilor și încheierea de
acorduri pe termen lung. întemeindu-și co
laborarea pe principiile egalității în drep
turi, avantajului reciproc și întrajutorării
tovărășești, țările noastre vor valorifica mai
deplin avantajele și superioritatea economiei
socialiste, vor contribui la afirmarea rela
țiilor de tip nou, la creșterea forței și pres
tigiului socialismului pe plan mondial.
Totodată, Comitetul Politic Executiv a

Oamenii muncii
din industria ușoară
au îndeplinit
planul cincinal
Oamenii muncii din industria
ușoară raportează îndeplinirea la
21 octombrie a sarcinilor de plan
pe cincinalul 1976—1980 la pro
ducția industrială, creind astfel
condiții ca pină la sfirșițul anului să obțină o producție su
plimentară in valoare de 26,4
miliarde lei.
Tn telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae
Ceaușescu, după ce se exprimă
adînca recunoștință pentru spri
jinul permanent acordat indus
triei ușoare, se spune :
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, în
suflețiți de ideile și sarcinile cu
prinse în magistrala cuvintare
prezentată de dumneavoastră la
Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din
14—15 octombrie 1980, de expu
nerea prezentată la Congresul al
Il-lea al Consiliilor populare,
constienți de sarcinile ce ne
revin din Directivele Congresu
lui al XII-lea al Partidului Co
munist Român privind dezvol
tarea țării noastre pe perioada
1981—1985, vom face totul pen
tru realizarea exemplară a aces
tora, aducindu-ne astfel contri
buția la creșterea nivelului de
trai, material și spiritual, al în
tregului nostru popor.

indicat să se extindă în continuare relațiile
economice cu celelalte țări socialiste, cu
toate statele lumii, să se intensifice partici
parea României la diviziunea internațională
a muncii, la schimbul mondial de valori,
care au o importanță deosebită pentru acce
lerarea progresului economic, tehnic și ști
ințific al țării noastre.
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de prietenie efectuată în țara
noastră de tovarășul Todor Jivkov, primsecretar al Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Comitetul Politic Executiv a aprobat și a
dat o deosebită apreciere rezultatelor noului
dialog româno-bulgar la nivel înalt, care,
continuînd seria întîlnirilor prietenești, de
venite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov, se înscrie ca un
nou și important moment în dezvoltarea
conlucrării dintre partidele, țările și po
poarele noastre, în folosul și spre binele lor,
al cauzei generale a socialismului, păcii și
progresului in lume.
Desfășurate într-o atmosferă de cordiali
tate și înțelegere tovărășească, convorbirile
dintre cei doi conducători de partid și de
stat au evidențiat satisfacția ambelor părți
pentru evoluția pozitivă, mereu ascendentă,
cu rezultate deosebit de valoroase, a conlu
crării economice, politice, tehnico-științifice,
culturale și în alte domenii dintre partidele,
popoarele și țările noastre. Totodată, în
cursul convorbirilor a fost relevată dorința
comună de a extinde și întări continuu aces
te bune raporturi, pe baza principiilor marxism-leninismului, a Tratatului de prietenie,
colaborare și asistență mutuală dintre Româ
nia și Bulgaria din noiembrie 1970. în spe
cial în domeniile construcției de mașini, chi
miei, metalurgiei, electronicii, energeticii,
agriculturii, al cooperării în producție și al
schimburilor comerciale. S-a convenit, de
asemenea, să fie intensificată colaborarea
româno-bulgară pe linia științei, învățămîntului, culturii, pregătirii cadrelor și în alte
sfere de activitate.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că
raporturile de colaborare și cooperare româno-bulgare pe multiple planuri — clădite
pe temelia trainică a prieteniei, stimei și
respectului reciproc dintre partidele, țările
și popoarele noastre — constituie un exem
plu do relații între două țări socialiste ve
cine, care, umăr la umăr, construiesc cu
succes noua orînduire socială.
Comitetul Politic Executiv a subliniat, tot
odată, însemnătatea deosebită a schimburi
lor de păreri dintre cei doi conducători de
partid și de stat în probleme actuale ale si
tuației internaționale, ale mișcării comuniste
și muncitorești. Tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov au reafirmat — și de aceas
tă dată — voința României și Bulgariei de
a acționa neabătut pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, securitate și
pace, pentru înregistrarea unui progres real
și în domeniul dezarmării, și în primul rind
al dezarmării nucleare, pentru lichidarea de
calajelor dintre state, pentru soluționarea
pe calea tratativelor a stărilor de încordare
și conflict existente în diferite regiuni ale
lumii.
O importanță deosebită a fost acordată în
făptuirii securității europene, asigurării
succesului reuniunii de Ia Madrid, în vede

rea transpunerii in fapt a Actului final de
la Helsinki, in special a dezangajării militare
și dezarmării în Europa. în acest context s-a
relevat însemnătatea propunerilor avansate
de Uniunea Sovietică cu privire Ia rachetele
nucleare cu rază medie de acțiune în Europa,
care să ducă la tratative în vederea opririi
amplasării și dezvoltării de noi rachete pe
continentul nostru. De asemenea, Comitetul
Politic Executiv subliniază importanța pozi
ției României și Bulgariei cu privire la ne
cesitatea încetării conflictului și a ostilită
ților militare dintre Iran și Irak, pentru so
luționarea pe calea tratativelor a probleme
lor dintre aceste state, în spiritul înțelegerii
și respectului reciproc.
Comitetul Politic Executiv evidențiază, de
asemenea, cu satisfacție hotărîrea celor două
țări de a-și extinde relațiile multilaterale cu
toate țările balcanice, de a milita pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii,
bunei vecinătăți și colaborării reciproc avan
tajoase, ceea ce corespunde intereselor po
poarelor din Balcani, cauzei păcii și secu
rității în Europa și în lume.
Aprobînd in unanimitate înțelegerile Ia
care s-a ajuns cu prilejul vizitei, al convor
birilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov, Comitetul Politic Executiv a
trasat sarcini ministerelor, altor organe cen
trale de stat pentru transpunerea în viață a
hotărîrilor convenite, pentru dezvoltarea tot
mai intensă a colaborării multilaterale româno-bulgare.
Comitetul Politic Executiv a aprobat re
zultatele vizitei oficiale de prietenie efec
tuate în Republica Populară Democrată
Coreeană de tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste
România, ale convorbirilor avute cu tova
rășul Li Giong Ok, premierijl Consiliului
Administrativ al R.P.D. Coreene, privind
dezvoltarea pe multiple planuri a raportu
rilor de prietenie, solidaritate și strînsă co
laborare dintre România și R.P.D. Coreea
nă. Comitetul Politic Executiv apreciază că
întîlnirile și convorbirile primului ministru,
măsurile stabilite cu acest prilej în dome
niul dezvoltării colaborării economice, teh
nico-științifice și culturale româno-coreene,
al schimburilor comerciale corespund întru
totul cu înțelegerile și hotărîrile convenite
intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir
Sen.
Comitetul Politic Executiv a exprimat ho
tărîrea partidului și statului nostru de a
acționa în continuare pentru adîncirea pri
eteniei româno-coreene, pentru promovarea
și dezvoltarea tot mai puternică a ansam
blului raporturilor dintre cele două țări, sub
liniind că acestea corespund intereselor fun
damentale ale poporului român și poporu
lui coreean, constituie o contribuție de sea
mă Ia afirmarea politicii de independență, la
cauza generală a socialismului și păcii în
lume. Comitetul Politic Executiv a reafir
mat, totodată, întregul sprijin al României
socialiste față de politica R.P.D. Coreene
consacrată înfăptuirii aspirației naționale a
poporului coreean — reunificarea pașnică,
democratică și independentă a patriei sale,
subliniind că aceasta corespunde intereselor
supreme ale poporului coreean, cauzei păcii
și securității în zonă și în lume.
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat.

RITM INTENS LA RECOLTAREA
PORUMBULUI!
Pină ieri, 21 octombrie, potrivit
datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimen
tare. porumbul a fost cules de pe
1 393 200 ha — 56 la sută din su
prafața cultivată. Așa cum rezultă
din datele înscrise pe harta alătu
rată, recoltarea s-a încheiat în coo
perativele agricole din județul Me
hedinți și este avansată în județele
IJolj. Vilcea, Dîmbovița, Teleorman,
Vrancea și altele. Procente mai mici
la recoltare se înregistrează în ju
dețele Argeș și Prahova din sudul
țării, Sibiu, Cluj, Sălaj și altele
situate în jumătatea de nord a
țării. Ploile din ultimele zile au
împiedicat desfășurarea lucrărilor
în cimp. viteza zilnică de lucru
scăzind in primele zile ale acestei
săptămîni. Oricum ar evolua tim
pul, porumbul trebuie cules cit mai
repede și pus la adăpost.
In spiritul indicațiilor conducerii
partidului, comandamentul central
pentru agricultură a stabilit noi
măsuri menite să asigure înche
ierea recoltării porumbului pină la
sfîrșitul lunii octombrie. De aseme
nea. printr-o temeinică organizare
a muncii trebuie intensificat ritmul
transportului, astfel încit să se li
chideze neîntîrziat decalajele intre
producția recoltată și livrările la
fondul de stat. Pentru îndeplinirea
acestor indicații este necesar ca in
fiecare unitate agricolă să se asi
gure viteze sporite la recoltare și
transport, mobilizînd in acest scop
toate forțele de la sate.
Grăbirea lucrărilor de recoltare
nu trebuie să ducă la risipă. După
cum se știe, în cursul zilei de luni,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a exa

UlSTIUTA-NAiAut

V«AHCtA

CARA»-UV««iN<
Vit-CBA

ARGtȘ

1

BUCURtțTI
°

S

|, uM*

(g) i

^/^-^CONSTAHȚA I

) OLT

1
tkkorman

1

'"'-'X

Stadiul recoltării porumbului (in procente) In cooperativele
la data de 21 octombrie
minat, pe terenul unei ferme din
comuna Gîrbovi — Ilfov, cum se
aplică recomandările și indicațiile
privind programul de tipizare și
modernizare a tractoarelor și celor
lalte mașini agricole. Cu acest pri
lej, secretarul general al partidu
lui, interesindu-se de stadiul recol
tării porumbului în județul Ilfov,
a făcut observația că pe terenurile
recoltate rămine încă mult porumb
nestrîns și a criticat, totodată, prac
tica existentă pe alocuri de a se

/

agricole,

așeza pe cimp porumbul cules, expunîndu-1 alterării. Pe baza indi
cațiilor conducerii partidului, co
mandamentul central pentru agri
cultură a cerut organelor și orga
nizațiilor de partid, consiliilor popu
lare și comandamentelor locale
să acționeze cu cea mai mare ope
rativitate pentru strîngerea neîntîrziată și fără pierderi a recoltei,
asigurîndu-se transportul și depo
zitarea acesteia în cele mai bune
condiții.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, marți, delegația
Folketingului din Danemarca, con
dusă de K. B. Andersen, președintele
parlamentului.
Din delegație fac parte Knud Engaard, prim-vicepreședinte al parla
mentului, Ebba Strange, vicepre
ședinte al parlamentului. Keld An
dersen și Ole Vig Jensen, deputați,
Helge Hjordal, secretar general al
parlamentului.
La primire au luat parte tovarășii
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, Emilia Sonea și
Virgil Teodorescu, vicepreședinți ai
M.A.N., Mihai Drăgănescu, membru
al Comisiei pentru industrie și activi
tatea economico-financiară a M.A.N.
A fost de față Axei Serup, amba
sadorul Danemarcei la București.
Președintele parlamentului danez a
mulțumit pentru întrevederea acor
dată și a arătat că în Danemarca este
așteptată cu mult interes de către
Regina Margareta a Il-a a Danemar
cei, de către guvern și parlament, de
Întreaga opinie publică apropia
ta vizită a. președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, vizită care va constitui un
moment important în dezvoltarea re

lațiilor de prietenie și colaborare
dintre cele două țări și popoare.
Salutindu-i pe oaspeți, șeful sta
tului român a subliniat că așteaptă
cu interes vizita ce urmează să o
efectueze in Danemarca, avind con
vingerea că aceasta va îmbogăți con
lucrarea dintre țările noastre, in in
teresul ambelor popoare, al promo
vării spiritului de pace, colaborare și
înțelegere în viața internațională.
In cadrul întrevederii au fost
evocate bunele relații româno-daneze, apreciindu-se, totodată, că există
posibilități pentru lărgirea în con
tinuare a raporturilor dintre cele
două țări, atît pe plan politic, cit și
în domeniile economic, tehnico-științific, cultural și în alte sectoare de
interes reciproc. în acest cadru, s-a
relevat rolul pe care îl au parla
mentele din cele două țări în strîn
gerea legăturilor de prietenie și cola
borare româno-daneze.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. Relevîndu-se că situa
ția mondială se menține încă încor
dată, s-a apreciat că este necesar să
se acționeze in continuare pentru re
luarea și continuarea politicii de
pace, destindere și respect al inde
pendentei și suveranității naționale,

pentru soluționarea pe cale politică,
prin tratative, /a stărilor de încorda
re și conflict din diferite regiuni ale
lumii, pentru înfăptuirea unor pași
concreți pe calea dezangajării mili
tare, a dezarmării, și in primul rind
a dezarmării nucleare.
A fost manifestat interesul pe care
cele două țări îl acordă făuririi unui
sistem trainic de securitate și coo
perare în Europa și, în acest con
text, pregătirii reuniunii de la Ma
drid, menită să dea un nou impuls
transpunerii în viață a Actului final
de la Helsinki. întăririi colaborării
dintre statele europene, adoptindu-se
măsuri practice, eficiente de dezan
gajare militară și dezarmare.
S-a apreciat că pacea și stabilita
tea internațională reclamă eforturi
susținute din partea tuturor popoare
lor pentru lichidarea subdezvoltării
și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată pe re
lații de egalitate și echitate între
toate statele, care să favorizeze cola
borarea neîngrădită între toate na
țiunile, dezvoltarea și progresul fie
cărui popor, al întregii civilizații
umane.
întrevederea a decurs tntr-o
atmosferă cordială.

Ministrul comerțului din India
Marți
după-amiază,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit
pe Pranab Mukherjee, ministrul co
merțului din India, președintele părții
indiene în Comisia mixtă guverna
mentală româno-indiană de coopera
re economică, tehnică și științifică,
care participă la lucrările celei de-a
V-a sesiuni a comisiei ce se desfă
șoară la București.
La întrevedere au luat parte
Cornel Burtică, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Neculai Agachi, ministrul
industriei metalurgice, președintele
părții române în comisia mixtă.
A fost de față Asok Kumar Ray,
ambasadorul Indiei la București.
Oaspetele a exprimat vii mulțu
miri șefului statului român pentru
primirea acordată și a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
cald salut din partea primului mi
nistru indian, Indira Gandhi, îm
preună cu urări de progres și pros
peritate pentru poporul român. EI a
arătat că premierul indian dă o înal

tă apreciere activității șefului statu
lui român consacrată dezvoltării
României, precum și eforturilor pe
plan internațional pentru consoli
darea păcii și cooperării intre po
poare.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat șă se transmită
primului ministru Indira Gandhi un
salut cordial, iar poporului indian
prieten cele mai bune urări de succes
în dezvoltarea economico-socială in
dependentă a țării.
în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție evoluția pozi
tivă a relațiilor de colaborare și coo
perare româno-indiene și a fost ex
primată dorința reciprocă de a extin
de și dinamiza aceste relații in toate
domeniile de activitate — politic,
economic, tehnico-științific și cultural
— inclusiv cooperarea pe terțe piețe,
în folosul celor două țări și popoare,
al cauzei păcii, destinderii, securității
și cooperării internaționale. în acest
context, au fost analizate și stabilite
noi domenii de colaborare, subliniindu-se rolul care revine comisiei
mixte în identificarea de noi forme
de cooperare reciproc avantajoasă.

Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme ale actualității poli
tice internaționale. In acest cadru, a
fost reliefată preocuparea României
și Indiei față de tensiunea existentă
în relațiile internaționale și a fost
evidențiată necesitatea de a se acțio
na pentru reglementarea tuturor pro
blemelor litigioase- din diferite zone
ale globului prin mijloace pașnice,
prin tratative, pentru reluarea cursu
lui spre
destindere, pace, înțele
gere și largă conlucrare între toata
statele, pentru măsuri concrete da
dezarmare, și în primul rind de de
zarmare nucleară. S-a relevat, tot
odată, necesitatea lichidării sub
dezvoltării și instaurării unei noi
ordini economice internaționale. De
ambele părți a fost evidențiat
rolul însemnat care revine țări
lor in curs de dezvoltare, sta
telor nealiniate, țărilor mici șl
mijlocii în eforturile pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale,
pentru soluționarea în interesul po
poarelor a problemelor care con
fruntă omenirea.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

ÎNVĂȚĂMINTUL POLITICO-IDEOLOGIC
mai strîns legat de cerințele vieții, mai eficient, slujind
educării in spirit revoluționar a comuniștilor, a oamenilor
muncii, înfăptuirii exemplare a politicii partidului,
a botăririlor Congresului al XII-lea
începerea unui nou an de studiu
în învățămintul politico-ideologic
ridică în primul plan al preocupă
rilor organizațiilor de partid luarea
tuturor măsurilor pentru buna or
ganizare a studiului, pentru desfă
șurarea în condiții optime a activi
tății de perfecționare a pregătirii
politico-ideologice a comuniștilor, a
celorlalți oameni ai muncii.
însemnătatea deosebită acordată
de conducerea partidului acestei
activități, ca parte integrantă esen
țială a operei de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comu
nism, și-a găsit o nouă expresie in
măsurile adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind organizarea invățămîntului po
litico-ideologic în perioada 1980—1984,
Aceste măsuri converg spre înfăp
tuirea obiectivului care a fost for
mulat în documentele Congresului
al XII-lea ca o sarcină centrală a
partidului pentru perioada actuală,
și anume a realiza „o nouă calitate
în organizarea și conducerea muncii
politico-educative,
in
pregătirea
ideologică a comuniștilor, a maselor
populare, în explicarea și înțelege
rea tendințelor și sensului dezvol
tării economico-sociale, a profunde
lor transformări revoluționare care
au loc in țara noastră și in întreaga
lume“. Tocmai in felul acesta mun
ca ideologico-educativă iși va putea
îndeplini cu deplin succes rolul ca
puternică forță de mobilizare și di
namizare a energiilor creatoare ale
întregului popor în înfăptuirea poli
ticii partidului, a sarcinilor deosebit
de complexe ale cincinalului actual
și ale celui viitor.
Rezultatele pozitive pe care le-a
dat organizarea învățămîntului pe o
perioadă mai lungă, într-o structură
stabilă, posibilitățile create în acest
fel pentru studiul aprofundat al
unei problematici vaste au determi
nat organizarea în continuare a învățămîntului politico-ideologic pe o
durată de patru ani — 1980—1984,
pină la Congresul al XIII-lea al
partidului. în mod firesc, întregul
invățămint va fi axat pe aprofun

darea documentelor Congresului al
XII-lea, a Programului partidului, a
'ideilor teoretice și sarcinilor prac
tice din cuvintările tovarășului
Nicolae Ceaușescu — documente cs
reprezintă expresia materialismului
dialectic și istoric, a socialismului
științific, aplicate creator, potrivit
condițiilor concrete ale României.
Este de remarcat că pe acest fond
comun, reliefat și prin stabilirea
unui număr de teme comune pentru
întreg învătămîntul politico-ideolo
gic, învățămintul cunoaște o ac
centuată diferențiere a formelor de
studiu : astfel, vor funcționa cursuri
de „Probleme fundamentale ale so
cialismului științific, ale conducerii
societății socialiste de către P.C.R."
— destinate îndeobște membrilor bi
rourilor și comitetelor
de partid,
altor membri de partid, inclusiv
uteciști, iar în cadrul acestora, cercuri
de studiu aparte pentru tinerii mem
bri de partid și alți oameni ai muncii
care se pregătesc să devină membri
de partid ; cursuri de „Probleme
fundamentale ale economiei socia
liste, ale aplicării noului mecanism
economico-financiar", în care vor
studia mai ales membrii consiliilor
oamenilor muncii, maiștri, alți con
ducători de formații, ingineri și teh
nicieni, alte cadre din economie și
oameni ai muncii ; cursuri de „Pro
bleme fundamentale ale educației
revoluționare, patriotice, socialiste a
maselor, ale activității politico-ideo
logice a P.C.R.**, destinate îndeosebi
membrilor de partid care activează
pe linia propagandei și culturii ; in
cadrul acestor cursuri se vor orga
niza cercuri de studiu aparte, cu
durata de un an, cu tema „Proble
me ale concepției materialist-dialectice despre lume și societate, ale
educării ateist-științifice", mai ales
în vederea pregătirii de lectori și
propagandiști pentru munca de edu
care materialist-științifică : Univer
sitatea politică și de conducere cu
durata de 4 ani pentru membrii or
ganelor de partid, pentru alte cadre
din diferite domenii etc. Varietatea
formelor de studiu, precum și faptul
că pentru fiecare din ele au fost

elaborate tematici orientative ample,
din care organizațiile de partid iși
pot alege, potrivit opțiunii cursanților, temele de studiu, creează posi
bilitatea unei bune adaptări a invățămintului pregătirii, nevoilor, pre
ocupărilor celor mai diferite categorii
de cursanți.
Crearea de cercuri de studiu indi
vidual pentru absolvenții universi
tăților politice și de conducere, ai
școlilor de partid, organizarea de
dezbateri lunare pentru membrii bi
rourilor comitetelor județene, muni
cipale și orășenești, precum și a
unor dezbateri trimestriale, la nive
lul județelor, pentru cadrele și apa
ratul de partid, pe probleme teore
tice și politice de actualitate, sînt
menite să înlesnească și să stimule
ze continuarea studiului organizat al
cadrelor cu pregătire superioară.
Se cuvine relevat faptul că alături
de sistemul învățămîntului de partid
se organizează, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, cursuri și ci
cluri de expuneri de către : U.T.C.
— pentru tineret ; sindicate și orga
nizațiile democrației și unității socia
liste — pentru personalul muncitor
din întreprinderi și instituții ; con
siliile de conducere ale cooperative
lor agricole și organizațiile demo
crației și unității socialiste — pentru
membrii cooperativelor agricole de
producție ; organizațiile democra
ției și unității socialiste — pentru
cetățenii din cartiere și de la sate
care nu sînt în cîmpul muncii. în
felul acesta, absolut toți oamenii
muncii vor avea posibilitatea să stu
dieze organizat, să-și ridice pregăti
rea politico-ideologică.
Desigur, existenta unui cadru or
ganizatoric adecvat creează condiții
optime pentru desfășurarea unei ac
tivități rodnice. Problema care se
pune este ca acest cadru să fie pe
deplin fructificat, prin gri.jă deosebi
tă pentru conținutul și eficienta stu
diului. Cerință cu atît mai stringen
tă cu cit, așa cum au arătat anali
zele asupra desfășurării învățămîntului in anul trecut, la unele cursuri,
în pofida unor programe bune, judi-

(Continuare in pag. a V-a)
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Bravo, ostași!
Ne-a
vizitat la
redacție
G Șerban din București, care
ne-a spus : „De vreo citeva zile
am trăit un simțământ ciudat :
Dacă mă întreba cineva cine
sint și imi cerea să-i dovedesc,
n-aveam cu ce. Adică eram...
nimeni. Pe scurt, cineva, un rău
făcător, intr-un autobuz, imi
furase absolut toate actele pe
care le aveam. Nu mică mi-a
fost bucuria clnd un tînăr ofi
țer al armatei noastre, pe nume
Cornel Spătaru, m-a anunțat că
ostașul său Ion Pătrar, împreu
nă cu alte două «cătune» mi-au
găsit toate actele. După ce rău
făcătorul văzuse că se -păcă
lise-, negăsind cine știe ce bani,
le aruncase, probabil, cu un gest
de lehamite. Dar frumusețea
gestului bravilor noștri ostași
merită un sincer «Bravo!»".
Merită I
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Fii cuminte,
Melinte!
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Nu e cazul să ne oprim acum
asupra cauzelor care au dus la
despărțirea legitimă a lui Vasile
Melinte din Neagra Șarului, ju
dețul Suceava, de soția lui.
Deunăzi, împreună cu fratele
său, a început să arunce cu pie
tre in casa fostului său socru.
De la pietricele, Melinte a ajuns
la bolovani. Degeaba i-a strigat
un vecin „Fii cuminte, Melinte",
că Melinte devenea și mai îndirjit. N-a fost chip să fie poto
lit nici el, nici frate-său decît.
in urma intervenției miliției,
care i-a amendat cu cite 1500
de lei pe fiecare. Frățește, fără
supărare I

I

Din 12 gulere,.,
minus 3 țapi
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Dacă te uitai la barmanul
Gheorghe Marcoșanu, de la uni
tatea nr. 25 din Brăila, cu cită
repeziciune umplea halbele cu
bere și cum le mai minuia el cu
dexteritate de prestidigitator, nu
puteai să nu-i admiri operati
vitatea și „grija" pentru a potoli
setea numeroșilor clienți. Numai
că această operativitate a lui nu
era deloc intimplătoare. Dacă un
client mai puțin insetat intirzia
cu halba in mină înainte de a o
duce la gură, observa că, incetincet, odată cu dispariția „gule
rului" de spumă, nivelul berii
cobora cu mult sub semnul in
crustat pe sticlă. Un control ino
pinat avea să „achiziționeze"
noua „șarjă" de 12 halbe pe care
Gh.M. tocmai se pregătea s-o
ofere onor clientelei. Și ce cre
deți 7 Controlul a constatat că
din cele 12 gulere de spumă
lipseau pe puțin 3 țapi buni de
bere I Dar la 1 000 sau 2 000 de
„gulere" 7 Cum nu gulerele erau... țapul ispășitor, Gh. M. a fost
luat de guler, pentru a da seamă
in fața legii.
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Act huliganic
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S-a intimplat in ziua de 12
octombrie, cind vagonul 505321470-32-8, din trenul 1008, a fost
luat cu asalt, in gara Găești, de
un grup de suporteri sportivi. Nu
se știe dacă din pricina victo
riei sau eșecului echipei favo
rite așa-zișii suporteri au ți
nut-o tot intr-un strigăt, călă
torii care veneau de mai departe
fiind, pur și simplu, terorizați de
aceștia,
care transformaseră
molcomul glas al roților de
tren intr-un... infern. Punctul
culminant al manifestării lor
huliganice a avut loc in stația
Ghergani, unde au'coborit și, de
cum au coborit, au inceput să
arunce cu pietre asupra trenu
lui. Un călător, Maxim Stoica
din București, strada „13 De
cembrie" nr. 23, a fost grav rănit.
Am fost informați in stația
București-Basarab, de către con
ductorul de tren Ion Fira, ci
actul huliganic al celor care au
coborit la Ghergani s-a soldat
cu mai multe victime. Am dat
toate aceste... date pentru ca
făptașii să poată fi depistați și
sancționați.

Bilet de intrare...
nicăieri
w •

0925938 este numărul unui
„BILET DE INTRARE" (scris
cu majuscule). Bilet de intrare
la vreun spectacol artistic sau
sportiv 7 Nu se spune. Unde 7
Cind 7 Cine organizează 7 Nu se
precizează, tn schimb, se indică
„precis" prețul: 8 lei. Plus un
alt bilet, de data asta de tom
bolă, nr. 31212. Nici aici, nici
o precizare, decit prețul : 5 lei.
Deci, 8 lei + 5 lei ~ 13 lei,
sumă reținută din retribuția lui
Constantin Enache. „Dar eu,
Constantin Enache de la între
prinderea mecanică Plopeni —
ne scrie cititorul nostru — nu
sint singurul căruia i se rețin
bani, din banii munciți de noi,
pentru astfel de fițuici care n-au
nici in clin, nici in mânecă cu
etica și echitatea". Dimpotrivă !
Rubrică realizată de

Petre POPA
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act de înaltă angajare revoluționară
Sint încredințat că toți comuniștii vor primi carnetul de
partid cu hotărîrea fermă de a-și îmbunătăți, în toate domeniile,
activitatea, de a munci mai bine, de a milita neabătut pentru
întărirea rolului partidului, a unității și disciplinei sale
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• Toporașii de pe
! strada Decebal
Deși prin părțile Bacăului
toamna și-a intrat in drepturile
ei depline — cu ploi, cu vint și
fiig •— curtea pensionarului Con
stantin Pelin, de pe strada De
cebal, are un aspect primăvăratic. Zilele acestea, ale mijlocului
de octombrie, toporașii — puz
derie — au inflorit din nou, scoțîndu-și petalele gingașe printre
frunzele arămii de nuc și formind un inedit covor primăvăratic. Dealtfel, nu este pentru
prima dată cînd grădina cu pri
cina se află in total contrast cu
natura. De ani de zile, topo
rașii, vestitori — ca și ghioceii
— ai primăverii, înfloresc aici
in fiecare... toamnă. Să fie un
capriciu al naturii sau o fi avind
pensionarul vreun secret 7
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NICOLAE CEAUȘESCU
Publicăm în acest grupaj cîteva răspunsuri la între
barea redacției: „CE MOMENT SEMNIFICATIV AȚI
REȚINUT DIN ADUNĂRILE DE PRESCHIMBARE A
CARNETULUI DE COMUNIST ?“
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Popa a lucrat — ml-a spus — pe
multe șantiere industriale din ju
deț. Prin urmare este unul dintre
ctitorii noilor cetăți ale străvechiu
lui Apulum, tînăra Alba Iulia. Sint
mîndră de el, de generația lui".
Schițind acest portret de tînăr
comunist, interlocutoarea noastră a

portretizat o întreagă generație de
constructori, angajată cu întreaga
răspundere pe marile șantiere ale
țării, evoluția unul om căruia parti
dul i-a descoperit o vocație, l-a
ajutat să-și împlinească un nou
destin.

Ștefan D1N1CA
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A trăi și a munci
ca adevărati revoluționari

Datoria de a fi mereu în frunte
LUCRETIA DUMITRESCU, secre
tar al Comitetului municipal de
partid Reșița: „Și în cea mai veche
vatră a metalurgiei țării in muni
cipiul Reșița— preschimbarea car
netelor de partid s-a constituit ca o
acțiune politică de deosebită însem
nătate privind sporirea spiritului de
responsabilitate și inițiativă, pentru
Întărirea organizatorică și politică
a organizațiilor de partid și creș
terea forței lor de mobilizare în
rîndul colectivelor de oameni ai
muncii. Am participat la numeroa
se adunări generale ale organiza
țiilor de partid de inmînare a
noilor carnete, adunări care au
transformat prilejul solemn al pri
mirii noului carnet roșu Intr-un
autentic moment de lucru. Iată,
am participat, între altele, la adu
narea de inmînare a noilor carnete
în una din secțiile importante ale
combinatului siderurgic — fabrica
de aglomerare a minereurilor. Aici
sint șase organizații de partid. Fie
care dintre ele a făcut din ziua
adunării de înminare a noilor
carnete zi de producție record,
moment de bilanț pentru Întreaga
activitate desfășurată de la Începu
tul anului, ca și un moment de
nouă angajare muncitorească, re
voluționară. Cîteva angajamente pe
care le-am notat atunci vorbesc de
la sine despre această stare de spi
rit". Comunistul Ion Bărbulescu, șef
de echipă, cu fireasca emoție pri
lejuită de primirea noului carnet,
a spus : „De la Începutul lunii
pînă azi avem perioada cea mai
bună de producție. Partidul ne cere
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să ne onorăm calitatea prin fapte,
prin exemplul personal de dăruire
in muncă. Tocmai de aceea, îm
preună cu întreaga echipă, mă an
gajez să dăm în trimestrul IV, peste
prevederile planului, încă 500 de
tone de minereu aglomerat pentru
furnale". La rîndul său, comunistul
Alexandru Scafeș a spus : „Pen
tru locul nostru de muncă, cea
mai importantă sarcină de partid
este aceea de a micșora producția
de minereu aglomerat declasat. în
trimestrul IV, împreună cu tovarășii
mei de echipă, ne-am propus să
reducem producția declasată cu
1 000 tone de aglomerat". La aceeași
adunare de partid, maistrul Floricel
Gheorghe a venit cu un angajament
deosebit de însemnat pentru ceea
ce înseamnă întronarea spiritului
gospodăresc : „Am găsit — a spus
el — posibilități și ne angajăm ca
pe întregul an I960 la funicularul
de calcar, unde muncesc, să redu
cem consumul de energie electrică
cu 10 la sută față de nivelul anu
lui 1979".
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu
arăta la solemnitatea luminării
noilor carnete de partid că „pri
mirea noului carnet de membru de
partid trebuie să constituie și pri
lejul unui angajament al fiecărui
comunist". Aici, la Reșița, acest
înflăcărat imbold a avut un puter
nic ecou in rindul comuniștilor.
Noul carnet roșu de partid este
onorat prin exemplul înaintat al
celor ce-l poartă la inimă.

Nicolae CATANA

Mai mult decît o amintire

I

VALERIA MARA, secretar al Co
mitetului municipal de partid Alba
Iulia : „Dintre sute și sute de
oameni cărora le-am inminat car
netul roșu, unul m-a bucurat ne
spus. M-a impresionat, am fost eu
Însămi emoționată cind la o adu
nare de partid, la șantierul Alba
Iulia al T.C.I. Cluj-Napoca, am re
cunoscut printre comuniști un tînăr
care, cu ani In urmă, mi-a fost elev
la o școală dintr-un sat de munte
in comuna Intregalde. îl cheamă
Amos Popa. Sint rare astfel de mo
mente: să înveți carte un copil,
să 11 ajuți să facă primii pași in
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viață, pentru ca apoi, peste ani,
să-1 revezi matur, sobru și în același timp fericit pentru revede
re, iar tu să-i înmînezi carnetul de
partid, dovadă a unei depline izbînzi — a Jui și a, ta., L-am privit
și m-am gîndit în sinea mea: iată,
un băiat dintr-un sat de munte
răzleț, adăpostit între crestele Apu
senilor. a coborit către țară nu ca
moșii și strămoșii lui într-o lungă
și mizeră peregrinare, ci pentru a
se împlini odată cu ea. Iar locul
ales dintre atîtea altele — șan
tierul, are semnificația unui răspuns
la o chemare. Buldozeristul Amos

ION BOGDAN BALUȚĂ, secretar
al Comitetului județean de partid
Botoșani: „în comportarea comuniș
tilor de la Cooperativa meșteșugă
rească Dărăbani, de exemplu, pă
rea că e greu de găsit fie și numai
un exemplu negativ, care să fie su
pus atenției adunării generale
consacrate înmlnării noilor carnete
de partid. Dar, in preajma adunării
generale, o idee a secretarului or
ganizației de bază, Sebastian Iordache, a avut meritul de a schimba
cu mult această imagine. In ce a
constat ea ? Biroul organizației de
bază s-a interesat amănunțit asu
pra modului în care fiecare comu
nist s-a achitat de îndeplinirea În
datoririlor extraprofesionale. res
pectarea contractelor privind creș
terea de animale tn gospodăriile
proprii. Înfăptuirea obiectivelor ce
se realizează prin contribuția voluntar-patrtotică. achitarea la timp
a chiriei pentru locuințele din folo
sință etc. Prin urmare, aspecte aparent mărunte. Dar iată că aproa
pe zece comuniști s-au văzut nevoiți de a recunoaște că au „dato
rii" fată de asemenea sarcini. în

această situație s-a pus, pentru
moment, problema aminărli mo
mentului de inmînare a noului car
net. Angajamentul ferm pe care șl
l-au luat de a-și îndeplini pe viitor,
în condiții bune, și aceste obligații
cetățenești s-a dovedit a fi o înțe
legere clară a exigenței pe care o
manifestă astăzi partidul fată de
calitatea de comunist. Ecoul celor
întîmplate la respectiva organizație
de partid s-a făcut auzit și la cele
lalte organizații din oraș. Metoda
folosită pentru a verifica modul în
care își îndeplinesc comuniștii în
datoririle cetățenești, obștești s-a
repetat și la alte adunări."
O concluzie a celor relatate: lu
minarea noului carnet de partid
este nu numai un moment festiv, ci
și un prilej de a-l confrunta pe co
munist, pină la amănunte, cu pro
pria conștiință, cu propriile înda
toriri. Așa il vom ajuta să dobindească nu numai un carnet nou.
dar și o calitate superioară in mis lunea de ostaș al partidului.

Silvestri A1LENE1

Spiritul critic și autocritic
arată tăria comunistului
NEAGOE CELUS, secretar al Co
mitetului municipal de partid Slati
na : „Din multitudinea de momente
m-aș opri la două. Unul la organi
zația de partid din satul Slătioara, comună suburbană. Aici am întilnit doi membri de partid din
anul 1945. Este vorba de Gheorghe
Diaconu și Ilie Cărămidaru. Ambii
au pus In discuție nu atit expe
riența lor de comuniști, cit ce în
seamnă a fi astăzi membru al parti
dului' nostru. Ce calități trebuie să
aibă un comunist. Gheorghe Diaco
nii a ținut chiar să declare: ,’,Afît
cit trăiesc, vreau să mă mînaresc
cu titlul de comunist, să dovedesc
că mi-am însușit și eu calitățile
de soldat devotat al partidului,
despre care vorbea tovarășul
Nicolae Ceaușescu atunci cînd 1 s-a
inminat documentul de partid cu
numărul 1“.
Un al doilea fapt l-am întîlnit la

secția extrudate de la Întreprinde
rea de prelucrare a aluminiului.
Cu citva timp în urmă, unul dintre
comuniști, Constantin Militaru, fu
sese sancționat în cadrul organiza
ției de bază. Ei bine, dintr-un co
munist sancționat a devenit un co
munist model, apreciat în cadrul
organizației cu prilejul adunării
generale de lnmlnare a carnetelor
de partid. Iată deci cum pentru co
muniști critica arată tăria, nu slă
biciunea lor".
Două exemple izolatei Nu, O do
vadă a înțelegerti mature, profun
de, pe care au dovedit-o toți mem
brii partidului nostru față de acest
moment de înaltă semnificație din
viața partidului — care repre
zintă, in fond, trecerea la o nouă
calitate și in viața de militant, de
revoluționar, a fiecărui comunist.

EmIIIan ROUĂ

Ritmuri noi
liniștitul Tazldu
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și corespondenții „Scînteii*^j

Pe Ortansa Ttțaru,
primărița comunei Be
rești-Tazlău, nu o gă
sești prea ușor. S-ar
putea să aibă vreo intîlnire, cu oameni de
prin părțile locului, la
consiliul popular, ar
putea să fie la pod
podul de beton de
peste Tazlău, aflat in
construcție, la căm
plexul zootehnic, care,
de asemenea, este în
lucru, pe drumul Bereștlului — drum in
curs de modernizare,
care tocmai se asfal
tează și care mar
chează linia dintre
centrul civic comunal
și șoseaua județeană.
S-ar putea să fie prin
sate, la Enăchești, la
Turluianu, la Prisaca,
Boșoteni,
Românești
unde...... s-au ivit niș
te probleme"... Oame
nii iți spun : „Pri
mărița a fost pe la
noi, tocmai a plecat
către...".
Tazlău. O
Berești
comună a plaiurilor
moldovene, una dintre
județului
comunele
'
Bacău, așezată exact
In depresiunea Taz
lău — Cașin. pe Tera
sa TazlăuluL Poți să-ti
scalzi ochii in apa
Tazlăului, poți să-ti odihnești privirea in
pădurile de stejar, de
fag, printre aleile de
plopi... Aici, bărbații,
la vreme de sărbătoa
re, Iși pun cămășile cu
„pui" la gît și pe
piept, altitele, ițarli,
bundlțele negre, iar
fetele se laudă cu acele minunate catrlnțe
tesute la război, cu Iile
din pînză topită, cu
Imaculatele marame.
Și, după datină, încing
„Jienele" sau „Capra"
sau „Mascații", „Ursii"
sau pur și simplu clntecele și jocurile mol
dovenești.
— Da, este adevă
rat, ne spune primări
ța. oamenii de aici știu
să-și țină sărbătorile,
să respecte datinile,
sint ambițioși cind este
vorba de o competiție
artistică — așa cum
este Festivalul națio
nal „Cîntarea Româ
niei" — știu să pună
umărul și la rezol
varea problemelor de

fiecare zi privind via
ța noastră, a celor aproape 7 300 de locui
tori, din cele șapte
sate ce aparțin comu
nei Berești — Tazlău.
Vedeți, podul de pes
te Tazlău in care s-au
investit vreo 14 mili
oane de lei va avea 250
metri ; și tot ne uităm
cum înaintează, centi
metru după centime
tru, pentru că multe
necazuri ne face Tazlăul, așa cum 11 ve
deți de frumos, de li
niștit, atunci cînd se
umflă și ne taie dru-

însemnări
despre munca
pentru înflorirea
economica și
culturală
a unei comune
«nurlie de la un sat la
altul. De fapt, regu
larizarea rîului este adevărata soluție și cu
timpul sperăm să ajungem și la Împli
nirea ei. Apoi, vrem să
construim un câmininternat pentru liceu,
să
terminăm
cele
două blocuri, să Înche
iem sistematizarea co
munei noastre... Nu
uitați Că avem 3 200
de hectare teren arabil, că ferma legu
micolă are 150 hectare,
iar acum trebuie să ne
concentrăm și mai
mult asupra bunel gos
podăriri a așezării
noastre — așa cum s-a
spus la Congresul con
siliilor populare — o
chibzuită gospodărire
din fonduri proprii, să
realizăm integral cifrele de plan la
fondul central al statului, să facem astfel îneît fiecare cetă
țean să-și cultive pămîntul, să-și asiguțe
integral consumul pro
priu.
Berești — Tazlău. o
comună la 15 km de
părtare de Moinești,
la mai puțin de 30 de
km de Bacău. Nu nu-

mal primărița sau
președintele
C.A.P.,
loan Măciucă, sau
directorul
căminului
cultural,
Gheorghe
Lupu, sau profeso
rul Alexandru Popovici, directorul Așezămîntului de creație
„George Enescu" de
la Tescani, un entu
ziast, un pasionat ani
mator al vieții cultu
rale, pot să vorbească
despre ce Înseam
nă modernizarea Bereștiului sau despre
gîndurile,
planurile
oamenilor pentru lu
nile, pentru anii ur
oricare
mători. Ci
dintre cei pe care-1
intîlnești prin sate,
lucrind la pod, lucrînd la șosea. lucrînd la cîmp... Toți
vor povesti despre
cele cinci noi magazine, despre dispensarul uman, despre
topitoria de in, despre S.M.A. Enăchești,
cu secția de mecani
zare
Berești-Tazlău,
care înseamnă de fapt
500 de locuri noi de
muncă ; despre faptul
că peste 400 de locui
tori de diferite virste
și profesii fac parte
din formațiile artisti
ce antrenate în ediția
a IlI-a a Festivalului
național
„Cîntarea
României". Și primă
rița Ortansa Tîtaru ar
mal dori să spună
ceva : „într-adevăr, avem cu ce să ne
mindrim,
dar
tot
atit de adevărat este
că
noi,
bereștenii.
avem încă multe de
făcut. Vă rog să tre
ceți printre preocupă
rile noastre și antre
narea cît mai multor
tineri tn competițiile
„Cîntării României" :
nu ne gîndim doai
la premii, doar să
depășim. să zicem,
faza județeană, ci la
ștafeta
generațiilor ;
adică tinerii să-nvete
de la cei vîrstnici tai
na de gînd și de su
flet a pămîntulul, a
meleagurilor noastre și
să o facă mai departe
tuturor cunoscută".
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O nouă autogara la Satu Mare
în municipiul Satu
Mare s-a dat în folo
sință noua autogara,
care, prin cele 19 pe
roane date tn folosință
in prima etapă, deser
vește zilnic peste 13 600
călători. Prin noua au-

togară tranzitează zil
nic 210 autobuze, care
efectuează 700 curse
pe 96 trasee. în Incin
ta autogării funcțio
nează un serviciu de
informații permanent,
o agenție auto, trei

case de bilete, serviciu
pentru bagaje de mină,
casă de abonamente,
un dispecerat, spații
pentru odihna și in
struirea conducătorilor
auto. (Octav Grumeza).

Ploaia indolenței peste luciul mobilei
Depozitul magazinu
lui nr. 19 de mobilă
din Baia Mare. în
curte, prima priveliște
neplăcută : pe rampă,
dulapuri sau garnituri
întregi stau — de cînd
oare 7 — în bătaia soa
relui, a vîntului sau a
ploii. Nici mobila adă
postită in șoproane nu
are însă o soartă mai
bună ; acolo plouă prin
acoperișul destul de
fragil, iar ce se va întîmpla cînd va ninge
e ușor de presupus.
în depozit ne strecurăm printre morma
nele de mobilă, adu
nate „cu furca". în
toarse de pe o parte
pe alta in grămezi și
mutate dintr-un loc în
altul, piesele se dete
riorează. Ne-am oprit

in fata unul dulap cu
uși curbate dintr-o
garnitură „Covasna".
Furnirul, cu intarsii
superbe, păstra urmele
unor izbituri puternice.
Ce cumpărător va mai
dori să-și aducă în casă
acest exemplar, care
costă 19 000 de lei? De
altfel, trebuie spus că
din fondul de marfă al
magazinului, peste 1
milion de lei îl repre
zintă mobila învechită
sau deteriorată.
Mai curios este fap
tul că la alegerea din
grămadă a garniturii
preferate are acces
oricine. Cu precădere
însă niște indivizi care
se oferă cu amabilita
te să te ajute și nu ezi
tă să se urce în vîrful
grămezii (nu pentru

vorbe frumoase, desi
gur) să încarce pie
sele pe o platformă
hipo și să ți le aducă
în apartament. Ei nu
figurează însă pe sta
tul de plată al depozi
tului ; lucrează „pe
cont propriu". Vînzătorii, în schimb — deși
magazinul desface mo
bilă de 6—8 milioane
lei lunar — sint doar
cîte unul singur într-un sector.
Cine suportă, pină
la urmă, pagubele de
la acest depozit, care
ascund luciul mobilei
sub praful gros al in
dolentei și neglijenței?
Și, mai ales, cînd se
vor lua măsuri pentru
ca servirea cumpără
torilor să intre în nor
mal ? (Gheorghe Susa).

Golul absolut din „casa lifturilor"
Cu doi ani In urmă,
constructorii de locu
ințe din Focșani înminau celor 410 loca
tari ai blocului nr. 48
de pe bulevardul Uni
rii cheile noilor apar
tamente. Evenimentul
i-a bucurat intr-atît
pe oameni — se mu
tau in apartamente
frumoase, in plin cen
trul orașului — îneît
a trecut aproape neobservat amănuntul (a-

tunel) că la nici una
din cele patru scări
ale blocului lifturile
nu erau montate.
Zilele inaugurării au
trecut, a trecut Și
prima săptămînă, a
trecut si prima lună,
însă lifturile tot nu
porneau, Și nu porneau pentru simplul
motiv că... nu existau
(existau doar lăcașuri
le în construcția clădi
rii). Au început sesi-

zările : la întreprinde
rea de gospodărie lo
cativă, la constructor.
Peste tot promisiuni :
„Așteptați fără grijă,
lifturile vor fi montate".
- Nici acum, după
doi ani, lifturile nu
sint montate — ne re
latează Ilie Ursu, ad
ministratorul blocului.
Deși în această peri
oadă am făcut zeci de
sesizări, deși intre
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Invitație la Lacu Roșu
Situată la 980 metri altitudine,
stațiunea balneoclimaterică Lacu
Roșu dispune de aer puternic ozonat, bogat in aerosoli rășinoși și
ușor lodurați, de condiții naturale
care asigură refacerea rapidă a or
ganismului, o odihnă plăcută, reconfortare și agrement. Climatul
stațiunii este indicat in același
timp in tratamentul asteniei, sur
menajului, convalescentelor cu sta
re generală bună, hipertiroidiei, cit
și urmărilor după tuse convulsivă.
Deschisă în tot timpul anului, sta
țiunea dispune de vile cu confort
diferențiat, unități de alimentație
publică ce satisfac toate preferin
țele.

Organizatorii de turism au în
permanență grija asigurării unui
^sejur plăcut pentru oaspeți, iniți
ind numeroase și atractive drume
ții și excursii în împrejurimi. Sta
țiunea dispune de club înzestrat
cu bibliotecă, sală de spectacole,
terenuri de sport. Se oferă posibi
lități pentru plimbări cu barca pe
luciul apei Lacului Roșu.
Procurarea biletelor pentru petrecerea unui concediu plăcut la
Lacu Roșu se poate face de la agentiile și filialele oficiilor județene de turism, precum și de la
cele ale I.T.H.R. București.

„Fermele alimentare" de
lingă popasurile turistice
La cel de-al Il-lea Congres al
puțin, Iar legumele nu ne costă ni
consiliilor populare s-a indicat din
mic. Astfel, după ultimele noastre
nou tuturor membrilor cooperației
calcule, reușim, pe această bază, a
de consum șl familiilor țărănești să
autoaprovizionării, să obținem o ren
dezvolte la maximum sectorul zoo
tabilitate comercială de cel puțin 6
tehnic, să folosească fiecare palmă
la sută — mult mai mare decît aceea
de pămint pentru legumicultură, in
prevăzută în indicațiile Ministerului
scopul autogospodăririi și autoapro
Comerțului Interior. După experien
vizionării, pentru sporirea livrărilor
ța noastră, creșterea animalelor șl
de produse agroalimentare către
păsărilor în efective mici, ușor de în
piață. Un raid prin județul Argeș
treținut și ferite de boli, risipite pe
ne-a demonstrat cît de valoroasă este
lîngă toate unitățile comerciale pro
ideea respectivă cînd e aplicată bine
prii cooperației de consum, e foarte
avantajoasă. Aici, de exemplu, avem
In practică, insistent și cu spirit gos
numai 15 porci și 106 de păsări. La
podăresc.
„Rucăr" — 30 de porci și 500 de oi,
Obiectivele analizate de noi au
la popasul „Valea Ursului" — 10
fost de această dată popasurile turis
porci, la cooperativa Bascov
150
tice. Pînă nu de mult — ca mal
de ol.
toate unitățile cooperației de consum
— Care este efectivul complet el
— și popasurile
animalelor și păturistice se apro
sărilor crescute de
vizionau cu pre
unitățile argeșene
Din experiența
cădere de la stat.
ale cooperației ! de
Aveau cote de
unităților cooperației consum și ce in
carne, lactate, pli
tenționați să ilfane,, ș.a.m.d», exact de consum din județul ceți cu subprodu
Ca : și magazinele
sele rezultate ?!
Argeș în domeniul
de pe bulevardul
— Sîntem ihcă
autoaprovizionării
Magheru din Ca
Xa Început de
pitală. Erau măr
drum. Pe tot cu
prinsul județului
furi alimentare în
avem doar cîteva mii de animale
magaziile statului 7 Acestea se găseau
mari
șl,
de
asemenea,
cîteva mii de
și în unitățile cooperației de consum.
păsări. Dar, pină la sfirșitul anului,
Și invers. Dar ideea de autogospodărinumărul lor se va dubla. Vă propun
re, autogestiune și autoaprovizionare a
acum, pentru a arăta mal clar avan
prins acum în județul Argeș rădăcini
tajele dezvoltării sectorului zooteh
tot mai adinei, incit, după cum afirma
tovarășul Ion Radu, președintele
nic, un scurt calcul al beneficiilor
obținute de noi de pe urma unei mici
uniunii județene a cooperativelor de
turme de ol care numără doar 150 de
consum, „va veni curînd ziua cînd
capete. Numai de la această turmă
cooperația va trăi numai «pe pro
obținem anual aproape 5 600 1 de lap
priile ei picioare», în sensul că nu va
te, 450 kg lină și cel puțin 150 de
mai apela deloc pentru mărfuri ali
miei. E o mică avere, dacă ești bun
mentare la fondul centralizat, dar va
gospodar și nu faci în așa fel îneît
livra către piață mult mai mult decît
hrana animalelor să te coste cît... be
o face acum, din surplusurile pro
prii".
neficiile. Se știe cît fin rămtne
necosit prin păduri și poienile lor.
Cum e și firesc, animalele mal mari
și păsările, „fermele" de legume se
Am încheiat un contract cu ocoalele
silvice ca, din ceea ce cosesc coo
află, cu precădere, la cooperativele
de consum sătești și comunale am
peratorii noștri, jumătate să oprim
plasate în special pe lîngă popasu
noi și jumătate să-l dăm sllvicultu'"
rii. Se poate oare obține mai ieftin
rile turistice, pe lîngă alte unități co
merciale.
hrană pentru animale ? De pe urma
creșterii oilor, a porciloi vom dez
Ne aflăm la unul dintre aceste
popasuri — „Neajlovel" — 30 km de
volta la maximum și mica industrie
locală. înființăm ateliere pentru tă
la Pitești spre București. Ce se poate
vedea acolo 7 Spre deosebire de alți
băcit și prelucrat pieile oilor, pen
ani, pădurea e plină de păsări, ca o
tru prelucrat lina, pentru perii din
ogradă țărănească bine gospodărită ;
păr de porc. Cît privește carnea, a
într-o parte a curții zărim mai multe
înlocuit de pe acum cotele reparti
răzoare de legume, iar la marginea
zate nouă de stat.
incintei o mică crescătorie de porci.
Nu e irosit nici un petic de pămint.
Este, desigur, necesar ca aceste
Tovarășul Ion Radu ne oferă cîteva
rezultate să nu rămină izolate, ca
detalii economice.
experiența din județul Argeș să fie
— E zestrea unității. Oricînd are
larg răspîndită în toate cooperative
nevoie, „Popasul" se aprovizionează
le de consum ale țării.
din resursele proprii. Carnea de porc
(crescut de noi) nu costă mai mult
Gh. GRAURE
de 12—13 lei kg, cea de pasăre și mal

timp au apărut in jur
blocuri cu lifturile in
funcțiune.
Respectind întru to
tul adevărul. trebuie
să spunem că in cei
doi ani constructorul
a făcut totuși ceva :
la două din cele patru
scări ale blocului a
montat ușile de la
„casa liftului" (uitînd
însă să monteze și lif
turile) ; la celelalte
scări lăcașurile pe
unde ar trebui să cir-

cule lifturile au rămas
așa cum au fost tur
nate în beton : fără
uși, fără nimic. Incit,
pe lingă dezavantajul
escaladării zilnice a
celor opt etaje, loca
tarii — unii dintre ei
oameni în vîrstă, su
ferinzi — mai au de
purtat și grija copiilor, să nu cadă in
gol.
Aflăm de la admi
nistrația blocului că in
urma ultimei sesizări

adresate întreprinderii
de gospodărie locativă
s-a prezentat la fața
locului o echipă de
specialiști, care s-au
angajat ca în maximum două săptămîni
să Încheie lucrarea,
Numai că și acest angajament a avut soar
ta celor precedente :
s-a risipit în vint.
Cine pune capăt acestui lanț al promi
siunilor
neonorate 7
(Mihai Ionescu).

Tutungerii ...supranumerare
Lucrările de recon
strucție de pe bd-ul
1 Mai conferă acestei
artere bucureștene de
intens trafic atributele
marilor magistrale ur
bane. Au apărut clă
diri impunătoare, mo
derne, dotate cu numeroase magazine. Dar
în timp ce căutăm
zadarnic anumite fir
me, altele se cam re
petă. Să fie oare ne
voie. pe o distantă de
numai cîteva sute de
metri, de încă un ma
gazin de artizanat, deși
omologul său cam ve
getează? Sau de încă
o mercerie, în timp ce
unitatea existentă nu
oferă in cantitățile so
licitate sau nu oferă
deloc un șir de arti
cole mult cerute 7 Se
justifică oare acum
deschiderea unei par-

fumerii, cînd produse
cosmetice și de parfu
merie se pot procura
— desigur, cu condiția
unei aprovizionări co
respunzătoare — de
la secțiile respective
existente la „Materna",
la amintita mercerie,
precum și la cele patru
tutungerii? Căci, In
tr-adevăr, pe o singu
ră latură a străzii au
fost deschise nu mai
puțin de 4 (patru 1)
unități pentru vînzarea
țigărilor. Prea dese ni
se par și unitățile care
desfac dulciuri : trei
cofetării, plus secțiile
de produse zaharoase
de la cele trei alimen
tare, cu atît mai mult
cu cit în același peri
metru funcționează un
magazin de dulciuri și
urmează să se inaugu
reze o plăcintărie. In

schimb, se simte lipsa
textilelor, „Materna"
avind doar o secție
anemică de acest fel
și, trebuie s-o spunem,
cam prăfuită, a unor
unități de servire, de
alimentație publică etc.
Este adevărat că pe
această arteră-șantier,
odată cu înălțarea de
noi edificii vor fi crea
te și noi spatii comer
ciale. Dar pentru ca
ele să fie cit mai
utile populației din
zonă se impune con
sultarea cetățenilor. In
ideea unei mai ample
diversificări a profilu
lui lor, reînființării
unor unități necesare,
gospodăririi cu grijă
maximă a suprafețelor
generoase, bine echi
pate, care sint create.
(Gabriela Bondoc).
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BĂTĂLIA ULTIMULUI TRIMESTRU AL CINCINALULUI
In fiecare întreprindere - muncă bine organizată pentru a încheia acest an cu rezultate cit mai bune
ÎN INVESTIȚII

^^SÎN INDUSTRIE
Ne mal despart doar 70 de zile de sfîrșitul
acestui an
șl al cincinalului.
Fiecare ceas,
fiecare zi care a mal rămas poate și trebuie să
aducă contribuții tot mai substanțiale la bi
lanțul muncii noastre pe acest an și pe
întregul cincinal. Esențial este ca pretutin
deni, la locurile de muncă. In fiecare
întreprindere să se acționeze pentru aplicarea
celor mai bune măsuri tehnico-organizatorice, in
așa fel ca timpul productiv să fie folosit din
plin, iar sarcinile de plan pe ansamblul tri
mestrului IV să fie îndeplinite exemplar, la toți
Indicatorii cantitativi și calitativi. Este una din
sarcinile primordiale subliniate cu toată clari
tatea de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a
CC- al P.C.R.: „Să facem totul pentru ca in
acest

ultim

trimestru

din

an

și

din

cinci

nal să realizăm producțiile stabilite In toate do
meniile, să realizăm investițiile. Am hotărit in
Comitetul Politic Executiv ca toate întreprinde
rile care-și realizează sarcinile pe ultimul tri
mestru să fie considerate - chiar dacă mai au
minusuri pe primele trei trimestre - că au
realizat planul și deci să primească toate dreptu
rile de participare la beneficii. Dacă întreprin
derile care sint in construcție - mă refer la in
vestiții - vor intra in producție pină la sfîrșitul
anului, chiar dacă n-au intrat la timpul stabilit,
vor fi considerate realizate ca atare. Astfel, mi
nusurile nu vor fi luate in calcul la realizările
din județ șl nici la drepturile de participare la
beneficii. De asemenea, așa cum am mai spus
cind m-am referit la comerțul exterior, realizarea
prevederilor pe ultimele luni la export va asi
gura toate drepturile de participare la bene

ficii, la fel ca șl cum planul s-ar fl realizat In

întregime”.
lată mobilizatorul îndemn adresat de secretarul
general al partidului tuturor colectivelor de oa
meni al muncii, lată uriașul credit moral acor
dat unităților care, dintr-un motiv sau altul nu
și-au îndeplinit pină acum integral sarcinile da
plan. Să răspundem acestui insuflețitor îndemn
prin muncă plină de dăruire șl bine organiza
tă, prin rezultate de zl cu zl la nivelul
maxim al posibilităților, eu convingerea că pe
această cale asigurăm o temelie trainică viitoa
relor împliniri, ne aducem din plin contribuția la
progresul economico-social al patriei.
Cum se acționează In aceste zile In
cîteva întreprinderi In care s-au înregistrat unele
restanțe in realizarea planului? lată citeva din
corespondențele primite ieri la redacție.

Siderurgiștii din Reșița se angajează;

„Pină la sfîrșitul anului vom recupera

restanțele și vom livra metal peste p!an“
In luna Iulie, la un furnal al
combinatului siderurgic reșițean a
Intervenit o defecțiune. Cum era
ți firesc, aceasta a determinat o
adevărată reacție in lanț: neavind
fontă caldă in cantități suficiente,
la oțelărie s-a realizat mai puțin
metal ; în același timp, lamlnoarele, ca secție consumatoare de
oțel, au intîmplnat și ele greutăți.
Cert este că la sfîrșitul lunii au
gust se înregistra pe ansamblul
combinatului o nerealizare do
circa 21 000 tone fontă, 8 000 tone
otel șl 12 000 tone laminate finite
grele. în felul acesta, erau peri
clitate nu numai șansele de Înde
plinire a angajamentelor, ci și a
sarcinilor de plan pe anul In curs.
Se putea oare Împăca un colec
tiv muncitoresc cu prestigiu in me
talurgia țării noastre, care a cu
cerit In mal multe rindurl. inclusiv
anul trecut, drapelul de Întreprin
dere fruntașă pe tară în întrecerea
socialistă, cu o asemenea situație 1
Dar să dăm cuvîntul tova
rășului Chirilă Vrăjitor, șeful ser
viciului plan, acolo unde se înre
gistrează zilnic rezultatele obtmuta
de întregul colectiv: „Puternic
mobilizat! de îndemnurile adresate
de secretarul general al partidului
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
acționăm In prezent pe două
„fronturi” principale. Mai intîi,
realizarea Integrală a sarcinilor de
plan pe acest trimestru, substan
țial sporite față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. In
acest scop, pentru flecare loc de
muncă s-au stabilit nivelurile de
producție minime la principalele
produse și pe fiecare lună, care,
de regulă, sint mai mari decît pre
vederile planului. Concomitent, aprovizionarea tehnico-materială, aslstența tehnică au avut în vedere
tocmai aceste exigente. Rezultatul :
față de sarcinile de plan, pe prime
le 20 de zile din octombrie avem
o depășire de 5 000 tone fontă, 600
tone laminate finite, 67 tone
eocs, 2 800 tone calcar, 135 tone că
rămizi de șamotă. La producția de
otel ne încadrăm în cifrele de plan
și există toate condițiile să înde
plinim prevederile pe luna octom

brie șt pe ultimul trimestru al
anului. Al doilea „front** este cel
al recuperării restantelor pe care
le-am înregistrat în perioada ante
rioară. Dar pentru a vedea cum se
acționează în această direcție vă
propunem să mergem la locurile de
muncă...**.
...Primii pași ai redresării au în
ceput, în mod firesc, la furnale.
Aici, practic, toate mijloacele politico-organizatorice au fost concen
trate spre acest obiectiv fundamen
tal. In fiecare echipă și schimb au
avut loc dezbateri privind modali
tățile de sporire a producției, stabilindu-se angajamente concrete
pentru recuperarea restantelor ;
s-a urmărit cu precădere, totodată,
întărirea disciplinei tehnologice — de
la încărcarea furnalelor, la mersul
lor continuu și uniform, pină la
deșarjarea ritmică, fără nici un fel
de pierderi, fie ele de timp sau de
metal.
Ciștiguî substantial Înregistrat In
ultimul timp ni se pare a fi In do
meniul operativității și promptitu
dinii acțiunilor politice, tehnicoorganizatorice. Conectată mai strins
la realitățile zilnice ale procesului
de producție, consemnînd cu opera
tivitate la finele fiecărui schimb
rezultatele obținute, faptele da
muncă deosebite, eventualele aba
teri de la prescripțiile tehnologice,
propaganda vizuală și munca poli
tică în genere au clștigat simțitor
în ceea ce privește prospețimea,
forța de mobilizare.
Ca urmare a acestor măsuri,
precum șl a unei mai bune apro
vizionări cu materii prime și ma
teriale, numai în luna trecută s-au
recuperat 6 700 tone de fontă.
Și dacă avem în vedere că furnaliștii s-au angajat să obțină o pro
ducție suplimentară de circa 5 000
tone în fiecare lună din acest tri
mestru, apare limpede că sarcinile
de plan pe anul în curs vor fi in
tegral realizate. „Dar noi, siderur
giștii reșițeni, ne spunea muncito
rul specialist Nicolae Rlteș, nu
ne-am spus ultimul cuvînt. Cu o
bună aprovizionare, ultimul cuvînt
la noi va însemna cantități de fon
tă peste plan**.

Oțelaril, la rlndul lor, au de rea
lizat în acest trimestru o producție
cu 10 000 tone mai mare decît in
trimestrul anterior șl, totodată, de
recuperat restanta amintită. Ingi
nerul Mihai Gross, șeful secției
oțelărie, a tinut să ne sublinieze
ce înseamnă aceste sarcini pentru
colectivul pe care îl conduce, dar
s-a arătat încrezător că ele vor fi
duse la bun sfîrșit. Drept argu
mente ne-a prezentat cîteva din
măsurile tehnice initiate : trecerea
la injectarea gudronului de cocserie — pînă in prezent nefolos’t in
unitate — în magistrala de alimen
tare cu păcură, ceea ce are drept
efect scurtarea șarjei cu circa 10
minute, precum și importante eco
nomii de combustibil ; pregătirea
din timp a reparațiilor cuptoarelor,
astfel ca cel puțin la cuptoarele de
mare capacitate să se cîștige cite
o șarjă, așa cum s-a reușit în luna
septembrie la cuptorul nr.l ; asi
gurarea unei reparații de calitate la
mașina de șarjare, în vederea
deservirii prompte a cuptoarelor.
La laminorul degrosisor și de
semifabricate — unul din sectoare
le unde se finalizează efortul siderurgiștilor reșițeni — există preo
cupări similare. Ele vizează recu
perarea restantelor la toate sorti
mentele prevăzute în plan, dar cu
deosebire la țagle pentru țevi In
vederea înlocuirii importului aces
tora. Din discuția cu inginerul
Ioan Truia, șeful laminorului,
aflăm însă că materia primă nu
este asigurată integral nici pentru
realizarea sarcinilor de plan. La ni
velul combinatului ni se prezentase
un plan judicios de recuperare a
restantelor, eșalonat pe fiecare
lună și decadă în parte. Găsim
însă că el trebuia dublat și de
efortul de a se asigura materia pri
mă necesară in cantitatea și sorti
mentele necesare, condiție hotărîtoare pentru ca acțiunea de recu
perare să poată fi cît mai temeinic
organizată și să se soldeze cu re
zultate cît mai bune.

Paul DOBRESCU
Nicolae CATANA

Măsuri eficiente,
cu accent pe creșterea
productivității muncii
Pe nouă luni din acest an, între
prinderea „Electromureș" din Tg.
Mureș și-a realizat principalii in
dicatori de plan. Neîmplinirlle co
lectivului privesc depășirea cheltu
ielilor totale la 1 000 lei productiemarfă, o restantă de 300 tone piese
turnate din fontă și nerealizarea
integrală a beneficiilor.
— In trimestrul IV — ne spu
ne inginerul loan Olteanu, directo
rul întreprinderii — dispunem de
toate condițiile pentru Îndeplini
rea integrală a sarcinilor de plan
șl recuperarea restanțelor. în acest
scop am luat măsuri pentru asigu
rarea realizării ritmice a producției
fizice șj folosirea deplină a capaci
tăților de producție. De asemenea,
am hotărit ca fiecare funcționar, in
clusiv inginerii, să lucreze o zi pe
săptămînă în producție. Iată un
exemplu : lucrătorii de la serviciul
personal au sarcina finalizării insta
lației de vopsit automată. De fapt,
unitatea noastră a construit, cu forte
proprii, utilaje în valoare de 39 mi
lioane lei, intre care 20 trefiloare șl
6 linii de izolare. Sint măsuri cu un
deosebit efect asupra creșterii pro
ductivității muncii. (Gheorghe Giur
giu).

Sarcinile Ia export
vor fi depășite
La Combinatul de prelucrare •
lemnului din Comăneștl — unitate
care nu și-a realizat integral o serie
de indicatori pe nouă luni — s-atț
luat în ultimul timp o serie de mă
suri pentru mai buna aprovizionare
a locurilor de muncă cu materii pri
me și materiale, întărirea asistentei
tehnice în toate schimburile, dotarea
unor secții cu noi utilaje realizate
prin autodotare ș a.
Zilnic, conducerea combinatului
urmărește cum se realizează sar
cinile de plan la fiecare sorti
ment și, îndeosebi, producția pen
tru export. Rezultatele ? In prime
le două decade ale Junii octombrie,
planul de producție a fost îndepli
nit, toate contractele scadente cu
partenerii externi au fost onorate șl
există condiții ca pînă la finele
anului planul de export să fie de
pășit substanțial. (Gheorghe Baltă).

Constructorul și beneficiarul
colaborează strîns pentru a grăbi
punerea în funcțiune a noilor obiective
A Intrat In tradiția constructorilor și montorilor de pe șantierul
Combinatului de utilaj greu din
Iași să finalizeze lucrările In avanș
fată de termene : hala da mecanosudură a fost predată cu aproape
un an și jumătate mal devreme,
hala de utilaj metalurgic cu 6 luni,
la fel turnătoria de fontă și altele.
Aplicînd riguros indicațiile date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
prilejul vizitelor de lucru făcuta
pa șantier, beneficiarul realizează
acum in aceste spatii, pe lingă
producția obișnuită, peste 75 la
sută din confecțiile metalice și di
verse utilaje necesare executării
și echipării restului halelor com
binatului. Cu sprijinul personalu
lui din întreprinderea beneficiară,
al cadrelor tehnice din unitățile
furnizoare de utilaje, precum și
al unuj mare număr de tineri din
municipiul și județul Iași, care
mai multe
au deschis pe platformă
.
șantiere de muncă patriotică, con
structorii si montorii au putut
să-și organizeze mai bine activita
tea, să obțină noi realizări, sporind
avansul de timp ciștlgat.
Ca urmare, cu prilejul recentei
vizite făcute de secretarul general
al partidului pe șantier, la 15 septembrie a.c., făuritorii puternicului
combinat de utilaj greu ieșean au
raportat noi și importante realizări, intre care menționăm termi
narea si punerea in funcțiune, la
forja grea nr. 1, a presei de 2 500
tone, precum și începerea probelor
mecanice cu peste un an Înainte
de termen la cea de-a doua presă
de 6 000 tone. Totodată, a fost
inaugurată intrarea în producție,
cu doi ani mai devreme, a secției
sculărie, cea mal mare din țară.
O premieră industrială a constitult-o și intrarea în funcțiune, la
turnătoria de fontă, a unei noi
linii de turnare mecanizată pentru
piese mici și mijlocii pînă la 4
tone; aceasta s-a realizat pentru
prima oară cu utilaje fabricate In
întregime în țară, din care circa o
treime chiar în secțiile combinatului aflate în producție.-Pe ansămblu, planul cincinal de Inveștitiia fost îndeplinit; iar planul
pe acest an a fost realizat în pro
porție de aproape 80 la sută.
Secretarul general al partidului
a indicat să se extindă experiența
dobîndită pe acest mare șantier,
pentru a se menține avansul cîștlgat și a se da în funcțiune la timp
și chiar înainte de termen toate
celelalte obiective. Din această
perspectivă, beneficiarul are sarci
na să producă cantităti sporite da
confecții metalice și utilaje pentru
construirea celorlalte hale șl să
realizeze grabnic parametrii pro
iectați în secțiile puse în funcțiune.
La o lună după vizita secretarului general al partidului, ne-am
aflat din nou printre constructorii
combinatului. constatînd că indl-

cațille date prind viață la toata
obiectivele aflate In construcție.
Pe inginerul Dumitru Rebel, di
rectorul Grupului nr. 1 de șantiere
al Trustului de construcții indus
triale Iași, l-am găsit făcind o
nouă repartizare la locurile de
muncă a formațiilor care tocmai
terminaseră lucrările la forja grea
nr. 1. Acum, pe primul plan al
preocupărilor se află oțelăria elec
trică și turnătoria de otel.
— Orice redistribuire a efective
lor — ne spune interlocutorul — o
facem In baza unul program precis
de lucru, întocmit sub Îndrumarea
comitetului județean de partid. In
acest scop, la oțelăria electrică, la
turnătoria de otel șl la secția de

Pe șantierul Combinatului
de utilaj greu din lași
utilaj tehnologic am stabilit, îm
preună cu beneficiarul, măsuri
privind asigurarea eu proiecte și
utilaje tehnologice, forță de muncă
și aprovizionarea cu materiale de
construcții la fiecare loc de muncă.
La lucrările de construcții, spre
exemplu, am pus accentul pe ex
tinderea metodei de asamblare la
sol a pereților șl luminatoarelor și
de ridicare a tronsoanelor confec
ționate cu ajutorul unor macarale
portante șl trolii montate pe po
durile rulante. Această metodă a
permis creșterea ritmului de exe
cuție la închiderea halelor cu
peste 40 la sută. In plus, in halele
respective avem posibilitatea să
lucrăm la executarea fundațiilor
de utilaje șl la montajul acestora.
La oțelăria electrică, lucrările se
desfășoară potrivit programelor
stabilite. Brigăzile de lăcătușisudori, conduse de Vasile Mănceanu șl Gheorghe Chelea, montau
tîmplăria metalică și luminatoa
rele după metoda asamblării lor
la sol. Alți constructori montau
_________ cuptoarelor,
_ _______ , _tar
_ echiplatformele
pele conduse de Alexandru Dobrlță'
șl maistrul Sabin Topliceanu in-'
cepuseră montarea cazanelor.; Inf;
numai citeva zile, prin lucrările de
închidere, hala otelăriei a și prins
contur. Iar un cuptor de 50 tone a
și fost predat pentru probe.

— Ne străduim să lucrăm cît
mai bine, ne-a spus șeful de bri
gadă Vasile Mănceanu. Angaja
mentul nostru este acum să reali
zăm pînă la sfîrșitul anului toate
cele peste 160 tone structuri me
talice și peste 1 500 mp tîmplărie
metalică, Incit să închidem hala și
să lucrăm pe timpul Iernii în bune
condiții și cu spor.
— Formațiilor de lucru stabilite
pentru fiecare obiectiv în parte,
ne spune șeful de lot, inginerul
Dan Stănel, le-am repartizat sar
cini nu numai pe luni și decade,
ci și pe zile. Cunoscind precis ce
au de făcut, oamenii drămuiesc
timpul de muncă, folosind din plin
fiecare oră, fiecare zi bună de
lucru.
Evidențiind eforturile ce le de
pun constructorii și montorii de pe
platforma combinatului de utilaj
greu, merită să menționăm că be
neficiarul a realizat, cu forte pro
prii, un important volum de uti
laje tehnologice necesare dotării și
extinderii noilor capacități. „Numai
în acest an — ne spune inginerul
Alexandru Dumitrache, directorul
combinatului — secțiile noastre
productive și-au îmbogățit zestrea
tehnică cu încă aproape 350 de
mașini șl instalații și chiar cu linii
tehnologice de mare productivitate
realizate de noi. Acesta este doar
un prim aspect al participării
noastre directe la realizarea lucră
rilor de la noile capacități. Mal
menționez că o bună parte din
personalul nostru muncitor parti
cipă nemijlocit la montajul unor
mașini și echipamente, acordlnd in
permanentă întregul sprijin con
structorilor. Iată cum, prlntr-o
colaborare strînsă, fructuoasă intre
constructori, montori și beneficiar,
înfăptuim neabătut în practică in
dicațiile date de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de
lucru făcute pe șantierul nostru și
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
în ce privește realizarea investi
țiilor intr-un timp cît mai scurt,
astfel încît să facem să crească
eficienta'“fondurilor cheltuite de
societate pentru realizarea acestui
mare combinat".

Manole CORCACI
corespondentul

TIMIȘOARA : O nouă fabrică de zahăr
să producă
Iert, pe platforma Industrială din
sud-vestul municipiului Timișoara
a intrat in funcțiune un/ important
obiectiv al actualului cincinal : noua
fabrică de industrializare a sfeclei
de zahăr. După cum aflăm de la
ing. Nicolae Botezatu, directorul În
treprinderii, noua capacitate, prevă
zută să prelucreze 4 000 tone de
sfeclă de zahăr tn 24 de ore, este
dotată cu utilaje și instalații de

a

„Scînteli

început

înaltă tehnicitate, realizate în cea
mai mare parte în tară, care asi
gură un grad ridicat de mecaniza
re și automatizare a proceselor de fa
bricație. In această toamnă, aici au
■ fost încheiate și lucrările de reutllare și modernizare a vechii fabrici
de zahăr, a cărei capacitate zilnică
da prelucrare a ajuns la 2 000 tone
•feclă de zahăr. (Cezar Ioana).

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

X

RITM INTENS LA RECOLTARE!
Transportul porumbului
să țină pasul cu recoltarea
In ultimele zile, în județul Timiș
cele din consiliile agroindustriale Fă
■u fost obținute rezultate mai bune
get, Bethausen, Găvojdia, Belinț,
Dudeștii Vechi, Gătaia, Jamu Mare
la recoltarea porumbului decît în
săptăminile anterioare.
și altele —• e drept, majoritatea din
tn consiliul agroindustrial Cărplele sint situate în zona colinară —
nlș, porumbul ocupă 4 519 hectare.
recoltarea porumbului s-a efectuat
abia pe 25—30 la sută din suprafe
Aici, intr-o singură zl s-au recoltat
țele cultivate. Și aceasta se explică
480 hectare, față de 400 hectare cît
este viteza zilnică de lucru planifi
foarte ușor. Nu peste tot sint depis
tate operativ parcelele cu porumb
cată. Dealtfel, în ultima sâptămină,
copt. De asemenea, recoltarea ma
viteza de lucru a fost depășită cu
nuală, deși prin sate pot fi Intilniti
regularitate in toate unitățile aces
multi oameni care umblă fără rost,
tui consiliu. Deci, cînd munca este
nu s-a organizat decît sporadic.
bine organizată, cind oamenii șl
Defectuos se desfășoară în unele
forță mecanică sint judicios reparti
locuri și transportul recoltei, atit
zate și folosite, oricît de mare șl de
volumul
lucrărilor
datorită
slabei folosiri a autocamioa
diversificat ar fi
nelor șl remorci
în campania de
lor. cît și a atela
toamnă, rezulta
In unități agricole
jelor. Iată cîteva
tele nu pot fi de
lucruri constatate
cît bune. Astfel,
din județul Timiș
în zona Detala C.A.P. Iecea
JBanloc. care nu
Mică din 300 hec
ar trebui să se întîmple. La ferma
tare cîte s-au cultivat cu porumb au
nr. 2 a I.A.S. Deta, tractorul condus
fost recoltate 220 hectare, la C.A.P.
de Iosif Girbiș avea doar o singură
Cărpiniș din 519 hectare — 400 hec
remorcă. De asemenea, unele tractoa
tare, la C.A.P. Iecea Mare din 800
re nu fac într-o zi decît un singur
hectare — 560 hectare, iar la I.A.S.
transport (cum este cazul mecaniza
Jimbolla din 2 019 hectare — 1500
torului Petru Bandu). La C.A.P.
hectare.
Partoș,
atelajele cu cal sînt folo
Și Încă un exemplu ce merită
site de cooperatori în scopuri per
subliniat. Transportul recoltei de
sonale (cazul familiei Tima șl Anporumb din lanurile cooperativelor
ghelina Țăran, care s-au dus cu că
agricole la bazele de recepție se face
ruța la Deta în vizită ia copii). Pe
în aceeași zi. Aceasta pentru că alături
șoseaua E 94, la Deta. două combine
de autocamioane și tractoare cu re
C-12, una abia reparată — era
morci sînt folosite atelaje trase de
dirijată spre timp, alta, defectă — lua
cai. La Cărpiniș se folosesc la trans
calea atelierului pentru că atelierul
port 32 de căruțe, la Iecea Mare —
mobil nu dispune de cele necesare
50 de căruțe etc. In schimb, pe tar
pentru a executa reparații la tata
lalele I.A.S. Jimbolia se află sub ce
locului.
rul liber 2 000 tone de porumb știuleți. Și aceasta deoarece capacitatea
Sînt situații care subliniază nece
de transport asigurată — suficientă
sitatea întăririi ordinii șl disciplinei
dealtfel — nu este întotdeauna fo
tn toate unitățile agricole. Intensi
losită judicios, datorită unor defec
ficării controlului din partea tuturor
țiuni organizatorice care fac să se
factorilor cu răspunderi in campania
piardă incă mult timp la încărcat și
agricolă, astfel ca, peste tot, întreaga
descărcat.
forță umană și tehnică să fie utiliza
Rezultate bune la recoltarea po
tă cu maximum de randament in
rumbului au fost obținute și în uni
vederea grăbirii recoltării și punerii
tățile care fac parte din consiliile
la adăpost a Întregii producții de
agroindustriale Timișoara, Pișchia,
porumb.
Lovrln, Orțișoara. Săcălaz, unde ac
Cezar IOANA
tivitatea este bine organizată.
corespondentul „Scînteli*
In unele unități agricole, cum sînt

Creșterea proMei zootehnice - obiectiv de primă importanta al lucrătorilor din agricultura

Roadele toamnei, cit mal
repede depozitate I
Foto : S. Cristian

Urmărim fluxul lucrărilor de re
coltare a furajelor in consiliul unic
agroindustrial Mircea Vodă, județul
Constanța. La cooperativa agri
colă Țepeș Vodă. Președintele uni
tății, Cornel Banu, cu un furtun
in mină, plimbă jetul de apă peste
tocătura de coceni. Face treaba cu
convingerea că umiditatea optimă
este una din normele de care depinde
calitatea nutrețului. „Am invătat din
necazurile anului trecut cind am in
trat in iarnă cu numai 786 tone fu
raje însilozate. Din acest puțin am
dat vacilor cu țlrlita. Acum insilozăm
patru mii tone de furaje" — zice
președintele. Intr-adevăr, șirele de
fin și paie depozitate gospodărește
lingă ferma zootehnică denotă vred
nicia gospodarilor de aici. Intre
două șire de paie care țin loc de
pereți betonati s-au insHozat alte
2 000 tone de nutrețuri. Alături un
stog de fîn, ce-i drept cam mic,
împrăștie o aromă plăcută. „E cali
tate extra...", afirmă cu mîndrie pre
ședintele.
La I.A.S. Tortomanu lucrează o
formație de mecanizatori sub îndru
marea directă a șefului fermei
zootehnice, ing. Nicula Teodorescu.
Punctul de insilozare de lingă fer
ma zootehnică are un aspect de
veritabil șantier : mașinile de adu
nat coceni, zece la număr, sosesc
din cîmp încărcate cu cîte un
balot de mari proporții ; patru tone
fiecare. Așezarea cocenilor în «traturi alternative cu masa verde din
culturile duble
asigură corectarea
procentului de umiditate. Silozul sste
încărcat cu 6 400 tone de coceni șl
masă verde din culturile duble. In
tr-adevăr. pe 80 m lungime si 24 m
lățime se tnaltă un „munte" de nu
treț. Balanța furajelor suculente ne
cesare celor l 000 ie taurine ale fer
mei înclină spre un plus. Aici, in
afara nutrețurilor însilozate. de pe
cele 25 hectare cu sfeclă furajeră se va
obține o recoltă de 150, poate chiar
170 tone la hectar. „O cantitate de
aproximativ 10 000 tone de suculente
la 1 000 de taurine este visul oricărui
zootehnist" — spune șeful fermei.
Cele 6 000 de taurine ale comple
xului da Ingrășare din- Tortomanu

riscă să flămînzească la iarnă. O ara
tă spațiile goale, mult mai mari decît
cele pline, din depozitele de furaje.
Directorul unității, Șerban Șerbănescu, nou numit in această funcție,
ne pune la dispoziție un maldăr de
cifre. Da, hîrtii există, dar unde-s
furajele ?
Mergem pe urmele unui tractor cu
remorcile pline de masă verde, bă
nuind că ne vor duce direct la depo
zitele de furaje. „Călăuza" noastră
schimbă ruta și intră într-una din

existenta unor nereguli șl abateri
disciplinare, iar fostul director al
complexului a fost schimbat. Dincolo
de deciziile luate se pune totuși în
trebarea : cei ce au luat cu prompti
tudine aceste măsuri de ce au uitat
„amănuntul" esențial, acela că mii de
animale vor avea nevoie de hra
nă ? Firesc ar ti ca măcar acum,
cind cîmpul e plin de furaje, acestea să fie depozitate cit mal re
pede, cît mai e încă posibil. Din pă
cate, slaba organizare a lucrărilor,

Hîrtii... nefurajere,
despre furajele nerecoltate
Intr-un consiliu agroindustrial din județul Constanța
halele cu
tăurașl la îngrășat. „E
pentru consumul curent ; dăm ani
malelor cîte 60 de tone zilnic" —
precizează directorul.
Dar cît se adună pentru iarnă 7 Ne
lămurim repede. Din recoltele verii
și toamnei sînt depozitate abia 8 000
tone nutrețuri însilozate, 500 tone fîn
Și 800 tone de paie. E puțin, foarte
puțin, cît să ajungă pină tn miezul
Iernii. Pentru hrana animalelor pină
la viitoarea recoltă ir ti necesare pe
puțin 18 000 tone nutrețuri însilozate
și 4 000 tone fin. Situație precară
intr-o unitate unde cu numai doi
ani tn urmă se organizase un
Bchimb de experiență pe tară la
care au participat cadre de conducere
și specialiști. Tema : recoltarea și
insllozarea furajelor. De atunci, nu
s-au schimbat nici suprafața atri
buită complexului pentru cultura
plantelor de nutreț, nu s-a mă
rit nici numărul animalelor achi
ziționate pentru a fi îngrășate
la Tortomanu. O explicație exis
tă totuși : o comisie a constatat

faptul că mal multe furaje se con
sumă decît se adună pentru iarnă nu
oferă nici o certitudine că se va ajunge pe făgașul normal. Dimpotrivă,
tn ziua cind am fost in această uni
tate, trei cupluri de remorci au adus
60 tone de masă verde pentru con
sumul curent și numai 20 tone pen
tru insilozare. Cu alte cuvinte, se
consumă acum mai mult decît se
adună. „Cu siguranță că la Iarnă, vi
tele vor visa furaje...", zice cu năduf
dr. Ștefan Caralon, epizootologul
complexului. Nici nu-și termină vorba,
cînd la locul de Insilozare. aproape
de halele cu animale, una din gră
mezile de masă verde tocată ..dis
pare" tn cîteva minute. „Vom mai
cumpăra cinci sute de tone de fin,
poate mai mult chiar, de la Ocna
Șugatag, din Maramureș. Avem noi
o relație la cooperația de acolo" —
adaugă directorul complexului. Nu
știm ce fel de relație există între
Tortomanu șl Ocna Șugatag, dar un
lucru e clar. A ingrășa taurine cu fin
adus de la sute de kilometri, care

costă — datorită transportului — mal
mult decit porumbul, înseamnă de
la bun început o pagubă. înseamnă
ca situația economică precară — cre
dite restante de citeva milioane lei
— să se agraveze și mai mult.
Dealtfel și în alte unități agricole
ale consiliului — Satu Nou, Siliștea,
Tortomanu — strîngerea cocenilor,
a altor nutrețuri e întîrziată. In
timp ce este invocată lipsa mij
loacelor mecanice și de transport,
acestea nu lucrează la intreaga ca
pacitate, iar o parte sînt ocupate cu
servirea la iesle a animalelor.
îl căutăm pe tovarășul Mihal Fu
duli, medicul veterinar-șef al consi
liului, „omul în temă", cum ni se
spune, cu datele reieșite din reeva
luarea resurselor de furaje. N-avem
șansa să-l găsim în nici una din uni
tățile consiliului. îl întîlnim insă la
o ședință de lucru unde venise
„burdușit cu hîrtii și cifre", după
propria expresie. Revedem balanța
furajelor pentru taurinele și ovinele
însumînd 12 320 unități vită mare.
Fată de 54 000 tone furaje suculente
prevăzute s-au însilozat 30 000 tone,
iar la fîn — din 6 000 tone se
asigură 2 000 tone. „Ne vom des
curca, pînă la urmă. Vom mai pro
cura tăiței de sfeclă, tescovină și fîn.
Dealtfel, am și trimis delegați în ju
dețe cu zone de munte pentru a con
tracta fin. Pînă la primăvară, așa
cum avem promisiuni, tot cumpărăm
și aducem...**.
Aspectele la care ne-am referit
denotă că între programele de mă
suri și realitate există mari discre
panțe. Faptul că in a doua parte a
lunii octombrie multe din furajele
toamnei se află încă în cîmD și nu
deoozitate ar trebui să constituie un
îndemn Ia măsuri energice din par
tea biroului executiv al consiliului
agroindustrial, a conducerii unități
lor agricole nentru organizarea mun
cii formațiilor sneeializate de meca
nizatori, realizarea unui flux con
tinuu de la recoltat și oină la deoozitarea nutrețurilor nentru iarnă.
Cămările zootehniei trebuie umplute
tn întregime 1

C. BORDEIANU
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Gînduri despre literatura

patriotică
Poezia patriotică este departe de
a putea fi considerată doar un ca
pitol, fie șl special al literaturii
naționale : este insăși substanța ei.
înaintașii noștri, chiar dacă teoreti
zau, ce-i drept, mai puțin, au creat
o operă patriotică nepieritoare,
ne-au lăsat capodopere de patrio
tism și realism, de umanism și
măiestrie artistică. Că patriotismul
este o dimensiune fundamentală a
creației artistice românești ne-o
spune și acest fapt : chiar și in
fluențele venite din afară, uneori
superioare și puternice, devin, cind
sint însumate osmotic, literatură
patriotică. Dovada cea mai străluci
tă e a literaturii din Grecia an
tică, superioară celei din Lațiumul
agresat, dar care, devenită latină,
a intrat in perenitate prin Horațiu,
Ovidiu, Virgiliu și celelalte genii
ale Romei. Tot așa influența ro
mantismului francez ori german in
poezia noastră atit de românească,
prin operele lui Alecsandri sau
Eminescu. Pină și simbolismul la
noi are valențe patriotice și sociale
bine marcate. Căci matricea ances
trală care primea aceste influențe
are la rîndu-i valorile sale ideolo
gice și estetice proprii prin felul
românesc de a gîndi și a simți, prin
marea sa capacitate de a crea și de
a rosti frumosul. O „Mioriță" nu
se naște oriunde și oricînd. Iar
limba care a întrupat-o este capa
bilă de a crea capodopera ca ori
care alta din așa-zisele limbi de
mare circulație.
O literatură este patriotică în în
tregime, altfel n-ar fi națională :
Eminescu, Rebreanu, Arghezi, Bla
ga, Sadoveanu fiind patrioți prin
opera lor integrală și nu prin bu
căți selective. Se întîmplă ca une
ori o operă să nu fie patriotică, să
nu fie națională — dar lipsită de
identitate ea are numai valoarea
restrînsă a unui exercițiu mimetic,
dacă așa ceva se poate numi va
loare.
Nu e bine și nici In folosul nos
tru să parcelăm literatura națională
în patriotică și nepatriotică, acolo
unde nu e cazul. Desigur, sînt în
trecut și exemple dintre cele rele,
deformate de nocivitatea ideolo
giei reacționare. Ele trebuie eli
minate prin spiritul critic al pre
luării moștenirii literare. Critica și
istoria literară se cade să manifeste
spirit critic și comprehensiv căci
nici excesul de zel în preluarea cri
tică a tradiției nu este bine venit.
Spiritul critic, pe de altă parte, nu
^se poate confunda cu iconoclastia.

cu negarea valorilor și discreditarea
lor din cauza gustului precar. Fie
care iubitor al culturii este liber să
accepte sau nu o operă sau un au
tor — de gusturi nu încape vorbă,
— dar numai pe seama sa proprie,
și, în orice caz, nu coborînd în răs
tălmăcire și denigrare. Să ne adu
cem aminte cîtă tristete și amără
ciune a lăsat în inima noastră dis
creditarea unor mari valori ale li
teraturii : Eminescu numit expo
nent al gîndirii feudale. Creangă
al celei chiaburești, ca să nu mai
vorbim de Goga, Rebreanu, Blaga,
Barbu etc. Or, tocmai acum cînd, în
acești ani fierbinți de eradicare a
multor erori din istorie și cultură,
în acești ani cind operele celor

Opinii de
Alexandru ANDRIȚOIU

clndva contestați sînt repuse în cir
cuit și încă în tiraj de masă, noi
să venim cu alte contestări, cu alte
puneri sub semnul îndoielii false 1
George Călinescu, care a suferit în
anii terorii fasciste, care a fost hăr
țuit în anii dogmatismului, trebuie
oare veștejit post-mortem de dra
gul de a-1 pune pe marele Eugen
Lovinescu în prim plan ? Are, oare,
Eugen Lovinescu nevoie de o contrapunere pentru reliefarea astăzi a
necontestatei lui valori ? Valorile
culturii naționale nu se impun prin
excludere, ele coexistă în chip ac
tiv, contribuie cu toate la mode
larea generațiilor de cititori, la for
marea lor în spiritul virtuților care
ne definesc.
Literatura, poezia patriotică în
speță, este o problemă a fiecărei
epoci. Racordarea la tradiție a unor
epoci, personalități, valori odinioară
contestate, suflul primenitor din cul
tura și civilizația României socia
liste presupun prin dialectica eve
nimentelor o literatură angajată,
profund patriotică și umanistă. Pre
ședintele României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se stră
duiește ca pretutindeni, în vizitele
de lucru, dincolo de problemele
economice și sociale, să repună în
lumina adevărată istoria și cultura
locului, la scară republicană, în
fluența tradiției. Literatura nu
poate rămîne dincolo de acest inte
res național. Și, în cea mai mare
măsură, nici nu rămîhe. Avem o li
teratură contemporană bună și va-

PLASficT

Poem despre oameni
Expoziția Balogh P6ter
Expoziția retrospec
tivă pe care sculptorul
Balogh Păter a des
chis-o de curînd în
sălile Dalles trasează
pentru vizitatori cite
va din reperele mari
ale unei activități ar
tistice deosebit de bo
gate. Ale unei activi
tăți care numără pes
te patru decenii și care
a contribuit la afir
marea unei personali
tăți artistice preocupa
te deopotrivă de ex
primarea
modernă,
concisă, dar și de acu
ratețea tehnică a aces
tei exprimări.
Am putea spune că
omul
a
constituit
din totdeauna centrul
preocupărilor artistice
ale lui Balogh Peter.
O descifrăm nu nu
mai în lucrările care,
prin finețea modelaj uiui, ne dezvăluie un
excelent autor de me
dalii, nu numai in
imaginile basoreliefu
lui monumental pen
tru statuia Ostașului
român, basorelief pe
care sculptorul îl va
realiza pentru orașul
Sfîntu Gheorghe, ci în
majoritatea sculpturi
lor prezentate acum.
Rețlnind armonii și
euritmii ale mișcării
trupului, articulîndu-le
în unduiri multe și
lente, în armonioase
ritmuri de goluri și
plinuri, în ansambluri
care, s-a spus, evocă
sonorități
muzicale,
sculptorul a conceput
imaginea omului nu in
limitele singularității
sale, ci alăturîndu-1,
simbolic, altor oameni
(un întreg ciclu de lu
crări se intitulează
dealtfel „Poem despre
oameni").
Iar dacă lucrările
sale de artă monu
mentală sînt binecu
noscute publicului iu
bitor de artă din Ora
dea, Galați, Ploiești,
Blaj, Eforie Nord,
Sfîntu Gheorghe, dacă
sculpturile sale au pu
tut fi remarcate în
foarte numeroase ma
nifestări colective de
artă atît în țară, cit și
în străinătate, actuala
expoziție, prin felul în

■

Balogh Peter

care a fost gîndită Șl
organizată, tinde să
pună în lumină nu atît etapele unei firești
evoluții
cronologice,
cit mai curînd con
stantele, acele caracte
ristici menite să con
fere ansamblului de
lucrări prezentate uni
cate și stil. Iată de ce,
preponderente nume
ric sînt sculpturile
create in ultimul de
ceniu, discret și armo
nios însoțite de selec
ția de desene.
Reluînd teme ale
sculpturii, aceste desene ’subliniază prin
mînuirea suplă a cu
lorii faptul că autorul
lor, la curent cu fer
tile căutări ale gîndi
rii plastice actuale, a
știut să exprime (ca și
în sculptură) un li
rism fără false sen
sible™, că a știut, cu
inteligentă, să-și afle
o elocuție armonioasă,
fără extravaganțe sau
gesturi exaltate.
Privind expoziția din

POEM DESPRE OAMENI

sălile Dalles am putea
spune că nu atît un
inventar al imaginilor,
al temelor pe care
Ie-a abordat ni-1 dez
văluie pe sculptor, cit
mai curînd percepția
globală a lucrărilor.
Descoperi, rînd pe
rînd, lucrări în care
efortul de decantare a
imaginii este însoțit de
o anumită dezinvoltu
ră formală, lucrări în
care patina caldă a
lemnului sau strălu
cirea metalului accen
tuează noblețea stilizării șl monumentalitatea de multe ori decorativă chiar ln lucrări de mici dimensiunL
fiecărei
Echilibrul
sculpturi în parte, per
manenta raportare a
fragmentului la con
text. cizelura de mare
finețe a fiecărei lu
crări indică un uni
vers artistic creat și
ordonat de rațiune.

Marina PREUTU

A APARUT

Revista Comisiei naționale române pentru UNESCO
(anui 22, nr. 3/1980)
Revista publică sub
genericul
„Europa :
cooperare și securita
te, concepția româ
nească,
contribuția
UNESCO", articolele:
„Spre o legătură or
ganică intre dezarmare
și dezvoltare",
de
Gheorghe Dolgu; „De
zarmarea și destinde
rea, componente esen
țiale și inseparabile
ale unei securități rea
le", de Ion Datcu;
„Inițiative românești.
Înainte și după Hel-

sinki", de Dumitru
Mazilu ; „UNESCO și
cooperarea
europea
nă", de Valentin Lipatti. Sub titlul „Europa
de sud-est : arie de
convergență a marilor
civilizații", revista pu
blică, de asemenea,
articolele : „Contribu
ția sud-estului euro
pean la istoria civili
zației universale", de
Emil Condurachi; „Ba
zele culturii românești
și continua legătură cu
Bizanțul", de Virgil

Cândea ; „Umanism,
iluminism și tradiție
orală", de Alexandru
Duțu ; „■»«Secolul na
ționalităților» și «seco
lul revoluțiilor», între
tradiție și modernita
te", de Răzvan Theodorescu.
Revista mai publică
rubricile : „Note și
comentarii", „Mari aniversări", „Mese ro
tunde, interviuri",
tlas UNESCO",
cenzii", „Documente",
„Noutăți editoriale".

riată, cu o poezie, de asemenea, de
primă mărime in contextul univer
sal, care iese cu curaj de sub tu
tela valorică a perioadelor clasică
și interbelică. Valoarea ei definito
rie este spiritul național, patriotis
mul și umanismul socialist. Poezia
patriotică adevărată, inspirată din
temele vieții și muncii poporului,
emoționează cu puterea ei de ade
văr și frumos ; imnul și oda dedi
cate marilor eroi naționali, balada
ori pastelul dedicat frumuseților
patriei, meditația străbătută de dra
gostea pentru prezent și viitor, toa
te formele lirice posibile lasă să
circule între verb și inimă curenții intimi ai, poeziei, innobilind-o
intru frumos. Nu cred că e ne
cesară vreo îngrădire în constelarea
stilurilor. Cred însă că trebuie mai
îndesate sitele valorilor și mai se
vere verdictele tată de nonvalori,
Putem remarca însă, uneori, fată de
poezia patriotică bună, repet, bună,
o reținere izvorîtă poate din con
fuzia cu ceea ce a fost ea odinioară
în anii dogmatismului — in opțiu
nile critice. Mai concret : sint anto
logii care elimină uneori cu o
tristă consecvență poeți de angaja
ment, de atitudine patriotică, Vina
nu este numai a autorilor de antologii sau dicționare. O tară cu o
zestre literară bogată cum este
România noastră nu se poate mulțumi cu o antologie sau două, cu un
dicționar sau două. Ea are nevoie
de antologii și dicționare mai multe.
Orice antologie poartă, dincolo de
obiectivitatea străduită a autorului,
subiectivitatea firească a lui. Se cer
deci antologii mai multe, mai diver
sificate, mai complete, mai dialo
gate în presă. Or, la noi se
întimplă ca o antologie sau un
dicționar să numească unilate
ral întru glorie o seamă de
poeți și sâ-i omită pe alții. Și apoi
de ce astfel de cărți de poezie mai
angajată, a unor poeți temperamen
tali, structural mai apți acestui fel
de a medita poetic, sint privite cu
superioritate sau ocolite prin poli
tica tăcerii ? Luînd-o invers, din
spre încheiere spre introducere,
dinspre rădăcină spre floare, aici
ar fi una din cauzele pentru care
revenim frecvent asupra acestei
probleme. Și de aici necesitatea de
a o relua. Nu pentru că ea. poezia
patriotică, n-ar exista, cu luminile
și umbrele ei, ci pentru că nu e
luată întotdeauna în seamă așa cum
s-ar cuveni. Prin valorile ei certe
ea este căutată de cititori. Adică de
acei mulți care ne validează, astăzi,
ca și în viitor.

Atitudini de părinți vitregi în familia
colagenului și cîteva raze de speranță
în marele laborator al stiintei nu
se nasc numai noi tehnologii si pro
duse. Apar și noi cuvinte. Unele au
privilegiul de a intra repede in lim
bajul curent — mai intîi pronunțate
în cercurile specialiștilor, apoi de tot
mai multi oameni — chiar înainte de
a fi cuprinse in zestrea dicționarelor.
Este cazul unor cuvinte ca pancol.
colatrof, sincrocol, lavocol ș.a„ ale
căror „acte de naștere" au fost sem
nate în același loc : laboratorul de
produse auxiliare din cadrul Insti
tutului de cercetări pielărie și în
călțăminte București. Toate fac parte
din aceeași familie. Toate desemnea
ză produse pe bază de colagen. Toate
și-au dovedit calități deosebite in
tr-un domeniu sau altul : începînd cu
industria pielăriei și pînă la medicina
umană sau veterinară, zootehnia etc.
Să derulăm însă rapid firul aces
tor realizări științifice românești. Un
mic colectiv de cercetători de la in
stitutul de cercetări amintit, preocu
pat să găsească noi soluții de recu
perare și valorificare a materialelor
refolosibile rezultate din industria
pielăriei, a elaborat diferite tehnolo
gii de extragere a colagenului, partea
proteică principală a pielii — apoi
alte tehnologii de obținere a unor
produse pe bază de colagen — ingre
dientele variind în funcție de destina
ție (merite deosebite avind dr. ing.
V. Trandafir și ing. M. Constantines cu).
„Primul născut" din ..familia colagenului" a fost pancolul. adevăratâ
piele umană artificială care asigură
vindecarea rapidă și estetică a arsu
rilor și rănilor, reducînd riscul unor
infecții. Brevetul a fost obtinut în
1971, iar în 1973, la Salonul interna
țional al invențiilor de la Geneva,
produsul a fost încununat cu premiul
doi, la vremea respectivă reprezentind o premieră pe plan mondial.
După pancol. s-a afirmat într-o ade
vărată avalanșă seria celorlalte pro
duse. Vedetele mai noi sînt oftacolul
— folosit pentru vindecarea unor răni
ale conjunctivei, desprinderi de retină
și colatroful — biostimulator pentru
zootehnie.Avînd In vedere complexitatea
aplicării cit mai largi a acestor pro
duse cu virtuti deosebite, necesitatea
continuării coordonate a cercetărilor.
C.N.Ș.T. a inițiat în 1976 un Program
al colagenului, la care au fost antre
nate 16 unităti de cercetare si învățămint superior din Iași și Capitală,
Institutul de științe biologice coordonînd întreaga activitate (programul
urmează să se încheie în 1981).
„Familia colagenului a început
să se afirme, e adevărat, cam timid.
si dincolo de stadiul producerii în

Cu prilejul apropiatului centenar
Mihail Sadoveanu
Apropiatul centenar
al nașterii lui Mihail
Sadoveanu este mar
cat în plan editorial
prin cîteva noi volu
me din opera marelui
povestitor — romane,
culegeri de nuvele,
versuri inedite. Ne
muritoarele narațiuni
sadoveniene
„Hanu
Ancuței" șl binecu
noscutul roman „Bal
tagul" constituie sub
stanța unui volum pu
blicat de editura ..Mi
nerva" tn seria sa
„Patrimoniu",
serie
consacrată în exclu
sivitate operelor fun
damentale ale litera
turii noastre clasice.
Adecvată
cerințelor
școlii, ediția cuprin
de un întreg capitol
de repere istorico-literare, comentarii cri
tice pe marginea scrie-

rllor sadoveniene reu
nite în volum.
Două romane ale
scriitorului aparținînd
aceleiași perioade de
creație (anii 1934—
1935),
„Nopțile de
Sînziene" și „Paștile
blajinilor", au fost
reunite într-un singur
volum în colecția „Bi
blioteca pentru toți".
Cu volumul de față,
populara colecție în
cheie retipărirea, în
tiraje de masă, a prin
cipalelor creații sado
veniene,
relevante
pentru universul na
rativ și artistic al au
torului. La editura
„Minerva" se află subv
tipar volumul I din J
seria de „Opere" ale
lui Mihail Sadovea
nu,' ediție critică rea
lizată de Corneliu Simionescu, care va cu
prinde In final lntrea-

ga creație a scriitoru
lui, precum și albu
mul omagial „Un veao
cu Sadoveanu", cuprinzînd fotografii și
comentarii prezentate
într-o aleasă ținută
artistico-grafică.
La rîndul său. Edi
tura „Kriterion" ofe
ră versiunea în limba
maghiară a romanului
„Divanul persian", iar
„Cartea Românească"
a publicat volumul
„Neamul Șoimăreștilor. Nunta domniței
Ruxandra". Toate aceste cărți, împreună
cu altele în curs de
apariție la editurile
„Ion Creangă", „Dașl "„Junimea",
cia"
vin să întregească
omagiul editorial de
dicat creației sadove
niene.
(Agerpres)

laborator, ne relatează A. Fica. director adjunct științific al Institutului
de cercetări pielărie și încălțăminte.
Pe lingă statia-pilot a institutului
nostru, in care s-au obtinut în canti
tăți de microproductie mai multe din
aceste produse. în trimestrul IV al
anului trecut a intrat în funcțiune. în
cadrul Tăbăcăriei minerale Corabia,
o statie de valorificare a materiale
lor recuperabile de piele gelatină,
din care se obține colatrof. Tot pe
baza unor tehnologii puse la punct
de cercetătorii institutului nostru — și
tot în regia proprie a întreprinderii
respective — a intrat de curind in
funcție o altă stație — de obținere
a cheratrofului (utilizat in hrana
animalelor, pentru ' dezvoltarea unei
blăni mai abundente și mai fine) la
întreprinderea «Vidra» din Orăștie“.
Există deci preocuparea trecerii de
la rezultatele de laborator la produ
cerea pe scară mai largă a acestor
produse care și-au dovedit calități in
contestabile.
„Rezultatele obținute în zooteh
nie sint într-adevăr spectaculoase.
Doar citeva grame de colatrof intro
duse în hrana zilnică a animalelor ti-

Opinii în favoarea
aplicării mai operative
în practică
a unor tehnologii

nere duc la o creștere de 10 la
sută a greutății și o scădere cu 13—14
la sută a mortalității în perioada de
înțărcare. Prin experimentarea aces
tui produs în numai cinci ferme de
stat din jurul Corăbiei, in mai puțin
de doi ani s-au obtinut beneficii de
20 milioane de lei" — relatează
Suzan Victor, responsabil cu inova
țiile al institutului.
Rentabilitatea produselor pe bază
de colagen. în general, nu numai în
ce privește colatroful. este foarte ri
dicată. nu puține fiind cazurile în
care la un leu investit, cîștigul este de
10 lei. raportul între costul materiei
prime și cei al produsului finit
fiind de 1 la 20 pentru aproape toate
produsele. Un studiu întreprins de
curînd arată că beneficiul obtinut
prin transformarea unor materiale
recuperabile din piele și blană în
produse pe bază de colagen este de
7—8 ori mai mare decît în cazul pro
ducerii de cleiuri, de pildă.
Ce cantități de materiale recupera
bile de piele se valorifică însă pentru
obținerea unor astfel de produse pre
țioase 7 Prea puține 1 în noile stații
abia dacă vor putea fi valorificate
materialele refolosibile din cite o sin
gură fabrică de pielărie si încălță
minte.
în ce măsură sînt satisfăcute cere
rile de produse din familia colagenu
lui destinate medicinii 7 Nu pe mă
sura cererilor. Cîteva exemple. Spi
talul municipal Brașov a adresat, de
curînd, o comandă de 1 000 de folii de
pancol care nu poate fi onorată. Cli
nica de chirurgie plastică și repara
torie București, unde a fost pusă la
punct formula de utilizare a pancolului și care are deci dreptul moral de
a beneficia cu prioritate de acest pro
dus, în lipsa „pielei artificiale" co
mandate se folosește de un înlocuitor
sintetic de import, cu calități net in
ferioare. Avînd în vedere că pancolul
a fost brevetat în urmă cu aproape 10
ani, firesc ar fi fost ca produsul să
existe de mult în rafturile farmacii
lor, sau cel puțin în dotarea marilor
spitale. Nici solicitările de biostimulator pe bază de colagen din partea
unor ferme zootehnice nu pot fi satis
făcute decît în mică măsură, chiar și
acum, după intrarea în funcțiune a
noilor capacități.
De ce nu sînt valorificate, potrivit
importanței lor, aceste descoperiri 7
De ce nu se poate profita pe scară
mai largă de binefacerile acestor
produse pe baze naturale 7
După cum ne-au declarat cadrele
competente pe care le-am abordat.

lucrurile merg greoi, nefiresc de lent,
deja
Punerea la punct a stațiilor
...............
existente a suferit întîrzieri justifi
cate doar de imobilismul care se ma
nifestă de la înălțarea construcțiilor
respective și pină la punerea la punct
a instalațiilor necesare.
„Rezultatele spectaculoase ale pro
duselor pe bază de colagen nu ne
mai uimesc pe noi. cei ce testăm de
mai mulți ani eficacitatea lor —
ne spunea dr. Maria UngureanuMândru, director adjunct la Di
recția sanitară a municipiului Bucu
rești, Ne uimește doar greutatea cu
< care se trece la producerea lor pe scară mai largă.
AnualI primim, în cadrul prograla Cenmului inițiat
_______de C.N.Ș.T.
_ .
trul de depistare precoce a can
cerului genito-mamar, doar canti
tatea necesară pentru testarea pro
duselor pe un lot de 100 de paciente.
Nu e, oare, cazul să se treacă la apli
carea pe scară mal largă pentru ca
mii șl mii de femei să poată profita
de binefacerile certe ale acestor
produse 7“
La aceeași concluzie ajung la fiecare sfirșit de an toti cercetătorii an
trenați in „programul colagenului", cu
ocazia tradiționalei ședințe de bilanț,
organizate de C.N.Ș.T. Toată lumea e
de acord că rezultatele sînt excelente,
iar cantitățile puse la dispoziție —
nesatisfăcătoare.
Tocmai pentru ca fată de marea fa
milie a colagenului să nu mai existe
o atitudine de cvasi imobilism. în
scriem aceste rînduri în apărarea ei.
In fond ce ar trebui făcut pentru
ca aceste descoperiri să dobindească
o mai largă aplicabilitate 7
Mai întîi este nevoie de un mai
mare efort de înzestrare tehnică,
Liofilizatorul
— aparatul necesar
pentru uscarea Ia temperaturi foarte
joase a soluțiilor de colagen destinate medicinii, cosmeticii —- care
funcționează de mai bine de 10 ani
în cadru! Institutului de cercețări pielărie și încălțăminte — se
află intr-un grad avansat de uzură
fizică și morală. „Biofarmul" urmea
ză să preia abia in 1983 fabricarea
de produse pe bază de colagen des
tinate medicinii, ceea ce ar degrava
vechiul aparat suprasolicitat și ar
permite diversificarea cercetărilor,
care se izbesc în momentul de față
tocmai de capacitatea lui nesatisfă
cătoare. Iar realizarea stației-pilot a
Institutului de științe biologice
care urmează să preia fabricarea
unora din aceste produse întîrzie din
cauza constructorului, clădirea aflindu-se de luni întregi la nivelul...
parterului.
Nu s-ar putea realiza mai grabnic
de către o întreprindere specializată
din țară un asemenea aparat 7 Cu
siguranță că da, pentru că experien
ța arată că s-au realizat aparate de
complexitate tehnică și mai ridicată.
In ce priveștecelelalte produsa
destinate industriei pielăriei, o expe
riență recentă a arătat că atunci cind
există entuziasm; inițiativă și opera
tivitate, înzestrarea tehnică poate fi
mai rapidă și mai ieftină — prin asi
milarea de către tehnica românească
a aparatelor necesare. Astfel, un mic
colectiv al Institutului de cercetări
pielărie și încălțăminte, condus de
cercetătorul Gh. Popa, bucurîndu-se
de înțelegerea conducerii Combinatu
lui chimic Tîrnăveni, a reușit să pună
la punct două atomizoare cu parame
tri adaptați pentru obținerea de
pulberi pe bază de colagen din unele
materiale refolosibile de piele tăbăcită. Construirea celor două atomizoare a fost încheiată de curind, ele
urmînd să intre în dotarea viitoarelor stații de la fabricile „13 Decembrie“-Sibiu și a Tăbăcăriei mine
rale de la Jilava. De reținut că
o instalație similară de import ar fi
costat 1 200 000 mărci vest-germane.
Pentru ca produsele pe bază de co
lagen cu o amortizare economică si
umană dinainte asigurată să devină
bunuri de care să se poată beneficia
într-o măsură cît mai largă, este ne
cesar să fie scurtat drumul de la cer
cetarea științifică la aplicarea si ge
neralizarea în practică.

Ioana DABU

Pagini din istoria teatrului românesc"
Lucia Sturdza Bulandra... Birlic...
Ciubotărașu... Caragiu.„ George Vraca în „Richard al III-lea“,... Aura
Buzescu în „Vizita bătrînei doam~
*în „Doamna lui
ne" și Dina Cocea
Ieremia", Calboreanu în „Apus de
share" și Draga Olteanu în „Chirița“...
Cîteva secvențe ale genericului
unei noi emisiuni a Televiziunii,
mai exact a Teatrului TV, inaugurată joi seara : „Pagini din istoria
teatrului românesc". Emisiune ce
beneficiază de aportul unei perso
nalități de prestigiu a teatrului
contemporan care, asigurînd pre
zentarea, o animă cu naturalețea
marelui actor, desigur, dar mai ales
cu acel firesc pe care il dau o vastă
cultură și o viață pusă în slujba
scenei, cu dezinvoltura intelectua
lului autentic și cu farmecul său
unic, inegalabil : Radu Beligan.
In biroul său de la Teatrul Na
țional, directorul primei scene a
țării ne-a evocat momentul nașterii
primelor capodopere dramatice
românești. Și dacă în sugerarea
premierei de la 15 septembrie 1879
a „Nopții furtunoase" și a ecoului
stîrnit de virulența critică a piesei,
autorii textului și al scenariului
(ei sînt : Constantin Paraschivescu
și Domnița Munteanu) au recurs
la „Căruța cu paiațe" de Mircea
Ștefănescu, pentru a vorbi de naș
terea primei tragedii românești ei
au apelat la surse mal directe, mai
elocvente. Au adus în atenția ma
selor largi de spectatori fragmente
semnificative ale acestei opere
puțin cunoscute ; au Inserat o de
clarație a profesorului Nicolae
Ursu din Iași, cel care a stabilit
paternitatea „Uciderii lui Grigore
Ghica" ; au adus în emisie pe scri
itorul Mircea Bradu, directorul
Teatrului din Oradea, (teatru că
ruia îi datorăm prima versiune sce
nică a piesei, tulburătoare, cum am
putut constata „pe viu"), pentru a
vorbi despre semnificația textului.
Semnificație ieșită din comun, căci
scrierea orădeanului Samuil Vul
can, operă pătrunsă de suflu
shakespearian, dar și de un pul^ternlc patriotism, atesta sensibilita-

tea unui ardelean la fapte tragice
ale istoriei țării surori — Moldova ;
căci cea dintîi tragedie româneas
că, axată pe' un eveniment contem
poran și exprimînd tranșant o ati
tudine patriotică, era, totodată, o
piesă de teatru politic.
Excursul a mers însă cu mult în
urmă, în negura veacurilor, acolo
unde pentru a scrie istoria trebuie
să te sprijini nu pe documente scri
se, ci pe mărturii de piatră (orna
mentul unui scut dacic, figuri din
epoca elenistică, măști din perioada
romană), pe vestigiile unor zidiri ce

de scenograful Paul Bortnovski),
cum arăta acest edificiu. Am aflat,
prin insistențele lui Radu Beligan,
ce a vădit o autentică, concludentă
curiozitate de director, cine finanța
acest teatru, care era prețul unui
bilet pentru a sta pe o bancă, pe
o laviță sau pe sofa.
Ne-am reamintit, prin interme
diul acestei emisiuni, că primul
spectacol în limba română a fost
dat în 1819 de elevii Liceului
„Gheorghe Lazăr" cu Ion Heliade
Radulescu travestit în rolul titular
al „Hecubei". Am urmărit, mulți

O NOUĂ ȘI VALOROASĂ EMISIUNE
PE MICUL ECRAN
favorizau teatrul (mozaicul de la
Tomis), Realizatorii emisiunii au
refăcut drumuri ale istoriei, au
pătruns în muzee, în arhive, au
descifrat forme de spectacole de la
curțile domnești ori cele de la
școlile Blajului, consemnate de
cronici, au explorat bogata tradiție
folclorică (cortegiul obiceiurilor
populare, al jocurilor cu măști), au
recreat pentru noi teatrul de pă
puși în care Vasilache și Marioara
se războiau — spre veselia și sa
tisfacția cîrgoveților ori a țărani
lor — cu boierii hrăpăreți și preo
ții hapsîni — toate acestea arătînd
clar izvoarele fundamentale ale
teatrului românesc : istoria și crea
ția poporului tn slujba căruia s-au
situat întotdeauna scena româ
nească, slujitorii ei.
Printr-o lină mișcare de aparat,
i și fin procedeu de montaj, reali
zatorii au părăsit apoi textele
fundamentale ori muzeele șl ne-au
invitat pe Calea Victoriei pentru a
ne arăta locul numit Podul Mogoșoaiei, acolo unde se ridica teatrul
domniței Ralu, de la Cișmeaua Ro
șie. Aici am aflat (cu ajutorul lui
Nicolae Filimon, cel dintîi cronicar
de teatru al nostru și cu ajutorul
schiței conturate sub ochii noștri

dintre noi pentru prima dată, nai
vitățile grațioase ale pastoralei
„Mirtil și Hloe" fixind, odată cu
textul și montarea în haine româ
nești a lui Asachi, cel dintîi spec
tacol în limba română din Moldova
(1816). Am văzut apoi teatrul din
Oravița existent și azi, în care s-a
jucat prima oară teatru românesc
în această zonă.
Istoria zidirilor teatrale (clădiri,
opere, spectacole) a fost mereu
subordonată preocupării de a re
vela formele și destinul unei lupte
spirituale. O luptă împotriva celor
care, precum „franțuzitele" lui
Costache Facca, credeau că „numai
limbile străine pot vorbi de santicu multe
man“. O luptă
’ .
" aspecte
.
comice, dar in ultimă instanță dra
matică și gravă căci ea apără, odată cu limba, ființa poporului
nostru, individualitatea și originali
tatea, unitatea lui. căci ea avea ca
stindard un generos țel umanist,
un incandescent ideal național, o
dorință fierbinte de emancipare
morală, socială și politică.
Joia trecută am văzut primul epi
sod al acestui nou ciclu al televi
ziunii, o emisiune ce se anunță a
fi de larg ecou. Peste două săptămîni va urma cel de-al doilea

și informăm cu plăcere cititorii că
pină la ora actuală sint deja gata
șase episoade care au ajuns la
momentul, de fapt la „epoca Ion
Luca Caragiale". Salutind munca
susținută a celor care au realizat
această emisiune de înaltă ținută
culturală (să adăugăm alături de
realizatorii deja amintiți ai textu
lui și scenariului munca Domniței
Munteanu în calitate de regizoare,
contribuția scenografilor Rodica
Hanagic și Elena Forțu, imaginile
de film ale lui Mircea Gherghinescu) așteptăm cu nerăbdare viitoa
rele episoade. Căci de acută mo
dernitate prin libertatea cu care
îmbină evocarea istorică cu decla
rația și interviul, teatrul cu filmul,
secvențe din pelicule mai vechi eu
imagini realizate ad-hoc, dorința de
a instrui cu relaxarea, precizia ști
ințifică cu farmecul expresiei și
oralității, „Pagini din istoria tea
trului" se anunță o emisiune pa
sionantă prin ținuta intelectuală și
densitatea de idei, o realizare de
puternică și firească rezonanță pa
triotică. Excelentă, inițiativa cultu
rală „Pagini din istoria teatrului
românesc" situează teatrul româ
nesc, așa cum el o și merită, în
sfera marilor bătălii spirituale pur
tate de-a lungul istoriei, a efortu
rilor făcute de înaintași pentru
promovarea libertății naționale, a
ideilor și idealurilor naționale, pen
tru emancipare socială și progres,
Izvorîtă dintr-o dragoste autentică
pentru valorile culturii naționale,
ea ne ajută să le cunoaștem și să
le situăm, rational și afectiv. să
le prețuim Ia justa lor valoare
valoare dintre cele mai înalte. Și
ne face plăcere să încheiem aceste
rînduri cu „Testamentul" lui Iancu
Văcărescu, cu versurile finale ale
acestui prim episod, recitate cu
gravitate și patos de Gh. Cozorici :
„V-am dat Teatru, vi-1 păziți / Ca
un lăcaș de Muze / Cu el curînd
veți fi vestiți / Prin vești departe
duse. / în el năravuri îndreptați /
Dați ascuțiri la minte / Podoabe
limbii noastre dați / Cu românești
cuvinte".

Natalia STANCU

tv
PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală: Cabinet metodic
TVS pentru profesori. Rolul
mijloacelor audlo-vizuale în
desfășurarea lecției
16.25 Curs de limba germană
16.45 Itinerare turistice
17,05 Cîntece de pe Argeș.
17.20 Almanah pionieresc
17.45 Tragerea pronoexpres
17.55 Artiști ai scenei noastre li
rice
18.25 „Mult e dulce șl
frumoasă
limba ce-o vorbim*
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,30 Anchetă TV : Ajută-mă că
eu stau
19.55 Noi, femeile !
20,35 Telecinemateca. Ciclul
„Do
sarele istoriei*: „Destinul lui
Garcia Lorca“. Premieră pe
țară. Producție a Radioteleviziunii italiene. Cu: Roberto
Bisucco,
Renzo Rossi, Isa
Miranda. Regia:
Alessandro
Cane
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,30 Muzică populară românească
19.45 Studio T ’80. Tinerețea
—
vîrstă șl stare de spirit.
20,10 Treptele afirmării. Diana Po
pescu — pian; Ovidiu Mari
nescu — violoncel;
George
Pane — percuție
20.55 Tele.enciclopedia
21,40 Muzică ușoară în concert.
Selecțiuni din Festivalul „Te
apăr și te cînt, patria mea*
— ediția a V-a
21.55 Spectacol de poezie și muzi
că: „Iar noi
locului ne ți
nem*
22,20 Telejurnal

CULTURAL
MARAMUREȘ • O nouă pre
mieră, cea de-a doua din ac
tuala stagiune, a avut loc la
Teatrul dramatic din Baia Mare.
Este vorba de piesa „Două tea-;
tre" a scriitorului polonez Jerzy
Szaniawski, în regia lui Bogdan
Berciu și scenografia lui Vasile
Paulovics. O în cadrul festiva
lului „Toamna băimăreană", la
cinematograful „Dacia" s-a des
chis o expoziție de afiș grafic
cu realizările cinematografiei
românești, iar la școala popu
lară de artă expoziția de pictu
ră a artiștilor amatori. (Gh.
Susa).
CLUJ • în organizarea ca
binetului pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă din
Cluj-Napoca, a avut loc dezba
terea pe tema „întreprinderea
— unitate economică de bază,
productivă, tehnică, socială și
politico-educativă". Participanții, activiști de partid, ai orga
nizațiilor de masă și obștești,
cadre de conducere din între
prinderile județului, lectori ai
comitetului județean de partid,
propagandiști, cadre didactice
de la Facultatea de științe eco
nomice, Institutul politehnic și
Institutul agronomic, sociologi,
ergonomiștl’ etc., au abordat o
gamă largă de probleme privind
rpțul .și funcțiile întreprinderilor
economic? în aplicarea . noului
mecanism economico-financiar,
autoconducerii muncitorești. (Alexandru Mureșan).
DOLJ O Intr-un recent spec
tacol cu uvertura „Egmont", fi
larmonica „Oltenia" din Craiova
a inaugurat ciclul concertelor
ce vor fi prezentate publicului
meloman sub genericul „Triada
de aur a clasicismului muzical",
manifestare prin care se inten
ționează reliefarea valoroaselor
creații aparținînd lui Beethoven,
Mozart și Haydn. Concertele
vor beneficia de bagheta dirijo
rului Teodor Costin, avîndu-1
ca protagoniști pe pianistul praghez Miroslav Langer, laureat
al premiului I acordat de
UNESCO la concursul „Tri
buna tinerilor interpreți", și pe
concert-maestrul Alexandro Evsovski. (Nicolae Petolescu).
GALAȚI • Pe scena Casei de
cultură a sindicatelor au avut
Ioc spectacole ale brigăzilor ar
tistice din unități metalurgice,
constructoare de mașini și de
transport din județ. întrecerea,
înscrisă în Festivalul național
„Cîntarea României", a fost cîștigată de formațiile de la șan
tierul naval, INETOF și Exportlemn. • Sala „Gheorghe Petrașcu" din Tecuci găzduiește
expoziția personală de pictură a
tînărului plastician din localita
te, Valentin Iuliu Costin • Re
cent, Teatrul muzical din Galați
a prezentat premiera operei
„Othello" de Verdi. (Dan Plăeșu).
ILFOV • Teatrul „Ion Vasilescu" al județului Ilfov și-a
deschis stagiunea cu două pre
miere : spectacolul de estradă
„De ce nu cade soarele" de Alexandru Stark, in regia lui
Tudor Mărăscu, avînd ca prota
goniști pe Margareta Pîslaru,
Dorin Anastasiu, Mihai Dobre,
Dimitrie Dunea, Cristina Deleanu, Mariana Cercel. Ileana Mavrodineanu ș.a. și muzicalul
„Jumătatea mea e dragostea"
de Angela Bocancea, în regia lui
Alexandru Tocilescu. (Lucian
Ciubotaru).
ARGEȘ • Galeria „Metopa"
din Pitfești găzduiește o expozi
ție de artă decorativă cu obiec
te din porțelan și faianță. Lu
crările sint semnate de Florian
Bondoc, Mana Bucur, Gina Dumitrache, Florin Maior. Petru
Manea, toți oameni ai muncii la
întreprinderea de porțelan de
menaj din Curtea de Argeș.
(Gheorghe Cirstea).
IAȘI • Opera Română și
Conservatorul „George Enescu"
din Iași au luat inițiativa de a
organiza stagiuni permanente
în întreprinderi. Primele spec
tacole au avut loc la „Tehnot.on"
și „Victoria" • O brigadă știin
țifică formată din profesorii
universitari Petre Brânzei, Ion
Hăulică, Marțian Cotrău și dr.
Elena Liciu a făcut recent o
ieșire în comuna Ipatele din ju
dețul Iași. Ei au vorbit săteni
lor despre factorii de risc ai
consumului excesiv de alcool și
despre tratamentul prin muncă
și odihnă al nevrozelor. (Manole
Corcaci).
BRAȘOV • în holul Teatru
lui dramatic din Brașov s-a
deschis expoziția cu caracter
filatelic : „Exturispo ’80“ la care
participă cu exponate un mare
număr de filateliști. Dintre te
mele care suscită un interes
deosebit amintim cele care se
referă la Jocurile Olimpice și in
mod deosebit la Nadia, la înfă
țișarea de ieri și de astăzi a
Brașovului, la monumentele
istorice si arhitectonice ale țării
noastre, la zonele turistice. (Ni
colae Mocanu).
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Cronica zilei

Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Cu prilejul alegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Prezi
diului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, vă adresez,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, calde felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de succes in înde
plinirea misiunii de mare răspundere ce v-a fost încredințată și în promovarea
politicii stabilite de Congresul al XI-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
pentru propășirea și fericirea popoarelor iugoslave vecine și prietene.
îmi exprim încrederea deplină că relațiile de conlucrare rodnică dintre
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia vor con
tinua cursul dezvoltării multilaterale spre binele popoarelor noastre, in inte
resul cauzei socialismului, colaborării internaționale și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist RamAn

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile noastre cele mal călduroase pentru
amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia celei de-a 20-a aniversări
a independenței Ciprului.
Apreciez profund bunele dumneavoastră urări, pe care, la rîndul meu, vi
le adresez din inimă.
îmi exprim din nou, cu această ocazie, dorința și convingerea că prietenia
și cooperarea dintre cele două țări ale noastre s« vor întări în continuare.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumim în mod deosebit pentru plăcutul mesaj de urare ce ne-ați
adresat cu ocazia alegerii noastre și vă transmitem salutări cordiale.

Căpitani regenți
GIAN CARLO BERARDI,
ROSSANO ZAFFERANI

Premiul internațional „Mercurul de aur"
pentru Centrala industriei pielăriei,
cauciucului și încălțămintei
Recent, Centrala In
dustriei pielăriei, cau
ciucului și încălțămin
tei a primit premiul
internațional „Mercu
rul de aur“ — AdHonorem, care repre
zintă o recunoaștere
internațională a pres
tigioasei activități de
comerț exterior șl coo
perare economică des
fășurate în ultima pe
rioadă de unitățile
acestei centrale. în le
gătură cu semnificația
acestui premiu și cu
acțiunile care se între
prind în prezent In
cadrul centralei pen
tru consolidarea și
creșterea prestigiului
internațional cucerit,
pentru
amplificarea
volumului și eficienței
activității de comerț
exterior am avut o
scurtă oonvorbire cu
inginerul Virgil Ionescu, director cu activita
tea de export din ca;drul Centralei indus
triei pielăriei, cauciu
cului și încălțămintei.
— VA rugăm pentru
început să ne dați citeva informații despre
însemnătatea premiu
lui care a fost acordat
centralei dv.
— Premiul Interna
țional „Mercurul de
aur" — Ad-Honorem
este decernat, anual,
de asociația cu același
nume, constituită din
oameni de afaceri de
reputație mondială, unor personalități, fir
me și companii pentru
contribuția deosebită
la dezvoltarea colabo
rării, comerțului și re
lațiilor economice in
ternaționale.
Decizia
de acordare a premiu
lui are în vedere cîteva criterii importante:
eforturile întreprinse
pentru dezvoltarea și
diversificarea produc
ției, pe baza introdu
cerii noilor tehnologii
rezultate din cercetă
rile proprii; rezultate
le obținute în promo
varea amplă a relații
lor de cooperare cu
celelalte ramuri eco
nomice ; măsurile adoptate pentru prote
jarea consumatorilor
prin garantarea pre
țului, calității și igie
nei produselor ; acti
vitățile de piață des
fășurate pentru pro
movarea cooperării in
ternaționale. Cum se
poate observa, la acor
darea distincției sînt
avute in vedere crite
rii exigente, care pot
fl Îndeplinite numai
de firme care desfă
șoară o activitate de
comerț exterior fruc
tuoasă și apreciată de
partenerii de afaceri.
— Care au fost rea
lizările care au reco
mandat centrala dv.

pentru atribuirea aces
tui premiu?
— Aș începe cu vo
lumul exportului cen
tralei noastre, care, de
pildă, in acest an este
cu 30 la sută mai
mare decit in anul
trecut. Și nu este vor
ba de o creștere a
volumului fizic al fon
dului de marfă, ci de
ridicarea gradului de
valorificare prin cali
tatea înaltă și diver
sificarea amplă a fa
bricației, care s-a re
flectat in mod firesc
in sporirea prețului
mediu de vlnzare a
produselor. Astfel, în
acest an s-a reînnoit
integral colecția de
modele pentru nomen
clatorul de produse
oferite la export, ali-

O prestigioasă
recunoaștere a
competitivității
produselor
românești
niindu-se permanent la
tendințele modei. Vin
dem produsele noastre
în 52 țări, in care avem
relații cu 104 mari fir
me importatoare din
toate continentele. Și
vă rog să rețineți
că lărgirea activității
noastre de comerț ex
terior s-a realizat in
condițiile In care și în
domeniul bunurilor de
consum din piele, cau
ciuc și mase plastice
pe piața mondială se
manifestă puternice fe
nomene de recesiune
economică, atît în pri
vința fabricației, cit și
a comercializării. Am
reușit să ne dezvol
tăm exportul în aceas
tă conjunctură deose
bită aplicînd ferm în
practică indicațiile și
sarcinile trasate de se
cretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceausescu,
privitoare la creșterea
gradului de valorifi
care a materiilor pri
me, și in special a
pielii naturale, la pro
movarea resurselor In
digene și la intensifi
carea ritmului de in
troducere în fabricație
a rezultatelor activită
ții de creație și cerce
tare. în același timp,
au fost luate măsuri
pentru specializarea unor întreprinderi sau
secții de producție
pentru fabricația des
tinată exportului. în
care au fost selecțio
nați cei mai buni
muncitori și specialiști.
Ca o expresie a creș
terii eficienței expor

tului nostru, in spe
cial în anul 1980,
cursul de revenire s-a
îmbunătățit cu circa
5 lei/dolar, apropiindu-se foarte mult de
sarcina prevăzută pen
tru anul viitor, în con
dițiile in care ponde
rea exportului pe de
vize libere a crescut
la mai mult de ju
mătate.
— Ce măsuri ați sdoptat pentru înfăp
tuirea sarcinilor de
export care vă revin
in anul 1981, pentru
sporirea aportului unităților centralei la
activitatea de comerț
exterior a țării noas
tre ?
— Prin planul na
țional unic da dezvol
tare economico-soclală
pe anul 1981 se pre
vede ca exportul cen
tralei noastre să creas
că cu circa 30 la sută,
față de realizările pe
care le preliminăm in
acest an. Așa cum
arătăm în telegrama
adresată secretarului
general al partidu
lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul
primirii înaltei dis
tincții, colectivul cen
tralei se angajează să
facă totul pentru tra
ducerea în viată a in
dicațiilor pe care ni
le-a dat, a hotărîrilor
Congresului al XII-lea
al partidului privind
realizarea
producției
fizice, promovarea ex
portului. îmbunătățirea
permanentă a calității
produselor și diversi
ficarea sortimentelor,
în acest scop, am în
tocmit și transmis din
timp partenerilor co
merciali colecțiile de
modele, integral în
noite pentru sezonuj
de primăvară-vară, în
prezent aflîndu-ne în
plină activitate de con
tractare. Pentru a fi
mereu prezenți pe pia
ța mondială cu produ
sele . impuse de modă
și solicitate de parte
neri, creatorii și cer
cetătorii noștri parti
cipă la marile tîrguri
și expoziții din țară și
de peste hotare și pre
gătesc în permanență
noi modele și sorti
mente pentru a fi
oferite cu oportunitate
în tranzacțiile comer
ciale. In întreprinde
rile centralei s-au sta
bilit capacitățile care
vor realiza producția
pentru export, a fost
definitivată structura
fondului de marfă,
s-au Încheiat In mare
măsură contractele de
aprovizionare cu ma
terii prime și ma
teriale.
Convorbire realizată da

Comeliu CARLAN

•
LUMINISCENȚĂ
DIRIJATA
MAGNETIC.

• SENSIBILITATE DE
MOLUSCĂ. Puțini sint cei

Cercetătorii de la Academia de
Științe din Bieiorusia au desco
perit o nouă metodă de dirijare
a luminlscenței. Experiențele au
fost efectuate cu corpuri solide
capabile să lumineze sub in
fluența fasciculelor laser. Astfel,
plasate în cîmp magnetic pu
ternic, diverse substanțe iși
schimbă considerabil proprietă
țile : luminiscența unora din ele
crește, iar a altora scade. Cer
cetătorii l-au găsit fenomenului
o aplicare practică : schimbind
intensitatea cîmpului magnetic,
au reușit să dirijeze luminiscența și să regleze in acest fel
consumul de lumină.

care au reușit să vadă un „mon
stru marin" cum este o caraca
tiță ce trăiește la a adîncime
de 1 000 metri. De aceea, mare a
fost mirarea unui pescar japo
nez cînd a scos in năvod o ase
menea viețuitoare, in greutate
de 40 kilograme. De captură s-au
interesat ihtiologii, care presu
pun că această „locuitoare" a
adincurilor marine ar fi fost de
ranjată de cutremure, ceea ce a
determinat-o să urce spre su
prafața apei.

• RACHETE COSMI
CE BRAZILIENE. Cel mal
mare stat al Americii Latine —
Brazilia — face primii pași in

Tovarășii Cornel Burtică, viceprimministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice,
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno-indiană de cooperare economică, tehni
că și științifică, s-au intilnit, marți
după-amiază, cu Pranab Mukherjee,
ministrul comerțului din India, pre
ședintele părții indiene în Comisia
mixtă guvernamentală.
_ Cu această dcazie s-au scos în evi
dență bunele relații economice exis
tente între România și India, menționîndu-se că sint posibilități de dez
voltare în continuare a acestora.
La întrevedere a fost prezent Asok
Kumar Ray, ambasadorul Indiei la
București.
In aceeași zi au început lucrările
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale româno-indiene
de cooperare economică, tehnică și
științifică.
★

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani
de la stabilirea relațiilor diplomatice
dintre Republica Socialistă România
și Republica Cuba, ambasadorul Cu
bei la București. Humberto Castello,
a oferit, marți, un cocteil.
Au participat Gheorghe Caranfil,
ministrul industriei chimice, Vasile
Bulucea, ministrul transporturilor și
telecomunicațiilor. Alexandru Szabo,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Constantin Oancea. adjunct al
ministrului afacerilor externe, general-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale șl secretar al Consiliului politic
superior al armatei, Marin Trăistaru,
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Rada Mocanu, adjunct al
ministrului educației și învățămîntului, Cristea Chelaru, vicepreședinte
al Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, organizații de masă
și obștești, generali și ofițeri supe
riori, oameni de știință, artă și cul
tură.
(Agerpres)

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Iile Verdeț, prim-mlnistru al guvernului, a primit, marți
dimineața, pe Khaled Al-Malki. mi
nistrul justiției din Republica Arabă
Siriană, care a efectuat o vizită în
țara noastră în fruntea unei delegații.
In cadrul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării în con
tinuare, pe multiple planuri, a cola
borării româno-siriene. în spiritul întîlnirilor și înțelegerilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și Hafez Al-Assad, secretar

general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe
Siriene.
Au fost abordate probleme ale per
fecționării organizării sistemului ju
diciar în cele două țări, ale întăririi
rolului dreptului în dezvoltarea rela
țiilor economico-sociale în România
și Siria.
La întîlnire a participat loan Ceterchi, ministrul justiției.
A fost prezent Youssef Orfi. însăr
cinat cu afaceri a.i. al Republicii Ara
be Siriene la București.
(Agerpres)

încheierea vizitei delegației parlamentare daneze
Membrii delegației Folketingulul
din Danemarca, condusă de K. B.
Andersen, președintele Parlamentu
lui, fost ministru de externe al Da
nemarcei, au avut, marți dimineața,
o întrevedere cu Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe.
în timpul convorbirilor au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele rapor
turi de prietenie existente intre
România și Danemarca, relevîndu-se
posibilitățile extinderii și diversifică
rii în continuare a colaborării econo
mice româno-daneze, precum și a
cooperării pe plan internațional, în
interesul ambelor țări și popoare, al
cauzei destinderii, înțelegerii șl păcii
în lume.
La întrevedere a fost de față Axei
Serup, ambasadorul Danemarcei la
BucureștL
★

în cadrul unei conferințe de presă
care a avut loc înaintea plecării de
legației, K.B. Andersen, președintele
parlamentului danez, a declarat că
este deosebit de onorat de faptul că
președintele Nicolae Ceaușescu a pri
mit delegația parlamentară pe care
o conduce șl a exprimat satisfacția
pentru convorbirea avută cu acest
prilej. Oaspetele a subliniat, totoda
tă, că apropiata vizită în Danemarca
a șefului statului român este aștep
tată cu deosebit interes, apreciind că

ea va reprezenta un nou moment
important în dezvoltarea legăturilor
tradiționale existente între Dane
marca și România, țări care, deși au
sisteme social-politice diferite, coo
perează strîns pe plan international,
împărtășind impresiile în urma vi
zitei în țara noastră. K.B. Andersen
a arătat că este profund impresio
nat de modul în care poporul nostru
îmbină efortul de dezvoltare moder
nă a țării cu interesul larg pentru
continua îmbunătățire a climatului
politic internațional.
★
Marți după-amiază, delegația Folketingului din Danemarca, care a făcut
o vizită în țara noastră la invitația
Marii Adunări Naționale, a părăsit
Capitala.
Pe aeroportul Otopenl, parlamenta
rii danezi au fost salutați de Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, Emilia Sonea și Virgil
Teodorescu. vicepreședinți al M.A.N.,
Stan Soare, președintele Comisiei
pentru învățămînt, știință și cultură,
președintele Grupului român in
Uniunea interparlamentară, Mlhai
Drăgănescu, membru al Comisiei pen
tru industrie și activitatea economicofinanciară, de alte persoane oficiale.
Au fosț de față Axei Serup, amba
sadorul Danemarcei lâ București și
membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Sosirea unei delegații parlamentare din Thailanda
De la Ministerul Transporturilor
și Telecomunicațiilor
Începînd cu data de 26 octombrie
a.c. se repun în circulație următoare
le trenuri : 523 — București Nord
— Suceava Nord, permanent ; 522 —
Suceava Nord — București Nord,
permanent ; 723 — București Nord —
Urziceni — Galați (sîmbăta, dumi
nica și lunea) ; 724 — Galați — Urzi
ceni — București Nord (sîmbăta, du
minica și lunea) ; 161 — București
Nord — Curtea de Argeș, permanent
(cu plecare din Gara Băneasa) ; 162
— Curtea de Argeș — București Nord,
permanent (cu sosire In Gara Bă
neasa).
(Agerpres)

• SPORT • SPORT
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Politehnica Timișoara
Joacă la Londra
in „Cupa cupelor"
Astăzi au loc meciurile din pri
ma „manșă" a turului doi contînd
pentru cupele europene la fotbal. Echlpa Politehnica Timișoara va în
tîlni la Londra (stadionul Upton Park
— 40 006 locuri), în „Cupa cupelor",
cunoscuta echipă West Ham United.
Jocul va începe la ora 20,30 (ora
Bucureșțiului) și va fi transmis in
tegral de posturile noastre de radio
pe programul 1.

MiINE, Sportul studențesc
debutează în noua ediție
a „Cupei balcanice"
în noua ediție a competiției fot
balistice pentru „Cupa balcanică", echipa Sportul studențesc, deținătoarea
trofeului, va întîlni joi la București
echipa bulgară Trakia Plovdiv, din
prima ligă. întîlnirea se va desfă
șura pe stadionul Republicii de la
ora 15, avind in deschidere jocul de
categoria B dintre Rapid București
și Șoimii Sibiu (ora 13).

GIMNASTICĂ
Emilia Eberle
fi Cristina Grigoraș
la „Cupa Mondială"
Vineri, sîmbătă și duminică se vor
desfășura la Toronto (Canada) între
cerile „Cupei Mondiale" la gimnas
tică, competiție organizată în fieca
re an de federația internațională de
specialitate. La actuala ediție, țara
noastră va fi reprezentată de Emilia
Eberle și Cristina Grigoraș, avînd-o
ca antrenoare pe Marta Karoli. Pro
bele feminine vor avea loc sîmbătă,
iar duminică, 26 octombrie, se vor
desfășura finalele pe aparate.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© într-o retrospectivă a ultimelor
evenimente sportive internaționale,
comentatorul de specialitate al agen
ției Reuter menționează succesul echipei de rugbi a României in tur
neul irlandez, turneu încheiat cu un
bilanț pozitiv : 3 victorii, un meci
egal cu reprezentativa țării și un
singur joc pierdut.
• în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la
Kuala Lumpur, Tanner (S.U.A.) l-a
eliminat cu 6—2, 6—3 pe Hagey
(S.U.A.), iar Ilie Năstase (România)
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe Austin
(S.U.A.). Alte rezultate : Dominguez
(Franța) — Riessen (S.U.A.) 6—4,
3—6, 6—3 ; Sherwood (S.U.A.) —
Gorman (S.U.A.) 6—4, 6—3. în semi
finale, Năstase îl va întîlni pe Do
minguez.

domeniul studierii spațiului cos
mic. De pe un poligon situat in
statul Rio Grande de Norte au
fost lansate de acum cinci ra
chete de tip „Sonda", fabricate
in țară. Ultima dintre lansări a
avut loc nu de mult. Racheta
„Sonda-3“, cu două etaje și
avind o greutate de 1 596 kilo
grame, a atins înălțimea de 510
kilometri. Oamenii de știință
brazilieni au in vedere lansarea
unui satelit artificial al Pămîntului de fabricație națională în
1985.

• „BIJUTERIE" EDI
TORIALĂ. Japonezul Acao
Hosino este creatorul uneia din
cele mai mici cărți din lume. Ea
are o lungime de numai 1,4 mi
limetri, iar pe eele 20 de pagini

La invitația Marii Adunări Națio
nale, marți după-amiază a sosit în
Capitală o delegație parlamentară
din Thailanda, condusă de Boontheng
Thongswasdi. președintele Camerei
Reprezentanților, vicepreședinte al
Adunării Naționale.
Din delegație fac parte Choosyn
Gonandana, membru al Comisiei
economice, Snoh Phingjiam, membru
al Comisiei pentru agricultură și coo
perare, Thavorn Chaisuwan, membru
al Comisiei pentru politică externă
ale Camerei Reprezentanților, alte
persoane oficiale.
La sosire, pe aeroportul Otopenl,
oaspeții thailandezi au fost salutați

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23,
24 și 25 octombrie. In țară : Vreme în
general frumoasă, dar răcoroasă noap
tea și dimineața. Cerul va fl variabil.
Vor cădea averse Izolate de
ploaie.

de Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, Virgil Teodores
cu, vicepreședinte al M.A.N., Ilie
Văduva, vicepreședinte al Comisiei
pentru politică externă și cooperare
economică internațională. Constantin
Chiriță și Constantin Teodorescu,
membri ai Comisiei pentru învăță
mînt, știință șî cultură, loan Revecu,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
României la Bangkok, de alte per
soane oficiale.
Au fost de față Suphasln Jayanama, însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al Thailandei la București, ălțl
membri ai ambasadei. 4
(Agerpres)
Vtnt moderat.
Temperaturile minime
vor fl cuprinse Intre minus 2 șl plus 8
grade, iar valorile maxime vor oscila
Intre 1« șl 20 grade. Local condiții de
brumă. Ceață
dimineața șl seara. In
București : Vreme In general frumoasă
dar răcoroasă. Cerul va fl variabil. Vint
moderat. Temperaturile minime vor fl
cuprinse Intre 3 și 7 grade. Iar valo
rile maxime între 15 șl 18 grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).
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Din viața partidelor comuniste

și muncitorești
„MORNING STAR1':

Un moment de mare însemnătate
în evoluția stîngii britanice
Ziarul „MORNING STAR", organ al Partidului Comunist din Marea
Britanie, publică intr-unui din ultimele sale numere un editorial in legă
tură cu recenta conferință a Partidului Laburist britanic, la care, după
cum s-a relatat, sub presiunea aripii de stingă au fost adoptate o serie
de hotăriri îndreptate spre înfăptuirea unor ample prefaceri sociale.
Salutind cu satisfacție această reorientare. pe care o apreciază ca „un
moment de importanță istorică", ziarul scrie :

„Conferința Partidului Laburist a
marcat un moment de cotitură în
lupta pentru un tip nou de guvern
laburist. Se poate aprecia că orien
tările politice radicale adoptate de
conferință deschid calea spre o
schimbare fundamentală de direcție,
de multă vreme necesară. împreună
cu unele hotăriri adoptate, ele repre
zintă o cotitură cu adevărat impor
tantă spre stingă.
Dar lupta este departe de a fi luat
sfîrșit. Dreapta din sinul partidului
ezită, dar este departe de a fi în
vinsă. Problema care se pune este :
sau stingă își impune victoria sau
dreapta va lichida toate progresele
realizate.
Dreapta are destule legături cu
cercurile de afaceri pentru a face
rost de fondurile de care are nevoie
și, In plus, va avea la dispoziție forța
presei capitaliste, a televiziunii și
radioului. Nu incape îndoială că ea
va exploata orice slăbiciune în apli
carea hotărîrilor adoptate de con
ferință, De exemplu, va profita de
confuzia in legătură cu restricțiile
asupra salariilor.
în prezent este necesar un mare
efort al întregii stingi pentru mobili
zarea la acțiune a milioane de
oameni simpli in vederea soluțio
nării numeroaselor probleme cu care
aceștia sînt confruntați. Un rol deo
sebit revine în acest sens sindicate
lor; ele trebuie să se afle în centrul
mișcării de masă pentru ca aceasta
să poată avea amploarea și forța ne
cesare în vederea înfăptuirii schim
bărilor politice ce se impun în Marea
Britanie in acest moment. Acest tip
de campanie politică și ideologică de
masă reprezintă singura cale prin
care poate fi realizat un nou tip de
guvern laburist, angajat pe calea
unor schimbări radicale.
De fapt, importantele hotăriri ale
conferinței Partidului Laburist nu
sînt rezultatul unei intimplări. Ele
sînt rodul multor ani de activitate
intensă șl de campanii de masă.
Trebuie adresat un omagiu călduros
unor lideri ca Tony Benn (liderul ari
pii de stînga a Partidului Laburist —
N.T.), bărbaților și femeilor care s-au
Identificat tot mai mult cu ampla
mișcare de luptă și au căutat să-i
confere expresie politică în cadrul
Partidului Laburist. Dar nimic din
toate acestea nu ar fi fost cu putință
fără campania de masă din anii precedenți. Concluzia care se desprinde
este că lupta de masă trebuie să se
amplifice și mai mult.
■■■A- uib'
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învățămîntul politico-ideologic
(Urmare din pag. I)

cios întocmite, au persistat neajun
suri tocmai în ce privește conținutul,
plătindu-se încă tribut vechilor
practici și metode didacticiste, li
vrești. Trebuie clar înțeles că, urmă
rind însușirea aprofundată a politicii
partidului, învățămîntul de partid nu
se poate limita la o simplă prezentare
a documentelor de partid, la repro
ducerea mecanică a prevederilor
acestora, ci este chemat să explice,
să facă clar înțelese determinările
diferitelor orientări, esența procese
lor și fenomenelor ce au loc în eta- pa actuală, iar pe,, această bază să
pună in lumină modalitățile practice
de acțiune, încît fiecare comunist si
fiecare om al muncii să înțeleagă
mai bine cum trebuie să muncească,
ce are de făcut la locul său de mun
că, cum să participe mai activ la în
treaga viată socială a tării. Contri
buția efectivă la realizarea sarcini
lor actualei etape, a planului de dez
voltare economico-socială, rezultatele
concrete obținute — iată criteriul
real de apreciere a invățămintului.
Desigur, problemele realizării unei
calități noi, superioare în activitatea
economică, cum sînt însușirea și aplicarea noului mecanism economicofinanciar, creșterea producției nete
și a producției fizice, reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, reci
clarea materialelor refolosibile, di
minuarea costurilor producției, spori
rea productivității muncii, a eficien
ței economice și promovarea pro
gresului tehnic in industrie, agri
cultură, în celelalte ramuri, perfec
ționarea activității organismelor de
conducere colectivă și promovarea
autoconducerii muncitorești vor tre
bui să se afle în centrul dezbaterilor.
Măsura eficientei invățămintului
politico-ideologic o va da, de aseme
nea, contribuția sa la exercitarea în
fapt a rolului conducător al partidu
lui în fiecare unitate, la îmbunătăți
rea metodelor și stilului muncii de
partid, la perfecționarea activității
de educație comunistă. Ceea ce se
urmărește prin aceasta este îmbu
nătățirea muncii în toate domeniile,
dezvoltarea inițiativei colectivelor
celor ce muncesc, crearea unui cli
mat prielnic spiritului înnoitor, autoperfecționărli colective și individua
le, exigenței, aspirației către o acti
vitate materială și spirituală de ca
litate, pe măsura stadiului dezvoltă

sînt tipărite textele a două cîntece pentru copii. Coperta cărții
este confecționată din piele și
poartă un titlu alcătuit din li
tere de aur încrustate. Creato
rul minicărții intenționează să
atingă un „tiraj" de 200 exem
plare. Pentru orice cititor al
acestei cărți ajutorul lupei va fi,
evident, indispensabil.

• CUM „VORBESC"
MAIMUȚELE 2 Oamenii de
știință de la Institutul de fizio
logie al Academiei de Științe a
U.R.S.S. au făcut un nou pas
spre înțelegerea
comunicării
dintre maimuțe. în cadrul expe

rii societății noastre. Toate acestea
se pot realiza numai prin dezvolta
rea spiritului revoluționar, partinic.
Din acest punct de vedere, este fi
resc ca și învățămîntul politico-ideo
logic să contribuie activ la formarea
omului nou, cu o conștiință înainta
tă, patriot înflăcărat și revoluționar
consecvent, însuflețit de nobilele
idealuri ale acestor timpuri de pro
funde transformări sociale. Cultiva
rea trăsăturilor proprii omului nou,
a dragostei fierbinți față de patrie,
partid și popor și a solidarității in
ternaționale. dezvoltarea atitudinii
înaintate fată de muncă, față de in
teresele generale ale societății, edu
carea materiâlist-știintifică reprezin
tă obiective majore ale învătămîntu
lui, a căror realizare presupune, de
sigur, nu o simplă prezentare ab
stractă in lecții a unor prin
cipii șl norme de conduită, ci abordarea aspectelor pe care le
îmbracă aplicarea lor in viață,
raportarea sistematică, permanentă
la înseși activitatea și compor
tarea cursanților, o înaltă comba
tivitate față de mentalitățile și ati
tudinile retrograde, față de orice
tendințe de a se sustrage efortului
general, de a beneficia cit mai mult
de pe urma societății, dîndu-1 cit mal
puțin.
Este firesc ca activitatea deosebit
de bogată și rodnică desfășurată de
partidul nostru pe plan internațional
să-și găsească reflectarea în cursu
rile de partid prin studierea apro
fundată a principiilor politicii noas
tre externe, a pozițiilor partidului
în problemele fundamentale ale re
lațiilor internaționale, ale evoluției
lumii contemporane, ale mișcării co
muniste și muncitorești, a contribu
țiilor sale la lupta pentru pace, des
tindere, securitate, dezarmare, pen
tru o nouă ordine economică și po
litică.
în condițiile in care cercurile reac
ționare de pește hoțare își intensi
fică propaganda anticomunistă, re
curg la denigrarea marilor cuceriri
ale noii orînduiri, combaterea fermă
a ideologiei burgheze, sub orice for
mă s-ar manifesta, cultivarea spiri
tului militant față de teoriile apolo
getice la adresa capitalismului, față
de curentele de idei reacționare, de
dreapta, neofasciste, prezentarea in
adevărata lor lumină a realităților,
a luptelor sociale purtate de oamenii
muncii, a fenomenelor ce au loc in
cadrul capitalismului contemporan, a

riențelor s-a reușit stabilirea a
șapte grupuri de reacții vocale
ale cimpanzeilor în diferite si
tuații. Unele dintre sunetele
emise exprimă nemulțumirea
sau frica, altele sînt folosite
pentru orientare, iar a treia ca
tegorie este utilizată în timpul
jocurilor. S-a înregistrat, pentru
prima oară, și un semnal prin
care grupul de maimuțe este
chemat la somn.

© „DIN EPOCA PIE
TREI - IN LABORATO
RUL COSMIC" - aceasta
este deviza experimentului des

problemelor luptei împotriva Impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului, a rasismului, repre
zintă o importantă sarcină a invățămintului de partid.
Experiența a arătat că eficiența
Invățămintului de partid este con
diționată intr-o măsură decisivă de
perfecționarea metodicii. Esențial
este ca in toate formele invățămin
tului să se stimuleze studiul indivi
dual, aprofundarea de către fiecare
a materialului bibliografic. In ace
lași timp, se cuvin mai larg promo
vate formele active de lucru — dez
baterile, confruntările libere de idei,
dialogul viu între propagandiști și
cursanți, răspunsurile la întrebări,
într-un asemenea cadru putindu-se
asigura clarificarea tuturor proble
melor care-i preocupă pe cursanți,
înlăturarea oricăror confuzii, înțe
legerea oricăror aspecte ale vieții
politice interne și internaționale.
în lumina exigențelor puse de con
ducerea partidului in fața invățămîntulul se impune ca organele șl
organizațiile de partid să acorde o
atenție deosebită pregătirii propa
gandiștilor, asigurînd desfășurarea
la un înalt nivel a cursurilor de la
începutul anului și a Instruirilor lu
nare, luînd toate măsurile ca, odată
cu ridicarea nivelului lor teoretic,
propagandiștii să cunoască proble
mele concrete care se ridică in uni
tatea respectivă, să fie direct impli
cați In viața șl activitatea ei.
O dată mal mult se cuvine subli
niat acum, la tnceputul unui nou an
de studiu, că problemele tnvățămîntului politico-ideologic nu sînt de
resortul exclusiv al activiștilor care
lucrează in domeniul propagandei.
Activitatea politico-ideologică pen
tru cunoașterea aprofundată și însu
șirea de către toți membrii de partid
și ceilalți oameni ai muncii a politi
cii partidului constituie o latură esențială a conducerii de către partid
a societății și ca atare trebuie să
preocupe întregul partid, activul și
cadrele de bază din toate sectoarele
și, desigur, in primul rind organele
conducătoare, de sus și pină jos.
Buna desfășurare a Invățămintului
politico-ideologic se va răsfrînge
pozitiv asupra întregii munci de
partid, contribuind la mobilizarea
mai intensă a eforturilor creatoare
ale întregului popor pentru înfăptui
rea cu succes a mărețelor obiective
stabilite de Congresul al XII-lea al
partidului.

fășurat, cu ajutorul etnografilor
și sociologilor, de un grup de ti
neri specialiști ai cosmodromulul
indian de pe insula Shriharlcot.
Cu patru ani in urmă, cînd
grupul amintit s-a instalat în
satul Ianadi, membrii tribului
de acolo nu cunoșteau metalul,
aprindeau focul prin frecarea a
două bucăți de lemn, umblau goi
și se hrăneau cu fructe sălbatice
și rădăcini. Atitudinea pașnică
și răbdătoare, că și respectul
arătat pentru obiceiurile localni
cilor le-au permis oamenilor de
știință să cîștige prietenia tri
bului. în prezent, indigenii res
pectivi folosesc unelte de muncă
moderne, au învățat să crească
păsări domestice și să cultive
legume, iar unii dintre el au
devenit auxiliari ai laboratoru
lui de cercetări cosmice.

în acest context, Întreaga stingă
trebuie să accepte un fapt de impor
tanță crucială. Este vorba de rolul
jucat de Partidul Comunist ca prin
cipala grupare organizată a militanților angajați pe calea stîngii. Parti
dul Comunist a luptat cu consecvență
pentru genul de orientări politice
adoptate de conferința Partidului
Laburist și de conferința T.U.C.
Uneori, el s-a aflat singur în con
fruntarea cu dreapta. Un exemplu
recent l-a constituit opoziția sa față
de așa-zlsul contract social.
Deoarece Partidul Comunist se ba
zează pe marxism, el a fost capabil
să vadă clar că acest „contract so
cial" era o nouă formă de colaborare
de clasă, în care muncitorilor li se
cerea să-și sacrifice nivelul de trai
prin acceptarea unor restricții asupra
salariilor în schimbul unor promi
siuni mincinoase. Comuniștii și-au
dat seama că acceptarea contractului
social, ca și toate celelalte forme
de colaborare de clasă, va paraliza
lupta, creind dreptei libertatea de
mișcare, de a nesocoti toate promi
siunile făcute.
Mai mult, intruclt Partidul Comu
nist se bazează pe analiza științifică
a situației politice, el este singura
forță organizată a stîngii cu o stra
tegie pe termen lung pentru înfăp
tuirea socialismului în condițiile Ma
rii Britanii, printr-o îmbinare a
luptei parlamentare și a celei extra
parlamentare.
Partidul Comunist nu urmărește
să-și revendice întregul merit pentru
evoluțiile recente. Ar fi greșit și aro
gant să facă aceasta. Dar ar fi de
fapt la fel de greșit și arogant să
se nege rolul crucial pe care l-a
jucat Partidul Comunist în aceste
evenimente. Din nefericire, prea
mulți din cadrul stîngii suferă de
această miopie, care s-a dezvoltat în
anii de propagandă anticomunistă și
război rece. Este o problemă care
trebuie abordată ca parte a luptei
pentru înfăptuirea societății socia
liste, pe care o doresc atîția participanți la conferința Partidului La
burist.
Un partid comunist mai puternic în
Marea Britanie este un lucru esen
țial, paralel cu o stingă In continuă
creștere in mișcarea muncitorească
în ansamblu, dacă se dorește ca pro
gresele din ultimii clțiva ani să fie
menținute și să se obțină victoria fi
nală" — incheie ziarul.

• „MINA NOROCU
LUI". Un căutător
aur din
Australia a adus nu de mult la
Melbourne o pepită de aur de
dimensiuni extraordinare : cîntărea 27 de kilograme ! A gă
sit-o In pămînt la o adîncime de
numai 15 centimetri și, cum pe
pita avea forma unei mîini, cei
lalți căutători de aur i-au spus
„mina norocului", visind și ei să
găsească ceva asemănător.

© SOBARUL REDIViVUS. Criza energetică a făcut
ca în R.F.G., ca și in alte țări
ale Europei occidentale, meseria
de sobar să-și recapete impor
tanța. Astfel, la Hamburg a
apărut recent o firmă ce iși
oferă serviciile tuturor doritori

în ajutorul celor
ce studiază
în învățămîntul
politico-ideologic
în ajutorul celor ce studiază
In învățămîntul politico-ideolo
gic, presa centrală șl revistele
teoretice vor publica sistematic
consultații destinate diferitelor
forme de studiu. Astfel, „SCINTEIA“, va publica consultații
pentru cursul „Probleme funda
mentale ale educației revoluțio
nare, patriotice, socialiste a ma
selor, ale activității politicoideologice a P.C.R." ; „ERA SO
CIALISTA" pentru cursul „Pro
bleme fundamentale ale socia
lismului științific, ale conducerii
societății socialiste de către
P.C.R."; „REVISTA ECONO
MICA" pentru cursul „Proble
me fundamentale ale economiei
socialiste, ale aplicării ' noului
mecanism economico-financiar
in etapa edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate
în România"; „MUNCA DE
PARTID" pentru cursul „Pro
bleme fundamentale ale statu
tului P.C.R., ale normelor mun
cii și viețit comuniștilor"; „MA
GAZIN" pentru cursul „Pro
bleme ale concepției materialist
dialectice despre lume și socie
tate, ale educării ateist-științi
fice" ; „ROMANIA LIBERA"
pentru învățămîntul politicoideologic de masă în cartiere și
sate; „AGRICULTURA SOCIA
LISTA" pentru învățămîntul
politico-ideologic de masă în
cooperativele agricole de pro
ducție ; „MUNCA" pentru Învă
țămîntul politico-ideologic da
masă din întreprinderi, institu
ții și unități agricole de stat;
„SCINTEIA
TINERETULUI"
pentru învățămîntul politicoideologic de masă destinat tine
retului și studenților.
Unele consultații vor mal
apărea și in alte ziare și reviste,
precum și în presa în limbile
naționalităților conlocuitoare.

lor de a-și construi sobe din că
rămidă sau teracotă. Asemenea
sobe au început să fie solicitate
nu numai de clienți particulari,
ci și de instituții.

© IN LUMEA ORHI
DEELOR. Peste 11 000 de or
hidee de 700 tipuri și in cele mal
diverse culori pot fi admirate in
acest sezon la grădina botanică
de la Soroa, în apropiere de
Havana. Colecția — una din cele
mai mari de acest gen din lume
— a fost inițiată cu 37 de ani in
urmă de Tomas Felipe Ca
macho. în decurs de nouă ani, el
a strîns cele mai rare și prețioa
se tipuri de orhidee din Cuba și
din alte țări din America Lati
nă și Africa. în 1960, el a donat
colecția statului cubanez.

LA BELGRAD, IN AJUNUL SOSIRII

Manifestări consacrate Zilei armatei

PREȘEDINTELUI WOW CEAUȘESCU

Republicii Socialiste România

Noul dialog la oivel ioalt româno-iugoslav
— eveniment de mare importantă
io evoluția raporturilor reciproce
si io viata internațională
BELGRAD 21 (Agerpres) — Co
respondență de la S. Morcovescu :
Aici, la Belgrad, vizita oficială de
prietenie pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu o va efectua, impreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in
Iugoslavia, la invitația tovarășilor
Țvietin Miatovici, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și Lazar
Moisov, președintele Prezidiului
C.C. al U.C.I., este așteptată ca un
eveniment de o semnificație majo
ră, menit să dea un nou impuls
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre cele două partide, țări și po
poare, care înregistrează un curs
mereu ascendent. Capitala iugosla
vă s-a pregătit să întimpine cu cele
mai alese onoruri pe stimatul paspete din România — cetățean de
onoare al Belgradului — ca pe un
vechi și sincer prieten al popoare
lor din Iugoslavia vecină și prie
tenă. Vizita este așteptată cu un
viu interes de cercurile politice, de
opinia publică din Iugoslavia, care
apreciază noul dialog româno-iugoslav la cel mai înalt nivel ca un
eveniment de maximă importanță
in evoluția legăturilor reciproce, cit
și in viața internațională. Din pă
reri exprimate de factori de răs
pundere ai vieții politice și econo
mice, de interlocutori din cele mai
diverse sfere de activitate și preo
cupări se desprinde pregnant rolul
de o excepțională importantă pe
care-l au în dezvoltarea legăturilor
romăno-iugoslave frecventele întîlniri și convorbiri la cel mai inalt
nivel, care de fiecare dată conduc
la continua adincire și amplificare
a relațiilor reciproce.
In legătură cu semnificația noii
vizite la nivel inalt, VLADIMIR
STANIMIROVICI, consilier, șeful
grupului pentru țările socialiste ve
cine din Secretariatul federal pen
tru afacerile externe, a declarat:
„Fiecare intilnire la nivel înalt româno-iugoslavă a contribuit la ci
mentarea bazei trainice pe care se
întemeiază relațiile reciproce, cola
borarea prietenească in toate dome
niile de activitate. Pe planul colabo
rării bilaterale au fost obținute re
zultate remarcabile care vorbesc de
la sine despre preocuparea celor
două părți de a face din legăturile
reciproce un model de relații intre
țări vecine și prietene, animate de
aceleași țeluri".
„Ne exprimăm satisfacția — a
afirmat Vladimir Stanimirovici —
pentru că vizita va oferi prilejul
să se facă un noti schimb de opinii
cu președintele României, intr-o se
rie de probleme ale situației inter-,
naționale actuale, pe linia celor
consfințite în Declarația comună
romăno-iugoslavă din noiembrie
1979, semnată la București de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele losip Broz Tito. Trebuie
adăugat că Belgradul iși exprimă
satisfacția de a primi din nou pe
președintele Nicolae Ceaușescu, pe
care ii cunoaște bine, fiind cetățean
de onoare al capitalei iugoslave, și,
totodată, omul de stat care a efec
tuat cele mai multe vizite în țara
noastră. Așteptăm ca vizita să fie
un nou prilej pentru un schimb
detaliat de păreri in legătură cu
dezvoltarea continuă a colaborării
pe multiple planuri, avind in ve
dere experiența dobindită in aceas
tă privință".
Referindu-se la acest eveniment,
agenția TAN1UG scrie intr-un co
mentariu : „Aceasta va fi cea de-a
12-a vizită a secretarului general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu, tn
Iugoslavia în ultimii 15 ani. Cro
nica relațiilor iugoslavo-române tot
mai intense consemnează faptul că
președintele Nicolae Ceaușescu, in
cuvintarea de salut adresată Con
gresului al VIII-lea al U.C.I., a
spus că "între poporul român și
poporul iugoslav, care au vechi
tradiții de prietenie și bună vecină
tate, s-au statornicit relații de
colaborare frățească, întemeiate
pe deplină egalitate in drepturi și
respectul reciproc, pe țelul comun
al construirii socialismului și apără
rii păcii-. De această idee au fost
pătrunse aproape toate intilnirile
sale ulterioare la cel mai înalt nivel
cu președintele Tito și cu ceilalți
conducători iugoslavi, care au con
tribuit impreună ca relațiile iu
goslavo-române să capete trăsă
tura prieteniei trainice și a în
crederii.
Actuala vizită este, de asemenea,
o continuare a acestor contacte tot
mai intense și tot mai rodnice din
tre România și Iugoslavia. Președin
tele Nicolae Ceaușescu, a cărui con
tribuție personală la dezvoltarea re
lațiilor de bună vecinătate este bine
cunoscută și apreciată foarte mult,
va avea convorbiri cu gazdele sale
și la nivel de partid și la nivel de
stat. Este sigur că multe teme ac
tuale ale lumii contemporane vor fi
examinate cu foarte mare atenție.
Acest lucru se referă în primul
rind la crizele lumii contempo
rane pe plan politico-militar și
pe plan economic. Angajarea ce
lor două țări ale noastre in sensul
găsirii de soluții pașnice pentru
toate crizele, al punerii în valoare
a principiilor Cartei O.N.U., propu
nerilor „Grupului celor 77“ sau ale
mișcării de nealiniere, conferă
acestor convorbiri dimensiuni mai
largi decît cele care se așteaptă de
obicei din partea contactelor oame
nilor de stat din cele două țări ve
cine și prietene.
Interesul reciproc pentru o cola
borare cit mai strinsă intre Româ
nia și Iugoslavia, care se apreciază
că este caracterizată de nivelul
inalt al relațiilor de bună vecină
tate, va orienta desigur convorbirile
și în această direcție.
Cu prilejul vizitei efectuate cu
zece ani in urmă, președintele,
Nicolae Ceaușescu a declarat, la
Brdo—Kranj, că intilnirile la nivel
înalt -au o mare importanță pentru
relațiile dintre partidele și popoa
rele celor două țări, așa cum au o
mare importanță și in ceea ce pri
vește desfășurarea evenimentelor
internaționale^. Această apreciere
este și in prezent actuală, cu atit
mai mult cu cit și România și Iugo
slavia duc o politică de colaborare
foarte bună cu toți vecinii lor.
Acest lucru conferă și actualei vi
zite a înaltului oaspete român o im
portanță internațională excepțio
nală — relevă agenția Taniug.
Noua intilnire a conducătorilor
români și iugoslavi, expresie a le
găturilor de strinsă prietenie și co
laborare multilaterală, este salutată
cu o vie satisfacție de oamenii
muncii, de toate popoarele iugo
slave, care văd in aceasta încă o
verigă solidă in legăturile frățești,
așteaptă cu deplin temei să mar
cheze un nou moment de referință
in evoluția relațiilor romăno-iugo
slave, să cimenteze și mai mult edi
ficiul trainic al acestor relații, in
interesul cauzei păcii, al socialis
mului" — incheie comentariul său
agenția Taniug.

Cu prilejul Zilei armatei Republicii Socialiste România, in numeroase
țări au loc manifestări consacrate marcării acestui eveniment.
Atașatul militar, aero și naval al
României in U.R.S.S., generalmaior Gheorgha Dinculescu. a avut
o intilnire cu cadre și elevi de
la Școala militară pentru ofițeri
de comandă de arme întrunite
din garnizoana Kiev, precum și cu
ofițeri și militari ai unei mari uni
tăți pentru instrucție de tancuri din
regiunea militară Kiev. El a vorbit
despre semnificația evenimentului
aniversat, despre contribuția armatei
române în războiul antihitlerist și
a subliniat realizările obținute de
poporul român în edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate. Vor
bitorul a relevat bunele relații de
prietenie existente între România și
Uniunea Sovietică, între armatele
celor două țări.
Atașatul militar șl aero român în
REPUBLICA SOCIALISTA CEHO
SLOVACA, colonel Voicu Țugurel, a
depus coroane de flori la monumen
tele și mormintele eroilor români din
localitățile Banov, Kromeriz, Brno și
Havlicikuv Brod, localități eliberate
în anul 1945 de armata română. Au
fost depuse, de asemenea, coroane de
fiori din partea organelor locale de
partid și de stat, precum și de către
conducerea unor unități militare.
Cu același prilej, Ministerul Apă
rării Naționale al R. S. Cehoslovace
a organizat o vizită la unitățile mi
litare cehoslovace, unde au avut loc
adunări festive in care au fost subli
niate tradiționalele relații de priete
nie dintre poporul român și poporul
cehoslovac, continua lor dezvoltare
în anii socialismului. Au fost evocate,
totodată, faptele de arme ale ostași
lor români căzuți pentru eliberarea
Cehoslovaciei.

Atașatul militar și aero al Româ
niei la BUDAPESTA, It. col. loan
Todericiu, a depus coroane de flori la
monumentele eroilor români căzuți
în luptele pentru eliberarea Unga
riei de sub dominația fascistă în
localitățile Gyor, Tapiosuly și Mehkerek. De asemenea, atașatul militar
român s-a întîlnit cu ofițeri, elevi Și
militari în termen de la Școala supe
rioară tehnică de aviație de la Solnok, unde a vorbit despre semnifi
cația Zilei armatei Republicii So
cialiste România, relevînd contribu
ția armatei române la eliberarea
Ungariei și victoria asupra fascis
mului în cel de-al doilea război
mondial.
La ambasada română din BEL
GRAD a fost organizată o expoziție
de carte, în cadrul căreia s-au pre
zentat
opere ale președintelui
Nicolae Ceaușescu privind concepția
românească de apărare, organizarea
forțelor noastre armate. Atașatul mi
litar, aero și naval al tării noastre în
R.S.F. Iugoslavia, colonel Manea
Dumitru, a mai organizat, de aseme
nea, o gală de filme și o expoziție
documentară de fotografii înfățișînd
realizările obținute
de
poporul
român în edificarea noii societăți.
Au participat gl. col. Dane Petkovski și gL col. Radovan Voivodici,
locțiitori ai secretarului federal
pentru apărarea națională al R.S.F.
Iugoslavia, generali și ofițeri ai ar
matei iugoslave, atașați militari și
membri ai corpului diplomatic, zia
riști.
Atașații militari ai țării noastre
în PORTUGALIA și R.F.G. au orga
nizat gale de filme, expoziții fotodocumentare și de carte.
(Agerpres)

Conferința generală a UNESCO

ședintele
Tito
și
președintele
Ceaușescu. elocvent ilustrată de în
seși relațiile de caldă stimă reciprocă
dintre cei doi conducători. Aceste relații sint continuate acum
cu fermitate de conducerea colectivă
a partidului și țării noastre, cu inriuriri deosebit de rodnice asupra
raporturilor romăno-iugoslave. Spe
răm și avem încredere deplină că
apropiata vizită in Iugoslavia a to
varășului Nicolae Ceaușescu va con
tribui esențial la consolidarea lor.
Zilele petrecute jie pămlntul
Iugoslaviei, intilnirile cu cetățeni de

BELGRAD 21 (Agerpres). — în
cadrul dezbaterilor din Comisia de
științe sociale a Conferinței generale
a UNESCO, care are loc la Belgrad,
au fost examinate probleme legate
de activitatea organizației în pro
blemele tineretului.
Luînd cuvîntul, delegatul român a
subliniat necesitatea unei preocu
pări active a UNESCO la pregătirea
Anului internațional al tineretului
(1985), proclamat de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., la inițiativa Româ
niei, care urmează să se desfășoare
sub deviza: Participare-dezvoltarepace.
Delegatul român a evidențiat, de

asemenea, necesitatea ca programul
UNESCO în problemele tineretului
să acorde o atenție deosebită edu
cației tinerei generații în spiritul
idealurilor păcii, respectului reciproc
și înțelegerii internaționale, al pre
venirii și combaterii violenței. în
întreaga activitate desfășurată pe
plan național și internațional este
necesară orientarea entuziasmului,
energiilor și capacităților creatoare
ale tinerei generații nu in scopuri
distructive, militare, ci în vederea
asigurării progresului economic, so
cial și cultural, a! promovării coope
rării internaționale, păcii și respec
tului reciproc. >

Continuă luptele între forțele armate
iraniene
irakiene si
■
Luptele terestre, aeriene și navale
între forțele irakiene și iraniene au
sporit marți in intensitate, soldindu-se cu grele pierderi umane și ma
teriale de ambele părți, informează
agențiile internaționale de presă.
Un comunicat al Comandamentului
general al armatei irakiene, reluat
de agenția I.N.A., arată că trupele
irakiene au provocat mari pierderi
inamicului în diferite regiuni ale
frontului, cucerind un important cen
tru de telecomunicații, depozite de
echipament militar și capturind în
semnate cantități de arme și muni
ții. De asemenea, postul de radio
Bagdad anunță capturarea unei ta
bere militare strategice în apropiere

tot ce ne stă tn putință spre a spri
jini realizarea acestui deziderat,
căci de înfăptuirea sa vom beneficia
din plin și noi, iugoslavii, și voi, ro
mânii...
O contribuție substanțială la întă
rirea prieteniei dintre România și
Iugoslavia o aduc orașele înfrățite.
La Novisad, bunăoară, s-a amintit,
cu deosebită plăcere, despre nume
roasele manifestări ce marchează
periodic relațiile de prietenie dintre
capitala Voivodinei și Aradul. Cu
vinte Ia fel de calde am avut pri
lejul să ascultăm și la primăria ora

Gînduri și sentimente despre colaborarea
rodnică romăno-iugoslavă
toate profesiile, tineri și vîrstnici,
femei și bărbați, aparținînd diferite
lor naționalități ce alcătuiesc marea
familie a popoarelor Iugoslaviei,
ne-au oferit posibilitatea să ne
convingem încă și încă o dată de
adîncimea sentimentelor pe care le
nutresc oamenii simpli față de Româ
nia, de dorința lor, grăitor și stărui
tor exprimată, de a întări și amplifi
ca necontenit, pe toate căile, priete
nia și colaborarea dintre partidele și
popoarele Iugoslaviei și României.
— Cooperăm strips cu oamenii
de știință din România, îndeosebi
cu cei din specialitatea noastră, de
la I.S.P.E.-București — ne arătă in
ginerul DIMITAR MANDJUROV, di
rectorul Institutului de cercetări și
proiectări electrotehnice de pe lîngă
marea
întreprindere
zagrebiană
„Rade Koncear". Firește, mai există
loc suficient pentru dezvoltarea
acestor raporturi, fertile pentru am
bele părți, mai ales acum, cind și
pe noi, și pe cercetătorii din țara
dumneavoastră, ne preocupă găsirea
de noi mijloace, tot mai ingenioase,
de gospodărire rațională a energiei.
Ne propunem să facem și în viitor

PRETORIA 21 (Agerpres). — în
cursul unei prime întilniri dintre de
legația Națiunilor Unite, condusă de
Brian Urquart, secretar general ad
junct pentru probleme speciale po
litice al secretarului general al
O.N.U., șl reprezentanții regimului
de la Pretoria s-a căzut de acord asupra ordinii de zi a actualelor ne
gocieri în legătură cu reglementarea
problemei
Namibiei.
informează
agenția France Presse. Obiectul ne
gocierilor îl constituie proiectul avansat de O.N.U. care prevede, in
esență, soluționarea pe cale pașnică
a problemei Namibiei, teritoriu ocu
pat și administrat în mod ilegal de
autoritățile sud-africane.
Agenția subliniază însă că poziția
reprezentanților regimului minoritar
sud-african continuă să rămină ob
strucționistă și rigidă în probleme de
procedură și de fond legate de ac
cesul Namibiei la independentă. în
tre altele, R.S.A. se opune ideii ca
Organizația Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) să fie conside
rată reprezentantul autentic și le
gitim al poporului namibian. așa cum
se prevede în rezoluțiile pertinente
ale Națiunilor Unite.

Conferință a miniștrilor
învățămîntului superior
din unele țări socialiste
SOFIA 21 (Agerpres). — La Sofia
s-au deschis marți lucrările conferin
ței miniștrilor invățămintului supe
rior din unele țări socialiste. în
cadrul reuniunii urmează să se reali
zeze un schimb de păreri și expe
riență pe problemele actuale și de
perspectivă ale invățămintului supe
rior.
La conferință participă o delegație
din țara noastră condusă de Marin
Rădoi, adjunct al ministrului educa
ției și invățămintului.

Plenara C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că. la 21
octombrie, la Moscova s-au desfășu
rat lucrările Plenarei C.C. al P.C.U.S.,
care a dezbătut proiectele planului
de stat de dezvoltare economică si
socială a U.R.S.S. pe anul 1981 și bu
getului de stat pentru anul viitor.
Plenara a hotărît alegerea lui M.S.
Gorbacev, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., ca membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

De asemenea, plenara l-a ales pe
T. I. Kiseliov, membru al C.C. al
P.C.U.S., prlm-secretar al C.C. al
P.C. din Bielorusia. ca membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S.
în cuvîntarea rostită la plenară,
L. I. Brejnev, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., s-a referit la modul
în care se realizează prevederile ac
tualului plan cincinal și a evidențiat
principalele obiective ale dezvoltării
economice a țării în anul 1981.

Economia U.R.S.S. în 1980
MOSCOVA 21 (Agerpres). — în co
municatul Direcției centrale de sta
tistică a U.R.S.S. privind rezultatele
îndeplinirii planului de stat pe pri
mele trei trimestre ale anului în curs,
transmis de agenția T.A.S.S., se arată
că producția industrială a crescut cu
3,9 la sută, în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului trecut,
iar productivitatea muncii — cu 2,9
la sută.
Volumul producției de energie elec
trică a fost de 948 miliarde kWh, de
țiței (inclusiv gaze condensate) —
450 milioane tone, gaze — 321 mili
arde mc, cărbune — 536 milioane
tone, oțel — 112 milioane tone. A fost

depășit planul la extracția de gaze,
producția de aparate, mijloace de
automatizare și tehnică de calcul,
echipament petrolier, utilaj chimic,
autocamioane și autoturisme, trac
toare, mașini agricole, confecții și
altele.
în comunicat se precizează că nu
a fost Îndeplinit planul la producția
de oțel, laminate finite din metale
feroase, îngrășăminte minerale și la
alte cîteva tipuri de produse. Unele
uniuni de producție și întreprinderi
nu au îndeplinit sarcinile de produc
ție și indicii de desfacere a produc
ției, de reducere a prețului de cost,
de acumulări.

Ședința Comisiei C.A.E.R. pentru
colaborare în domeniul siderurgiei
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La
Kenty, R. P. Polonă, s-au desfășurat
lucrările ședinței a 56-a a Comisiei
permanente a C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul siderurgiei, la
care au participat delegații din țările
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.,
precum și invitați ai unor organi
zații internaționale.
Comisia a examinat problemele
care decurg pentru ea din protocoa
lele ședinței a XXXIV-a a sesiunii
C.A.E.R. și ale ultimelor ședințe ale
comitetului executiv al consiliului,
stadiul pregătirii convenției multi
laterale privind colaborarea țărilor
interesate membre ale C.A.E.R. in
construirea pe teritoriul U.R.S.S. a
unor capacități pentru materii prime
cu conținut de fier, precum și al al

tor acțiuni incluse în programed
speciale de colaborare pe terme
lung.
Comisia a stabilit graficul finali
zării proiectelor unor convenții de
colaborare tehnico-științifică pentru
unele teme care prezintă importanță
deosebită pentru țările interesate, a
elaborat programul colaborării îti
domeniul prognozării în siderurgie,
a examinat o serie de alte probleme
ale cooperării țărilor membre ale
C.A.E.R. în domeniul siderurgiei și
a adoptat planul său de muncă pe
anii 1981—1982.
Ședința comisiei s-a desfășurat
într-o atmosferă prietenească, de
lucru, în spiritul deplinei înțelegeri
reciproce.

Intervenția reprezentantului român in dezbaterile
din Comisia de științe sociale

de Khorramshar, nimicirea unei co
loane de aprovizionare in apropiere
de Dezful, în zona centrală, la 240
kilometri nord da Abadan.
La rindul său, postul de radio Te
heran, reluat de agenția France
Presse, relatează despre luptele vio
lente ce se desfășoară la Khorram
shar și pe fluviul Karun, la aproxi
mativ 20 de kilometri nord-vest de
importantul centru petrolier Abadan.
Continuă luptele de-a lungul șosele
lor ce unesc Abadanul cu localitățile
Mashar și Ahwaz.
Totodată, radio Teheran a anunțat
că aviațiây iraniană a distrus două
stații radar și a bombardat obiective
din interiorul teritoriului irakian.

„Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu va deschide
noi perspective drumului istoric al prieteniei noastre"
Purtîndu-ne pașii, în timpul unei
recente călătorii, de la un capăt
la altul al Iugoslaviei — de pe
colinele Serbiei, reflectind generos
luminoasa paletă de culori și
nuanțe a toamnei, pînă la poale
le veșnic lnzăpeziților Alpi ai Slo
veniei, de pe scînteietoarele întin
deri de diamante lichide ale Dalma
ției pină la unduitoarea mare de
grine a Voivodinei — am putut cu
noaște îndeaproape unele dintre cele
mai diverse și mai semnificative as
pecte ale activității desfășurate de
oamenii muncii din țara vecină și
prietenă pentru asigurarea continuei
propășiri economico-sociale a socie
tății socialiste iugoslave.
Cgea ce impresionează cel mai
puternic pe vizitator este, fără • în
doială, munca temeinică și apli
cată din fabrici și uzine, din unități
agricole și institute științifice, cli
matul tonic de încredere neabătută
în trăinicia fundamentelor politicosociale ale țării, în politica internă
și externă a Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, unitatea indisolubilă a în
tregului popor în jurul Uniunii Co
muniștilor sub semnul unei lozinci
pe care am regăsit-o pretutindeni ca
un laitmotiv al conștiinței patriotice
și revoluționare: „După Tito — Tito!".
Adică tot ce a înfăptuit cu atîta clar
viziune și ardoare marele ctitor și
ziditor al Iugoslaviei moderne va rămîne neștirbit, va fi continuat și
consolidat cu hotărîre și fermitate.
— Tito a însemnat și înseamnă
pentru noi nu numai personalitatea
strălucită care se identifică deplin
cu însăși istoria revoluției noastre
și a făuririi Iugoslaviei socialiste
contemporane — ne spunea tovară
șul JOZE FLORIJANCICI, din gu
vernul Republicii Socialiste Slove
nia — ci și o permanență politică și
spirituală. Iar printre laturile defini
torii ale acestei permanențe — a ți
nut să accentueze interlocutorul nos
tru — se află și prietenia strinsă. de
nezdruncinat, cu România socialistă,
prietenie edificată și consolidată cu
impunătoare consecvență de pre

Negocierile privind
reglementarea problemei
Namibiei

șului Zagreb despre tnfrățirea cu
Cluj-Napoca.
— întotdeauna — ne spunea to
varășul BOGDAN TOMAȘICI, primvicepreședinte al Skupștinei munici
pale — delegațiile noastre au fost pri
mite cu simțăminte de aleasă priete
nie in orașul de pe Someș, după
cum și noi ne-am făcut o priete
nească îndatorire din a le înfățișa
oaspeților noștri clujeni tot ceea ce
e mai reprezentativ in Zagreb.
Acum sîntem in așteptarea unei de
legații din Cluj-Napoca. Am vrea
să extindem și să aprofundăm aceste
relații și la nivelul unor întreprin
deri. instituții de știință, artă, învă
țământ, fiind profund convinși că
printr-o cunoaștere mai temeinică
ne vom simți și mai puternic legați
prin fibrele unei prietenii tot mai
durabile.
Un important punct de reper ăl
relațiilor frățești dintre țările noas
tre îl constituie — așa cum s-a re
liefat în repetate rinduri — marea
construcție hidroenergetică de la
Porțile de Fier I, continuată în pre
zent prin Porțile de Fier II.
— Deoarece sint înălțate la gra

nița teritoriului republicii noastre —
releva tovarășul MILOȘ SINDJICI,
directorul Institutului de planificare
socială din Republica Socialistă Ser
bia — noi avem un și mai puternic
sentiment de mindrie pentru aceste
impunătoare „edificii ale luminii",
pe care le considerăm monumente
trainice ale prieteniei dintre
po
poarele Iugoslaviei și României. E o
mare fericire pentru partidele și po
poarele noastre că, in momente is
torice hotăritoare, doi mari bărbați
de stat, Tito și Ceaușescu, au trasat
cu miini sigure o magistrală largă a
prieteniei, o autentică „punte a
inimilor", simbolizată elocvent de
marile baraje ce unesc și vor uni
ambele maluri ale Dunării prin
strădaniile popoarelor noastre...
S-ar mai putea cita numeroase
alte declarații făcute în acest sens
de interlocutorii noștri, de-a lungul
recentului itinerar prin Iugoslavia
contemporană. Sint gînduri și sen
timente cărora tovarășul SIME
KRONJA, șeful secției de informații
de pe lîngă Comitetul Central al
U.C.I. și președintele Consiliului pen
tru presă, radio și televiziune de pe
lîngă Conferința federală a Uniunii
Socialiste, a poporului muncitor din
Iugoslavia, le-a dat o formulare con
cisă și pregnantă :
— Fără prietenia și colaborarea
strinsă dintre partidele și țările
noastre, noi, iugoslavii, nu putem
concepe nici prezentul, nici viitorul.
Și sintem ferm încredințați că apro
piata vizită a eminentului om po
litic al lumii contemporane care
este președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a
mult stimatei și respectatei tova
rășe Elena Ceaușescu, convorbirile
prietenești ce se vor desfășura cu
conducerea țării noastre pe multiple
planuri vor jalona cu noi și lu
minoase împliniri și perspective acest drum istoric continuu ascen
dent.

V. BIRLADEANU
FI. CEAUȘESCU
Belgrad, octombrie
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REUNIUNE O.N.U.D.I. La Viena s-au desfășurat lucrările celei de-a
XlV-a sesiuni a Comitetului Permanent al Organizației Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) și ale celei de-a doua sesiuni
speciale a Consiliului pentru dezvoltare industrială al acestui organism.
Au fost analizate probleme legate de îndeplinirea hotăririlor ultimei Con
ferințe generale a O.N.U.D.I., care a avut loc la Delhi, in ianuarie-februarle 1980. și de elaborarea programului activității' organizației pe anul 1981.
îit câdrul sesiunilor au fost discutate, de asemenea', aspecte privind
acordarea de asistență tehnică popoarelor palestinian și namibian, precum
și realizarea programului decenal de dezvoltare industrială a Africii.

CONFERINȚA
CONSACRATA
UTILIZĂRII FORȚEI ATOMULUI
ÎN SCOPURI PAȘNICE. La Stock
holm s-au deschis lucrările unei
conferințe a Agenției Internationa
le pentru Energia Atomică (A.I.E.A.)
referitoare la aspecte ale utilizării
forței atomului în scopuri pașnice.
La dezbateri, care vor dura o săptămînă, participă 700 de delegați și
experți din 40 de țări. în discursul
de deschidere a conferinței, direc
torul general al A.I.E.A., Sigvard
Eklund, a insistat asupra necesită
ții cunoașterii mai bune de către
marele public a problemelor tehni
ce și a avantajelor folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice.
VIZITA. Regina Ellsabeta a Il-a
a Marii Britanii a sosit, marți. în
tr-o vizită oficială de trei zile la
Tunis, la invitația președintelui
Tunisiei. Habib Bourguiba. în
cursul vizitei, ministrul britanic de
externe, lordul Carrington, va avea
convorbiri oficiale cu omologul său
tunisian Hassan Belkhoja, cu care
va examina căile de dezvoltare a
relațiilor bilaterale de colaborare.

CONTACTE NIPONO-AUSTRIECE. împăratul Japoniei, Hirohito,

l-a primit luni pe ministrul austriac
al afacerilor externe, Willibald
Pahr, care efectuează o vizită la
Tokio. în aceeași zi, Willibald
Pahr a fost primit de primul mi
nistru japonez, Zenko Suzuki, cu
care a examinat in special proble
me referitoare la dialogul dintre ță
rile in curs de dezvoltare și cela
industrializate.

NOI MAJORĂRI de prețuri
ÎN ISRAEL. Titularii ministerelor
cu caracter economic din guvernul
israelian (componenți ai așa-numitului cabinet economic restrîns)
au aprobat, ieri, noile majorări de
prețuri propuse de ministrul de fi
nanțe, Yigael Horowitz. Prețul pli
nii va fi majorat astfel cu 40 la
sută, iar cel al altor produse ali
mentare de bază — între care caț-

____

nea de pui, untul și făina — cu 18
la sută. Agenția France Presse in
formează că, în următoarele zile,
va intra, de asemenea, în vigoare
o nouă creștere cu 25 la sută a cos
tului transportului in comun, care
Va face, ea majorările totale In acșst domeniu să atingă. în anul in
curs, nivelul de 300 la sută.
ț
MANEVRE. Unități ale marinei
militare americane și britanice
efectuează manevre comune in re
giunea centrală și de nord-vest a
Oceanului Indian, a anunțat, luni.
Ministerul Apărării al S.U.A. Po
trivit agenției Associated Press,
la aceste manevre — care au în
ceput la 20 octombrie și urmează
să se incheie la 4 noiembrie —
participă 25 de nave, 170 de avioa
ne și 18 000 militari.
ACCIDENT AVIATIC. Un avion
,.F-16“ aparținînd forțelor aeriene
ale Statelor Unite a luat foc in
momentul decolării de la baza mi
litară din Lages (Insulele Azore).
Incendiul, care nu a provocat vic
time, a avut loc ca urmare a unei
defecțiuni la sistemul hidraulic al
avionului.

Seceta face ravagii fn zona Africii de răsărit
în zona! Africii de răsărit seceta
face din nou ravagii in rindul
populației, relevă ziarul „Inter
national Herald Tribune". în Etio
pia, Somalia, Kenya, Uganda și in
alte state din regiune absența pre
cipitațiilor a înrăutățit situația
aprovizionării cu alimente, provo-

cind înfometarea a zeci de mii de
oameni. Potrivit unui raport al
Fondului pentru copii al Organi
zației Națiunilor Unite (UNICEF).
12 milioane de persoane din țările
respective sint afectate de această
calamitate.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 21 (Agerpres). — Aduna
rea Națională a Libanului l-a reales,
marți, pe Kamel Al-Assad in funcția
de președinte al Adunării Naționale
— s-a anunțat oficial in capitala li
baneză. Kamel Al-Assad își va pre
lua mandatul la sfirșitul lunii decem
brie a.c.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Doi
primari palestinieni, cărora autorită
țile de la Tel Aviv le-au interzis
dreptul de a se reîntoarce în orașele
de reședință din teritoriile arabe
ocupate, au declarat marți o grevă
a foamei in semn de protest împo
triva acestei măsuri arbitrare adop
tate de autoritățile militare israeliene de ocupație — relatează din Tel
Aviv corespondenții agențiilor France
Presse și Reuter.

Preocupări

interne

și externe ale guvernului
indian
DELHI 21 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, pri
mul ministru al Indiei, Indira
Gandhi, a relevat că de la instalarea
guvernului pe care îl conduce au
fost adoptate o serie de măsuri
practice pentru îmbunătățirea situa
ției economice și a fost elaborat cel
de-al șaselea plan cincinal (1980—
1985). Totodată, a sporit producția
industrială și agricolă a țării, pre
cum și producția la cărbune, ciment
și îngrășăminte chimice. S-a reușit,
de asemenea, să fie frînată într-o
oarecare măsură creșterea inflației
și a prețurilor, domeniu în care — a
afirmat Indira Gandhi — mai este
încă mult de făcut..
în legătură cu activitatea interna
țională a țării, primul ministru a
subliniat că India se va pronunța,
ca și înainte, pentru pace, relansa
rea și consolidarea cursului destin
derii, precum și pentru instaurarea
unei noi ordini economice mondiale.

Agresivitatea și înclinația spre violență a grupărilor extremiste de dreapta
din R.F.G. și din alte țări ale Europei occidentale s-au accentuat, chiar
dacă numărul membrilor acestor grupări a scăzut - a declarat ministrul
de interne al R.F. Germania, Gerhart Baum, intr-un interviu acordat pu
blicației „Bild". El a afirmat că extremiștii de dreapta din Europa occi
dentală, S.U.A. și Canada „colaborează" și au legături și cu alte gru
pări extremiste. Gerhart Baum o subliniat locul de seamă ce revine edu
cației și sistemului de invățămint in contracararea pericolului extremis
mului de dreapta. Astfel, el a declarat că în școlile din țările respective
trebuie să se vorbească mai mult și mai deschis despre aceste probleme,
pentru ca „cei ce doresc să inducă în eroare tineretul prezentînd drept
inofensiv odiosul sistem de injustiție nazist să nu mai aibă șanse de succes"
în fotografie, un aspect de la o demonstrație împotriva neofascismului,
desfășurată la Lisabona.
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