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Intimpinat de tovarășul Nitolae Ceaușestu, de teilalți tondutitori

de partid și de stat, salutat călduros de zeci de mii de bucureșteni,

IERI A SOSIT ÎN ȚARA NOASTRĂ 
TOVARĂȘUL KAISONE PHOMVIHANE 

secretar general al C. C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos

9

va face, împreună cu regina
o vizită oiicială

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Maiestatea Sa Baudouin,

A

Vizita oficială de prietenie-o expresie
a bunelor relații de solidaritate militantă
dintre partidele și țările noastre,
a dorinței de întărire a colaborării

al cauzei păcii și dezvoltării independente
a tuturor popoarelor

După cum este bine cunoscut, intre România socialistă și Repu
blica Democrată Populară Laos există strinse relații de prietenie și 
solidaritate. In decursul îndelungatei perioade de luptă împotriva co
lonialiștilor, dusă de poporul laoțian pentru cucerirea și apărarea 
dreptului sacru la o viață pașnică, liberă, Independentă, poporul ro
mân și-a manifestat, pe multiple planuri, sentimentele de simpatie, 
urmărind astăzi cu caldă satisfacție succesele pe care acesta ie obți
ne, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, în activi
tatea constructivă, în edificarea unei vieți noi.

în acest cadru, evoluția raporturilor frățești dintre partidele și po
poarele român și laoțian cunoaște un nou moment, de mare insem- 
nătate, prin sosirea în țara noastră într-o vizită oficială de prietenie 
a tovarășului Kaisone Phomvihane, secretarul general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Populare Laos.

Pășind pe pământul tării noastre, 
solii poporului laoțian s-au bucurat 
din prima clipă de o caldă 
ziastă primire.

Ora 12,25. Aeroportul Otopeni, 
festiv împodobit, este 
să facă înaltului sol al poporu
lui laoțian o caldă primire. Deasu
pra salonului oficial se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone Phomvihane, încadra
te de drapelele de stat ale celor

și entu.-

pregătit

două țări. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Bun venit în 
Republica Socialistă România tova
rășului Kaisone Phomvihane. secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian, prim-miniistru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare 
Laos", „Să se dezvolte continuu re
lațiile de prietenie, solidaritate și

convorbirilor oficialenceperea

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Kaisone Phomvihane, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, a făcut, luni după- 
amiază. Ia Palatul Republicii, o vi
zită protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti-

>

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu7 J

in onoarea tovarășului Kaisone Phomvihane
J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit luni un 
dineu în onoarea tovarășului Kaisone 
Phomvihane. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos.

Au participat tovarășii Manea_ Mă
nescu. Ștefan Voitec. Emil 
Cornel Burtică. Gheorghe 
Janos Fazekas. Petre Lupu. 
Niculescu, Gheorghe Oprea.

Bobu,
Cioară, 

Paul 
Gheor-

ghe Pană, Ion Pățan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Radulescu. Leonte 
Răutu. Iosif Uglar. Ștefan Andrei, 
Iosif Banc. Teodor Coman. Mihai 
Dalea. Ion Dincă. Mihai Gere. Ni
colae Giosa-n. Vasile Patilineț. Con
stantin Dăscălescu și Aurei Duma, 
George Macovescu. membru al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne, alți membri ai C.C. al P.C.R. si 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții științifice si 
culturale.

Au luat parte, de

rășii Sisovphone Lovansay. Sanan 
Southichak. Sisana Sisane, Khamp- 
hay Boupha. Khampheuane Touna- 
lom, ceilalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale laotiene.

în timpul dineului, care 
desfășurat într-o atmosferă
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kaisone 
Phomvihane au rostit toasturi, ur
mărite cu interes de cei prezenti.

în încheierea toasturilor au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

s-a
de

asemenea, tova-

dului Comunist Român, președintele 
Republicii ) Socialiste România.

în continuare au început convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și .
Phomvihane.

La convorbiri
Din

Manea 
tetului
P.C.R..
Ștefan
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Paul Niculescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al tului. Sisana 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. Dumitru Popescu, membrii al 
Comitetului Politic Executiv, secretar . 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te. George Macovescu. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor 
externe. Traian Dudaș. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul transportu- 

. rilor și telecomunicațiilor. Nicolae
Ionescu. membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale. Mir
cea Malita și Vasile Pungan, mem

tovarășul Kaisone

participă : 
română — tovarășii 

Comi-
partea _ _ __
Mănescu. membru al
Politic Executiv al C.C. al 
prim-ministru al guvernului, 
Voitec. membru al Comitetu-

bri ai C.C. al P.C.R.. consilieri ai 
președintelui republicii, Vasile Răuță, 
membru supleant al C.C. al E.C.R., 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Tudor Zam
fira. ambasadorul tării noastre în 
Republica Democrată Populară Laos, 
Marcel Dinu, director în M.A.E.

Din partea laotiană — tovarășii 
Sisovphone Lovansay. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R. 
Laoțian, vicepreședinte al Adunării 
Populare Supreme a Laosului. Sa
nan Southichak. membru al C.C. al 
P.P.R. Laoțian, ministrul comunica
țiilor. lucrărilor publice și transpor- 

Sisane. membru su
pleant al C.C. al P.P.R. Laoțian, 
ministrul informațiilor, propagan
dei, culturii și turismului, Kham- 
phay Boupha, secretar de stat la 
M.A.E., Khampheuane Tounalom, 
ambasadorul R.D.P. Laos în Româ
nia, Khampheth Phengmuoni, mem
bru al Comitetului Național al Pla
nului, Soulima. șeful direcției finan
ciare a armatei de eliberare a Lao
sului, Bouasy Chaleunsouk, membru 
al Comitetului de documentare al 
C.C. al P.P.R. Laoțian, Sone Kham-

(Agerpres)

in tara noastră
regele belgienilor, împreună cu 
gina Fabiola. va efectua o vizită 
cială în țara noastră, intre 11—14 
tombrie a.c.

® Recoiîarea florii-soarelui
grabă incherată

începînd din această săptămînă, 
în toate unitățile agricole, și în 
special în cele din nordul tării, se 
va desfășura din plin semănatul 
griului. Din datele centralizate la 
ministerul de resort rezultă că 
pînă luni. 20 septembrie. în coope
rativele agricole și întreprinderile 
agricole de stat au fo<st însămîn- 
țate cu grîu circa 73 000 ha. Cele 
mai mari suprafețe le-au însămîn- 
țat cooperativele agricole din ju
dețele Galați — 21 la sută din plan, 
Botoșani — 17 la sută, Vrancea —16 
la sută, Suceava — 15 la sută. 
Există condiții și este necesar 
pretutindeni, comandamentele 
cale, conducerile și specialiștii 
unități să organizeze în așa
munca îneît pînă la 1 octombrie 
să se însămânțeze cel puțin 50 la 
sută din suprafața prevăzută 
grîu. Pentru aceasta se impune ca,
in primul rînd. să fie grăbite lu
crările de pregătire a terenului. în 
fiecare unitate trebuie să se asi
gure un front larg de lucru pen-

ca, 
lo- 
din 
fel

CU

re- 
ofi- 
oc-

Pînă acum au fost 
sută din suprafe- 
a se însămînta in

tru semănători, 
pregătite 45 la 
țele prevăzute . 
întreprinderile agricole de stat și 
42 la sută în cooperativele agricole. 
Totuși. în unele județe, această lu
crare se execută într-un ritm prea 
lent. Astfel. în cooperativele agri
cole din județele Sibiu. Brașov, 
Covasna au fost pregătite mai pu
țin de 25 la sută din suprafețele 
prevăzute a fi însămînțate cu grîu.

O atenție deosebită trebuie acor
dată recoltării florii-soarelui. po
rumbului. sfeclei de zahăr și altor 
culturi tîrzii. în mod special se 
cere ca. în timpul cel mai scurt, 
să se încheie recoltarea și depozi
tarea florii-soarelui, spre a se evita 
orice pierderi de producție. Organe
le și organizațiile de partid, coman
damentele locale, conducerile și 
specialiștii din unitățile agricole au 
datoria ca, printr-o temeinică orga
nizare a muncii, să grăbească atît 
însămînțările, cit și recoltarea cul
turilor tîrzii.

în pagina a ll-a : Situația pe țară și pe județe la re
coltarea florii-soarelui și relatări din județele Buzău și 
Satu-Mare privind însămînțarea griului.

Muncă spornică,
rezultate remarcabile

în întrecerea socialistă
Producții peste plan

• Siderurgiștii combinatului din 
Hunedoara au majorat la 120 000 tone 
cantitatea de fontă, oțel și cocs me
talurgic realizată peste prevederile 
de .plan de la începutull anului.

e Cu rezultate deosebite în între
cerea socialistă se prezintă la această 
dată și întreprinderile constructoare 
de mașini din municipiul și județul 
Brașov. Constructorii de tractoare, 
de pildă, raportează de pe acum că 
au înscris în grafice cei de-al 1 600- 
lea tractor fabricat peste prevederile 
de plan. Succese remarcabile au ob
ținut și colectivele de muncă de la 
„Rulmentul", întreprinderea de auto
camioane, „Electroprecizia“-Săcele, 
întreprinderea de utilaj chimic-Fă- 
găraș ș.a.

• Semnificative sînt și sporurile 
de producție realizate de colectivul 
uzinei „Ciocanul" Nădrag, care a în
deplinit de pe acum angajamentele 
asumate pe întregul an. în acest fel, 
întreprinderea a livrat în plus față 
de plan peste 300 tone lami
nate tablă, 1 000 tone piese turnate, 
peste 4 000 mașini de gătit și alte 
produse.

Țesături în sortimente 
variate

Intrarea în funcțiune 
de finisaj — la începutul 
a permis colectivului de 
prinderea textilă din Buzău să reali
zeze o gamă variată de noi sorti
mente de țesături. Astfel, pînă a- 
cum, aici au fost introduse în fabri
cație 10 articole, în 50 desene și 200 
poziții coloristice, toate concepute in 
atelierul propriu de creație. Paralel 
cu extinderea nomenclatorului pro
duselor, eforturile colectivului s-au 
îndreptat și spre îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan. încheierea 
celor 8 luni din acest an cu o depă
șire de 21 000 mip a producției pla
nificate a creat condiții prielnice 
realizării, la sfîrșitul primei decade 
din septembrie, a celui de-al 10-lea 
milion de mp țesături finisate, de la 
intrarea în funcțiune a întreprinderii. 
(Mihai Bâzu).

a secției 
anului — 
la între-

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Kaisone Phomvihane

Prin organizarea 
științifică

La întreprinderea „Electrotimlș11 
din Timișoara și-au găsit aplicară 
noi soluții de organizare științifică 
a producției. Astfel, datorită re- 
amplasării mașinilor în principalele 
hale industriale, a devenit disponibil 
un spațiu industrial de aproape 
4 000 mp, în care s-au montat noi 
utilaje tehnologice. Pe această cale, 
întreprinderea și-a dublat producția 
și a economisit mai mult de 5 mî- 

.lioane lei la fondurile de investiții. 
Creșterea potențialului productiv a 
fost urmată de o largă diversificare 
și înnoire a produselor, întreprin
derea „Electrotimiș" realizînd numai 
în acest an 165 de noi utilaje teh
nologice și mai mult de 850 de ti
puri de scule pentru industria elec
trotehnică.

Producție 
peste prevederi

Colectivele unităților Industriale 
din municipiul Călărași se înscriu cu 
noi și importante realizări în între
cerea socialistă. De la începutul anu
lui, producția marfă realizată peste 
prevederile planului de combinatul 
de celuloză și hîrtie, de întreprin
derea de materiale de construcții și 
întreprinderea de confecții din Că
lărași se ridică la 111,5 milioane lei. 
De menționat că, în luna august, 
planul la producția marfă a fost de
pășit cu 7,6 la sută, contribuția celor 
3 întreprinderi fiind concretizată în 
livrarea peste prevederi a 150 tone 
de celuloză, 55 tone de hîrtie, 700 
metri cubi prefabricate din beton, 
confecții-textile in valoare de peste 
5 milioane lei. în aceeași lună, pro
ductivitatea muncii a fost îndeplini
tă în proporție de 105,8 la sută. Și
rul realizărilor colectivelor celor trei 
unități industriale călărășene, în pri
ma decadă a lunii septembrie, con
tinuă cu noi depășiri ale prevederi
lor de plan : 67 tone de celuloză,
produse din beton armat și confecții 
metalice în valoare de 1 milion lei, 
confecții în valoare de peste 10 mi
lioane lei și alte produse. (Lucian 
Ciubotaru).

Tovarășe secretar general șl prim-ministru.
Dragi tovarăși și prieteni.
Ne este deosebit de plăcut să vă primim ca oaspeți 

dragi ai Republicii Socialiste România și să vă salutăm 
în mod cordial, pe dumneavoastră, tovarășe Kaisone 
Phomvihane. pe ceilalți soli ai poporului laoțian prieten, 
care sl-a cucerit, prin lupte grele, dreptul de a se dez
volta liber si stăpîn pe destinele sale. (Aplauze). ,

Poporul român și-a manifestat întreaga sa solidaritate 
șl a sprijinit lupta poporului laoțian pentru apărarea 
dreptului său sacru la libertate și independentă, la dez
voltare de sine stătătoare, potrivit voinței și aspirațiilor 
proprii. Ne produce o mare 
astăzi prilejul să vă întîlnim 
eroică a poporului laoțian a

Victoria poporului laoțian, 
a poporului cambodgian demonstrează încă o dată forța 
unui popor hotărît să pună capăt dominației străine, 
să-si asigure libertatea, dreptul de a fi stăpîn pe desti
nele sale. Știm că acum întregul popor laoțian, sub 
conducerea partidului său, este preocupat să lichideze 
urmările dominației imperialiste, ale exploatării colo
niale. să-si întărească independenta și să-și asigure dez
voltarea economico-socială nouă, făurirea unei vieți libere

satisfacție faptul că avem 
în condițiile în care lupta 
triumfat. (Aplauze).
a poporului vietnamez și

(Continuare în pag. a III-a)

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Delegația Partidului Popular Revoluționar Laoțian și 

a Guvernului Republicii Democrate Populare Laos este 
foarte fericită că face o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România, acest pămînt atît de fru
mos și de prosper.

Chiar de la sosirea noastră în frumoasa capitală a 
României sîntem foarte mișcați de primirea călduroasă, 
prietenească și de ospitalitatea sinceră pe care ni le-au 
rezervat tovarășul Nicolae; . Ceaușescu, ceilalți condu
cători ai partidului, ai guvernului și populația primi; 
toare a Bucureștiului. Permiteți-mi, și cu acest prilej, să 
exprim în numele delegației sincerele noastre mulțumiri.

Stimați tovarăși,
După victoria totală repurtată de poporul laoțian în 

revoluția sa națională democratică, este pentru prima 
dată cînd delegația Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian și a Guvernului Republicii Democrate /Laos 
efectuează o vizită oficială în Republica Socialistă 
România. Delegația noastră este fericită să împărtășească 
cu dumneavoastră imensa bucurie pe care o încercăm 
pentru victoria pe care am repurtat-o.

Poporul laoțian este mîndru de faptul că are tovarăși 
de arme eroici și harnici, precum poporul român.
(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)

fri timpul convorbirilor oficiale
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O DECOLTATUL FLORII ■SOARELUI
intirzierile să fie grabnic recuperate!

între culturile care 
se recoltează în aces
te zile este și floarea- 
soarelui — plantă 
oleaginoasă de mare 
valoare care s-a cul
tivat î.n acest an pe o 
suprafață de peste 
500 000 hectare, 
oolta este bună, 
Comparativ cu 
trecuți culesul a 
tîrziat cu circa două 
săpțămîni. Această si
tuație se datorește, în 
principal, 
vegetației, 
condițiilor 
deosebite — tempera
turi scăzute și umidi
tate ridicată în ulti
ma parte a verii. Po
trivit datelor centra
lizate la Ministerul 
Agriculturii și Indus
triei Alimentare, pînă 
ieri, 20 septembrie, 
floarea-soarelui a fost 
recoltată de pe 59 la 
sută din suprafețele 
cultivate în întreprin
derile agricole de stat 
și 54 la sută în coo
perativelie agricole. 
Așa cum rezultă din 
cifrele înscrise pe 
harta alăturată, exis-

tă diferențe mari în
tre județele situate în 
aceeași zonă și oare 
beneficiază de con
diții naturale asemă
nătoare în ce privește 
suprafețele de pe 
care s-a strîns recol
ta. Lucrările sint în- 
tîrziate îndeosebi în 
cooperativele agrico
le din județele Olt, 
Constanța și Tulcea, 
amintind numai pe 
cele unde coacerea 
este mai avansată. în 
ultima sa ședință, co
mandamentul central 
a indicat să fie luate 
măsuri ferme în ' ve
derea încheierii grab
nice a recoltatului în 
județele în care floa
rea-soarelui a ajuns 
la maturitate și in
tensificarea lucrări
lor jn celelalte județe. 
De asemenea, trebuie 
întreprinse acțiuni de 
masă pentru 
strînse manual 
tulele rămase 
trecerea 
astfel îneît din 
ta acestui an să 
risipească nici 
mînță.

a fi 
capi- 
dlupă 

combinelor, 
recol- 
nu se 
o să-

saTu
MAU

data de 20 septembrie a.c.

CONSTANȚA

Cifrele înscrise in perimetrulStadlul recoltării florii-soarelul la
fiecărui |udeț indică: suprafața recoltată, în procente, în cooperativele agricole, iar jos — 
în întreprinderile agricole de stat. In |udețâle notate cu o linie, unitățile agricole nu cultivă 

floarea-soarelui

în toată țara, in toate unitățile agricole

IMEDIAT, LA SEMĂNATUL GRIULUI
Comandamentul central pentru coordonarea lucrărilor agricole a 

Indicat ca in toate unitățile agricole să se treacă imediat la semăna
tul griului, iar specialiștii să asigure executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate, astfel incit în 1977 să se obțină recolte mari. Cum 
se îndeplinește această indicație ? lată ce ne relatează corespondenții 
noștri din județele Buzău și Satu-Mare.

BUZĂU. Din datele centralizate la 
direcția agricolă, pînă luni seara pre
gătirea patului germinativ în vede
rea însămînțărilor s-a făcut pe 55 la 
sută din suprafața planificată. Pînă 
la această dată au și fost insămîn- 
tate 4 215 ha cu orz și 5 000 ha cu 
grîu. în raidul întreprins în citeva 
cooperative agricole am desprins as
pecte semnificative pentru atitudinea 
responsabilă a lucrătorilor de pe 
ogoare în această bătălie a pregătirii 
viitoarei recolte de grîu.

Un prim popas l-am făcut la Glo- 
«Jeanu-Sărat, unitate care a realizat 
in acest an cea mai mare producție 
medie de griu din județ. Inginerul 
șef, Radu Gheorghe, se afla în tar
laua „Sălceanca" in mijlocul meca
nizatorilor. supraveghind calitatea 
lucrărilor de pregătire a terenului și 
semănatul griului. Aici, pe 350 hec
tare. lucrînd cu 8 grape cu discuri, 
două agregate cu grape cu nivelator 
și doi tăvălugi, mecanizatorii au în
cheiat pregătirea patului germinativ.

In urma lor, 4 semănători încorporau 
in sol sămînța cu o viteză zilnică de 
60 hectare ; la 28 septembrie, cele 600 
hectare amplasate după culturi tim
purii vor fi semănate integral cu 
griu.

Cooperativa agricolă din Pogoanele 
urmează să însămințeze 1 300 hectare 
cu griu. Și aici cele 622 hectare te
ren prevăzut pentru griu după pă- 
ioase au fost deja pregătite, iar agre
gatele de lucru din dotare au fost 
dirijate in urma celor 9 combine care 
recoltează floarea-soarelui. „Fiind 
necesară o înaintare mai rapidă a 
arăturilor pe solele din care se re
coltează floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr — ne spunea ing. Adrian Bă
nică, președintele cooperativei — am 
apelat la ajutorul unităților înveci
nate din consiliul nostru intercoope- 
ratist, de unde am primit pentru 
citeva zile 20 de tractoare cu pluguri". 
Lucrînd din plin duminică si luni, 
suprafața semănată cu griu a ajuns 
la 250 hectare.

în ultimul timp, pe unul din șan
tierele zonei industriale din Focșani, 
efectivul constructorilor aflati în e- 
videnta fișelor de pontai ale antre
prenorului general — Grupul de șan
tiere de construcții industriale și a- 
grozootehnice din Galați — s-a di
minuat considerabil. Echipe compac
te de lucrători au trecut „peste 
drum" si s-au aliniat din mers in 
frontul de muncă de pe șantierele 
altor două obiective industriale, care 
urmează să intre în producție anul 
viitor.

— Aici, la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice, ne aflăm 
intr-un stadiu foarte avansat al lu
crărilor de construcții si instalații — 
precizează ing. 
Mircea Momanu, 
șef de lot. Fieca
re obiectiv ce se 
realizează a fost- 
inclus intr-un 
program de ac
țiune cu sarcini 
precise pe fiecare
cum ne-am angajat, 
toate lucrările ce ne revin la data pe 
oare ne-am propus-o.

— Respectarea termenului, subli
niază ing. Simion Bigu. șeful punc
tului de lucru, este un angajament 
colectiv al constructorilor si benefi
ciarului. In scripte apare un efectiv 
redus de lucrători. în realitate, pe 
șantier, sîntem mult mai multi.

ȘL intr-adevăr, la punctele de lu
cru. în viitoarele hale de fabricație, 
numărul oamenilor îmbrăcati in sa
lopete de constructor este mult mai 
mare. Operatori chimiști. mecanici, 
electricieni, laboranți, adică angajați 
ai beneficiarului, 
cot cu montorii 
degajarea incintei 
teliere de urmele 
exigență și grijă,

Pe șantierele zonei 
industriale din Focșani

fie înlăturate intr-un timp cit mal 
scurt.

Așadar, preocuparea pentru trece
rea lâ producția de mase plastice în 
noua unitate se concretizează, în 
practică, in disciplină și ordine, 
în respectarea îndatoririlor de mun
că pe întreaga filieră a șantie
rului, a lucrătorilor ce concură 
la construirea și punerea în func
țiune a acestui obiectiv indus
trial. Asemenea metode eficiente 
de muncă sint generalizate pe toate 
șantierele din zona industrială a Foc- 
șaniului, promotorii acestora fiind 
organizațiile de partid, activiștii cu 
munci de răspundere ai orgapelor 
județene și municipale de

Trebuie 
niată, 
preocuparea

Deși terenul era pregătit pe 200 hec
tare. la cooperativa a'gricolă Cara- 
gele. ing. Nicolae Talagai nu dăduse 
startul însămînțărilor, motivînd că 
din experiența altor ani începerea 
semănatului înainte de 20 septembrie 
duce la recolte mici. Dar aici recol
tele anului acesta la griu nu s-au 
ridicat decît la 70 la sută din media 
pe județ, tocmai datorită întîrzierii 
semănatului. De aceea considerăm 
că in această cooperativă trebuie 
fructificate din plin zilele optime 
mai cu seamă că in zonă. îndeobște 
secetoasă, se înregistrează accentua
te pierderi de umiditate. De aceeași 
părere a fost și directorul general al 
direcției agricole, care ne însoțea în 
raidul nostru întreprins pe ogoarele 
județului Buzău. (Mihai Bâzu).

.. sJ, iujcZ)iiL
SATU-MARE. Sub semnul unei 

responsabile angajări pentru asigu
rarea unor recolte sporite, 
zile s-a declanșat din plin 
de insămințare a griului 
53 200 hectare. Date fiind 
specifice din acest an — 
vegetației și deci a momentului re
coltării la o serie de culturi premer
gătoare griului, care ar putea cauza 
întîrzierea semănatului la griu, 
timpul ploios din ultimele zile — bi
roul comitetului județean de partid a 
indicat conducerii direcției agricole 
județene, specialiștilor din unitățile 
agricole și de mecanizare să acționeze 
cu maximă operativitate pentru elibe
rarea terenurilor de culturile de car
tofi. sfeclă, floarea-soarelui, po
rumb etc., de îndată ce au atins sta
diul de coacere, pentru a se permite 
apoi trecerea neintîrziată la efectua
rea semănatului în timp optim.

La C.A.P. Apa — care are de in- 
sămînțat 400 hectare cu griu — in
ginerul-șef, Nicolae Krausz, ne-a vor- 
vit cu satisfacție despre munca fără 
preget a mecanizatorilor. „Terenul 
pentru semănat — ne-a spus el — 
este în cea mai mare parte pregătit 
și aceasta s-a făcut prin 2—3 discuiri. 
Noi controlăm pas cu pas munca me
canizatorilor. impunîndu-le să nive
leze terenul prin discuiri de-a curme
zișul oriunde au trecut cu vederea a- 
cest amănunt".

în aceste 
campania 
pe cele 
condițiile 

întîrzierea

Dacă astfel se prezintă situația In 
majoritatea unităților, cu atit mai 
mult nu pot fi trecute cu vederea u- 
nele cazuri de superficialitate în pre
gătirea terenului și la semănat. Așa, 
bunăoară, la C.A.P. Supuru de Jos 
semănatul se făcea intr-un pat ger
minativ bolovănos. Mecanizatorul 
Vasile Mateoc ne-a spus că „te
renul cu bolovani este ideal pentru 
semănătură în condițiile actuale, pen
tru că «aerisește» solul", căutînd să 
ne demonstreze că în caz contrar pe 
un teren prea bine prelucrat s-ar 
forma, chipurile, o crustă groasă 
după ploi, care ar „sufoca" sămînța. 
Surprinde însă, după spusele meca
nizatorului. că această „agrotehnică" 
poartă și girul specialistului unității 
(inginerul-șef fusese in „control1' pe 
terenul respectiv, neavînd nimic de 
obiectat). Nu e de mirare că an de 
an cooperativa a realizat producții 
slabe de grîu, fapt criticat, de altfel, 
și în biroul comitetului județean de 
partid, care a analizat la fața locului 
activitatea desfășurată de comitetul 
comunal de partid din raza comunei 
în domeniile economic, politic și so
cial. (Octav Grumeza).

zi, pentru ca, așa 
să terminăm

partid, 
subli- 

totodată, 
mi

nisterelor și a 
centralelor de re
sort pentru asi
gurarea condiții
lor necesare des- 

judicioase a activi-

muncesc cot la 
și constructorii la 
și a viitoarelor a- 

santierului. Cu 
____ beneficiarul a în

ceput de fapt și recepția lucră
rilor, chiar dacă pardoselile și grin
zile păstrează încă mirosul proas
păt de ciment și var. Si acolo unde 
eventuale remedieri se impun, nu 
se dă în lături să dea o mină de a- 
jutor constructorului. în limita posi
bilităților. Chiar simpla observație 
făcută la timp este de un real folos 
atunci cind întilnesti / receptivitatea 
cuvenită. Și, de regulă, așa se pe
trec lucrurile pe acest șantier. In 
ziua raidului nostru am fost marto
rii unei discuții purtate între repre
zentantul beneficiarului si cel al 
Trustului de izolații pentru lucrări 
industriale din București. Ei au exa
minat cu atenție calitatea lucră
rilor și, pe loc, stabileau măsuri 
pentru ca unele erori de execuție să

fășurării cit mai _ 
tătii de finalizare a investițiilor. A- 
ducem totuși in atenția organelor a- 
mintite unele probleme care presu
pun o rezolvare cit mai grabnică.

în hala principală de producție se 
află în restantă realizarea a circa 

. 1 500 mp de pardoseli. Cauza ? Lip
sește documentația (executant Insti
tutul de proiectări pentru uzine chi
mice din București), și aceasta da
torită întîrzierii cu care au sosit u- 
nele utilaje din import si anumiți 
furnizori de utilaje din tară se află 
în restanță cu livrările : întreprin
derea de utilaj chimic Găești — părți 
de instalații pentru transport pneu
matic ; I.M.U.C. București — două 
schimbătoare de căldură. Mai sint 
citeva zile pină la încheierea 
acestui trimestru și de la între
prinderea mecanică Sibiu (termenul 
nu este depășit) se așteaptă livrarea 
anumitor utilaje. Un efori în plus 
din partea întreprinderilor furnizoare 
de utilaje ar însemna timp ciștigat 
pentru viitoarea producție a între
prinderii de la Focșani. Și cum nu 
ne mai desparte o perioadă de timp 
prea îndelungată pînă la intrarea în 
funcțiune a primei capacități de pro
ducție, se impune ca și centrala de 
resort să urgenteze soluționarea pro
blemei legate de asigurarea dotărilor 
pentru laboratoarele 
absolut 
tivității 
mice.

întreprinderii, 
necesare bunului mers al ac- 
noii unități a industriei chi-

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii'

Colectivul întreprinderii „Balanța" 
din Sibiu, unitate reprezentativă a 
industriei constructoare de mașini, 
are de realizat în acest cincinal im
portante sarcini privind dotarea eco
nomiei naționale cu aparatură de 
măsură și control, elemente hidro
pneumatice. utilaje pentru industria 
textilă' ș.a„ fiecăreia din aceste gru
pe de produse fiindu-i caracteristice 
nivelul tehnic si complexitatea ridi
cate. Discutind cu specialiștii între
prinderii, cu numeroși muncitori, 
maiștri și tehnicieni, aceștia au fost 
unanimi în a aprecia că. în perioada 
cincinalului actual. „Balanța" își va 
adinei specializarea in profilul ra
murii. acțiune care atrage după 
sine însemnate avantaje în dome
niul organizării producției, folosirii 
la capacitatea maximă a mașinilor 
și utilajelor, ridicării calității și în
tăririi competitivității produselor, 
sporirii accentuate a productivității 
muncii. Acestea sint repere esen
țiale ale unei activități industriale 
eficiente, dinamice, subliniate de 
conducerea partidului in ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
ai P.C.R. din 18 august a.c. Dintre 
acestea ne-am oprit asupra creșterii 
productivității muncii. Din două 
motive. Primul: în 1976. colectivul de 
aici are de făcut un adevărat salt 
în ce privește productivitatea mun
cii. nivelul la acest indicator fiind 
superior cu 32 Ia sută fată de anul 
trecut. Apoi : realizarea productivi
tății muncii planificate constituia, in
tr-o perioadă nu prea îndepărtată, o 
cerință neîmplinită în întreprinderea 
sibiană.

— Faptul că programul de fabri
cație pe întreg cincinalul a fost sta
bilit din vreme — în august 1975 era 
definitivat — ne-a permis să fun
damentăm un plan amplu de mă
suri tehnico-organizatorice. cu res
ponsabilități precise, vizînd creșterea 
accentuată a productivității muncii, 
ne spune tovarășul Aurel Ocoș. 
directorul întreprinderii. Practic, 
fiecare produs si reper pe care îl 

^fabricăm pînă in 1980 va fi realizat

<

întreprinderea de mașini electrice din Capitald : o ultimâ verificcre a produselor înainte de a fi expediate beneficiarului

Stăruind cu grijă și răspundere in 
aplicarea consecventă a indicațiilor 
conducerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
de partid, la promovarea unor forme 
eficiente și operative de urmărire a 
înfăptuirii hotăririlor. biroul Comi
tetului județean de partid Maramu
reș a ciștigat o bună experiență in. 
folosirea colectivelor complexe de 
control. Desigur, formele și mijloa
cele utilizate in acest scop sint di
verse. dar coordonatele lor princi
pale constau în antrenarea largă a 
tuturor comuniștilor, colectivelor de 
oameni ai muncii la îndeplinirea 
hotăririlor, asigurarea prezentei per
manente a activiștilor cu munci, de 
răspundere în unitățile economico- 
sociale in vederea soluționării ope
rative și eficiente a problemelor ce 
se ridică în procesul de înfăptuire 
a politicii partidului si statului, a 
propriilor noastre hotărîri.

în ultimul timp, biroul comitetu
lui nostru județean a acționat cu 
mai multă fermitate pentru crearea 
condițiilor necesare ca activiștii cu 
munci de conducere, instructorii 
secțiilor, cele mai bune cadre de la 
organele județene de sinteză, acti
viștii organizațiilor de masă și ob
ștești să-și desfășoare activitatea in 
cea mai mare parte pe teren, în or
ganizațiile • de partid. în unitățile 
economice din județ parti clipind la 
activitatea colectivelor de control 
complex conduse de un secretar sau 
un alt membru al biroului comite
tului județean de partid. Evident, 
pentru efectuarea unui control sol
dat cu soluții practice nu sint de 
ajuns două-trei zile. Tocmai pentru 
aceasta, programul colectivelor com
plexe se stabilește, în funcție de 
problemele ce se ridică, la 5—7 zile 
sau chiar mai mult. In felul acesta 
efectuăm un control mai profund 
în toate domeniile, dăm un ajutor 
mai concret organizațiilor de partid 
tocmai pentru că acest mijloc de în
drumare oferă posibilități sporite de 
evaluare a stadiului îndeplinirii ho
tăririlor conducerii partidului, a mă
surilor proprii, precum și de coor
donare mai judicioasă a acțiunilor în
treprinse,. evitirjdu-se paralelismele- 

Colectivele complexe de control 
acționează de fiecare dată pe baza 
unei tematici care are în vedere 
problemele de fond ale activității 
organului de partid. Noi ne-am pro
pus ca în decurs de cel mult doi

ani să fie controlate cu ajutorul 
unor asemenea colective complexe 
toate comitetele municipale, orășe
nești și comunale de partid din ju
deț. în consecință, in perioada ia
nuarie 1975 — septembrie 1976 au 
fost cuprinse în acest control 2 mu
nicipii. 5 orașe și 55 comune din 
cele 62, urmind ca pînă la finele 
anului să fie controlate și celelalte.

Neîndoielnic, avem în vedere 
efectuarea unui asemenea control 
cu prioritate acolo unde se simte 
nevoia acestuia și unde mai sint re
zerve încă nevalorificate, 
piu, în acest an au fost 
organele și organizațiile 
din minerit și metalurgia 
unde se ridicau probleme

De exem- 
contaoiate 

de partid 
neferoasă, 
cu privire

la punerea in valoare a zăcăminte
lor de metale neferoase și valorifi
carea metalelor din minereuri și din 
produsele secundare. La acest con
trol am fost sprijiniți de cadre de 
bază și specialiști din conducerea 
Consiliului centrai de control mun
citoresc și de la Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei. Concluziile 
care s-au desprins în urma contro
lului efectuat au fost prezentate în- 
tr-o ședință de lucru a Biroului 
comitetului județean de partid, la 
care au participat membrii organu
lui județean, cadrele care lucrează in 
sectoarele geologic, minier și meta
lurgic. Totodată, eile au stat la baza 
elaborării unui program de măsuri 
cu sarcini concrete pentru comite
tele de partid și organizațiile de 
bază, conducerile centralei și ale ex
ploatărilor miniere cu privire la 
creșterea bazei de materii prime, 
îmbunătățirea gradului de recupera
re și valorificare a metalelor nefe
roase din materiile prime și din 
produsele secundare, precum și ri
dicarea calității concentratelor.

Comitetele de partid și organiza
țiile de bază au acționat energic 
pentru reducerea pierderilor de mi
nereu și de concentrate, creșterea 
vitezelor de săpare la lucrările mi
niere. atragerea în circuitul eco
nomic a rezervelor geologice situate 
in panouri izolate și greu accesibile, 
militînd totodată pentru creșterea 
răspunderii fată de îndeplinirea 
acestor sarcini. Efectul tuturor aces
tor măsuri se regăsește și în rezui-

Foto : C. Stoicescu

țațele înregistrate pe 8 luni din 
acest an de către centrala minelor 
și metalurgiei neferoase : la pro
ducția industrială globală planul a 
fost realizat în proporție de 102,2 
la sută, la producția marfă — 101,4 
la sută, iar la productivitatea muncii 
— 101,1 la sută.

Pe baza indicațiilor conducerii su* 
perioare de partid și de stat, co
lective complexe de control conduse 
de membri ai biroului județean de 
partid, împreună cu comitetele co
munale de partid și organizațiile de 
bază au analizat situația economico- 
finandară a tuturor cooperativelor 
agricole slab dezvoltate din județ, 
întocmind, pentru fiecare, programe 
proprii de redresare economică. Au 
fost stabilite măsuri pentru folosi
rea cit mai judicioasă a fondului 
funciar, de extindere a mecanizării 
și chimizării agriculturii, de moder
nizare, îndesire și extindere a li
vezilor existente. De asemenea, s-au 
luat măsuri de sporire a eficienței 
activității din zootehnie privind 
realizarea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea stării de reproducție 
a acestora, asigurarea bazei furaje
re, permanentizarea îngrijitorilor etc.

Pe aceeași linie se înscriu și alte 
măsuri politice și organizatorice ce 
s-au luat ca urmare a concluziilor 
rezultate din efectuarea unor con
troale complexe, care dau posibili
tatea unor analize temeinice^ a stă
rilor de lucruri și care oferă multe 
soluții pentru viitor. Astfel, la ni
velul comitetului județean de partid 
și al comitetului executiv al con
siliului popular județean, un număr 
de 32 de cadre cu munci de condu
cere au fost învestite cu responsa
bilitatea bunei organizări a muncii 
in cite 2—5 cooperative agricole slab 
dezvoltate. In acest context se în
scrie și acțiunea întreprinsă de co
mitetul județean de partid pentru 
stabilirea unor unități de stat care, 
printr-o eficientă patronare a coo
perativelor care au nevoie de aju
tor. să sprijine și să contribuie efec
tiv la realizarea obiectivelor fixate 
pentru redresare. Pină în prezent, 
secretariatul comitetului județean 
de partid a analizat activitatea des
fășurată de 18 comitete comunale 
da partid, cuprinzir.d 37 C.A.P.-uri, 
cu privire La modul de realizare • 
sarcinilor prevăzute în programele 
de redresare, acțiunea fiind in curs 
de desfășurare și. desigur, în per
manență pe agenda noastră de lu
cru. Asemenea controale efectuate 
de colective complexe au avut loc 
și în organizațiile de partid din în- 
vățămînt. pe linia înfăptuirii pro
gramului ideologic elaborat de Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste. precum și în domeniul 
muncii de primire în partid, a mai 
bunei pregătiri si folosiri a cadre
lor etc.

Desigur, se cuvine să apreciem că, 
obținînd 
avem 
tru a 
diții 
dului . „ . .__  .
activității de coordonare și control. 
Conștient! de îndatoririle ce ne re
vin. ne străduim să acționăm și mai 
intens pe linia creșterii rolului de 
conducător politic al organizațiilor 
de partid în toate domeniile de ac
tivitate, pentru întărirea 
răspunderii, pentru 
exemplară a hotăririlor 
și

succesele amintite, mai 
totodată multe de făcut pen- 
realiza în cele mai bune con- 
indicațiile conducerii parti- 
cu privire la îmbunătățirea

disciplinei, 
înfăptuirea 
partidului

statului nostru.
Vasile DANCOȘ 
secretar al Comitetului județean
Maramureș al P.C.R.La insămințarea griului, pe ogoarele C A P. Pogoanele, județul Buzâu

cu o productivitate superioară, ob
ținută pe baza perfecționării organi
zării muncii și a tehnologiei. In plus, 
avem în vedere măsuri de organi
zare generală mai bună a unor secții 
și sectoare, a unor activități.

— Am început să transpunem in 
practică acest program cuprinzător 
de creștere a productivității muncii,

fiind obținută pe seama ridicării 
productivității muncii. Aceste suc
cese demonstrează că atunci cînd se 
pornește serios la treabă, cînd în
tregul colectiv cunoaște bine sarci
nile pe care le are de îndeplinit și 
își stabilește in amănunt „strategia" 
realizării lor. așa cum este și cazul 
constructorilor de mașini sibieni,

operație se efectua greoi, nu de pu
ține ori trebuia să încetinim ritmul 
la montaj, pentru că se adunau aici 
zeci de cîntare. ne spune șeful de 
echipă Gheorghe Costinaș. Astfel, 
„mincăm" din timpul de lucru a 
zeci de muncitori de la linia de mon
taj. Acum, cind folosim un aparat 
de verificare automată, realizat in

PRODUCTIVITATEA MAI ÎNALTĂ
se întemeiază pe

tă durata fabricației este acum cu 
3.3 ore mai scurtă. Aceste comparații 
ilustrează clar rodul preocupării con
stante pentru creșterea productivi
tății muncii, obiectiv realizat însă 
nu prin sporirea eforturilor fizice aie 
muncitorilor, ci prin intermediul me
canizării și automatizării, investiției 
de inteligentă proprie.

în hala mașinilor-unelte. organiza
rea superioară a însemnat producti
vitate superioară. începînd din luna 
aprilie, cînd s-au reamplasat fluxu
rile tehnologice. mașinile-unelte 
fiind grupate pentru lucrul simultan 
al unui muncitor la mai multe 
laje. cînd aprovizionarea de la 
gazia de piese intermediare 
optimizată, secția lucrează cu 
ductivitate cu 20 la sută mai

— Desigur, nu a fost ușor
paralel cu îndeplinirea planului de 
producție să realizăm și aceste lu
crări de organizare, ne relatează 
șeful secției, inginerul Nicolae Ie- 
binca. Dar comuniștii secției. între
gul colectiv au socotit că este în 
avantajul uzinei să o facem cit mai 
repede. Mecanicii Ion Apolzan. Toma 
Duncu. Luca Vasile si Stoica Dumi
tru. maistrul Alexandru Simion și 
inginerii Vasile Dîrzu si Gheorghe 
Dănilă au fost sufletul acestei ac
țiuni. Am pus atunci cu toții umă
rul, dar acum lucrăm mai lesne, 
spornic.

Asemenea fapte exemplare 
muncă am intilnit si în secția 
elemente hidropneumatice și in 
pentru utilaje textile. Peste tot.
ta pentru sporirea productivității 
este la ordinea zilei. Bunele rezul
tate obținute pină acum trebuie să 
constituie pentru colectivul între
prinderii. pentru organizația ei de 
partid punctul de pornire în pregă
tirea viitoarelor succese in această 
direcție, de ridicare a eficientei eco
nomice.

uti- 
ma- 
fost 
pro-

a 
o 
mare, 

ca în

ORGANIZARE SUPERIOARA
convinși fiind că totul depinde de 
forța colectivului, de puterea mobi
lizatoare a organizației de partid, de 
exemplul comuniștilor, a adăugat 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere, tov. loan Pralea. Fap
tul că unele din măsurile stabilite au 
fost înfăptuite în avans, că zeci și zeci 
de muncitori și-au adus contribuția 
lor de inteligență tehnică la îmbu
nătățirea unor soluții propuse arată 
convingător că am pășit cu dreptul 
în acțiunea de creștere substanțială a 
productivității muncii.

Această apreciere are deplină aco
perire în fapte. O atestă și rezulta
tele obținute de la începutul anului. 
In opt luni, productivitatea prevăzu
tă nu este numai îndeplinită, dar și 
depășită cu circa 2 procente, întrea
ga producție realizată peste plan de 
harnicul colectiv de la „Balanța", 
care se ridică la 5,5 milioane lei,

Din experiența 
întreprinderii „Balanța 

din Sibiu

prevederile de plan se înfăptuiesc 
cu succes.

Iată, de la fața locului, din sec
țiile de producție, citeva secvențe 
semnificative pentru ceea ce în
seamnă acțiunea desfășurată pentru 
o înaltă productivitate a muncii la 
„Balanța" din Sibiu.

Linia de montaj pentru 
Aici, punctul „cheie" il 
operația de verificare și 
— și aceasta 
montaj, cit și 
dusului finit.

— Cu cîtva

atit pentru 
pentru

cîntare. 
constituie 
etalonare 
viteza de

calitatea pro-

timp in urmă, această

întreprinderea noastră, am „aliniat" 
și această operație la viteza generală 
a benzii de montaj. Ciștigul este 
dublu : pe lingă o etalonare mai 
exactă a cîntarclor, a crescut cu 20 
la sută și productivitatea muncii in 
atelierul nostru.

Inginerul E. Schuler, care ne în
soțește. ne arată alte citeva dispozi
tive și utilaje realizate prin auto- 
utilare, care permit obținerea unor 
însemnate sporuri de productivitate : 
basculele transportabile, linia de 
vopsire automată — ce va intra 
peste puțin timp în funcțiune — ș.a, 
sint mijloace tehnice care au per
mis și vor permite reducerea sim
țitoare a manoperei necesare fina
lizării produselor. Timpul necesar 
pentru producerea unei balanțe de 
gospodărie, în acest an s-a redus cu 
2,5 ore ; pentru balanța semiautoma-

mai

de 
de 

cea 
lup-

Dan CONSTANTIN
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si fericite. Ca prieteni sinceri ai po
porului laoțian, ca națiune care a 
cunoscut ea însăși dominația străină. 
Știm ce înseamnă lupta pentru cu
cerirea independenței și făurirea 
unei vieți noi, problemele ce trebuie 
soluționate pe calea dezvoltării eco- 
nomjco-sociale — și vă urăm din 
toată inima să realizați cu succes 
marile sarcini pe care vi le-ați pro
pus. (Aplauze).

Vizita pe care o faceți în România 
este o expresie a bunelor relații de 
prietenie si solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian, dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Populară Laos — 
relații care s-au dezvoltat în condi
țiile grele ale luptei împotriva do
minației imperialiste, pentru cuce
rirea independenței. Dorim ca aceste 
relații să se dezvolte în noile condi
ții in domeniile economic, cultural, 
tehnico-știintific, în edificarea noii 
orînduiri sociale.

Vizita dumneavoastră în țara 
noastră vă va oferi posibilitatea să 
cunoașteți nemijlocit unele din rea
lizările poporului român, viața și 
©reocupările sale, dorința sa de a 
itrăi în pace și colaborare cu toate 
popoarele lumii. Veți avea posibili
tatea să cunoașteți modul în care 
întregul nostru popor înfăptuiește 
neabătut istoricele hotărîri ale Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român. Programul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România. (Aplauze).

Tovarășe secretar general și prim- 
ministru.

In viața internațională au loc pro
funde transformări revoluționare, 
sociale și naționale, afirmarea tot 
mai puternică a voinței popoarelor 
de a pune capăt politicii imperia
liste și colonialiste, neooolonialis- 
mului, de a-și asigura dezvoltarea 
liberă potrivit voinței proprii, de a 
fi stăpine pe bogățiile naționale, de 
a conviețui intr-un climat de co
laborare. securitate și pace. Aceste 
schimbări au determinat un curs 
nou, de colaborare, trecerea spre o 
politică de destindere în viata in
ternațională. Sîntem însă conștienți 
că în lume mai sint încă forțe im
perialiste, reacționare, care pot 
pune in pericol cursul destinderii și 
pacea internațională. Iată de ce 
România și Partidul Comunist Ro
mân se pronunță pentru întărirea 
solidarității tuturor forțelor progre
siste, antlimperialiste, pentru reali
zarea în viata internațională a unor 
relații noi. bazate pe deplina ega
litate in drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne, re
nunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța în raporturile dintre state, 
în acest spirit, România participă 
activ la viața internațională, iși 
aduce întreaga sa contribuție la so
luționarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane, la Întărirea 
colaborării între popoare, la cauza 
păcii.

Acționăm cu toată hotărirea pen
tru înfăptuirea securității în Eu
ropa. pentru transformarea ei in
tr-un continent al colaborării egale 
între toate statele, pentru lichidarea 
încordării și, mai cu seamă, a ma
relui potențial militar care s-a acu
mulat în Europa, pentru o politică 
nouă, care să asigure dezvoltarea 
liberă a fiecărui popor.

Știm că pe toate continentele mai 
sint încă multe probleme de solu
ționat. Asemenea probleme sint și 
în regiunea în care se află țara 
dumneavoastră, regiune unde se 
pun încă multe probleme legate atit 
de lichidarea urmărilor dominației 
imperialiste, cît și de asigurarea co
laborării și dezvoltării economice și 
sociale independente.

România acordă un sprijin activ 
mișcărilor de eliberare națională în 
lupta lor pentru lichidarea deplină a 
dominației străine și pentru cucerirea 
independentei și iși afirmă convin

începerea
(Urmare din pag. I)

vanevongsa, șeful de cabinet al mi
nistrului informațiilor, propagandei, 
culturii și turismului, Nouxay Hxay, 
șeful de cabinet al ministrului co
municațiilor, lucrărilor publice și 
.transportului, Soulivong Phrasithi- 
deti, șef de departament în M.A.E., 
Champheng Bounnapol, șeful de
partamentului asistență și colabo
rare economică din Comitetul Na
țional al Planului, Ponmec Dalaloy, 
șeful de cabinet al ministrului să
nătății publice.

în numele Partidului Popular Re
voluționar Laoțian și al Guvernului 

gerea că este aproape momentul 
cînd colonialismul va fi pe deplin 
lichidat în toate continentele. (A- 
plauze).

Tara noastră s-a pronunțat în mod 
hotărît pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state pe calea 
tratativelor pașnice. în acest spirit 
acționăm pentru soluționarea proble
melor din Cipru, a celor dintre Gre
cia și Turcia, precum și pentru in
staurarea unei păci trainice și drepte 
în Orientul Mijlociu, care să asigure 
tuturor popoarelor dezvoltarea libe
ră. independentă.

Ne pronunțăm cu hotărire pentru 
înfăptuirea concretă a măsurilor de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru ca uria
șele cheltuieli care apasă greu pe 
umerii popoarelor să fie îndreptate 
spre dezvoltarea economico-socială, 
ca minunatele cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane să fie puse în 
slujba progresului, civilizației, bună
stării și fericirii tuturor națiunilor.

Omenirea este confruntată astăzi 
cu una din problemele fundamentale 
ale dezvoltării sale, și anume aceea 
a lichidării stării de subdezvoltare
— rezultat al politicii imperialiste și 
colonialiste — pentru a asigura un 
progres mai rapid al țărilor sărace, 
pentru realizarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Viața, evenimentele demonstrează 
cu putere că nici o problemă inter
națională nu mai poate fi soluțio
nată doar de cîteva state. Se impun 
o democratizare a vieții internațio
nale, participarea activă la soluțio
narea problemelor complexe a tutu
ror statelor — indiferent de mărimea 
lor — și, în primul rînd, crearea con
dițiilor pentru ca țările mici și mij
locii, țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate să poată lua parte activ 
la rezolvarea problemelor care preo
cupă astăzi omenirea.

România acordă o atenție deose
bită creșterii rolului Organizației 
Națiunilor Unite și al altor organisme 
internaționale care asigură partici
parea la viața mondială a tuturor 
popoarelor.

Doresc să menționez că, ținînd 
seama de complexitatea problemelor 
internaționale, România consideră că 
este necesară întărirea colaborării și 
unității tuturor țărilor socialiste, a 
tuturor popoarelor care luptă pentru 
independență, a tuturor forțelor an- 
tiimperialiste și progresiste. în acest 
spirit, România este hotărită să con
lucreze cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, să-și 
aducă și în viitor contribuția activă 
la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră, a. 
unei lumi a păcii și colaborării 
egale între popoare.

în încheiere, doresc, tovarășe 
secretar general și prim-ministru, 
să exprim convingerea că vizita 
dumneavoastră si convorbirile ce le 
vom avea în continuare vor duce 
la identificarea posibilităților de a 
dezvolta o colaborare largă în di
ferite domenii de acUVitatei vor 
constitui un moment nou_ îa_-ridi
carea pe o treaptă- superioară a 
conlucrării dintre partidele și po
poarele noastre, atit pe plan bila
teral, cît și pe arena internațională
— ceea ce corespunde pe deplin in
tereselor celor două țări, cauzei 
socialismului, păcii "țî— wiuUnlUU \ 
între toate popoarele. (Aplauze).

Cu această convingere, doresc să 
toastez :

— pentru sănătatea tovarășului 
Kaisone Phomvihane. secretar gene
ral al partidului și prim-ministru al 
Republicii Democrate Populare 
Laos ;

— pentru progresul și bunăstarea 
poporului laoțian prieten ;

— pentru prietenia si colaborarea 
trainică dintre România și Laos, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Lao
țian ;

— pentru o colaborare trainică în
tre popoare, pentru pace ! (Aplauze).

In sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze).

convorbirilor oficiale
Republicii Democrate Populare 
Laos, tovarășul Kaisone Phomvihane 
a exprimat sinoera recunoștință și 
sentimentele de gratitudine Partidu
lui Comunist Român și secretarului 
său general, guvernului și poporului 
român pentru solidaritatea manifes
tată, pentru ajutorul internaționa
list acordat luptei poporului laoțian 
pentru independentă, suveranitate 
și unitate, pentru apărarea dreptu
lui sacru la o existență pașnică și 
liberă.

în timpul convorbirilor au fost 
subliniate cu satisfacție relațiile de 
strînsă prietenie, solidaritate și co
laborare existente între Partidul

(Urmare din pag. I)
Știm ce a făcut poporul român în 
lupta sa pentru independenta națio
nală și pentru construirea socialis
mului. Cunoaștem că sub conducerea 
dinamică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a Partidului Comunist 
Român, poporul român a scris 
o frumoasă pagină în istorie. 
Acum 32 de ani. în condiții 
deosebit de grele. clasa mun
citoare. poporul român și armata sa, 
dind dovadă de un deosebit eroism, 
de spirit internationalist si sprijinin- 
du-se pe solidaritatea națională, în 
condițiile victoriilor armatelor sovie
tice, au dus la bun sfîrșit lupta îm
potriva fascismului, a hitlerismului, 
pentru eliberarea națională și au in
staurat apoi Republica Populară Ro
mână. De atunci, clasa muncitoare 
și poporul român au obținut un pro
gres neîntrerupt.

Prin transformări sociale, poporul 
român a construit socialismul, 
iar prin realizarea planurilor cinci
nale, recent a cincinalului 1971—1975, 
s-a angajat în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
ceea ce i-a permis să iasă din mi
zerie și din înapoiere. România a 
devenit astfel una din țările cu o 
industrie puternică, cu o agricultu
ră înaintată, cu o știință, o cultură 
și o tehnică dezvoltate, o puterni
că apărare națională și un presti
giu international mereu mai mare. 
Poporul român se poate astfel bucu
ra de o viață care devine cu fiecare 
zi mai bună.

Toate acestea constituie rodul con
ducerii de către Partidul Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a știut să 
aplice în mod creator marxism-le- 
ninismul la condițiile României.

Prin lupta desfășurată, prin reali
zarea planului cincinal 1976—1980, 
elaborat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., este sigur că poporul ro
mân va fi în măsură să dezvolte 
bazele materiale, științifice și teh
nice ale socialismului multilateral 
dezvoltat, pregătind astfel condiții 
favorabile înaintării spre comunism.

Victoriile obținute de poporul ro
mân sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sînt mărețe. 
Ele au contribuit in mare măsură la 
întărirea forțelor păcii, independen
ței naționale, democrației și progre
sului social. Ele constituie în același 
timp o mare încurajare pentru po
porul laoțian, care realizează sarcini
le trasate de Partidul Popular Revo
luționar Laoțian ; ele constituie, tot
odată, o încurajare pentru popoare
le progresiste din lumea întreagă.

Urăm poporului român succese și 
mai strălucite în realizarea planului 
cincinal 1976—1980, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
în acest moment, mai mult ca ori- 

cînd, poporul nostru poate fi fericit 
și plin de încredere. Intr-adevăr, 
după cum știți, țara noastră și-a 
pierdut timp de mulți ani indepen
dența și libertatea. Poporul nostru 
a trăit în cele mai mari suferințe și 
umiliri, sub dominația imperialismu
lui, a feudalismului și valeților lor. 
însă poporul laoțian a dus dintot- 
deauna o luptă neîncetată. îndeosebi 
în ultimii 30 de ani poporul laoțian, 
strins unit cu poporul vietnamez și 
poporul cambodgian, a dus o luptă 
grea, plină de obstacole și de sacrifi
cii, împotriva agresorilor colonialiști 
și neocolonialiști.

Sub conducerea Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, care a apli
cat în mod creator marxism-leninis- 
mul la condițiile din Laos, poporul 
laoțian a putut să pună capăt colo
nialismului și neocolonialismului. El 
a abolit monarhia, care devenise 
anacronică, și a instaurat, la 2 de
cembrie 1975, Republica Democrată 
Populară Laos. Această victorie con
sacră desăvîrșirea revoluției națio
nale democratice laotiene si inaugu
rează o eră nouă pentru revoluția

Comunist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Laoțian. între 
România și Republica Democrată 
Populară Laos. Totodată, a fost re
levată dorința comună ca în actua
lele condiții — cînd poporul laoțian 
a trecut la edificarea noii sale vieți 
— să se dezvolte conlucrarea pe 
plan politic, economic, tehnico- 
știintific și cultural, să se realizeze 
o cooperare largă și rodnică între 
cele două țări, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, de 
înțelegere și respect reciproc. 

laoțiană, aceea a transformării socia
liste și a construcției socialiste. (A- 
plauze).

Această victorie împreună cu ace
lea din Vietnam și Cambodgia au 
contribuit la întărirea sistemului so
cialist mondial și la creșterea for
țelor antiimperialiste.

De aproape un an de zile, muncim 
pentru întărirea puterii populare, 
vindecăm rănile războiului, ne stră
duim să normalizăm producția și să 
creăm condiții pentru ca poporul 
nostru să ducă o viață normală. în 
acest sens, am mobilizat poporul să 
producă și să rezolve problemele so
ciale.

Știm că multe greutăți se ridică în 
fața noastră. Mai persistă încă inten
țiile rele ale dușmanului. Tara noas
tră a fost puternic devastată, iar e- 
conomia este încă înapoiată.

Avem însă ferma convingere că, 
sprijinindu-ne pe forțele noastre, 
sub conducerea justă a Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian si cu 
ajutorul și sprijinul țărilor socialis
te surori, vom fi în măsură să de
pășim dificultățile pentru a ne rea
liza sarcina de a conduce tara direct 
la socialism, fără a trece prin stadiul 
dezvoltării capitaliste.

Stimați tovarăși.
Prietenia frățească. solidaritatea 

militantă dintre Partidul Popular 
Revoluționar Laoțian și Partidul Co
munist Român, dintre poporul lao
țian și poporul român există de 
mult timp și se dezvoltă neîncetat, 
în timpul războiului. în cele mai 
grele momente, poporul român a fost 
totdeauna alături de noi.

Partidul Comunist Român, guver
nul și poporul român au sprijinit și 
au ajutat totdeauna cu sinceritate 
poporul laoțian și revoluția laoțian,ă, 
atit moral, cît și material. Acest aju
tor și acest sprijin au contribuit la 
victoria revoluției laoțiene. în nu
mele Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, în numele Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos, 
în numele poporului laoțian, permi- 
teți-mi să exprim profunda noastră 
recunoștință și mulțumirile noastre 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Parti- 
dului C____ _ ___ l._, ____ .
și poporului român. (Aplauze).

Sintem ferm convinși că vizita 
noastră va contribui la strîngerea și 
întărirea legăturilor de prietenie și 
de solidaritate între cele două parti
de și între cele două popoare ale 
noastre.

Permiteți-mi să ridic paharul:
— pentru succesul poporului român 

în opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate ;

— pentru prietenia frățească și so
lidaritatea militantă dintre Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian și 
Partidul Comunist Român, dintre 
poporul laoțian și poporul român ;

— în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ;

— în sănătatea tuturor tovarășilor 
aici prezenți. (Aplauze).

aiul rxicoiae c-eaușescu. r<Ji -
Comunist Român, guvernului

f ■’s •,

Ieri, pe arterele Capitalei, la sosirea înalților oaspeți

Se trece în revistă garda de onoare

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Populară Laos, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Laoțian, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale".

La ora 12,25, aeronava a aterizat 
pe pista aeroportului.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Kaisone Phomvihane a fost salutat 
cu multă cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid și-au strâns înde
lung mâinile.

în întîmp'inarea distinșilor oaspeți 
au venit, de asemenea, tovarășii Ma
nea Mănescu, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan An
drei, Teodor Coman, Ion Dincă, Ni
colae Giosan, Aurel Duma, George 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului. conducători ai unor insti
tuții centrale, generali.

Erau de față ambasadorul Româ

lucrărilor 
Sisana Si
al C.C. al 
informații-

niei în Republica Democrată Popu
lară Laos, Tudor Zamfira, și ambasa
dorul R.D.P. Laos în țara noastră, 
Khampheuane Tounalom.

Tovarășul Kaisone Phomvihane a 
prezentat pe tovarășii Sisovphone 
Lovansay, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R. Laoțian, vice
președinte al Adunării Populare Su
preme a Laosului, Sanan Southichak, 
membru al C.C. al P.P.R. Laoțian, 
ministrul comunicațiilor, 
publice și transportului, 
sane, membru supleant 
P.P.R. Laoțian, ministrul 
lor, propagandei, culturii și turismu
lui, Khamphay Boupha, secretar de 
stat la M.A.E., pe ceilalți membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale laoțiene.

Un grup de pionieri a oferit buche
te de flori tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Kaisone Phomvihane.

Ceremonia a continuat cu prezenta
rea onorului de către garda militară.

Au fost intonate apoi imnurile de 
stat ale celor două țări. în semn de 
salut au răsunat 21 de salve de arti
lerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu jl 

Kaisone Phomvihane au trecut In re
vistă garda de onoare.

A urmat prezentarea șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești și a persoanelor oficiale româ
ne venite în întîmpinare.

Pe aeroport, numeroși oameni al 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei și-au manifestat de
plina satisfacție față de vizita solilor 
poporului laoțian, pentru întîlnirea 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kaisone Phomvihane. S-a aclamat 
pentru prietenia româno-laoțiană.

In uralele mulțimii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phom
vihane au părăsit aeroportul într-o 
mașină escortată de motocicliști.

Marile artere străbătute au oferit 
aceeași imagine semnificativă a prie
teniei și solidarității active dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. 
Mii de oameni ai muncii au salutat 
cu deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe înaltul oas
pete laoțian.

în această atmosferă însuflețită, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kaisone Phomvihane au sosit la re
ședința rezervată solilor poporului 
laoțian.

Printre holde de plante și 
lanuri mîndre de porumb, 
privirile se duc înainte, de
parte, ochii caută Bicazul, 
caută Ceahlăul și lacul de 
la picioarele lui. caută a- 
mintirile răsunătoarelor e» 
venimente de acum cinci
sprezece ani. Cei noi nu le 
știu, nu le cunosc decit din 
legende. Ei îmi vorbesc 
despre masele plastice și 
îngrășămintele azotoase. 
Dar hidrocentralele ? Ele 
merg bine, ele sînt la locul 
lor, ele nu-și mai fac re
clamă, nu mai dau bătaie 
de cap, nu mai reprezintă 
„probleme". Piatra e un 
oraș frumos. Săvineștii este 
capitala pe ramură a fibre
lor sintetice, un combinat 
model în care lucrează 
treisprezece mii de oameni, 
populația unui întreg oraș 
de provincie.

Stau nehotărit la poarta 
combinatelor gemene. îmi 
rotesc privirile în jur. 
Neamțul, printre primele 
teritorii pătrunse în impe
riul industriei chimice mo
deme, este județul care îmi 
dă impresia cea mai de
plină de armonie. Pe în
tinsul verde, sub munții 
care își string capetele ca 
niște cărturari la sfat. Bis
trița se prefiră pe ogoare 
asemenea fîntînilor țîșni- 

toare, după ce saltă din ba
raj în baraj, invirtind 
turbinele cu energie. îmi 
las urechile desfătate în 
noile cuvinte produse în 
laboratoarele de la Săvi- 
nești. Ele obligă dicțio
narele să se umfle și 
să-și modifice culorile. Cu 
un deceniu în urmă, uzina 
era de trei ori mai mică. 
Așadar, din cincinal în cin
cinal, capacitatea ei se du
blează. Combinatele cresc 
simultan, conductele lor lu
crează după sistemul vase
lor comunicante, făcînd 
schimburi de materii pri
me, de energie. Alături de 
pavilioanele vechi au apă
rut altele, necunoscute, la 
fel de impunătoare. Dar 
Roznovul aveam să-l reîn- 
tîlnesc într-un moment al 
confruntării cu sine, ieșit 
victorios dintr-un nod de 
probleme încîlcite.

M-am decis, intru în se
diul combinatului de la 
Roznov și nimeresc într-un 
adevărat sfat al specialiști
lor. Primăria municipiului 
își desfășoară o bună parte 
din activitate aici, unde se 
produc valori de miliarde 
și unde lucrează cea mai 
mare parte din populația 
locului. îl abordez pe di
rectorul general al combi
natului de îngrășăminte a- 

zotoa.se, ing. Mihai Vicol, a 
cărui înfățișare iradiază de 
optimism, cu toate că situa
ția de la amoniac „l-a ți
nut multă vreme cu frun
tea plecată". îmi recoman
dă să cunosc oamenii care

La Roznov — ■
printre tinerii... veterani
----------------------------------- Reportaj de Traian FILIP -------------------------------

s-au confruntat cu marile 
dificultăți ivite în perioada 
reviziei generale. Ei au în
vins. au ieșit din încercare 
mai buni, mai experimen
tați. Deși nu se vede, o 
componentă morală intră in 
procesul de fabricație. A- 
paratele înregistrează în 
procente puritatea azotului, 
amoniacului, oxigenului și 
tocmai aici un ochi atent 
poate să distingă sentimen
te. S-au făcut asimilări, 
pentru înlocuirea materia

lului din import, șl s-a rea
lizat ceea ce „nimeni nu 
s-a încumetat să facă". E- 
conomii, cam zece milioa
ne, rezultate din materiale 
și din scurtarea perioadei 
de staționare, pentru repa

rația periodică obligatorie a 
instalațiilor. Efectiv, șase 
luni economisite. întreaga 
platformă s-ar fi oprit din 
lipsa amoniacului. Ceea ce 
s-a făcut, s-a făcut cu po
sibilități proprii, cu spirit 
de sacrificiu și cu înaltă 
gîndire tehnică.

Rătăcesc prin combinat, 
între turnurile metalice sub 
presiune. Caut linia de 
transfer, pe care circulă o 
mare cantitate de gaze pe 
oră, la patruzeci de atmosfe

re și la opt sute de grade 
temperatură. Aici persista
se una dintre acele proble
me tehnice complicate. Caut 
coloana de sinteză în care 
vuiesc în reacții teribile a- 
zotul și hidrogenul, dind 

naștere amoniacului. Aici, 
orice scăpare de hidrogen 
ar fi putut deveni pericol. 
Sub cerul liber, oamenii se 
reuneau în colocvii, își 
confruntau părerile, cău
tau soluții de remediere. 
Coloana înaltă se cerea de
montată, deoarece un ate
lier la înălțimea de trei
zeci de metri părea impo
sibil de realizat. Și totuși, 
inginerul loan Moraru, 
pregătit de-a lungul anilor 
pe această platformă, spe

cializat In străinătate (la 
Florența a rupt două pe
rechi de încălțăminte um
blând prin galerii și prin
tre monumente. în timpul 
liber, socotind că arta este 
domeniul cel mai propice 

pentru dezvoltarea imagi
nației creatoare), a ajuns 
să dețină rolul principal în 
această încleștare de pe 
șantier.

Inginerul loan Moraru 
povestește precis, fără ima
gini, fără sentimente și e- 
moții, ca și cum ar dicta 
un proces verbal. îmi este 
greu să-mi imaginez stă
rile sale sufletești și să-i 
realizez o radiografie inte
rioară. Din detalii fugare 
înțeleg că momentul cel 

mai dificil a fost organiza
rea unui atelier la două
zeci și trei de metri înăl
țime, unde a fost montat 
un strung mobil pentru 
rectificarea suprafeței de 
etanșare a coloanei. Numai 
centrajul dispozitivului a 
luat patru zile de muncă și 
aici și-au dat întreaga mă
sură a priceperii lor mai
strul Constantin Tăcu și lă
cătușul C. Orlovschi.

— Bătutul pasului pe loc, 
munca fără rezultate ne 
duceau la o uzură fizică și 
morală — relatează ingine
rul Moraru. Te străduiești și 
nu vezi rodul muncii. Cînd 
am observat defecțiunile și 
anomaliile am putut trece 
la remedierea lor. Opririle 
planificate n-au dus la în
treruperea producției. Ex
periența cîștigată, fără nici 
un ajutor din afara între
prinderii, este un bun cîști- 
gat. Fiecare muncitor a fost 
pus la încercare, i s-a ce
rut să depășească dificultă
țile. Discuția noastră s-a 
axat mai mult pe coloana 
de sinteză, dar colectivul 
nostru a avut multe alte 
lucrări, la compresoarele 
de aer, de metan, de amo
niac. Am remediat, am ve
rificat operație cu operație, 
dar la fel de important mi 
se pare faptul că în aseme

nea împrejurări s-au veri
ficat inteligența oamenilor, 
calitatea unor oameni ca 
Vasile Dobre, Aristotel 
Ciobanu, Gh. Stoleru și 
mulți alții.

Un nou sentiment stră
bate combinatul de la Roz
nov. Instalațiile se vor 
opri de acum înainte, doar 
atunci cînd vor decide o- 
peratorii-chimiști, la revi
ziile generale planificate. 
Oamenii nu se mai simt la 
discreția unor utilaje ca
pricioase și necunoscute, 
capabile de surprize ne
dorite și de defecțiuni de 
uzură. Reviziile, încercările 
de presiune la cele cîteva 
zeci de utilaje, soluțiile a- 
flate în decursul ultimului 
an au însemnat în primul 
rînd un examen general de 
înaltă calificare, trecerea 
„prin proba focului", după 
cum obișnuiesc să spună 
muncitorii. Ei se socotesc 
veterani, deși sint încă ti
neri. Vîrsta lor se măsoară 
azi prin experiența cîștiga
tă și prin deplina stăpîni- 
re a tehnicii moderne. în 
fața cincinalului, colectivul 
de la Roznov năzuiește cu 
toată îndreptățirea să-și 
reia locul în fruntea unită
ților chimice, justifieîndu-și 
astfel vechimea și calitatea 
veteranilor săi.

Noi capacități productive
Constructorii de la Grupul de șan

tiere Tulcea, al T.C.M.A.I.A. Bucu
rești. au predat în cursul acestei luni 
mai multe lucrări. A fost recep
ționat cu calificativul „foarte bine" 
Centrul de vinificație Zebil. S-au 
predat pentru instalarea de echipa
ment frigotehnic două fabrici de 
gheață la Murighiol și Chilia Veche 
și se apropie momentul punerii în 
funcțiune a unei noi linii de 20 kV 
pentru alimentarea cu energie elec
trică, în Delta Dunării. în amenajă
rile piscicole Popina, Chilia Veche și 
Holbina se efectuează în aceste zile 
prerecepțiile la alte 5 600 ha crescă
torii și pepiniere piscicole. (Vasile 
Nicolae).

Crește randamentul muncii
Colectivul întreprinderii de pro

duse refractare din Alba Iulia de
pășește, în acest an, indicii de pro
ductivitate planificați prin asigu
rarea unei mai bune funcționări a 
instalațiilor și mașinilor, optimizarea 
aprovizionării tehnico-materiale, uti
lizarea eficientă a timpului de mun
că. Pe seama creșterii productivității 
muncii, sarcinile de producție pe 9 
luni ale anului au fost îndeplinite, 
preliminîndu-se obținerea unei pro
ducții globale suplimentare în valoa
re de 17 milioane lei. (Ștefan Dl- 
nică).

zotoa.se
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MUZEUL
mai activ angajat în popularizarea

istoriei noastre culturale
Articolul „Pledoarie pen

tru o mai largă și mai sub
stanțială popularizare a 
istoriei științei și tehnicii 
românești", de I.M. Ștefan, 
apărut in ziarul „Scînteia" 
din 13 august a.c., ne-a sus
citat interesul și ne-a în
demnat să facem cunoscute 
cititorilor ziarului cîteva 
propuneri privind activita
tea muzeală, propuneri pe 
care, de altfel, le-am ex
primat anterior, mult mai 
amplu. în comunicările 
prezentate la sesiunile ști
ințifice de la Academia 
Republicii Socialiste Româ
nia, în cadrul colectivului 
pentru elaborarea istoriei 
Academiei Române, ca ?i 
la cel de-al III-lea Con
gres internațional de stu
dii sud-est europene si la 
cel de-al II-lea Congres in
ternational de tracologie.

Discuțiile din ultima vre
me în jurul unor tratate si 
al unor muzee din sfera 
istoriei culturii 
pun în evidentă 
tea adoptării unor criterii 
unice, general valabile, de 
abordare a problemei. în
cercăm să inițiem prin 
rindurile de față un schimb 
public de opinii asupra 
principiilor ce trebuie să 
călăuzească realizarea unei 
adevărate fresce a istoriei 
vieții culturale românești, 
care să se ridice la nivelul 
creațiilor reprezentate. O- 
portunitatea unei atari 
discuții este evidentă si da
torită apropiatei organizări 
a unor muzee cu caracter 
memorial și de istoria ar
tei : Muzeul de artă me
dievală. Muzeul de artă 
brîncovenească de la Po- 
tlogi. Muzeul memorial 
,.Mihai Eminescu" de la 
Ipotești ș.a.

Coordonatele tematice pe 
care le propunem sânt re
zultatul experienței dobin- 
dite cu ocazia reorganiză
rii unei instituții muzeale 
cu o problematică naționa
lă — Muzeul tiparului ți 
al cărții românești vechi 
din Tirgoviște — precum și 
al celei rezultate din par
ticiparea noastră la sesiu
nile și dezbaterile în legă
tură cu unele muzee exis
tente sau prezumtive : Mu
zeul scriitorilor tîrgoviș- 
teni. Muzeul Academiei 
Române. Muzeul învăță- 
mintului tîrgoviștean. ex
poziția permanentă „Bi
blioteca Cantacuzinilor 
munteni".

Avind în vedere că. în 
prezent, problematica isto
riei culturii este, răspîndi- 
tă în muzee foarte diverse.

românești 
necesita

considerăm că sînt nece
sare acțiuni care să înles
nească vizitatorului posibi
litatea formării unei ima
gini de ansamblu asupra 
dezvoltării vieții spirituale 
pe teritoriul României. în 
esențialitatea ei. După pă
rerea noastră, chiar la Mu
zeul de istorie al Republi
cii Socialiste România, 
această necesitate a scăpat 
atenției. secția „Istoria 
culturii" redueîndu-se nu
mai la istoria artei deco
rative vechi românești din 
secolele XIV—XVIII (re
prezentată prin broderii, 
costume de curte, sculpturi 
în lemn, orfevrărie). Este 
evident că avem de-a face

și ideologiei. De aceea, ți
nând seama de profunda 
asimilare a Ideologiilor 
Renașterii. Reformei si 
Contrareformei, Umanis
mului și Iluminismului eu
ropean, nu se poate consi
dera cultura întregii epoci 
feudale din țările româ
ne drept o cultură exclu
siv medievală. In această 
epocă apar germenii fizio
nomiei spirituale a comu
nității naționale a români
lor. exprimată prin cele 
trei coordonate fundamen
tale : conștiința de sine a 
națiunii, cultura națională 
în limba maternă și et- 
nosui legat de psihologia 
specifică națiunii. Decurge

dreptate. Și. de bună sea
mă. se impune studierea 
relației dintre creația cultă 
si cea populară in fiecare 
perioadă istorică 
pi nd 
telor 
din 
mai 
XVIII 
portului dintre cultura lai
că și cea religioasă, subli- 
niindu-se procesul laiciză
rii treptate a tuturor do
meniilor culturii.

Deosebit de importante 
sînt ilustrarea caracterului 
multidimensional al civi
lizației spirituale românești 
— integrind selectiv prin
cipalele valori din toate

ince- 
cu selectarea elemen- 

folclorice transmise 
antichitate, nu nu- 
din secolele XIV— 

cum și cea a ra

Cultura socialistă
și educația politică 

unitate inseparabilă
eu o nefirească limitare 
cronologică a istoriei cul
turii noastre, iar identifi
carea vechii culturi roma
nești doar cu bogata și va
loroasa creație folclorică, 
etnografică și artizanală nu 
ilustrează întregul. Căci re
zultatele cercetărilor din 
ultimii ani atestă înaltul 
nivel al realizărilor culturii 
noastre. comparabile cu 
cele mai însemnate creații 
sud-est europene și general 
europene. ineepind incă 
din antichitate.

De aceea, credem, preo
cupările pentru prezenta
rea muzeală a istoriei cul
turii românești trebuie să 
pornească de Ia o periodi
zare științifică a istoriei 
culturii spirituale și o în
cadrare a sa în istoria ge
nerală a României. In a- 
ceasta trebuie să se țină 
seama, pe de o parte, de 
rolul determinant al vieții 
economico-politice, iar pe 
de alta, de suplețea ele
mentului subiectiv în ra
port cu schimbarea bazei 
economice și a formațiunii 
sociale.

Unul dintre exemplele cele 
mai elocvente îl constituie 
caracterul particular al vie
ții feudale românești. în
târzierea acesteia cu circa 
două secole față de Occi
dent nu s-a răsfrint in to
talitate si asupra culturii

de aici că inceputurile cul
turii românești nu 
căutate numai in 
lism, ci incă din 
străveche, exponate 
loare de simbol ca „Gindi- 
torul de la Hamangia" sau 
tăblițele cu scriere picto- 
grafică de la Tărtăria ne- 
putînd lipsi, după părerea 
noastră, dintr-un muzeu al 
civilizației spirituale. Căci 
nu se poate afirma cu te
mei că o cultură de valoa
rea celei românești a a- 
părut dintr-o dată, pe un 
loc gol. Chiar cei care pro
pun ca moment de început 
al culturii poporului nos
tru formarea statelor feu
dale se găsesc în impas a- 
tunci cîn.d este vorba de a- 
precierea creațiilor de pînă 
la conturarea ideii de „ro
manitate a românilor".

De asemenea, trebuie 
avută în atenție întrepă
trunderea organică a ele
mentelor de tradiție cu 
cele de inovație în cultură, 
din care au rezultat cîteva 
particularități perene aie 
vieții spirituale românești : 
raționalismul. realismul, 
cumpănirea. patriotismul, 
cultul tradițiilor, deschide
rea către valorile universa
le. umanismul. toleranta, 
pietatea înțeleaptă, carac
terul popular, inventivita
tea, mupea asiduă, dragos- 

de frumos, setea de

trebuie 
feuda- 
epoca 

cu va-

sferele culturii — și relie
farea permanenței unor 
Idei fundamentale in cul
tură, între care la loc de 
frunte se 
originea 
poporului 
latină a 
continuitatea 
etnic daco-roman pe terito
riul patriei, unitatea ro
mânilor din toate provin
ciile istorice, necesitatea 
luptei pentru emanciparea 
națională și socială. Legat 
de aceasta, va trebui a- 
vută in vedere prezentarea 
legăturilor culturale din
tre țările române, ca și 
îngemănarea culturii națiu
nii române cu cele ale na
ționalităților conlocuitoare 
— coordonate principale 
ale unității spirituale a 
poporului nostru, in înde
lungata sa existentă.

Desigur, un important 
principiu orientativ în ac
tivitatea muzeografilor — 
izvorînd din ideile Progra
mului ideologic al partidu
lui — este păstrarea unei 
proporții juste între_ gene
ral și particular, 
selectat cu grijă 
este reprezentativ 
cultura națională, in toate 
etapele dezvoltării sale, 
fără insă să se treacă cu 
vederea rolul fiecărui cen
tru cultural al țării într-un 
moment sau altul al evolu-

află cele privind 
daco-romană a 
nostru, originea 
limbii române, 

elementului

Trebuie 
ceea ce 

pentru

De bunurile 
obștii dispune 

numai obștea...

Adresată redacției în 
numele mai multor co
operatori din comuna 
Tătărăni. județul Vas
lui, o scrisoare sesiza 
că președintele C.A.P. 
din localitate dispune 
de bunurile obștii ca 
de ale sale personale, 
încâlcind legalitatea 
socialistă, favorizează 
rudele, bineînțeles, tot 
pe seama avutului ob
ștesc. In scrisoare se 
relata că faptele au 
mai fost sesizate, dar 
de fiecare dată „lucru
rile au rămas fără nici 
un rezultat". După 
cum aflăm din răs
punsul Comitetului ju
dețean Vaslui al 
P.C.R., de data aceas
ta lucrurile n-au mai 
rămas fără rezultat, ci 
s-au soldat cu unul pe 
măsura faptelor săvîr- 
șite. Iată unele din ele: 
președintele C.A.P., 
Nică Idriceanu. a fă
cut vin din strugurii 
proprietatea unității și 
țuică din drojdie și 
tescovină, fără să în
registreze producțiile 
rezultate în actele con
tabile, fapt ce a înles
nit sustragerea de la 
C.A.P. a unor cantități 
de vin și țuică ; s-au 
luat măsuri de înre
gistrare și predare la 
stat a cantității de vin 
găsită neînregistrată. 
La cramă au fost gă
site 29 bonuri de mină 
eliberate de președin
te pentru cantitatea de 
«6 kg vin și 4 bonuri 
pentru 117 kg țuică, 
cantități date pe gra
tia unor persoane. Față 
de această situație, s-a 
dispus încasarea su
melor datorate de cei 
ce au luat aceste pro
duse pe bază de bo
nuri de mînă. măsură 
care a fost dusă la în
deplinire de sectorul 
financiar-contabil al 
unității. Același pre
ședinte a dispus elibe
rarea din magazia 
C.A.P. a cantității de 
5 328 kg griu pe care 
l-a predat lui Moldo- 

, veanu Gavrilă din co
muna Dămuc. județul 
Neamț, chipurile în 
schimbul unor canti
tăți de material lem
nos pentru construcții. 
Ne întrebăm cum este 
posibil ca reprezentan-

tul unei unități socia
liste să încheie. în nu
mele și pe seama aces
teia. diferite tranzacții 
necinstite cu persoane 
particulare, ba încă 
cu unii necunoscuți. a- 
matori de chilipiruri ? 
Pentru că. referindu- 
ne la ultimul caz ci
tat. ulterior s-a stabi
lit că Moldoveanu Ga
vrilă este un escroc 
notoriu care a înșelat 
și alte C.A.P.-uri, mo
tiv pentru care a fost 
arestat și condamnat. 
Este drept că, la ieși
rea din penitenciar, es
crocul a fost obligat să 
achite cooperativei a- 
gricole de producție 
sumele care reprezen
tau dauna. Tot cu oca
zia cercetărilor — se 
mai precizează în răs
puns — a reieșit că 
președintele a favori
zat uneori o parte din 
rude, încredințindu-le 
sau menținîndu-le pe 
nedrept în anumite 
funcții. S-a luat măsu
ra ca acestea să fie în
locuite și să li se atri
buie loturi în folosință 
în concordanță cu 
prevederile Statutului 
C.A.P.

Față de abaterile să- 
vîrșite, conchide răs
punsul, Nică Idriceanu 
a fost pus în discuția 
secretariatului comite
tului județean de par
tid, sancționat cu 
..vot de blam cu aver
tisment" și obligat să 
plătească daunele 
C.A.P. Totodată, el a 
fost discutat într-o 
plenară a comitetului 
comunal de partid cu 
activul.

Sărmanul duh 
al blîndeții I

Sesizarea adresată 
redacției de către Ale
xandru Văcar din 
Cluj-Napoca, loan Du
ca și Arpad Rezi din 
Tg. Mureș cuprinde 
numeroase date con
crete despre compor
tarea, vom vedea cum. 
a unor lucrători de la 
restaurantul „Nordic" 
din Rădăuți. Este vor
ba. în cîteva cuvinte, 
de atitudinea necores
punzătoare a ospăta- 
rei. de slaba calitate a 
unor preparate ali
mentare și. in sfîrșit. 
de năravul nu rareori 
intîlnit al înșelării 
clienților prin incărca-

rea notelor de plată 
sau prin suprapreț.

„Am reclamat cazul 
responsabilei unității, 
care, după ce a con
fruntat notele de plată 
cu bonurile de bucătă
rie predate de ospătară 
care ne-a servit, a con
statat că sesizarea 
noastră este justă și a 
dispus pe loc restitui
rea sumelor încasate 
in plus". Numai atit.

Repetăm că respecti
va scrisoare conține 
date concrete.

In schimb, răspun
sul Oficiului jude
țean de turism Su
ceava este foarte am
biguu, răstălmăcitor 
chiar. In primul rind 
se precizează din capul 
locului că „sesizarea 
este întemeiată", după 
care te aștepți la o a- 
titudine corespunză
toare. Dar prin urmă
toarele cuvinte șe cau
tă disculparea vinova- 
ților. Din analiza fap
telor la fața locului — 
se precizează în răs
puns — rezultă că „nu 
a existat intenția de 
frustrare a consumato
rilor, ci a1 fost vorba 
doar de o eronată înțe
legere (7 I) a comenzi
lor și a întocmirii do
cumentelor". In cazul 
acesta, cum stăm cu 
afirmația că „sesizarea 
este Întemeiată" 7, ca 
să nu mai vorbim de 
faptul că atunci cînd 
încasezi un preț mai 
mare sau cînd la so
coteală pretinzi mai 
mult decît spun cifre
le nu poate fi nicide
cum vorba de „o ero
nată înțelegere a co
menzilor și a întocmirii 
documentelor". Răs
punsul precizează apoi 
sancțiunile ce au fost 
date : „avertisment" și 
atenționare (7 !) ospă- 
țarei Maria Caraciuc 
și penalizarea cu 5 la 
sută din retribuția pe o 
lună a bufetierei Ev- 
dochia Vișan.

Este de la sine înțe
les că' cu astfel de 
„măsuri" și justificări 
nu-i ajutăm cu nimic 
pe cei ce au săvîrșit 
abaterile respective și 
nu servim nici cauza : 
contra plată — servi
ciu ireproșabil, dezi
derat pentru care tre
buie să lupte fiecare 
lucrător comercial.

Neculai ROȘCA

țlei civilizației spirituale 
românești.

Ținînd seama de impor
tantul rol educativ al unei 
asemenea prezentări mu
zeale, se impune, credem, 
necesitatea adoptării, in 
organizare, a unei formule 
muzeotehnice moderne — 
prin studierea și aplicarea 
experienței pozitive a 
unor reușite din muzeele 
sau secțiile de istoria cul
turii existente in tara noas
tră. precum și ale unor 
muzee similare din lume.

Intr-o epocă de amplu 
și rodnic efort de optimi
zare a tuturor activităților 
politico-educative, realiza
rea unei prezentări mu
zeale ca aceea înfățișată 
aici trebuie să pornească 
de la studii temeinice, a- 
profundate. De pildă, soco
tim că ar fi necesar să se 
pornească. In elaborarea 
tematicii, de la un studiu 
oomparatist al culturii ro
mâne și al celei univer
sale. de la o analiză struc
turală sincronică si dia
cronică. pentru a scoate la 
iveală similitudinea si 
contemporaneitatea mani
festărilor spirituale ale ro
mânilor in fiecare epocă, 
ingeniozitatea poporului 
nostru, talentul său. prio
ritatea unor descoperiri 
științifice românești pe 

activitatea 
români

unor 
românești 

mondial.
cărturari 

hotare și prezența 
românească in 
internațional de valori cul
turale. Acestea ar duce la 
depășirea definitivă a pe
rioadei in care s-a mani
festat — așa cum re
marca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul e- 
ducației politice si al cul
turii socialiste — „o ati
tudine de gravă subapre
ciere a capacității gîndirii 
creatoare românești, adop- 
tîndu-se o atitudine de 
ploconire fată de tot ce 
aparținea străinătății". Con
cluzia acestei cercetări
privind rolul și locul cul
turii de. pe teritoriul
României In lumea greco- 
romană. In Eurooa de sud- 
est și în lumea modernă și 
contemporană va conduce, 
fără îndoială, la convinge
rea majoră — de care va 
beneficia și vizitatorul — 
că civilizația românească a 
fost și a rămas de nivel 
european de-a lungul în
tregii sale istorii.
Gabriel MIHAESCU 
muzeograf principal 
Prof. Eugen 
FRUCHTER

pian 
unor 
peste

schimbul

„ROMANIA-FILM" prezintă:

„Ultimele zile ale verii tt

Producție a Casei de Filme Trei. Realizat de : Save! Știopul. Scena
riul : Constantin Stoiciu. Filmat de : Ștefan Fay-Ștefan și Florin Pa- 
raschiv. Muzica : H. Maiorovici. Cîntece de : Camelia Dăscălescu. De
coruri și costume : Victor Țapu. Montajul : Adriana Ionescu. Sunetul : 
ing. Andrei Coler. Cu : Cornel Coman. Maria Rotaru. Adriana Ionescu, 
Ovidiu Iuliu Moldovan, Constantin Drăgănescu. Matei Alexandru. Ana 
Ciobanu. George Mihăiță, George Calboreanu jr.. Fabian Gavriluțiu, 
Constantin Vaeni. Constantin Bîrliba și cu Tamara Buciuceanu, 
Gheorghe Cozorici.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".____ > ____

După un debut 
țean, 
sului 
reș, 
tuit o convingătoare demonstrație a 
amplitudinii și a vigorii nestinse a 
folclorului nostru coregrafic-muzical.

Ca lecție de patriotism care 
hrănește deopotrivă mintea și su
fletul, acest festival s-a înscris in 
rîndul manifestărilor artistic-educa
tive organizate în spiritul orientări
lor Congresului educației politice și 
al culturii socialiste. Este de remar
cat, in primul rind. faptul că festi
valul a reușit să pună în evidență 
dimensiunile acestui gen de creație 
populară, prezența lui mereu proas
pătă în viața spirituală a satului con
temporan. unde există climat favora
bil nu numai conservării, ci și dez
voltării patrimoniului artistic tradi
țional.

De asemenea, a fost ilustrată uni
tatea in diversitate a vetrelor folclo
rice, participanți plini de har din 14 
județe demonstrând că „dansul bătrî
nesc" reprezintă, de fapt, o chinte
sență a unor acumulări de valori 
estetice și etice îmbogățite prin con
tribuția a zeci și zeci de generații. 
Tocmai în acest sens trebuie apreciat 
faptul că, în actuala formă de orga
nizare, festivalul nu și-a propus să 
fie — nici nu putea fi — o compe
tiție care să stabilească ierarhii de 
ordin estetic sau care să tragă con
cluzii de strictă specialitate coregra
fică. Originalitatea și eficiența festi
valului au constat in aceea că a fost 
socotit o manifestare cultural-artisti- 
că și educativă în care este conside
rat întregul : îngemănarea purității 
dansurilor, melodiilor cu portul 
nu mai puțin cu „trama" propusă 
fiecare zonă.

In felul acesta, participările 
ilustrat tot atitea „puncte de vedere"

în 1973, 
bătrînesc" 

desfășurat recent.

la nivel 
„Festivalul 
de la Tg. 

a <

jude- 
dan- 

. Mu- 
consti-

și 
de
au

etice asupra dansului și funcției lui. 
Astfel, formații din Flăminzi (Bo
toșani). Topalu (Constanța), Bălești 
(Gorj), Berea și Grumăzești (Neamț), 
Cojasca (Dîmbovița). Perieni (Vaslui), 
Mogoșești (Maramureș). Bîlca și 
Iaslovăț (Suceava). Armășeni (Har-

românească

esciana (i)

Odei
Dumitru 
conferit 

final
în taina
dat de 

din Cluj- 
dirijat de 

atras 
public

SEMNIFICAȚII

„George Enescu"
ACORD FINAL

Festivalul internațional

Ultimele manifestări 
ale celei de-a VII-a e- 
diții a festivalului au 
prilejuit adevărate e- 
venimente. încheind 
semnificativ această 
sărbătoare artistică in
ternațională. găzduită 
de Capitala României. 
In acest sens, bogății
le de frumusețe ale 
recitalului oferit de 
artiștii „Madrigalului" 

• nostru trebuie con
semnate cu precădere 
De notat că. în con
certul susținut sub 
conducerea gestului 
plin de recunoscută 
măiestrie al lui Marin 
Constantin, au fost 
valorificate în mod e- 
levat dimensiunile spi
ritualității naționale. 
Fie că apar, evocatoa
re. frînturi de cîntec 
străvechi românesc, fie 
că retrăiesc în limpe
zimi diamantine îneîn- 
tătoarele madrigale ale 
lui Palestrina și Mon
teverdi. fie că desco
perim noi căi ale mu
zicii contemporane, iz
vodite din tezaurul 
folclorului nostru, im
presiile se reunesc în
tr-o emoționantă vi
brație a frumosului. 
Marin Constantin își 
conduce muzicienii cu 
simplitate, sub semnul 
dăruirii depline, dă
ruire atât de caracte
ristică spiritualității 
românești, omeniei în
florite prin milenii 
pe plaiurile Mioriței

Primind ca oaspeți 
pe cei patru muzicieni 
ce alcătuiesc „Studio 
der Friihen Musik" 
(R.F.G.), publicul a a- 
vut ocazia să descope
re în repertoriul lor 
marea tradiție a artei 
ooetico-muzicale din 
Evul mediu si Renaș
tere. Dar această în
tâlnire cu asa-numita 
„muzică veche" nu 
are trăsăturile unei 
rememorări muzeisti
ce. Dimpotrivă, inter- 
preții pledează pentru 
vitalitatea tradiției, ca 
argument al continui
tății firescului si sim
plității. opunînd mo-

delor trecătoare va
loarea unor capodope
re ce înfruntă timpul 
prin adevărul de via
tă cuprins 
partiturilor.

Concertul 
Filarmonica 
Napoca, 
Emil Simon, a 
un numeros 
dornic să-l reîntâlneas
că pe violonistul fran-

cez Christian Ferras, 
unul din iluștrii dis
cipoli ai maestrului E- 
nescu. Acestei întilniri, 
în care prilejurile de 
satisfacție aparțineau 
recapitulării efectelor 
ce asigură succesul 
virtuozului, partiturile 
lui Bach și Mozart 
i-au slujit drept solid 
argument. Calitatea de 
eveniment aparține 
însă în mai mare mă
sură prezentării Sim
foniei a V-a de Sigis
mund Toduța. poate 
cea mai semnificativă 
realizare
actuală, din prezenta 
ediție a festivalului. 
Arta de mare melodist 
a compozitorului, rafi
namentul unui maes
tru care are prestan
ța creatorului ce-și 
reprezintă epoca, sem
nificația mesajului u- 
manist al discursului 
conferă acestei Simfo
nii o valoare de ex
cepție.

înțelesurile 
semnate de 
Capoianu au 
concertului final al 
festivalului — susți
nut de Orchestra Ra- 
dioteleviziunii — tră
săturile unei ample 
concluzii în care oma
giul se îmbină cu 
semnificația ideilor 
generoase ale tradiției 
enesciene. Acest ultim 
program ne-a rezervat 
și o fericită surpriză, 
apartinînd întrucîtva 
tot tradiției marelui 
nostru muzician — 
descoperirea unui ta
lent în plină ascensiu
ne în arta violonisti
că : solista japoneză 
Yuuko Shiokawa. Cin- 
tînd Concertul de 
Beethoven, capodoperă 
mult îndrăgită de 
George Enescu. vio
lonista ne-a reamintit 
că. de-a lungul pre
cedentelor ediții tale 
festivalului, numeroa
se mari cariere solis
tice și-au început iti
nerarul aici. în patria 
marelui muzician. Io
sif Conta, la pupitrul 
Orchestrei Radiotele- 
viziunii. a semnat, cu 
autoritate, prin acor
durile „Eroicei" enes
ciene. secvența de În
cheiere a sărbătorii 
care toți am asistat 
emoție, de-a lungul 
titor zile încărcate 
muzică.

O primă concluzie i 
datorită certelor reu
șite și încă unei ex
periențe acumulate pe 
drumul perfectibilită
ții. și această ediție a 
făcut dovada că Bucu- 
reștiul, ca „oraș al 
muzicii". își păstrează 
prestanța internațio
nală. iar omagiul u- 
nanim adus artei ro
mânești. pe care Geor
ge Enescu a slujit-o 
cu fervoare si patrio
tism. conferă festiva
lului o importantă 
care depășește semni
ficațiile’ strict artis
tice.

Grlgore CONSTANTINESCU

La cea de-a șaptea ediție a Festi
valului George Enescu, Editura A- 
cademiei Române ne-a oferit bucu
ria apariției primului volum din 
suita periodică de, investigații anua
le a cercetătorilor noștri, intitulată 
„ENESCIANA". Făptui că toate stu
diile și comunicările s-au publicat 
în mai multe limbi a asigurat lu
crării o difuzare imediată in cercul 
oamenilor de artă străini oaspeți 
ai Capitalei, fie pentru Întâlnirea 
sub auspicii enesciene, fie pentru 
aceea tutelată de memoria lui Brân- 
cuși. Așadar, în perspectiva sesiunii 
științifice enesciene, ce va avea loc 
in luna noiembrie, momentul mu
zicologic al festivalului a fost mar
cat prin această primă culegere de 
comunicări, dăruită admiratorilor 
muzicii lui Enescu.

Ce semnificație are acest eveni
ment editorial ? Pentru prima oară, 
tinărul Centru de studii „George 
Enescu" de la București (organism 
de cercetare, de pe lingă Academia 
de științe sociale și politice) are 
ocazia să culeagă roadele celor mai 
noi descoperiri științifice asupra 
moștenirii artistice a autorului lui

Oedip. Tematica abordată se impu
ne prin diversitate și actualitate. 
Valoarea deosebită a volumului 
„Enesciana" constă însă pe de o 
parte în ineditul cercetărilor, pe de 
alta în adincimea analizelor muzi
cologice. S-a trecut, prin aceasta, 
de la faza generalităților la o etapă 
de cunoaștere intimă a laboratoru
lui creator al lui Enescu. La acest 
amplu proces de pătrundere în de
taliile creației enesciene participă 
muzicologi, dar și — fapt semnifica
tiv — compozitori. Primii au ocazia 
să-și valorifice munca pe un teren 
de o rară fertilitate, iar ceilalți vor 
profita, desigur, în procesul pro
priei lor creații.

Volumul „Enesciana" (I) repre
zintă primul spre deplina cu
noaștere a acestui maestru al mu
zicii veacului al XX-lea și. tot
deodată. o invitație adresată tutu
ror cercetătorilor dim țară și de 
peste hotare de a contribui la 
adlncirea uneia din cele mai pa
sionante opere ale epocii noastre.

Viorel COSMA

rățeniei din „primeneli" și sub acela 
al bunel cuviințe, caracteristică, de 
milenii, oamenilor acestor păminturi.

Festivalul a demonstrat, de aseme
nea. că. departe de a se stinge, acest 
obicei capătă, azi, noi străluciri, 
acolo unde factorii educaționali din

Să valorificăm nesecatele comori
ale creației artistice populare

CÎTEVA SUGESTII
PENTRU „HORA SATULUI"
însemnări pe marginea Festivalului dansului bătrînesc 

Tg. Mureș 1976

ghita), Topile (Iași), Silvașu de Cîm- 
pie (Bistrița-Năsăud), Bunești (Cluj), 
Ernea (Sibiu), Idicel-Sat, Saschiz, 
Valea Largă, Luieriu. Sălcud. Petri- 
laca, Bistra-Mureșului, Bichiș. Cașva 
și Orșava (Mureș), reunind peste 800 
de artiști-țărani. au demonstrat, pe 
scena Palatului culturii și pe aceea 
a Teatrului de vară din Tg. Mureș, 
că obiceiul străbun al „horei satu
lui" nu este un simplu moment de 
destindere de Ia sfîrșit de săptămină, 
ci un înțelept mod de întrunire a 
colectivității sub semnul frumosului 
din cîntec și dans, sub semnul cu-

școală și de la căminele culturale 
prețuiesc și valorifică așa cum se cu
vine tradițiile sănătoase ale poporu
lui. A fost emoționant să vedem, în 
toate formațiile, alături de bătrîni 

. între 70—80 de ani, tineri și foarte 
tineri dansatori, cu toții întrecîn- 
du-se să danseze „ca acasă*', „ca în 
vatra satului". A fost astfel încă o 
dată întărită convingerea că folclo
rul coregrafic își păstrează autentici
tatea. oferind-o atît marelui. public, 
cit și specialiștilor nu doar prin in
termediul arhivelor. ci, în primul 
rind, prin izvorul viu al datinilor C-

^FAPTUL

DIVERS
Un cartof, 
doi cartofi...

Corespondentul ziarului nos
tru pentru județul Sibiu. Nico- 
lae Brujan, ne relatează : „Pe 
tarlaua de la punctul numit 
Cimpfor, cooperatorii din Avrig 
au obținut o producție record de 
cartofi. Performerul numărul 1 
este un tubercul uriaș, in greu
tate de 1,420 (un kilogram și 
patru sute douăzeci de grame) 
fix. Cintărit ca la farmacie".

Tot ieri, de la un alt cores
pondent al nostru, cel din ju
dețul Neamț, Ion Manea, ne-a 
sosit un plic cu o fotografie 
care surprinde alți doi cartofi fi 
mai mari, recoltați de luorăto- 
rii I.A.S. Zănești. După cum 
sîntem asigurați, au fost si ei 
cintăriți „ca la farmacie", și a- 
mindoi au fltc cite 1,550 (cite un 
kilogram și cinci sute cincizeci 
de grame) fiecare.

S-ar putea ca prin alte părți 
să mai existe astfel de uriași, 
care să pună la grea încercare 
sacosele gospodinelor. Cine sesacoșele gospodinelor. Cine 
înscrie la cuvint 2

*

Poftiți în 
vagoane!

15 septembrie, ora 18 
minute. Pe L ' Z' 
Focșani se aude Îndemnul atît 
de cunoscut al crainicului de la 
stația de radioficare : „Poftiți 
in vagoaneee !“. Numai că, în 
clipele acelea, cunoscuta formu
lă de politețe și avertizare des
pre plecarea trenului a stîrnit o 
hărmălaie de nedescris. Toți că
lătorii care își procuraseră ti- 
chete de locuri pentru vagonul 
10 de la rapidul 65 au început 
să se îndrepte spre vagonul 10. 
dar vagonul 10... ia—1 de unde 
nu-i. Și astfel, cîteva zeci de 
călători n-au putut urca in va
gonul 10, pentru bunul motiv că 
trenul n-avea decît... 9 vagoane ! 
Cu alte cuvinte, „Poftiți în va
goaneee !“ „.dacă v-ați adus 
unul de-acasă.

■1 și 18
peronul gării din

S-au „ajutat"
reciproc

Ortansa Papazoglu a fost 
(fiindcă nu mai este) șefa servi
ciului contabilitate de la între
prinderea pentru industrializarea 
legumelor și fructelor Vădeni, 
județul Brăila. Elena Cioroianu 
a fost (pentfii că nici ea nu mai 
este) casiera casei de ajutor re
ciproc din cadrul aceleiași între
prinderi. Prima se ocupa cu în
tocmirea și vizarea de acte con
tabile, iar a doua cu socotitul ba
nilor peșin. Cum la un moment 
dat cele două „foste" s-au gîn- 
dit să se ajute... reciproc, au fă
cut ce au făcut și au păgubit a- 
vutill obștii cu peste o sută de 
mii de lei. întrucît miliția ju
dețului Brăila a definitivat cer
cetările în această cauză, pe cele 
două nu le mai poate ajuta ni
meni, astfel că atît contabila, cît 
și casiera urmează să „încase
ze" ce li se cuvine.

Unde duce
ambiția

ln miezul zilei de 14 septem
brie, cu un soare generos de 
toamnă, pe autostrada Bucu
rești—Pitești s-a intimplat un 
accident mai puțin obișnuit. 
Confundind autoturismul pro
prietate personală cu un bolid la 
un raliu, Toma Nicolae Mihai 
din București a început să în
treacă toate autoturismele din 
față, trecind pe lingă ele parcă 
dindu-le cu tifla : „Vă jucați cu 
mine 2 Știți voi cine-s eu 2“ 
Ceilalți oameni de la volan 
n-aveau de unde să știe cine 
este el. Toma Nicolae Mihai, și 
poate că nici n-ar fi aflat vreo
dată, dacă T.N.M. nu s-ar fi 
angajat intr-o depășire extrem 
de periculoasă și dacă n-ar 
urmat ce a urmat. Trecind 
zbor peste zona verde de 
mijlocul autostrăzii, T.N.M.

fi 
in 
pe 

a 
intrat pe contrasens și a lovit 
violent un alt autoturism.' 
om fi-a pierdut viata, iar 
cinci au fost grav răniți.

Un 
alți

rești, păstrate și azi la aate pentru 
timpul liber.

Festivalul a avut, de asemenea, și 
valoare spectacular-instructivă. De 
pildă, parada portului popular s-a 
transformat 
multicolore 
Trandafirilor 
mental al frăției care unește fiii tu
turor satelor patriei, indiferent de 
naționalitate.

De asemenea. în perspectiva festi
valului „Cîntare României", mani
festarea de la Tg. Mureș, ca 
altele, organizate în județe, 
prin valențele ei educative, 
imaginea amplă a potențialului artei 
coregrafice populare, o sugestie ce 
poate reține atenția tuturor activiș
tilor culturali : aceea de a fi pretu
tindeni mai bine cultivat dansul bă
trînesc în chiar vatra lui de naștere 
și înflorire : hora satului. Festivalul 
de la Tg. Mureș a evidențiat, de a- 
semenea, în perspectiva unor viitoare 
manifestări similare — cu caracter 
competitiv, în cadrul festivalului 
„Cîntare României" — necesitatea 
desfășurării pe cit mai multe scene, 
cu precădere la sate, acolo unde se 
află unul din izvoarele artei popu
lare și unde. în domeniul la care ne 
referim, finalitatea educativ-specta- 
culară — schimbul larg de experien
ță între țărani din toate zonele țării, 
„întrecerea" frățească Intre oaspeți 
și gazde — este mai sigur realizată.

In încheiere, trebuie consemnat 
bogatul material artistic-documentar 
pe care acest festival l-a oferit spe
cialiștilor. Este, desigur, pentru aceș
tia, o datorie de onoare să împărtă
șească întregii mișcări cultural-ar- 
tistice de masă valorile cu care s-au 
întâlnit la Tg. Mureș.

Cornel POGACEANU 
corespondentul „Scinteii"

Poștași în• »
într-o salbă de hore
- organizate în Piața
— simbol viu și monu-

încurcătură

atitea 
oferă, 

prin

Mare bătaie de cap au poștașii 
din noile cartiere de locuințe ale 
Bacăului. De la un timp încoa
ce sînt complet dezorientați de 
numărătoarea și amplasarea 
unor blocuri. Un exemplu : pe 
strada Alecu Russo există 
2 blocuri cu nr. 7, alte 2 cu 
nr. 9, alte 2 cu nr. 11 și alte 2 
cu nr. 13 I... La ultimul număr 
— să zicem — ar mal exista o 
„explicație", fiind cu ghinion. 
Dar la celelalte 7 De aici și ne
dumerirea poștașilor : in care 
bloc dintre respectivele dublete 
șe află cutărică „adrisantul" 7 
Ba, colac peste pupăză, pe ace
eași stradă se află amplasat și 
blocul cu nr. 12. In realitate, a- 
cest nr. 12 este pe strada res
pectivă, dar în scripte apare tre
cut pe strada vecină, care poartă 
altă denumire — Pictor Andre- 
escu. In asemenea condiții, ne
cazurile se țin lanț : atit pentru 
destinatari, cit și pentru poștași. 
Numai pentru primărie nu. Cel 
puțin pînă acum.

Rubrlcd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii'
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PALATUL REPUBLICII DIN CAPITALĂ GĂZDUIEȘTE

O IMPORTANTĂ REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ

Cea de-a X-a Conferință regională
pentru Europa a F. A. O.

DIN AGENDA REUNIUNII: • Aspecte ale politicii agricole în țările europene 
• Acțiunile F.A.O. în lumina recomandărilor Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa • Stabilirea datei și locului celei de-a 11-a Conferințe regionale 

pentru Europa a F.A.O.

Bucureștiul găzduiește, cu Înce
pere de ieri, o importantă reuniune 
internațională — cea de-a zecea Con
ferință regională pentru Europa a 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) — care se desfășoară în ca
pitala țării noastre la invitația Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. fiind organizată în cooperare cu 
Comisia economică O.N.U. pentru 
Europa.

Timp de aproape o săptămînă, cei 
150 de delegați sosiți din țările eu
ropene membre ale F.A.O.. 
și observatori din ] 
ai unor cunoscu
te organizații in
ternaționale vor 
dezbate. în sala 
atr'- ajată special 
în Palatul Repu
blicii. probleme 
actuale ale dez
voltării agricole 
care prin impor- ( 
tanta lor depă
șesc cadrul con
tinentului.

In cuvîntul 
inaugural, direc
torul general al 
F.A.O.. Edouard 
tumit guvernului 
condițiile asigurate 
șurări a conferinței, 
găzduirea de către România a aces
tei manifestări constituie încă o do
vadă a contribuției excelente pe care 
țara noastră o aduce la activitatea 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură.

Participanții au fost salutați de 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, șeful dele
gației române.

Adreslnd participanților Ia confe
rință un cordial salut în numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Angelo Miculescu a exprimat 
convingerea că reunitinea va identi
fica noi modalități și posibilități in 
direcția dezvoltării cooperării in do
meniul alimentației și agriculturii 
intre țările europene, ca parte inte
grantă a eforturilor vizînd instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Delegațiile participante au ales ca 
președinte al conferinței pe Angelo 
Miculescu, iar ca vicepreședinți pe 
J. C. Piot — Elveția, J. H. V. Da
vies — Marea Britanie, G. Tzitzicos- 
tas — Grecia și E. Mazurkiewicz — 
R. P. Polonă.

precum
partea altor țări și

►

SUB EGIDA RELAȚIILOR PRIETENEȘTI

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. va efectua o vizită oficia
lă in Austria, la invitația cancelaru-

lui federal al Republicii Austria, dr. 
Bruno Kreisky, in perioada 27—30 
septembrie 1976.

Întîlnire a reprezentanților 
tineretului român și cehoslovac

a începutPRAGA. •— Luni 
nească dintre reprezentanți ai 
hoslovac.

in RS. Cehoslovacă intilnirea priete- 
tineretului român ți ai tineretului ce-

Cronica z

laborare cu alte state — la pro
bleme stringente ale contemporanei
tății, cum este și cea a agriculturii 
și alimentației. România, țară in 
curs de dezvoltare, inițiatoare a 
conceptului unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, mi
litează pentru abolirea vechii poli
tici imperialiste și colonialiste, ge
neratoare a profundelor inechități în 
dezvoltarea economică a lumii, pentru 
instaurarea unor relații noi între 
state, menite să asigure dreptul fie
cărei națiuni de a fi stăpînă pe bo
gățiile proprii, să promoveze pro
gresul mai rapid al tuturor popoare-

celor două organizații, exprimîndu-se 
dorința reciprocă pentru dezvoltarea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
dintre U.T.C. și U.S.T., dintre tinere
tul român și tineretul cehoslovac.

în aceeași zi, delegația U.T.C. a 
fost primită la Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia de tovarășul Lubomir Prochazka, 
șeful secției organizații obștești și 
consilii populare a C.C. al P.C.C. 
Cu acest prilej s-a relevat însemnă
tatea lărgirii și aprofundării rapor
turilor de colaborare pe linie de ti
neret în vederea unei mai bune cu
noașteri reciproce, a dezvoltării sen
timentelor de prietenie și stimă între 
cele două țări și popoare.

Gazdele, membri aî Uniunii Socia
liste a Tineretului, au făcut o caldă 
primire delegației Uniunii Tineretu
lui Comunist din România care ia 
parte la această manifestare. La șe
dința de deschidere au luat cuvîntul 
Mihai Hîrjău, secretar al C.C. al U- 
niunii Tineretului Comunist din Re
publica Socialistă România, si Jan 
Krejde. secretar al C.C. al Uniunii 
Socialiste a Tineretului din Ceho
slovacia.

Tovarășul Jindrich Polednik, pre
ședintele Comitetului Central al U- 
niunii Socialiste a Tineretului din 
Cehoslovacia, s-a întîlnit cu delega
ția U.T.C. Intilnirea a prilejuit un 
larg schimb de păreri și informații 
cu privire la preocupările actuale ale

senatorii Georges 
Ehlers, Bernard 

Marre, Robert Pa- 
Perrain, care in-

din
Gerald 
Louis
Pierre

o vizită de studii în tara

alcătuită 
Berchet. 
Legrand, 
rentey și 
treprinde 
noastră, a fost primită luni de Ni- 
colae Giosan. președintele Marii A- 
dunări Naționale. Cu acest prilej au 
fost abordate aspecte privind activi
tatea Marii Adunări Naționale și a 
Senatului francez, posibilitățile de 
lărgire a legăturilor pe lărim parla
mentar și economic între Republica 
Socialistă România și Franța.

★

Pentru sinistrații din Fili- 
pîîie Societatea de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă România a 
trimis Societății de Cruce Roșie din 
Republica Filipine un ajutor compus 
din medicamente și pături, pentru a 
veni în sprijinul populației sinistrate 
în urma cutremurelor care au afec
tat această țară.

★

Speakerul Camerei Lorzi
lor din Marea Britanie, 
lordul cancelar Elwyn Jones, împre
ună cu soția, a fost ieri oaspetele 
litoralului românesc. Cu acest pri
lej au fost vizitate stațiuni de o- 
dihnă și tratament. Muzeul de ar
heologie din Constanța. I.A.S. Mur- 
fatlar. Lordul cancelar a avut o în
trevedere cu președintele comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean, Vasile Vilcu, care a oferit 
un dejun în onoarea oaspetelui.

Delegația sindicatelor din 
R. P. Bulgaria, condusă de Mi'° 
Mișev, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, a sosit luni in 
Capitală, într-o vizită de prietenie și 
schimb de experiență. Delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii Gheor
ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central, de alți membri ai conduce
rii U.G.S.R. Au fost de față Petar 
Danailov Hristov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, și alți membri 
ai ambasadei.

★
Secretarul executiv al Co

misiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, Janez stanov
nik, a sosit ieri in Capitală, la invi
tația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România. La 
sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost întîmpinat de Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. A 
fost prezent Bhagirathan R. Devara- 
jan, reprezentantul P.N.U.D. în 
România.

In sfîrșit, studierea posibilităților 
de participare a organizației la efor
turile vizînd instaurarea unei noi or- 

• dini economice internaționale. în 
conformitate cu rezoluția adoptată 
anul trecut la conferința generală, 
oferă altă coordonată majoră a ac
țiunilor actuale și de perspectivă ale 
F.A.O. și. ' ’ ’ " 
activitatea 
nale.

Arătînd
F.A.O. este
cil sarcina importantă de a contri
bui efectiv la punerea în anlicare a 
prevederilor specifice ale Actului fi

nal de la Helsin
ki, vorbitorul a 
evidențiat faptul 
că sprijinirea de 
către F.A.O. a 
dezvoltării coope
rării intre țările 
europene va crea 
posibilitatea gă
sirii unor soluții 
Si pentru spri
jinirea eforturilor 
țărilor în curs de. 
dezvoltare din al
te regiuni ale 
lumii. România, 

ca gazdă a celei de-a X-a Con
ferințe regionale F.A.O. pentru Eu
ropa — a spus Angelo Miculescu 
exprimă speranța că reuniunea 
marca o atitudine și mai activă în 
privește participarea organizației 
soluționarea problemelor agricole 
care sint confruntate țările din zonă.

★
general al F.A.O., 

a expus cîteva din 
pe linia reorientă- 
a activității orga- 

asupra efectuării

totodată, un jalon pentru 
conferinței noastre regio-
că. Ia nivel european, 

confruntată în prezent

Agricultură (cuOrganlzațla Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
denumirea in limba engleză „Food and Agriculture Organization' 
prescurtat F.A.O.), face parte din instituțiile specializate ale Națiunilor 
Unite. Creată in 1945, ea are menirea — după cum se menționează 
în actul constitutiv — să sprijine acțiunile de creștere a nivelului de 
nutriție șl a! condițiilor de trai ale oamenilor din întreaga lume, să 
contribuie la sporirea randamentului producției agricole, la dezvoltarea 
economiei mondiale. Organele de conducere ale organizației sint: 
Conferința statelor membre, Consiliul și Secretariatul. Sediul organi
zației se află la Roma. Țara noastră este membră a F.A.O. din 1961.

★
Delegația Comisiei pen 

tru activitate 
planului din 

condusă de

economica și 
Senatul fran-

Andre Barroux și

DIN
„ Argonauții din Gyor"

Saouma, a mul- 
român pentru 

bunei desfă- 
menționînd că

Cuvîntul președintelui 
conferinței

Mulțumind pentru onoarea care I 
s-a făcut, președintele conferinței a 
arătat că vede în această alegere 
recunoașterea eforturilor susținute 
desfășurate de România in cadrul 
F.A.O. ca și pe plan internațional, 
pentru găsirea de soluții — în co-

lor și mai ales al celor în dezvol
tare.

Relevînd că țara noastră apreciază 
favorabil propunerea..privind iniție-_
rea de către F.A.O. a v.irnt program 
complex vizînd dezvoltarea agricul
turii, vorbitorul și-a exprimat bucu
ria pentru faptul că actuala reuni
une are loc în România, care s-ă 
străduit -și- se -eteăduiește. să colabo
reze cit mai eficient cu organizația. 
El a relevat că alegerea locului de
monstrează atît consecventa cu care 
F.A.O. aplică, în practică, principiul 
democratic al rotației locurilor de 
desfășurare a lucrărilor reuniunilor 
sale, cit și atenția pe care F.A.O. și 
statele membre ale conferinței o 
acordă problemelor agricole ale ță
rilor europene în curs de dezvol
tare și raporturilor acestora cu ță
rile dezvoltate. ,Menționînd că sesiu
nea reprezintă prima reuniune de 
amploare a unei instituții speciali
zate din sistemul O.N.U. care are loc 
la nivel european după Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, vorbitorul a relevat că F.A.O. 
se află in etapa de a iniția acțiuni 
concrete pentru punerea în aplicare 
a recomandărilor Conferinței Mon
diale a Alimentației. în special a 
celor privind creșterea și dezvolta
rea producției agricole în țările în 
curs de dezvoltare, realizarea secu
rității alimentare și dezvoltarea co
merțului internațional cu produse 
agroalimentare.

Pe iaceastă linie se înregistrează, 
ca un început deosebit de încuraja
tor. propunerea directorului genfirpl 
al F.A.O., Edouard Saouma. Se în
ființare a unui program de coope
rare tehnică pentru sprijinirea efor
turilor de dezvoltare a producției a- 
gricole din țările în curs de dez
voltare.

va 
ce 
la 
cu

Directorul
Edouard Saouma. 
preocupările sale 
rii către acțiune 
nizației. insistînd 
unei descentralizări care să permită 
urmărirea mai îndeaproape a proble
melor țărilor în curs de dezvoltare și 
să sprijine solutionarea acestor pro
bleme fără amînările implicate de 
actuala procedură. Pacea, securitatea, 
bunăstarea tuturor țărilor și a tutu
ror regiunilor, a spus el. cer pro
grese reale, concrete, impun necesi
tatea de a se tine, seama de situația 
reală a acestor țări. Elogiind Româ
nia și capitala sa. el a subliniat că 
acestea au contribuit mult la edifi
carea patrimoniului comun care este 
civilizația europeană.

După-amiază a luat cuvîntul se
cretarul executiv al Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa. Janez 
Stanovnik. care, după ce a arătat 
cauzele diminuării suprafețelor agri
cole ,— interese industriale, mărirea 
orașelor, turismul etc. — a subliniat 
necesitatea unor acțiuni comune pen
tru utilizarea tuturor 
folosul agriculturii. El 
această acțiune nu mai 
problemă economică și 
ei necesită contribuția 
nismelor internaționale, a tuturor ță
rilor europene.

rezervelor în 
a relevat că 
este numai o 
că rezolvarea 
tuturor orga-

v r e e a

A apărut; „ERA SOCIALISTĂ" nr. 18/1976
Revista se deschide cu editorialul 

„Perfecționarea activității ideologico- 
educative". In continuare sint pu
blicate articolele „Dezvoltarea eco
nomică și mobilitatea socioiprofesio- 
nală a forței de muncă" de Constan
tin Drăgan, „Optimizarea relației in- 
dustrie-agricultură și echilibrul eco- 
nomico-sociial" de Mircea Bulgaru, 
„Condiția umană din perspectiva u- 
manismului revoluționar" de Florin 
Georgescu și „Cultura și educația pa
triotică" de loan Humă. La rubrica 
..Știință-invățămint" sint inserate ar-

ticolele ..Orientarea profilactică a 
cercetării științifice medicale" de Au
rel Moga și „Pedagogia in viziune 
interdisciplinară" de Petre Bărbu- 
lescu. Rubrica „Consultații" cuprinde 
articolul „Filozofia — concepție ge
nerală despre lume. Materialismul 
dialectic și istoric, baza teoretică și 
metodologică a politicii P.C.R." de 
Călina Mare. Revista mai conține 
rubricile „Din țările socialiste". 
„Viața internațională", „Cărți și 
semnificații", „Note", „Marginalii" și 
„Revista revistelor".

t V
9,00

10.00

11.30
11.45
11.50
16,00
16.30
17.00
17,05
17.25
17,35

18,25

18,35

19.05
19,20
19.30
20.00

PROGRAMUL 1
Teleșcoală.
Film artistic: ,,Filip cel bun“. Pro
ducție a Casei de filme Trei. 
Față în față.
Telex.
închiderea programului.
Teleșcoală.
Curs de limbă franceză.
Telex.
Mult e dulce...
Scena.
Roman-foileton: ..Țăranii". Episo- 
dul XI — împărțeala.
Pentru sănătatea dv.: Primul aju
tor în caz de arsuri.
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.
Telecronică pentru pionieri. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.

20.20

20,40

21.55
22.10
22,30

20,00

Soare și armonii. Program de mu
zică ușoară, operă și canțonete.
Seară de teatru: „Vlaicu Vodă", 
de Alexandru Davila (partea a 
H-a). Premieră TV.
Recital Mlrabela Dauer.
24 de ore.
închiderea programului.
PROGRAMUL 2
Mai aveți o întrebare? Clima 
Terrei se modifică?

20.40 Tezaur de cîntec românesc. 
21.00 Telex.
21,05 Gospodarii Capitalei In sezonul de 

toamnă.
21.25 Virstele peliculei.

1 :
1

Duminică, 19 septembrie, standurile și pavilioanele celei de-a 7-a 
ediții a Tîrgului de mostre de bunuri de consum și-au primit ultimii 
vizitatori, cifra acestora ajungind la o jumătate de milion, printre ci 
aflîndu-se și numeroase delegații și oaspeți de peste hotare. După mai 
mult de o lună, timp în care, zi de zi, producătorii s-au aflat intr-un 
dialog fructuos cu publicul, prin intermediul exponatelor, după nume
roasele tranzacții încheiate între reprezentanții industriei și ai comer
țului. a sosit și ora bilanțului. Ce concluzii au desprins organizatorii din 
desfășurarea actualei ediții a tîrgului ? Iată ce ne-a spus tovarășul 
Ion Mazilu. director coordonator ’

— Socotim că Tîrgul de mostre de 
bunuri de consum din acest an a fost 
o acțiune reușită. In primul rind, se 
cuvine relevat faptul că această edi
ție s-a încadrat în ansamblul de mă
suri menite să ducă la realizarea 
obiectivelor cuprinse în „Programul 
privind producția și desfacerea către 
populație a bunurilor de consum în 
perioada 1976—1980“, program apro
bat de conducerea superioară de 
partid și de stat. Actuala ediție s-a 
caracterizat prin aceea că a reflectat 
posibilitățile reale de care dispune 
în prezent industria noastră de bu
nuri de consum, nu numai in dome
niul creației, ci și al producției. Au 
fost prezentate publicului peste 150 000 
de exponate dintre cele mai diverse, 
cifră fără precedent în istoria tîrgu- 
rilor de la noi. Intr-o serie de sectoa
re, cum sint, de pildă, confecțiile, 
toate exponatele prezentate au fost 
noutăți. S-a putut constata, cu aceas
tă ocazie, că toate departamentele, 
chiar și cel al industriei metalurgice, 
iși pot aduce contribuția la îmbogă
țirea gamei de articole oferite popu
lației, că unități economice noi. abia 
intrate în funcțiune — între care 
„Tehnoton“-Iași, Fabrica de porțelan 
din Curtea de Argeș, cea de trico
taje din Toplița și altele — se pot 
alinia în rîndul celor cu experiență 
în creația și producția unor bunuri 
de consum de calitate. S-a făcut sim
țită o mai mare strădanie, din partea 
întreprinderilor de industrie locală de 
a. valorifica resursele de care dispun 
județele țării pentru a satisface ce
rințele mereu crescinde ale cumpără
torilor.

— Care a fost reacția publicului, in 
fața acestei bogății de exponate ?

— Răspunsul la această întrebare se 
întemeiază pe cele 73 000 de chestio
nare ce au fost completate de către 
vizitatori — și a căror prelucrare s-a 
încheiat — precum și pe însemnările 
din registrele de impresii din pavi
lioane. Aș dori să subliniez cu satis
facție receptivitatea publicului nostru 
la tot ce este nou, fițpt care îi obligă 
pe producători și pe comercianți la 
o permanentă înnoire a ofertei de 
produse. Demne de reținut sint și nu
meroasele sugestii ale vizitatorilor. 
De exemplu, s-au făcut o serie de 
observații critice, însoțite de propu
neri, cu privire la mai buna adap
tare a dimensiunilor mobilei la cele 
ale locuințelor ce se construiesc, au 
fost reținute prețioase sugestii cu 
privire la lărgirea gamei de produse 
realizate din materii prime existente 
pe plan local — lut, răchită, foi de 
porumb și altele.

— Pentru cititorii noștri este, deși

al acestei ediții a tîrgului :
gur, important să afle dacă părerile 
publicului, opțiunile sale pentru un 
exponat sau altul au stat la baza con
tractelor ce s-au încheiat sau sint in 
curs de perfectare între comșrț și 
producători. Ce ne puteți spune in 
acest sen3 ?

— Valoarea produselor contractate, 
cu prilejul tîrgului, se va ridica, m fi
nal, la zeci de miliarde lei. Se poate 
afirma că promisiunea făcutăj.publicu- 
lui, la deschiderea tîrgului, de a-și pu
tea procura, în anul viitor, acele expo
nate care au plăcut mai mult va fi 
respectată. Avem motive să credem 
că toate contractele încheiate. în a- 
ceste săptămîni, vor contribui la îm
bunătățirea aprovizionării populației 
din toate județele țării cu o mai mare 
varietate de bunuri, de o calitate ri
dicată și în cantități corespunzătoare 
cerințelor. Metodologia de contracta
re a fost, de astă dată, mai elastică, 
mai bine adaptată intereselor cumpă
rătorilor. Este, poate, util să arăt că 
peste 5 000 de lucrători din comerț, 
inclusiv șefi de magazine, lucrători 
de la raft, buni cunoscători ai prefe
rințelor publicului — au luat parte 
activă la angajarea fondului de mar
fă pentru primul semestru al anului 
viitor. Colective compuse din cei mai 
buni specialiști din țară au condus 
efectiv, la fiecare grupă de mărfuri, 
lucrările de contractare, astfel incit 
există certitudinea că nu a fost tre
cut cu vederea nimic din ceea ce era 
demn de remarcat ca nou și modern, 
că subiectivismul sau spiritul con
servator al unuia sau altuia dintre 
reprezentanții comerțului au fost ani
hilate. La contractări s-au aflat și 
reprezentanți ai consiliilor județene 
pentru aprovizionare, fapt care asi
gură o justă distribuire teritorială a 
mărfurilor contractate.

Rodica ȘERBAN

cinema
©. Aripi puternice : LUMINA — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• De ce nu pot să fiu cuminte : 
DOINA — 14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11.30.

Crima din Orient Express : 
SCALA — 9; 11,45: 14.30; 17,30;
20.30. PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18, FESTIVAL —

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 septembrie. In țară : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în curs de 
Încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în estul țării, unde vor 
mai cădea averse locale de ploaie, în-

soțite de descărcări electrice. în. rest, 
averse izolate. Vînt potrivit, cu unele 
intensificări. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izolat 
mai coborîte în depresiuni, iar maxi
mele între 14 șl 24 de grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme răcoroa
să la început, apoi in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

> ■ . — — » ■

P RON OEX PREȘ
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 15 SEPTEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I: Categoria
variantă 100% un. autoturism 

„Dacia 1300“ și 1 variantă 10% a 
7 000 lei ; cat. 2 : 2 variante 50% a 
20 130 lei și 3 variante 10% a 4 026 
lei ; cat. 3 : 5,40 variante a 9 692 lei ; 
cat. 4 : 25.00 a 2 094 lei : cat. 5 : 76.25 
a 686 lei ; cat. 6 : 2 638.10 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 192 036 
lei.

EXTRAGEREA A II-A : Categoria 
B : 10.10 variante a 5 912 lei ; cat. 
C : 38.90 a 1 535 lei ; cat. D : 1 572,25 
a 60 lei : cat. E : 80.20 a 200 lei ; 
cat. F : 1 813.70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 210 316 
lei.

...Un pod obișnuit. In jur. case cu 
ziduri de culcare închisă. Secolele 
și vecinătatea gării feroviare și-au 
tipărit în cărămidă existenta lor.

Un pod obișnuit, la Gyor. oraș cu 
peste 130 000 de locuitori din Unga
ria prietenă. In ierarhia polilor in
dustriali ai țării — pe locul al trei
lea. E ora prînzului, pe străzi, for
fotă neobișnuită de citadini și turiști 
— foarte multi turiști țin să vadă 
așezarea aflată doar la 36 de kilo
metri de granița cu Austria — dar 
răsuflarea vibrantă a orașului indus
trial răzbate continuu de undeva. 
Răscolitor și puternic, prezență op
timistă, inimitabilă, de loc unde se 
creează, de citadelă i 
în care se concentrează 
forță ale inteligenței 
mintii.

...La capătul podului 
șul-port Ta rîul Răba. Cu străzile și 
clădirile vechi, 
venind firesc din- 
tr-o existentă de 
șapte secole. (Vom 
caligrafia de mul
te ori cifra șapte, 
în acest oraș de.
care nu se mai satură privirile I). 
Pe aceste străzi 
pașii regele Matiaș. Liszt, 
Pe aici hurducau.
cu sare în drum ____
Cel de-al doilea război mondial nu a 
scutit frumosul 
distrugerilor. Și 
mai afli urmele 
rea lor dragoste . ___  __ „
torii au așezat piatra dislocată bar
bar în locul statornicit de veacuri și 
orașul, cu splendori arhitecturale și 
istorice durate încă pe la începutul 
mileniului nostru pare, acum, nea
tins. neclintit.

Un pas doar peste puzderia linii
lor de oțel din preajma gării. Un 
singur pas cit arcuirea unui pod și... 
plonjăm peste șapte veacuri in ini
ma fierbinte a prezentului socialist, 
în inima fierbinte a orașului nou. 
Cu străzi largi și blocuri tinere. Co
pacii — la fel, de aceeași vîrstă. n-au 
avut cind să-și împlinească coroana. 
Copiii se joacă în locurile rezervate 
lor, mașinile aleargă spre ținte exac
te. oamenii vin ori pleacă la lucru. 
Aici, în cartierul Ady Endre. cartier 
în vîrstă doar de șapte ani. umbra 
celor șapte veacuri pare doar o a- 
mintire identificată ici-colo in cro
matica unor blocuri cu mai multe e- 
taje. In rest ? Zece mii de aparta
mente. cu restaurante și magazine, 
cu școli și creșe. cu bucuriile și nă
zuințele firești ale celor care au de
terminat expansiunea urbei pînă aici.

Un pas doar, peste arcuirea de be
ton și oțel a podului, și iată-ne 'a 
una din mîndriile industriei textile 
ale Gyiir-ului și ale țării : Fabrica de 
stofe ..Richards".

— Nu cu mult timp în urmă, ne 
SDUne cu satisfacție ing. Scj Lăszld, 
director adjunct, stofele ..Richards" 
au fost răsplătite, pentru calitatea

doua oară în râstim> 
cu premiul I la o con-

muncitorească, 
i atîtea linii de 

brațului si
amintit, ora-

ÎNSEMNĂRI
DIN R. P. UNGARA

și-au
cindva. 

spre

purtat 
Petofi.
carele 
Viena.

Gyor de tăvălugul 
totuși e greu să 
pirjolului. în ma- 
pentru oraș, locui-

lor. pentru a 
de cîțiva ani. 
fruntare internațională de la Madrid.

Informația-argument vine, de fapt, 
in completarea atîtor argumente a- 
flate la îndemîna celui care pătrun
de in citadela textiliștilor din Gydr. 
Mai intîi. numim stofele rînduite în- 
tr-o mini-expoziție ori aflate in ma
gazinele de prezentare de aici sau 
de Ia Budapesta : țesăturile — pos
tav. stofe. imprimeuri — din lină 
sută la sută sau în amestec cu fi
bre sintetice, de la nuanțele sobre 
pînă la cele mai vii. cu desene mo
derne. în perfectă armonie cu infă- 
țișarea coloristică. Mîinile harnice ale 
celor 4 009 de textiliști din Gyor le 
produc. Mîinile harnice care reali
zează intr-un singur an aproximativ 
opt milioane metri pătrați de țesă
turi. Aceleași miini harnice care. în
suflețite de bunul renume cîștigat, 

iși propun în a- 
cest cincinal să 
realizeze atîtea 
milioane de me
tri pătrați de fru
musețe vestimen
tară cit ar fi ne- 

înconjurul pămîn- 
Un al doilea ar-

cesară pentru 
tului la ecuator, 
gument se află, de asemenea, la ve
dere. Sint diplomele care umplu a- 
proape in totalitate un perete. Di
plome cîștigate în întrecerea socia
listă de textiliștii de la ..Richards" : 
de 8 ori drapelul de unitate frunta
șă, plus alte 23 de diplome.

— Competiție care generează ne
contenit un flux continuu de gîndi- 
re și acțiune — remarcă Sej Lâszlo. 
Noi destinăm exportului în multe țări 
ale lumii, unele dintre ele cu o în
delungată tradiție în realizarea țe
săturilor. 60 la sută din întreaga 
producție. Cererea de stofe ..Ri
chards" ne onorează dar și obligă. 
Trebuie să ținem mereu pasul cu 
ce-i mai nou in lume în domeniul 
textilelor. Pentru aceasta nici un e- 
fort de creație, de fantezie și în
drăzneală nu-i de ajuns. Tinînd a- 
cest ritm competitiv, de pildă, numai 
in prima parte a' anului acesta — mai 
exact în 7 luni !'— ău pornit de pe 
poarta fabricii noastre 30 noi sorti
mente...

...Drumul de întoarcere trece pes
te același pod care leagă șecolele 
Gyor-ului de prezentul care se scrie 
cu cerneala fierbinte a muncii dă
ruită patriei socialiste. Sub arcuirea 
de oțel și beton, puzderie de șine și 
macazuri. Și o garnitură de vagoane 
nou-nouțe, tocmai ieșită de pe poarta 
uzinei de aici. Uzină care întreține 
fructuoase relații de colaborare cu 
creatorii vagoanelor românești de 
la Arad. Garnitura feroviară se pu- . 
ne în mișcare și lasă în urmă liniile 
strălucitoare, de oțel, brațe puter
nice ce îmbrățișează cald relieful 
țării vecine și prietene.

Iile TANĂSACHE
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Succes românesc la campionatele europene de tir
Ana Ciobanu — medalie de aur la pistol standard

Românca Ana Ciobanu a repur
tat un strălucit succes în cadrul cam
pionatelor europene de tir rezervate 
senioarelor si juniorilor, competiție 
care se desfășoară în orașul iugoslav 
Skoplie.

Ana Ciobanu a cucerit medalia de 
aur si titlul de campioană continen
tală în proba de pistol standard —

senioare, totalizînd 582 puncte. In 
aceeași probă, in clasamentul pe 
echipe, România a ocupat locul doi 
(medalie de argint), 
portare românească și 
dard 60 f. — echipa 
clasat j)e locul trei 
bronz).

DINAMOVIADA DE BOX
In parcul sportiv „Dinamo" din Ca

pitală s-au desfășurat finalele Dina- 
moviadei de box, competiție la care 
au participat tineri pugiliști din Bul
garia. Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Polonia. Ungaria. U.R.S.S. si Româ
nia. In cel mai spectaculos meci al 
galei finale, lă categoria semiușoară, 
boxerul român Ilie Dragomir l-a în
trecut prin K.O., în repriza a IlI-a, 
pe Vladimir Krecetov (Dinamo

ÎN CÎTEVA
• In prima zi a

țional de rugbi de 
zentativa României 
scorul de 14—3 selecționata U.R.S.S. 
Intr-un alt meci : Bulgaria—Po
lonia 6—0. în cea de-a 2-a zi a tur
neului. selecționata României a in- 
tilnit,reprezentativa Bulgariei. Spor
tivii români au obținut victoria cu 
un scor puțin obișnuit : 100—0.
Partida dintre selecționatele U.R.S.S. 
și Poloniei s-a încheiat cu scorul de 
33—4 in favoarea rugbiștilor so
vietici.
• Turneul internațional masculin 

dotat cu „Cupa Independenței Româ

turneului inferna
la Burgas, repre- 

a întrecut cu

8.45; 11.30; 14,15: 17,15; 20, FAVO
RIT — 9; 12.30: 16; 19.30.
• Țara îndepărtată : BUCUREȘTI 
— 9: 11: 13.15; 16; 18,15; 20.30 la 
grădină — 19,30, LUCEAFĂRUL — 
9: 11.15: 13.30: 16: 18J5; 20,30.
• Osînda : PATRIA — 9.30: 12.15; 
15; 17.30; 20. CAPITOL — 8.30: 11; 
13.15: 15.45; 18.15; 20,45. la grădi
nă — 19.15, GLORIA — 9; 11.30; 
14,45; 17.15; 20,15. GRĂDINA TI
TAN — 19.15. HOTEL PARC —
19.30.
•> Aeroport ’75 : FEROVIAR 
11.15; 13,30: 16: 18.15: 20.30. 
DERN — 9: 11,15; 13,30; 16;
20.30. la grădină — 19.30.
• Pintea : CENTRAL — 9.15; 11.30;

CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE
FOTBAL

O bună coro
la pușcă stan- 
feminină s-a 
(medalie de

Pugiliștii . de la Dinamo 
au mai obținut trei victorii

Miine, de la ora 17.30. pe stadionul 
,.23 August" din Capitală, se dispută 
partida amicală dintre selecționata 
României și Cehoslovaciei.

duminică, 26 septembrie : F.C. Ar
geș — F.C.M. Galați. U.T.A. — Jiul, 
Politehnica Iași — S.C. Bacău. Uni
versitatea Craiova — Rapid, F.C. Bi
hor — F.C. Constanța.

U.R.S.S.), 
București 
prin Gheorghe Simion (categ. ușoară), 
Stan Postolache (semimijlocie) și Pe
tre Stere (mijlocie mică). La celelalte 
șapte categorii au terminat învingă
tori sportivii sovietici : Vladimir De
nisov (semimuscă), Șamil Kneahanov 
(muscă). Aleksandr Danieluk (cocoș). 
Iuri Krecetov (pană), Valeri Gardaev 
(mijlocie). Leva Ghevorkian (semi
grea) și Valentin Niceporuz (grea).

Divizia A, etapa a Vl-a : Dinamo 
— Rapid 3—1, F.C. Bihor — Sportul 
studențesc 0—3. Politehnica Timișoara “ ........... - . - .
vinul ' — A.S.A.
F.C.M. Reșița — Universitatea 
iova 3—2. Steaua — Progresul 
F.C. Constanța — S.C. Bacău
F.C. Argeș — Jiul 2—0, F.C.M. 
lăți — U.T.A. 1—1,

Politehnica Iași 2—1, F.C. 
Tg. Mureș

Cor-
1—0.
Cra-
1—1,
2—1, 
Ga-

RÎNDURI
niei", desfășurat la Cluj-Napoca. a 
fost cîștigat de formația locală Uni
versitatea, care a terminat neînvinsă 
competiția. în ultimele două zile ale 
turneului, handbaliștii de la Univer
sitatea Cluj-Napoca au învins cu sco
rul de 27—19 (13—7) formația A.Z.S. 
Poznan (Polonia) și au dispus cu 
25—15 (13—8) de echipa Z.A.B. Des
sau (R. D. Germană).
• Turneul internațional de tenis de 

la Ciudad de Mexico s-a încheiat cu 
. victoria suedezului Bjorn Borg. In 

finală Bjorn Borg l-a întrecut în trei 
seturi, cu 6—7, 6—0. 6—1. pe Ilie 
Năstase.

CLASAMENTUL
Dinamo 6 5 0 1 22- 6 10
Sportul stud. 5 4 1 0 12- 2 9
Steaua 5 3 1 1 9- 6 7
Politehnica Tim. 6 3 1 2 9- 8 7
F.C. Argeș 6 3 1 2 7- 6 7
S.C. Bacău 6 2 2 2 9- 6 6
Rapid 6 3 0 3 9- 7 6
F.C. Corvinul 6 2 2 2 8- 6 6
Progresul 6 2 2 2 7-12 6
U.T.A. 6 2 2 2 4-12 6
Univ. Craiova B 2 1 3 9- 8 5
F.C.M. Reșița 4 2 1 1 9-10 5
Jiul 5 2 1 2 4- 7 5
F.C. Constanta 6 2 1 3 5- 8 5
A.S.A. Tg. Mureș 5 2 0 3 5- 4 4
F.C. Bihor 6 2 0 4 4- 9 4
Politehnica Iași 6 1 1 4 5- 8 3
F.C.M. Galați 6 0 1 5 4-16 1

25Simbătă,
A.S.A. Tg.

ETAPA VIITOARE 
septembrie : Progresul
Mureș, Sportul studențesc — Poli
tehnica Timișoara, F.C. Corvinul — 
Dinamo, Steaua — F.C.M. Reșița ;

Rezultatele etapei a V-a a diviziei 
B : Seria I : Celuloza Călărași — 
Prahova Ploiești 3—0, Unirea Foc
șani — Ceahlăul Piatra Neamț 0—0, 
Portul Constanța — F.C. Gloria Bu
zău 0—0. Victoria Tecuci — C.S.M. 
Borzești 2—0, C.F.R. Pașcani — 
C.S.U. Galați 1—1, F.C. Petrolul Plo
iești — Metalul Plopeni 2—0. Relo- 
nul Săvinești — Olimpia Rimnicu 
Sărat 2—1. F.C. Brăila — Minerul 
Gura Humorului 1—0, C.S.M. Sucea
va — C,S. Oltul Sf. Gheorghe 2—0. 
In clasament conduce Petrolul Plo
iești (10 p). Scria a II-a : Metalul 
București — F.C.M. Giurgiu 3—0, 
Tehnometal — Voința București 0—1, 
Chimia Rm. Vîlcea — Chimia Tr. 
Măgurele 2—1. Unirea Alexandria — 
Flacăra Automecanica Moreni 0—1, 
Chimica Tirnăveni — Nitramonia 
Făgăraș 1—0, C.S. Tirgoviște 
talurgistul Cugir — 3—0. 
Steagul roșu Brașov — F.C. 
Sibiu 2—0. S.N. Oltenița — 
Slatina 1—0, Electroputere 
— Tractorul Brașov 1—1. 1___
clasamentului este Voința București 
(9 p). Seria a IlI-a : F.C. Olimpia 
Satu-Mare >— Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii 3—0. C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—1. Sticla Tur
da — U.M. Timișoara 1—1. Gloria 
Bistrița — Minerul Cavnic 2—1, Mu
reșul Deva — Rapid Arad 0—0, Mi
nerul Lupcni — Dacia Orăștie 1—0. 
„U“ Cluj-Nâpoca — Aurpl Brad 1—0. 
Armătura Zalău — Victoria Călan 
4—1, C.I.L. Sighet — F.C. Baia Mare 
1—1. In clasament conduce F.C. O- 
limpia (9 p).

— Me- 
F.C.M. 
Șoimii 

Dinamo 
Craiova 

Lider al

AUTOMOBILISM
O foarte frumoasă cursă automo

bilistică. aplaudată de cîteva zeci de 
mii de spectatori, a avut loc dumi
nică dimineață pe principalele ar
tere ale noului cartier bucureștean 
„Titan" ; „Marele premiu al Ca
pitalei", ultima etapă a campio
natului național de viteză în cir
cuit, gen de întrecere sportivă cu 
mare priză la public și preferată de 
cei mai mulți dintre automobiliștii 
fruntași. Cîștigătorii pe clase și-au 
asigurat la mare luptă victoria, fiind 
talonați îndeaproape pînă către linia 
de sosire. Cîștigător la clasa pînă la 
1 000 cmc a fost Cornel Căpriță 
(A.C.R. București) ; pînă la 1 150 cmc
— Vasile Szabo (I.O.B. Balș) ; pină 
la 1 300 cmc — Eugen Ionescu-Cris- 
tea (I.O.B. Balș) ; peste 1 300 ctnc — 
Ștefan Iancovici (Dacia — Pitești) ; 
la clasa Dacia 1 300 — L. Balinț 
(C.S.U. Brașov) și. respectiv. Eugen 
Ionescu-Cristea (I.O.B.). în clasa
mentul general al cursei locul întli 
la individual a revenit piteșteanulul 
Ștefan Iancovici, iar pe echipe — 
I.O.B. Balș, formație care, de altfel, 
domină cu autoritate în ultima vre
me întrecerile automobilistice.

TENIS
Pe terenurile parcului sportiv „Pro

gresul" din Capitală s-au încheiat 
campionatele republicane de tenis. In 
proba de simplu bărbați, titlul de 
campion a fost cucerit de Dumitru 
Hărădău (în finală 6—4, 6—4. 6—4 cu 
Traian Marcu). în celelalte două fi
nale : dublu femei : Virginia Ruzici, 
Florența Mihai — Valeria Balaj. Ma
riana Nunweiller 6—2, 6—2 ; dublu 
mixt : Virginia Ruzici. Traian Marcu
— Florența Mihai, Viorel Marcu 
6—4, 3—6, 6—4.

13.45; 16; 18,15: 20.30. BTJCEGI — 
15.45: 18, la grădină — 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18; 20.15. MIORI
ȚA — 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15. 
0 Nebună de legat : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13.30: 16: 18,15; 
AURORA — 9; 11.15: 13,30;
18; 20.15. la grădină — 19. 
ft. Dacii: TIMPURI NOI 
11,15: 13.30; 13,45: 18: 20,15.
0 Pinocchio: EFORIE — 9.30;
11,45; 14: 16; 13; 20.15, GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL — 19.15.
• Comisarul Picdone la Hong
kong : CASA FILMULUI — 10; 
12.30: 15; 17,30; 20.

Suflete condamnate : COTRO- 
CENI — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.

20.30.
15,45;

• Micul indian : GRIVIȚA — 
11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.15.
© Frați de cruce : BUZEȘTI — 
11,15: 13.30: 16; 18,15; 20,15.
grădină — 19,15.
•< Cu mîinile curate : DACIA 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Diamante pe roți : MELODIA
— 9; 11.15; 13,301 16; 18,15; 20.30. 
FLAMURA — 11.15; 13,30; 15,45:
18; 20.15.
• Tintin și templul soarelui : 
FLAMURA — 9.
© Prin cenușa imperiului : UNI
REA — 16: 18, la grădină — 20.
• Filiera II : LIRA — 15,30; 18;
20.15. la grădină — 20.15.
• Ulzana — căpetenia apașilor :

9; 
la

15,30; 18; 20.15.
șoim viteaz : PACEA

de rlu :
12,30; 15,30;

FE-
18;

for-

DRUMUL SĂRII
ft. Finist —
— 16; 18; 20.
0 Texas, dincolo
RENTARI — 10;
20,15.
• Fratele meu are un frate 
midabil : CRÎNGAȘI — 17.
ft Cind vine septembrie : FLO- 
REASCA — 15,30: 18; 20.15.
® Apașii : VOLGA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Melodiile cartierului s VIITO
RUL — 16: 18: 20.
• Eu și dragiie mele mătuși: MO
ȘILOR — ,15,45; 18, la grădină — 
19.30.

• Pisicile aristocrate : POPULAR 
— 16; 18: 20.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
MUNCA — 15.30; 18; 20.
©* Circ în circ : COSMOS — 15,30; 
19.
• Cei 13 de la Barletta : TOMIS
— 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15; 20,30, 
la grădină — 19.
• Familia Dulsky : PROGRESUL
— 15,30; 17.45: 20.
•< Luptătorul din New
FLACĂRA — 10: 16; 18;
DINA VITAN — 19.30.
• Romanță pentru o
ARTA — 15,30; 17,45; 20, 
nă — 19.30.
• Cursa : VITAN — 16;

Mastodontul : RAHOVA — 1«- 
18; 20.

teatre
Orleans:

20, GRĂ-

coroană : 
la grădi-

18; 20.

• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești mtndrâ 
țară — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat; Scri
sori pe portativ — 19.30.
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Probleme de mare însemnătate 
își așteaptă rezolvarea

România — inițiatoare și coautoare a numeroase

Astăzi se deschid lucrările celei de-a 31-a sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite. Pornind de la cerințele majore 
ale situației internaționale, de la rolul tot mai important ce revine 
O.N.U. în rezolvarea problemelor cardinale ale lumii de azi, omeni
rea dorește și așteaptă ca sesiunea să marcheze un pas important pe 
calea înțelegerii și colaborării în interesul progresului și păcii.

Agenda provizorie a acestei înalte 
tribune politico-diplomatice mondia
le. de la care își fac auzit glasul re
prezentanții a 144 de state membre, 
cuprinde 124 de puncte. între proble
mele ce urmează a fi dezbătute se de
tașează prin importanța și actualitatea 
lor deosebită: imperativul dezarmării 
generale, în primul rînd nucleare ; 
accentuarea decalajelor economice 
dintre statele bogate și cele sărace 
și. în legătură cu aceasta, necesita
tea începerii procesului de revizuire 
a strategiei internaționale de dezvol
tare ; intensificarea luptei de elibe
rare a popoarelor din Namibia. Afri
ca de Sud, Rhodesia și cerința trans
punerii integrale și neîntîrziate în 
viată a Declarației asupra acordării 
independentei țărilor și popoarelor 
coloniale.

în dezbaterea acestor probleme, ca 
șl în ansamblul activității O.N.U., 
România are o poziție activă, dina
mică. manifestînd inițiativă, spirit 
constructiv și de conlucrare în ve
derea rezolvării lor. Numele tării 
noastre este înscris pe listele iniția
torilor sau coautorilor a circa 10 din
tre cele mai importante probleme da 
pe agendă.

Bunăoară, la capitolul vizînd pro
blemele cardinale ale păcii, securită
ții și dezarmării — în număr de 20 
pe ordinea de zi a sesiunii — întîl- 
nim numele tării noastre înscris pe 
raportul Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, al cărui membru 
este. Concluzia esențială a acestui 
raport corespunde poziției afirmate 
în repetate rînduri de România, și 
anume necesitatea urgentă a scoa
terii negocierilor de dezarmare din 
impasul in care se află de mai multi 
ani. trecerea lor pe făgașul realiză
rilor practice, concrete. în acest con
text se înscrie participarea tării 
noastre, alături de alte state mici și 
mijlocii, la inițiativa de a aduce și 
în atenția actualei sesiuni punctul 
privind „întărirea rolului Națiunilor 
Unite în domeniul dezarmării". La 
acest punct va fi dezbătut ..Rapor
tul comitetului ad-hoc pentru eva
luarea rolului O.N.U. în domeniul 
dezarmării" — document la a cărui 
elaborare România a participat ne
mijlocit. Și din acest document se 
desprinde cerința ca O.N.U. să ac
ționeze mult mai intens și mai 
eficace în domeniul dezarmării, să 
organizeze negocieri efective de 
dezarmare. în primul rînd nucleară, 
cu participarea tuturor statelor in
teresate, în condiții de deplină ega
litate în drepturi.

De asemenea. România și-a înscris 
numele la punctul intitulat „Măsuri 
efective pentru realizarea scopurilor 
și obiectivelor deceniului dezarmă
rii", proclamat de Națiunile Unite, 
la inițiativa țării noastre.

Faptul că pu mai puțin de 19 
puncte de pe ordinea de zi privesc 
problemele dezarmării demonstrează 
concludent creșterea îngrijorării sta
telor membre ale organizației ca ur
mare a escaladării cheltuielilor mi
litare. sporirii continue a gradului de

periculozitate a cursei înarmărilor, 
în primul rînd a celei nucleare. Apar 
astfel și mai clare actualitatea și 
realismul programului cuprinzător de 
dezarmare. înaintat de guvernul ro
mân sesiunii precedente a Adunării 
Generale. în documentul intitulat 
„Transpunerea în viată a Declarației 
asupra întăririi securității interna
ționale". Se cuvine relevat că la do
sarul acestei dezbateri sînt atașate, 
între alte documente ale Consiliului 
de Securitate si Adunării Generale, 
mai multe Declarații solemne sem
nate de România cu un șir de state, 
cu prilejul convorbirilor din acest 
an ale președintelui României,

o Pe ordinea de zi: 124 
puncte © Dezarmarea, în
tărirea securității interna
ționale, situația din Africa 
Australă, lichidarea sub
dezvoltării în contextul 
edificării noii ordini eco
nomice — probleme prio
ritare ale sesiunii ® Creș
terea rolului O.N.U. în reo 
lizarea colaborării între 
toate statele — o cerință 

imperioasă

Nicolae Ceaușescu, cu șefi de state 
și de guverne. Aceste documente, 
care consacră principiile noi de re
lații interstatale reprezintă contribu
ții substanțiale ale tării noastre la 
generalizarea acestor principii, la 
așezarea bazelor unei noi ordini eco
nomice și politice în lume, la întă
rirea securității mondiale.

Obiectivul stimulării procesului de 
realizare a condițiilor necesare pen
tru înfăptuirea dezideratului națio
nal al poporului coreean — reunifi- 
carea pașnică și democratică a pa
triei sale — a determinat țara noas
tră să participe, în calitate de coau
toare, la înscrierea punctului „Elimi
narea pericolului de război, menți
nerea si consolidarea păcii în Co
rcea și accelerarea reunificării in
dependente și pașnice a Coreei".

Neîndeplinirea de către statele bo
gate a obligațiilor de asistentă asu
mate de ele față de statele sărace, 
în cadrul Strategiei internaționale a 
dezvoltării, continuarea scăderii pon
derii de participare a acestora din 
urmă la comerțul mondial, accentua
rea decalajelor economice dintre sta
tele avansate și cele în curs de dez
voltare — sînt doar cîteva din aspec
tele neliniștitoare ale tabloului ra
porturilor economice internaționale. 
Tocmai de aceea problematicii eco
nomice îi sînt consacrate 13 puncte 
ale ordinii de zi. Dintre acestea se

propuneri constructive

detașează, prin importanta sa deose
bită. „Revizuirea strategiei interna
ționale a dezvoltării pentru cel de-al 
doilea deceniu O.N.U. al dezvoltării", 
în lumina programului de acțiune 
vizînd edificarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale. In toate 
aceste domenii. România, țară socia
listă și. în același timp, țară în curs 
de dezvoltare, a manifestat interes 
și inițiativă, dorința de a aduce in 
continuare contribuția sa la soluțio
narea problemelor în discuție.

în opinia observatorilor diploma
tici de la O.N.U.. capitolul celor 19 
probleme coloniale ale agendei — 
axat la această sesiune. în principal, 
pe identificarea de măsuri concrete 
pentru lichidarea ultimelor bastioa
ne coloniale din sudul Africii — va 
genera cele mai vii dezbateri, ca ur
mare a represiunilor sîngeroase dez
lănțuite de regimul minoritar din 
Africa de Sud contra populației de 
culoare, a încercărilor acestuia de 
a-și prelungi dominația asupra Na
mibiei și a actelor de agresiune co
mise de regimul rasist din Rhodesia 
împotriva Mozambicului, România 
este puternic angajată în identifica
rea. dezbaterea și adoptarea de mă
suri concrete și programe de acțiune 
îndreptate spre rezolvarea acestor 
probleme, în concordantă cu Decla
rația asupra acordării independentei 
țărilor și popoarelor coloniale.

Alte inițiative românești, aflate în 
atenția și preocupările acestei se
siuni. privesc „politici și programe 
referitoare la tineret" — punct deri- 
vînd din preocuparea constantă a 
tării noastre pentru educarea tinerei 
generații î-n spiritul idealurilor păcii, 
justiției și progresului popoarelor.

O importantă deosebită prezintă 
dezbaterea „Raportului Comitetului 
special pentru Carta Națiunilor Unite 
și întărirea rolului organizației". 
Acest raport este o consecință a cu
noscutei inițiative românești privind 
creșterea rolului O.N.U.. iar la baza 
dezbaterii se va afla. împreună cu 
alte documente de lucru, documen
tul prezentat de guvernul român la 
sesiunea trecută a Adunării Genera
le. intitulat „Poziția României cu 
privire la îmbunătățirea și democra
tizarea activității O.N.U., la întărirea 
rolului său în realizarea colaborării 
între toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, a unei lumi mai 
bune și mai drepte, a unei păci trai
nice".

După cum se poate vedea. în fața 
actualei sesiuni a O.N.U. stau sarcini 
complexe. Popoarele așteaptă ca în 
cadrul sesiunii. în baza pozițiilor 
prezentate de reprezentanții statelor, 
dîndu-se dovadă de receptivitate și 
spirit constructiv, să se adopte mă
suri eficiente, capabile să răspundă 
intereselor și aspirațiilor de pace, 
justiție si progres ale popoarelor, 
speranțelor învestite de ele în acest 
important for internațional.

C. ALEXANDROAIE 
New York

a delagației militare române
VIENA — în spiritul bunelor relații 

româno-austriece, al colaborării din
tre cele două țări pe multiple pla
nuri, ieri a început vizita oficială în 
Austria a ministrului apărării na- 
țicnale al Republicii Socialiste Româ- 
niâ, general-colonel Ion Coman, în
soțit de o delegație militară.

La sosirea pe aeroportul din Viena, 
delegația a fost intîmpinată de mi
nistrul federal al apărării al Repu
blicii Austria. Karl Liitgendorf, de 
generali și ofițeri austrieci.

Tovarășul 
Țoi En Ghen 

a încetat din viață
PHENIAN 20 (Agerpres). — Comi

tetul Central al Partidului Muncii 
din Coreea și Comitetul Popular 
Cent.ral al R.P.D. Coreene anunță 
că la 19 septembrie a încetat din 
viață. în vîrstă de 76 de ani. Țoi 
En Ghen, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene, membru al Comitetului 
Politic și secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, vicepre
ședinte al Comitetului Popular Cen
tral al R.P.D. Coreene.

BRUXELLES

Reuniuni ministeriale 
ale Pieței comune 

• Semnarea unor documente 
privind Parlamentul vest-eu- 

ropean
BRUXELLES. — Miniștrii econo

miei și finanțelor din țările membre 
ale Pieței comune s-au întîlnit luni la 
Bruxelles. Participanții au procedat 
la o examinare a situației economice 
din țările C.E.E. fără însă să adopte 
vreo măsură. Miniștrii au aprobat 
un raport al Comitetului monetar al 
C.E.E. care recomandă Fondului Mo
netar Internațional să adopte o ati
tudine mai flexibilă în ce privește 
vînzarea la licitație a unei părți din 
rezervele sale de aur și. totodată, au 
hotărît să lanseze un împrumut pe 
piața S.U.A. în valoare de 100 mi
lioane dolari.

★
Tot la Bruxelles s-a desfășurat, 

luni, reuniunea miniștrilor de exter
ne ai C.E.E. Participanții au semnat 
cele două documente privitoare la 
alegerea membrilor Parlamentului 
vest-european pe baza votului uni
versal, începînd din primăvara anu
lui 1978.

Viitorul parlament al „celor 
nouă" va fi alcătuit din 410 
membri, fată de 178 in pre
zent. Fiecare din cele patru sta
te mari (R.F.G., Franța, Italia și 
Marea Britanie) va dispune in 
viitorul parlament de cite 81 
de mandate. Olanda de 25. Bel
gia de 24, Danemarca de 16, 
Irlanda de 15 și, in sfirșit. Lu
xemburg de 6. Această distribui
re a mandatelor dezavantajează 
țările mici.

SPANIA: „LIBERTATE Șl AMNISTIE» - 
deviza unor ample demonstrații populare

ORIENTUL APROPIAT

Evoluția situației din Liban
G Luptele continuă cu intensitate © Reuniunea libanezo- 
siriano-palestineană s-a încheiat fără rezultate pozitive ® 
Președintele A. Sadat: „Unire pentru a pune capăt tragediei 

poporului libanez"
MADRID. — în Spania iau am

ploare demonstrațiile în favoarea 
amnistierii tuturor deținuților poli
tici, pentru respectarea drepturilor

și libertăților democratice. Mii de 
manifestanți au defilat, duminică 
seara, pe străzile Barcelonei, purtînd 
pancarte pe care scria „Libertate și 
amnistie".

La Neapole, un mare miting 
al Partidului Comunist Italian 

cu prilejul Festivalului national al ziarului „l’Unitâ"

• A participat tovarășul Luigi Longo o Cuvîntul 
tovarășului Enrico Berlinguer

La capătul a două 
săptămini de intense 
acțiuni politice și de 
manifestări cultural- 
sportive, care au pus 
o dată mai mult în 
evidentă forța si rolul 
in continuă creștere 
ale Partidului Comu
nist Italian, Festivalul 
national al ziarului 
„l’Unitâ", tradițională 
manifestare a pre
sei comuniste italie
ne, a cunoscut du
minică momentul său 
culminant, odată cu 
grandiosul miting de 
la Neapole. Ținut pen
tru prima dată intr-un 
oraș din Mezzogiorno, 
mitingul a reunit mii 
și mii de comuniști si 
simpatizanți ai parti
dului din toate colțu
rile Italiei.

La miting au luat 
parte președintele 
P.C.I., Luigi Longo, 
secretarul general, En
rico Berlinguer. mem
bri ai Direcțiunii, re
prezentanți ai diferi
telor partide comuniste 
Si muncitorești, ai miș
cărilor de eliberare na
țională, ai ziarelor 
frățești din țările so
cialiste, din Europa 
occidentală și din alte 
țări ale lumii. Din par
tea ziarului „Scinteia" 
a fost prezent Virgil 
Dănciulescu, secretar 
responsabil de re
dacție al ziarului.

După salutul adre
sat participantilor la 
miting de secretarul 
federației napoletane 
a P.C.I., Andreea Ge- 
remica, și de directo
rul ziarului „l’Unitâ", 
Luca Pavolini, a luat 
cuvîntul secretarul ge
neral al P.C.I., En
rico Berlinguer.

In cuvîntul său, to
varășul Berlinguer s-a 
referit la actuala si
tuație politică din Ita
lia. „Alegerile de la 
20 iunie au creat o si
tuație cu totul nouă — 
a spus vorbitorul. Tră
sătura nouă cea mai 
importantă constă in 
aceea că a dispărut 
posibilitatea de a se 
forma o majoritate si 
un guvern bazate pe 
vechea prejudecată 
anticomunistă, că a 
devenit «inevitabilă»

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU 

LA ROMA

stabilirea unui acord 
cu P.C.I. pentru for
marea guvernului".

După ce a relevat 
că deși a contribuit la 
nașterea actualului 
guvern, P.C.I. nu s-a 
identificat si nu se 
identifică cu acesta, 
păstrindu-și propria 
libertate de judecată 
și de critică, secreta
rul general al P.C.I. a 
precizat că „nimeni 
nu trebuie să se insele 
asupra evoluției P.C.I. 
Scopurile noastre nu 
s-au schimbat. P.C.I. a 
luptat si va continua să 
lupte pentru emanci
parea oamenilor mun
cii și a întregii socie
tăți, pentru con
struirea unei societăți 
superioare celei bur
gheze".

Referindu-se apoi 
la continua sporire a 
prestigiului P.C.I., 
secretarul general al 
partidului a arătat ci

una din cauzele care 
au dus la creșterea 
consensurilor in jurul 
P.C.I. și a întăririi 
sale organizatorice o 
constituie capacitatea 
constantă de reînnoire 
a partidului comuniș
tilor.

★
Prezenta românească 

la festival a fost mar
cată și de un stand 
care s-a bucurat de 
un mare succes. In le
gătură cu acest stand, 
ziarul „l’Unitâ" a scris:

„La standul româ
nesc, in fiecare zi 
este sărbătoare. Intre 
români și italieni se 
creează o caldă at
mosferă de priete
nie, se aprofundea
ză cunoașterea reci
procă a tradițiilor și 
obiceiurilor".

Referindu-se la ex
pozițiile din cadrul 
standului, ziarul rele
vă : „Diferite panouri, 
grafice și fotografii 
ilustrează dezvoltarea 
pe care a cunoscut-o 
România in ultimele 
trei decenii pe toate 
planurile". Expozițiile 
ilustrează elocvent — 
scrie ziarul — unita
tea poporului în ju
rul partidului, in ope
ra de făurire a socie
tății socialiste multila
teral dezvoltate.

★
Prin întreaga sa 

desfășurare, festiva
lul de la Neapole a 
constituit o nouă și 
elocventă dovadă a 
puternicei popularități 
a P.C.I.

Radu BOGDAN

BEIRUT. — La aproximativ cinci 
sute de metri de front, în sin
gurul hotel al sectorului creș
tin din Beirutul de est în 
care mai locuiesc rarii ziariști 
străini, zilele și mai ales nopțile 
sînt punctate, din minut în minut, 
de exploziile obuzelor și rafalele 
mitralierelor sau armelor ușoare. 
Aceeași situație se înregistrează în 
cartierele Achrafieh, Ain Remmaneh 
sau Hadeth, care se află de-a lungul 
liniei care separă forțele aflate in 
conflict. Astfel începe o relatare, 
transmisă ieri de agenția France 
Presse, în care se descrie situația 
din capitala Libanului, caracterizată 
printr-o recrudescentă a luptelor.

în continuare se arată că în unele 
cartiere nu există nici apă, nici elec
tricitate. „în cartierul Hadeth nu 
mai există nici industrie, nici co
merț. Multi locuitori ai cartierului 
l-au părăsit. Totuși, atunci cînd 
bombardamentele încetează sau scad 
în intensitate, viata își reia cursul 
în cartierele populate".

în timp ce luptele se intensifică, 
eforturile ce se întreprind în vede
rea unei reglementări a conflictului 
nu sînt încă încununate de rezultate 
favorabile. Cea de-a doua reuniune 
tripartită libanezo-siriano-palestinea- 
nă, care s-a desfășurat duminică 
în localitatea libaneză Chtaura. nu 
a marcat progrese. La această re
uniune. la care au participat pre
ședintele ales al Libanului. Elias 
Sarkis, președintele Comitetului E- 
xecutiv al O.E.P., Yasser Arafat, și 
generalul Naji Jamail. adjunct al 
ministrului apărării al Siriei, părțile

și-au reafirmat pozițiile, fără a se 
ajunge la un consens.

într-o declarație radiodifuzată. 
Hassan Sabri El Kholi, reprezentan
tul Ligii Arabe, a anunțat că va 
avea loc o nouă reuniune tripartită, 
care se va desfășura la Beirut, la 
24 septembrie, după preluarea func
ției supreme în stat de către pre
ședintele ales, Elias Sarkis.

în cadrul contactelor unor lideri 
libanezi în \diferite capitale arabe, 
primul ministru Rashid Karame a 
făcut o scurtă vizită în Arabia Sau- 
dită. unde a conferit cu regele Kha
lid. după care a plecat la Damasc 
unde a fost primit de președintele 
Siriei, Hafez El Assad.

CAIRO. — Cu prilejul confirmă
rii prin referendum popular a numi
rii sale pentru un nou mandat pre
zidențial de șase ani. președintele 
R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a de
clarat că tara sa va continua să ac
ționeze în vederea eliberării tuturor 
teritoriilor arabe ocupate si pentru 
redobîndirea drepturilor poporului 
palestinean. Președintele egiptean a 
invitat pe ceilalți șefi de stat arabi 
să depășească diferendele existente, 
pentru a se reuni pe o bază echita
bilă. susceptibilă să pună capăt tra
gediei poporului libanez.

în continuare. Anwar El Sadat a 
spus că rezultatul referendumului 
constituie mărturia unității poporului 
egiptean pentru eliberarea pămîntului 
arab, reconstrucția Egiptului și res
pectarea angajamentelor asumate 
fată de lumea arabă.

agențiile de presa
Cancelarul federal al Aus

triei, Bruno Kreisky, a făcut între 
16 și 19 septembrie o vizită neofi
cială în R.P. Polonă, unde a fost pri
mit de Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.. și a avut 
convorbiri cu primul ministru, Piotr 
Jaroszewicz.

La Budapesta s_au încheiat 
lucrările celui de-al VI-lea Congres 
al Frontului Popular Patriotic. Pre
ședinte al Consiliului Național al 
F.P.P. a fost reales Kallai Gyula, iar 
secretar general — Sarlos Istvan.

Văduva lui Julien Gn-
maU conducător comunist condam
nat Ia moarte și executat la 20 apri
lie 1963 de regimul franchist, s-a
înapoiat duminică la Madrid. Un 
mare număr de persoane i-au făcut 
o primire călduroasă la sosirea în 
gara capitalei spaniole — transmite
A.F.P.

Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică a 
invitat Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei să participe la conferința 
sa generală de la Rio de Janeiro, 
care își începe marți lucrările.

Președinte al noului 
parkment cipriot a fost ales 
fostul ministru de externe. Spiros 
Kyprianou. Partidul său. Frontul De
mocratic. deține 21 din cele 35 locuri 
din parlament.

„Povo Unito" („Poporal 
unit") este denumirea Frontului 
electoral realizat intre Partidul Co
munist și Mișcarea Democratică 
Portugheză în vederea alegerilor 
municipale de la 12 decembrie. El 
este deschis „tuturor oamenilor, or
ganizațiilor, grupelor și sectoarelor 
democratice".

Crește valul acțiunilor de protest 
împotriva măsurilor represive 

din Coreea de sud
Arestarea și judecarea recentă a 

unui grup de cunoscute personalități 
cu vederi progresiste din Coreea de 
sud, printre care Kim Dae Jung, 
principalul lider al opoziției, și Yun 
Po Sun. fost președinte, au declanșat 
ample acțiuni de protest împotriva 
politicii dictatoriale a regimului lui 
Pak Cijan Hi. La Seul, Mokpo, în 
alte localități sud-coreene, mii de ce
tățeni, de cele mai diverse categorii 
sociale, inclusiv din rîndul clerului, 
au organizat mitinguri și demonstra
ții în cadrul cărora au cerut elibe
rarea tuturor deținuților politici, în
cetarea campaniei antidemocratice.

Dezvăluind măsurile represive în
treprinse de regimul de la Seul, pre
sa internațională amintește că princi
pala „vină" a celor arestați este a- 
ceea de a se fi pronunțat pentru de
mocratizarea vieții politice, reducerea 
dependenței economice a țării, unifi
carea pașnică a Coreei. Marea 
popularitate și sprijinul de care 
se bucură liderul opoziției în 
rîndul opiniei publice i-a îm
piedicat pe guvernanții de la Seul 
să-1 Întemnițeze. Abia în urmă cu 
cîteva luni; profitînd de participarea 
sa la un miting ținut la Seul, în ca
drul căruia a fost adoptată „Declara
ția în favoarea democrației, pentru 
salvare națională", el a fost arestat 
și deferit justiției.

Efervescența politică tot mai amplă 
din Coreea de sud, desfășurată pe 
fundalul nemulțumirii creseînde față 
de dificultățile prin care trece epo- 
nomia, față de refuzul regimului de 
a ține seama de aspirațiile profunde 
ale populației de a se ajunge la re- 
unificarea țării, a atras atenția opi

niei publice internaționale. Presa re
levă că la Tokio, unde se află un 
mare număr de rezidenți coreeni, a 
fost organizată o conferință de ur
gență în problema coreeană, în cadrul 
căreia participanții au denunțat cu 
tărie regimul de la Seul. într-o 
cuvintare rostită în Congresul ameri
can, cunoscutul senator McGovern a 
cerut încetarea livrărilor de arme că
tre Pak Cijan Hi. pe care l-a califi
cat ca „tiran discreditat", cerînd tot
odată retragerea forțelor americane 
și a tuturor armelor nucleare tac
tice din Coreea de sud. El a arătat 
că S.U.A. trebuie să dea dovadă de 
prudență în ce privește furnizarea 
suplimentară de arme pe care Pak 
Cijan Hi le poate folosi "intr-o ofen
sivă împotriva Nordului. Totodată, 
el a apreciat că recentul incident de 
la Panmunjon a fost un „act provo
cator, inuman", care a dovedit că 
„forțele trimise în Coreea, cu o ge
nerație în urmă, pot atrage actuala 
generație într-un alt război ne
drept... A fost o chestiune de no
roc că nu a izbucnit un nou război 
în Coreea". Senatorul a cerut 
începerea de convorbiri directe cu 
oficialități nord-coreene în vederea 
evitării unui nou război în Coreea.

Fără îndoială că măsurile represive 
întreprinse de autoritățile sud-coree
ne, prigoana împotriva forțelor pro
gresiste nu vor putea înăbuși lupta 
maselor populare din Coreea de sud 
pentru înfăptuirea aspirației naționale 
celei mai fierbinți — realizarea uni
ficării democratice și pașnice a pa
triei lor.

G. BONDOC

Transferul puterii către populația 
majoritară - singura cale 

de soluționare a problemei rhodesiene
• Turneul secretarului de stat al S.U.A. în Africa de Sud ® 

Scepticism la Londra
PRETORIA. Agenția France Presse 

transmite că reuniunea tripartită 
dintre Vorster. Kissinger și Smith 
asupra viitorului constituțional al 
Rhodesiei a luat sfîrșit duminică 
seara, după aproximativ patru ore 
de dezbateri. Henry Kissinger a de
clarat la sfirșitul acestor întreve
deri că urmează să prezinte șefilor 
de state africane interesate reacția 
primului ministru al Rhodesiei. Ian 
Smith, la propunerile de reglemen
tare constituțională pe care le-a su
pus discuției în cursul întrevederilor 
de duminică de la Pretoria.

Citind surse americane. A.F.P. re
levă că dezbaterile de duminică s-au 
axat. în principal, asupra pianului 
americano-britanic de reglementare 
care prevede garanții financiare 
pentru albii care acceptă să rămină 
în tară după preluarea puterii de 
către majoritatea populației negre și 
o perioadă tranzitorie de doi ani 
pentru transferarea puterii.

După o nouă rundă de negocieri 
cu primul ministru al Africii de Sud,

secretarul de stat al S.U.A. a sosit 
luni dimineața la Lusaka pentru 
convorbiri cu președintele Zambiei, 
K. Kaunda.

Joshua Nkomo, lider al Congresu
lui Național African, declara într-un 
interviu că militanții pentru eli
berare națională din Rhodesia nu 
vor accepta nici o formulă de regle
mentare care nu se concretizează în 
transferul puterii către majoritatea 
neagră, într-un interval de maxi- 
murp 9—12 luni.

Pe de altă parte. Marea Britanie 
s-a declarat gata să organizeze o 
conferință constituțională asupra 
Rhodesiei dacă misiunea în. curs a 
secretarului de stat Kissinger va 
permite scoaterea din impas a pro
blemei — a declarat un purtător de 
cuvint al Ministerului de Externe.

într-o telegramă din Londra, agen
ția France Presse transmite că multi 
englezi se arată sceptici cu privire 
la progresele pe care le-ar fi reali
zat Kissinger în domeniul reglemen
tării pașnice în Rhodesia.

CONSULTĂRI ELECTORALE:

REZULTATUL ALEGERILOR GENERALE DIN SUEDIA
• Majoritatea mandatelor în parlament au fost obținute de 
partidele care s-au aflat în opoziție © P.S.D. rămîne partidul 

cel mai puternic
STOCKHOLM. Duminică au avut 

loc în Suedia alegeri generale, pen
tru desemnarea celor 349 de depu- 
tați în Parlamentul Suediei (Rikstag), 
precum și a membrilor consiliilor 
municipale și provinciale. S-au pre
zentat 90,6 la sută dintre cei aproxi
mativ 6 milioane de alegători. în 
urma numărării cvasitotalității bule
tinelor de vot. a revenit următoarea 
repartizare a mandatelor între prin
cipalele partide politice : Partidul 
Social-Democrat — 152 locuri ; Parti
dul de Centru — 86 locuri ; Partidul 
Moderat — 55 locuri : Partidul Libe
ral — 39 locuri ; Partidul de Stînga- 
Comuniștii — 17 locuri.

întrucît. potrivit acestor rezultate, 
partidele de opoziție obțin majorita
tea mandatelor, respectiv 180 de man
date (50,7 la sută din voturile numă
rate), față de 169 (47,6 la sută din 
voturile numărate) ale coaliției so- 
cial-democrați—comuniști, ele urmea
ză, în baza Constituției, să formeze 
guvernul.

După cum remarcă observatorii, 
pentru prima oară in ultimii 44 de 
ani P.S.D. nu s-ar mai afla la con
ducerea țării.

Primul ministru suedez. Olof Pal
me. a prezentat luni. în urma rezul
tatelor alegerilor generale, demisia 
guvernului său.

În Malta, Partidul laburist a obținut 
un nou mandat de a conduce țara
LA VALLETTA. — Ca rezultat al 

alegerilor parlamentare desfășurate 
în Malta vineri și simbătă. Parti
dul laburist al premierului Dom 
Mintoff a obținut un nou mandat, pe 
o perioadă de cinci ani. de a con
duce tara — informează agenția 
U.P.I. în urma numărării voturilor 
în toate circumscripțiile electorale. 
Partidul laburist a obținut 34 de 
locuri în noul parlament, fată de 31 
cite au revenit Partidului naționa
list, condus de George Borg Olivier. 
Partidul laburist a deținut în legis
latura precedentă 30 de mandate, iar 
Partidul naționalist — 27 de man
date. Observatorii politici au remar
cat interesul fată de această consul
tare electorală, la urne prezentîn-

du-se 94,97 la sută din numărul to
tal al alegătorilor.

Partidul laburist a prezentat în 
campania electorală, împreună cu 
Centrala sindicală unită, un program 
care subliniază năzuința spre făuri
rea unei’societăți noi în Malta, rea- 
firmînd ca principale idei și poziții : 
nealinierea pe plan extern, desființa
rea bazelor militare străine după 
anul 1979 (data cînd urmează să ia 
sfirșit prezența britanică și a 
N.A.T.O. pe insulă), preluarea de că
tre maltezi a controlului asupra co
merțului și serviciilor, astăzi aflate 
încă în mare parte în miinile străi
nilor, crearea de noi locuri de mun
că prin extinderea sectorului indus
trial etc.
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transmit:
La închisoarea din Bur

gos (Spania), toți deținuții, acuzați 
de a aparține organizației basce 
E.T.A. au declarat greva foamei.

Primul tronson al me
troului din Bruxelles a fost 
inaugurat luni de regele Belgiei, 
Baudouin.

Cursul lirei sterline a co’ 
borît luni la un nou nivel-record, 
cota deprecierii sale față de cele
lalte devize, în raport cu paritățile 
existente în decembrie 1971, fiind de 
42,4 la sută.

LU VCîdUZ, caP’tala principatu
lui Liechtenstein, bărbații au aprobat, 
cu 315 voturi pentru și 265 împotri
vă, dreptul femeilor de a participa 
la alegeri. Vaduz este prima locali
tate din Liechtenstein în care femeile 
au obținut dreptul la vot.

Averell Harriman, cunos- 
cut om politic american, fost am
basador al S.U.A. la Moscova, face 
o vizită în capitala Uniunii Sovie
tice. După cum anunță agenția 
France Presse, el a fost primit în 
cursul zilei de luni de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.. Leonid 
Brejnev.

ței,
Cartea președintelui Fran

Valâry Giscard d’Estaing, care
urmează să apară luna viitoare în 
librării va purta titlul „Democrația 
franceză".

în India ca urmare a muso- 
nului, au loc grave inundații. în sta
tul' Bihar. Gangele a rupt digurile 
în m.ai multe locuri, inundînd ora
șul Begusarai și complexul indus
trial de Ia Barauni. Situația este 
considerată ca „foarte critică" de 
către autorități — transmite agenția 
SAMACHAR.

„Orașul calmului" — a3t* 
fel va fi denumită oficial localitatea 
Darlington (nord-estul Angliei), unde 
autoritățile au inițiat cu succes 
o experiență de limitare a zgomo
tului.

Oi PRETUTINDENI
® CASĂ IMEMORIA

LĂ VAN GOGH ÎN BEL
GIA. Casa din orașul bel§ian 
Mon- în care a locuit, acum a- 
proximativ 100 de ani, marele 
pictor olandez Vincent van 
Gogh, cînd și-a descoperit voca
ția pentru pictură, a fost res
taurată și inaugurată drept casă 
memorială. Ea va servi, în vii
tor, ca lăcaș pentru organizarea 
unor expoziții și sediu pentru 
perfecționarea activității pic
torilor din localitate.

© CENTRALE ELEC
TRICE... CASNICE. Re- 
centa hotărîre a unui număr de 
9 companii japoneze de a spori 
cu încă 30 la sută costul ener
giei electrice a fost primită cu 
îngrijorare de marea masă de 
cetățeni, care își văd din nou 
afectate bugetele familiale. Ex
cepție face familia lui Nano- 
suke Nagak, din orășelul Asahi, 
care și-a lichidat de mult soco
telile cu birourile de plată a 
energiei electrice, deși folosește 
acest tip de energie. De aproa
pe 50 de ani, în subsolul căsu
ței lui Nagak funcționează o 
minicentrală, pe baza energiei 
generate de pîrîul care curge îri 
preajmă. Aceaăta a fost coț- îî 
struită încă de tatăl lui Nanu 
suke, fost muncitor la o uzină 
Electrică. Curentul furnizat de 
generatorul construit de el poa
te alimenta un ferăstrău meca
nic, precum și o moară.

• PE CÎND UN OM 
PE MARTE ? In cadrul unui 
interviu televizat, dr. Gerald 
Soffen, membru al echipei de 
control a misiunilor „Viking", a 
declarat că se poate conta că 
peste 100 de ani oamenii vor a- 
junge pe „planeta roșie". El 
și-a exprimat convingerea că 
condițiile pe Marte nu sînt 
chiar atît de vitrege după cum 
par pînă în prezent și că amar- 
tizarea unor oameni nu, consti
tuie un proiect inimaginabil. 
Un alt membru al misiunii ști
ințifice, dr. Carl Sagan, a ară
tat, în cadrul aceluiași interviu, 
că următoarea etapă de explo
rare a planetei va fi tot me
canizată. El s-a pronunțat pen
tru adăugarea, la echipamentul 
respectivelor sonde spațiale, a 
unui mic autovehicul care ar fi 
în stare să parcurgă pe Marte 
sute de kilometri, puțind trans
mite informații și din alte zone 
decît aceea de amartizare a 
modulului.

o CA ÎNTR-UN RO
MAN DE JACK LON
DON. Ziarul sovietic „Kom- 
somolskaia Pravda" relatează 
că. de aproximativ doi ani. un 
cîine lup vine, zi de zi, la aero
portul Vnukovo din Moscova, 
urmărind decolarea și ateri
zarea tuturor avioanelor de tip 
„11-18", Stăpînul său, care a 
plecat cu un avion de acest tip 
spre Extremul Nord — preci
zează ziarul — n-a putut lua cu 
el cîinele, deși avea pentru a- 
cesta un bilet, deoarece nu era 
în posesia certificatelor veteri
nare necesare. Cotidianul pu
blică o fotografie a cîinelui, care 
însoțește un grup de pasageri 
ai unui „11-18“, adăugind că re
latează întîmplarea în speranța 
că o va citi și stăpînul credin
ciosului animal.

o O FOTOTECĂ RE
PREZENTATIVĂ. După cum 
relatează agenția A.D.N., în ul
timii 25 de ani numărul piese
lor păstrate în „Fototeca ger
mană" din Dresda (R. D. Ger
mană) a crescut de zece ori. 
Astăzi, aici există 400 000 de ne
gative și fotografii documen
tare, formînd, cum menționea
ză agenția, cea mai reprezenta
tivă colecție de acest gen din 
Europa. Se păstrează fotografii 
din domeniile culturii și istoriei 
artelor, geografiei și tehnicii 
etc. Aproape întreaga zestre 

‘ artistică a R.D.G. — tablouri, 
sculpturi, monumente de tot fe
lul — se află reprodusă în foto
tecă. La aceasta se adaugă foto
grafii ale comorilor artistice și 
arhitectonice din peste 100 de 
alte țări ale lumii.

• FĂRĂ DIRIJOR. La 
reprezentația cu opera „Nunta 
lui Figaro" de Mozart, care a 
avut loc zilele acestea la tea
trul „Metropolitan" din New 
York, dirijorul Georg Szolti. fă- 
cînd o mișcare plină de tempe
rament, și-a lovit puternic 
fruntea cu bagheta. Cu fața 
plină de singe, el a fost nevoit 
să se retragă în culise unde 
i s-a aplicat un pansament. 
Spectacolul n-a fost oprit, 
membrii orchestrei continuînd 
timp de 10 minute fără dirijor. 
Interpretarea a fost ireproșabi
lă. Incit puțini spectatori și-au 
dat seama că dirijorul a lipsit 
de la pupitru.

© MEDUZE INOFEN
SIVE? An de an, de pe urma 
arsurilor provocate de meduze, 
care mișună în apele de coastă 
australiene, mor, în medie, doi 
oameni, iar alte sute sînt spita
lizați pe un timp mai mult sau 
mai puțin îndelungat. Din a- 
ceastă cauză, mari porțiuni de 
plaje sînt în permanență închi
se accesului public, ceea ce pri- 
cinuiește importante pierderi de 
venituri. Această plagă continuă 
totuși să afecteze mulți oameni 
— în special pescari și membri 
ai echipelor de salvamar. Timp 
de 6 ani. un grup de cercetă
tori a lucrat la Melbourne pen
tru a pune la punct un vaccin 
împotriva efectelor acestor ar
suri. Munca lor a dat rezultate. 
Vaccinul a și fost încercat, cu 
bune rezultate, asupra unor ani
male. iar de curînd a început și 
experimentarea pe oameni.
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