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împreună cu ceilalți membri ai conducerii de partid și de stat_ w
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a participat ieri la Consfătuirea pe țară
a cadrelor din domeniul științelor sociale 
și învățămîntului de partid și U.T.C

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Secret 
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a participat, 
miercuri, Ia lucrările Consfătuirii pe 
țară a cadrelor din domeniul științe
lor sociale și învățămîntului de par
tid și U.T.C.

Consfătuirea, convocată din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a relevat, o dată mai mult, rolul de 
seamă pe care partidul, secretarul 
său general il conferă științelor so
ciale și învățămîntului de partid și 
U.T.C. in înfăptuirea programului de 
perfecționare a activității politico- 
ideologice. in nobila operă de for
mare a omului nou, în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat, la sosirea în sală, cu 
îndelungi aplauze, cu însuflețite 
urale și ovații de cei peste 3 000 de 
participanți. Minute în șir s-a acla
mat cu entuziasm „Ceaușescu — 
P.C.R.", cei prezenți reafirmîndu-și 
sentimentele de -caldă dragoste și sti
mă. de profundă încredere 
și secretarul său general.

împreună cu tovarășul 
Ceaușescu, în prezidiu ău 
tovarășul Manea Mănescu, 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Bobu, Cornel Burtică, < * 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil 
neScu, Janos Fazekas, Ion 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe

in partid

Nicolae 
luat loc 
tovarășa 

Emil 
Gheorghe 

Drăgă- 
Ioniță,

Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț. Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, Ion Dincă, 
Mihai- Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Constantin Dăs- 
călescu, Aurel Duma, precum 
membrii Biroului Comisiei 
gice a C.C. al P.C.R.

Consfătuirea a reunit, în 
sală a Palatului Republicii, 
ai C.C. al P.C.R., secretari 
problemele de propagandă 
comitetele județene de 
cadre didactice, lectori și propagan
diști din învățămîntul social-politic 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
inspectoratelor școlare județene, cer
cetători științifici, cadre didactice de 
la Academia de partid și de pregă
tire a cadrelor de conducere de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și de la școlile 
interjudețene de partid, cadre de 
partid și din domeniul științelor so
ciale din sistemul Ministerului Apă
rării Naționale și Ministerului de In
terne, activiști de partid și de stat.

în cuvîntul lor, pârtiei punții au dat 
o înaltă apreciere contribuției re
marcabile a secretarului general al 
partidului' la inițierea și înfăptuirea 
programului de perfecționare a acti
vității politico-ideologice, subliniind 
rolul său decisiv în afirmarea con
cepției revoluționare privind forma
rea omului nou, în promovarea spi
ritului revoluționar, a principiilor 
moralei și umanismului socialist, in 
stabilirea căilor menite să . asigure

și 
ideolo-

marea 
membri 

pentru 
de la 
partid.

înaintarea accelerălâ a societății 
noastre pe calea socialismului și co
munismului.

Totodată, ei și-au manifestat de
plina adeziune față de politica parti
dului și statului, satisfacția și apro
barea plenară față de Programul de 
măsuri pentru aplicarea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale 
Congresului educației politice și al, 
culturii socialiste, în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educa
tive, program elaborat sub conduce
rea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Desfășurată timp de trei zile, în 
ședințe plenare și pe secțiuni, con
sfătuirea a analizat, in spirit de înal
tă responsabilitate comunistă, modul 
cum sint transpuse în viață hotări- 
rile Congresului al XI-lea al P.C.R. 
în domeniul științelor sociale și in- 
vățămîntului de partid, sarcinile ce 
revin cadrelor didactice, lectorilor și 
proDagandiștilor 
țiilor date de 
al partidului, 
Ceaușescu. la 
politice și al 
privind îmbunătățirea studierii și în
sușirii politicii și ideologiei partidu
lui, educația comunistă, militant-re- 
voluționară a tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii, integrarea depli
nă a științelor sociale cu cercetarea 
și oractica social-politică.

în acest cadru s-au dezbătut nu
meroase propuneri privind îmbunătă
țirea structurii și conținutului predă-

in aolicarea indica- 
secretarul 
tovarășul

Congresul 
culturii

general
Nicolae 

educației 
socialiste

fîi '^tiififelo'r sociale iji a învățămîn
tului de partid și U.T.C., reorgani
zarea activității cabinetelor județene 
pentru activitatea ideologică și poli- 
tico-educativă.

în numele tuturor celor ce acti
vează in frontul larg al. științelor so
ciale. al învățămîntului de partid și 
U.T.C., participanții s-au angajat să 
acționeze ferm, neabătut, pentru în
lăturarea lipsurilor și neajunsurilor 
existente încă în aceste'domenii, pen
tru continua îmbunătățire a muncii 
politice, ideologice și cultural-educa
tive. pentru legarea ei tot mai strîn- 
să eu viața, cu activitatea practică, 
cu realitățile construcției socialiste, 
să contribuie într-o măsură tot mai 
însemnată la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, la îmbogățirea 
orizontului lor de cunoaștere și în
țelegere, la unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii în vederea ri
dicării pa o treaptă superioară a e- 
dificiului socialismului în România, a 
creșterii gradului de civilizație ma
terială și spirituală a întregului po
por.

în încheierea lucrărilor, întîmpinat 
cu 
luat
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
partidului, urmărită cu deosebit in
teres și subliniată in repetate rin- 
duri cu vil și îndelungi aplauze, va 
fi dată publicității.

puternice urale și 
cuvîntul tovarășul

ovații, a
NICOLAE

general al

bun venit
ășului Edward Gierek!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste România, astăzi sosește în 
Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
țara noastră, într-o vizită de prietenie, 1 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

tovarășul Edward

r
Cînd cobori din tren în 

Tirgoviște te îndrepți spre 
oraș pe un rbmantic bu
levard de castani care esi.e 
de o frumusețe superlati
vă. Dacă n-ai ști că din
colo de calea ferată se în
tinde una din cele mai 
tinere platforme industria
le din țară. cuprinzind 
combinatul de ' oțeluri spe
ciale, Întreprinderea de 
strunguri, întreprinderea de 
utilaj petrolier, întreprin
derea de becuri speciale 
„Romlux" 
întreprinderi 
inox, te-ai 
intr-unui din acele orașe 
provinciale a căror primor
dială ambiție este să-ți 
arate scumpe hrisoave ' de 
cărămidă și piatră.

în străvechea vatră a 
Tirgoviștei noile construc
ții au avut grijă să nu 
afecteze zonele în care ar
heologii și arhitecții sapă, 
măsoară și desenează pe 
coli de calc, îneereînd 
printr-un efort superb să 
restituie sufletului nostru 
palate, porți, turnuri, zi
duri si ulițe peste care vor 
fi alunecat privirile lui 
Vlad Țepeș. Mihai Viteazul 
și Neagoe Basarab.

Vechiul oraș este 
jurat de unsprezece 
raioane cu mii și 
locuințe noi. Acest 
mari i 
diamant 
trială de care 
tit, fiindcă la 
te citim două 
pagini de istorie 
mod exemplar 
una în fața celeilalte ; una 
a trecutului despre care 
vorbesc numeroase din cele 
mai vechi tipărituri româ
nești. ca și cele dinții tu- 

^nuri turnate vreodată in

& ■
relevată nu numai de pei-ateliere românești în vre

mea voievodului-poet Pe- sajul citadin aflat la inde- 
tru Cercel și cealaltă a mina oricărui călător, ci și 
prezentului — cu energică de o întimplare pe 
și largă proiecție spre vii- vreau s-o povestesc 
tor .— despre care vorbesc jos. Vizitam intr-un

care 
mai 

tihnit

Lecție de istorie
becuri
și șantierul noii 

de oțeluri 
crede încă

încon- 
micro- 
mii de 
inel de 

proporții are drept 
t platforma indus- 

am amin- 
Tîrgoviș- 
strălucite 

ce stau în 
deschise

la Tîrgoviște
Reportaj de Petru VINT1LĂ

hîrlețe și tirnăcoape in 
miini. un grup de tineri. 
I-am crezut niște, stude.nți- 
arheologi. dar am aflat că 
erau tineri muncitori de la 
întreprinderea, de utilaj 
petrolier, veniți aci să
lucreze voluntar pe șantie
rul arheologic. Curtea
Domnească din Tirgoviște 
fiind declarată șantier pa
triotic al tineretului, unul 
din numeroasele locuri din 
țară unde muncitorii, ele
vii și studenții uteciști 
dau expresie înaltelor lor 
virtuți civice și morale. A 
fost o surpriză să aflu, din 
convorbirea cu ei. că acești 
tineri strungari, lăcătuși, 
mecanici și electricieni a- 
veau solide cunoștințe is
torice. cunoșteau pe 
rațiunea științifică 
triotică a muncii 
„arheologi", arătau 
ne și curiozitate

Succese ale
metalurgiștilor

șarjele cuptoarelor electri
ce de oțel, siluetele mo
dernelor strunguri fabri
cate aici, utilajele petro
liere ce se îndreaptă spre 
schelele de extracție.

Această ipostază exem
plară a istoriei mi-a fost

ceas al după-amiezii com
plexul muzeal Curtea Dom
nească, cînd privirea mi-a 
fost atrasă de un catarg 
de metal în vîrful căruia 
era înălțat un steag trico
lor. Nu departe de 
catarg

acest
lucra de zor, cu

deplin 
și pa- 
lor de 
pasiu- 
pentru 

ceea ce lucrau pe acel pe
rimetru de pămint încărcat 
de relicve scumpe. Dumi
tru Crivăț (18 ani) mi-a 
evocat poemele și tunurile 
lui Petru Cercel. Gheorghe 
Ieremia (tot 18 ani) 
durea de țepi pe care 
Țepes i-a arâtat-o la 
goviște. în anul 1462. 
tanului Mahomed II. 
ConJ.antin (26 ani), secre
tarul organizației U.T.C. 
nr. 6 din întreprinderea de 
utilai 
să-mi 
arătîndu-mi 
cele mai active 
educative în formarea per
sonalității umane este in- 
fuzarea sentimentului res
ponsabilității. Și îmi. ex
plică ' unii dintre tinerii 
aceștia sînt strungari, alții 
suit încă elevi Ia grupul

Furnaliștii de la Galați, Hunedoa
ra, Reșița și Călan au consemnat în 
bilanțul activității lor, la încheierea 
primelor trei trimestre ale anului, o 
producție suplimentară de aproape 
210 000 tone fontă. La rîhdul lor, uni
tățile de specialitate anunță realiza
rea, peste prevederile de plan ale 
aceleiași perioade, a unei cantități 
de 20 000 tone alumină și peste 1100 
tone de aluminiu. Succese importan
te în întrecerea pentru înfăptuirea 
exemplară a planului anual au obți
nut și laminatorii de la Roman, 
Cîmpia Turzii și București, care, îm
preună, au înregistrat în 9 luni o 
producție globală peste plan ’ ce în
trece 100 milioane lei.

De menționat că numai 
septembrie colectivele 
industriei metalurgice 
peste plan produse în 
peste 50 milioane lei.

in luna 
din unitățile 

au realizat 
valoare de

pa- 
Vlad
Tîr- 
sul-
Ene

petrolier. căuta 
risipească uimirea, 

că unul din 
principii

(Continuare in pag. a III-a)^

Tovarășul Edward Gierek s-a. năs
cut la 6 ianuarie 1913. la Porabka, 
voievodatul Katowice, intr-o familie 
de mineri. în anul 1923, după moar
tea tatălui său într-un accident de 
mină, a emigrat, împreună cu mama 
sa, în Franța, unde, începînd de la 
virsta de 13 ani. a lucrat ca miner. 
Timp de mai mulți ani a activat în 
rîndul sindicatelor franceze (C.G.T.). 
în anul 1931 a intrat în rîndurile 
Partidului Comunist Francez. A par
ticipat la bătăliile de clasă ale pro
letariatului francez, a condus ac
țiuni greviste, a luat parte la acti
vitatea societății muncitorești pentru 
cultură și educație.

în anul 1934, tovarășul Edward 
Gierek a fost arestat în Franța pen
tru participarea la greva minerilor 
și expulzat în Polonia. în 1937 a 
emigrat din nou, de această dată în 
Belgia, unde a muncit tot ca miner, 
în această țară a desfășurat o in
tensă activitate în rîndurile 
dului Comunist Belgian, 
timpul ocupației fasciste a Belgiei 
a participat la mișcarea de rezisten
ță antihitleristă.

După terminarea războiului a luat 
parte la organizarea,. pe teritoriul 
belgian, a Uniunii Patrioților Polo
nezi și a Partidului Muncitoresc Po
lonez. A condus activitatea Consi
liului Național al Polonezilor din 
Belgia, al cărui președinte a fost 
timp de.doi ani.

Reîntors în Polonia, în 1948, tova
rășul Edward Gierek și-a dăruit în
treaga energie și putere de muncă 
uriașei opere de renaștere-a. patriei, 
de vaste transformări politice, econo
mice și' sociale înfăptuite de popor 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Militant comunist 
dîrz, cu o bogată experiență de luptă 
revoluționară, îndeplinește, în de
cursul anilor, un șir întreg de munci 
de răspundere. Activist în cadrul Co
mitetului Central al partidului. in 
anul 1948, a fost ales, un an mai tîr- 
ziu, secretar al Comitetului voievodal 
Katowice al Partidului 
Unit Polonez.

La cel de-al II-lea 
P.M.U.P.. din anul 1954. 
membru al C.C. al P.M.U.P., activînd 
in Comitetul Central al partidului ca 
șef al secției pentru industria grea.

în 1956 a fost ales secretar al C.C. 
al P.M.U.P., iar apoi membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
funcții pe care le-a cumulat, din 
1957, cu cea de prim-secretar al Co
mitetului voievodal Katowice al 
P.M.U.P. La toate congresele urmă
toare a fost reales în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.U.P.

La 20 decembrie 1970. plenara C.C. 
al P.M.U.P. îl alege prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., înalta funcție de 
partid in care este reales la congre-

Parti- 
iar in

Muncitoresc

Congres al 
a fost ales

sele al VI-lea (decembrie 1971) și al 
VII-lea (decembrie 1975) ale P.M.U.P. 
Este, totodată, membru al Consiliu
lui de Stat, iar din 1952 este deputat 
m Seim.

O deosebită importanță in viața și 
dezvoltarea Poloniei populare au a- 
vut plenarele din 20 decembrie 1970 
și din 6—7 februarie 1971, în cadrul 
cărora Comitetul Central al P.M.U.P., 
conducerea de partid, în frunte cu 
tovarășul Edward Gierek, au adoptat 
un șir de măsuri pentru rezolvarea 
unor probleme complexe privind pro
gresul economiei și perfecționarea or
ganizării vieții sociale, adincirea de
mocrației socialiste, dezvoltarea dia
logului cu poporul, pentru promova
rea unui curs înnoitor în dezvoltarea 
Poloniei frățești. Hotărîrile congre
selor al VI-lea și al VII-lea ale

P.M.U.P.. care au stabilit direcțiile 
și obiectivele principale ale dezvol
tării socialiste a Poloniei in perioada 
următoare, mobilizează. în prezent, 
energiile creatoare ale întregului po
por polonez.

în toate funcțiile de partid și de 
stat pe care le-a avut, tovarășul 
Edward Gierek a adus o contribuție 
de seamă la lupta și munca pentru 
edificarea societății socialiste în Re
publica Populară . Polonă, la elabo
rarea și promovarea politicii interne 
și externe a partidului și statului.

Pentru meritele sale în lupta 
împotriva fascismului, pentru elibe
rare națională și socială, pentru dă
ruirea cu care contribuie la edifica
rea socialismului, tovarășul Edward 
Gierek a fost decorat cu cele mai 
înalte distincții de stat.

Sub semnul dezvoltării neîntrerupte 
a prieteniei și colaborării strinse
dintFeP.GR. șiP.M.U.P„ dintre

România și Po fonia
Cu sentimente de cordialitate fră

țească. cu sinceră și profundă bucu
rie întîmpină astăzi poporul român 
sosirea în țara noastră, într-o vizită 
de prietenie, a tovarășului Edward 
Gierek, prim-secretar al Comitetului 
Centrai al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. în persoana distinsu
lui oaspete, poporul nostru salută 
întregul popor polonez, de care se 
simte apropiat prin trainice rapor
turi de prietenie și solidaritate to
vărășească, în lupta pentru edifica
rea vieții noi, pentru triumful idea
lurilor socialismului și păcii in lume.

Bogate în tradiții, avindu-și rădă
cinile adine implantate in trecut, le
găturile de prietenie româno-polone 
au fost făurite in lupta seculară 
dusă de popoarele noastre, pentru 
apărarea și afirmarea ființei lor na
ționale, pentru libertate și o viață 
mai bună ; ele și-au găsit o lumi
noasă expresie in acțiunile solidare 
desfășurate de-a lungul vremurilor 
de forțele revoluționare, de partidele 
comuniste din cele două țări, împo
triva exploatării și asupririi oameni
lor muncii, pentru apărarea interese
lor lor fundamentale, in lupta lor 
dirză împotriva imperialismului și 
fascismului. in sprijinul nobilei 
cauze a libertății și progresului po
poarelor. Avînd asemenea izvoare și 
temeiuri, relațiile româno-polone au 
căpătat noi dimensiuni și semnifi
cații în anii rodnici ai socialismului, 
dezvoltarea lor pe o treaptă supe
rioară fiind puternic potențată de 
comunitatea de orinduire. de ideolo
gie și de țeluri fundamentale, ca și 
de posibilitățile mereu sporite gene
rate de succesele repurtate de am
bele țări în făurirea vieții noi.

într-adevăr, ca urmare a rezulta
telor remarcabile obținute de Româ
nia și Polonia în dezvoltarea forțe
lor de producție, în modernizarea 
industriei și a întregii economii, în 
înflorirea științei și tehnicii, a in- 
vățămîntului și culturii, conlucrarea 
bilaterală s-a amplificat în mod a- 
preciabil, inregistrînd continuu creș
teri marcante atît din punct de ve
dere cantitativ, cit și calitativ. în 
prezent, relațiile româno-polone cu
nosc o extindere și diversificare 
continuă, vădindu-și caracterul fer
til atit pe plan politic, cit și în cele 
mai variate domenii ale circuitului 
de valori materiale și spirituale.

Așa cum au 
realitățile

demonstrat înseși 
vieții, factorul esențial,

ComitetuluiRăspunzând chemăriiPolitic Executiv al C.C. al P.C.R.
CULESUL PORUMBULUI
POATE FI ȘI TREBUIE
SĂ FIE INTENSIFICAT

Relatări din județe, în pagina a 11-a

hotăritor in determinarea acestui 
curs mereu ascendent al raporturi
lor româno-polone il constituie dez
voltarea legăturilor de solidaritate și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, contactele directe, schim
burile de vizite și convorbirile intre 
conducerile de partid și de stat din 
cele două țări.

în acest context, de o excepțio
nală însemnătate s-au. dovedit a
fi intîlnirile și convorbirile la cel 
mai înalt nivel, intre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek. 
Numai in ultimii doi ani, secretarul 
general ' - . . .
al C.C.

•capitala 
prilejul 
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, la 
Helsinki. în vara anului. trecut. în 
timpul Conferinței pentru securitate 
și cooperare din Europa și la Berlin, 
în vara acestui an. eu prilejul Con
ferinței partidelor comuniste și mun
citorești din Europa. De fiecare 
dată, aceste întîlniri au prilejuit vii 
expresii ale prieteniei româno-polo
ne, mareînd contribuții de mare im- 

. pbrțanță la întărirea colaborării pe 
toate planurile, dintre partidele, . ță
rile și popoarele noastre.

Dinamismul și caracterul fertil al 
relațiilor bilaterale iși găsesc o eloc
ventă ilustrare in sfera conlucrării 
pe tărim economic, rezultatele re
centei sesiuni de la Varșovia a Co
misiei ; guvernamentale româno-polo
ne de colaborare economică fiind 
grăitoare în această privință. Expri- 
mindu-se satisfacția pentru ritmul 
înalt de dezvoltare a legăturilor re
ciproce pe acest plan, cu prilejul 
lucrărilor sesiunii s-a dat o apreciere 
pozitivă activității desfășurate de 
organele de resort . din cele două 
țări pentru concretizarea acțiunilor 
de cooperare și specializare în pro
ducție, în domenii de interes reci
proc. în același timp, au fost evi
dențiate . mari posibilități > pentru 
realizarea unor noi acțiuni de cola
borare, specializare și cooperare in 
producție intr-un șir de ramuri in
dustriale dintre cele mai importante, 
stabiliridu-se și sarcini concrete 
acest sens. Semnificative pentru 
rința ambelor părți de a aborda 
căi și forme pentru amplificarea 
diversificarea cooperării economice 
sint și măsurile preconizate in

al P.C.R. și primul secretar 
al P.M.U.P. s-au întîlnit in 
Poloniei, în aprilie 1974, cu 

Consfătuirii Comitetului Po-

in 
do- 
noi 

și

derea construirii, cu. eforturi comu
ne, a unor capacități de producție In 
cele două țări, în domeniul mașini- 
lor-unelte grele. La fel de grăitoare 
în privința accelerării și lărgirii flu
xurilor economice sînt și datele asu
pra schimburilor comerciale, care 
vor crește în 1976 cu 30 la sută, iar 
în perioada 
spori de 2,5 
precedent.

Odată cu 
dezvoltă legăturile pe tărîmul științei 
și tehnicii, al învățămîntului și cul
turii etc. Toate acestea, împreună cu 
contactele tot mai vii între repre
zentanți ai organizațiilor obștești, ai 
celor mai variate sectoare de acti
vitate, contribuie la adincirea cunoaș
terii reciproce, a schimbului de ex
periență in edificarea orînduirii noi, 
la întărirea continuă a prieteniei, 
frățești dintre popoarele noastre.

Caracterul constructiv al relațiilor 
româno-polone își găsește expresie ți 
în Conlucrarea celor două țări pe 
planul vieții internaționale. Ca state 
socialiste, devotate cauzei păcii, 
România, și Polonia sînt interesate in 
soluționarea unor asemenea proble
me complexe care preocupă omeni
rea, cum sînt eliminarea politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste și afirmarea dreptului tutu
ror popoarelor la libertate, indepen
dență și progres social, aplicarea In 
practică a prevederilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
înfăptuirea dezarmării generale, li
chidarea fenomenului subdezvoltării, 
înfăptuirea unei lumi mai drepte fi 
mai bune.

Desfășurîndu-se într-un 
context, vizita în România 
lui sol al poporului polonez, convor
birile la cel mai înalt nivel pe care 
le va prilejui vor marca, fără în
doială, un moment deosebit de im
portant în cronica relațiilor româno- 
polone, în dezvoltarea lor pe un plan 
tot mai înalt, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Cu această convingere, animat de 
profunde sentimente de stimă și con
siderație față de . poporul polonez, de 
partidul său. comuniștii, poporul 
român adresează din toată inima to
varășului Edward Gierek tradițio
nala urare : „Bun venit pe pămintul 
României socialiste !“

actualului cincinal voi 
ori față de cincinalul

relațiile economice Be

asemenea 
a înaltu-

dintFeP.GR
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CULESUL PORUMBULUI POA TE FI 

^TREBUIE X4 FIE INTENSIFICA T

Ta recenta ședință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. s-a subliniat că trebuie acordată toată 
atenția recoltării porumbului imediat ce ajunge la ma
turitate și, în mod deosebit, de pe loturile prevăzute 
a fi insămințate cu griu de toamnă. In lumina acestei 
sarcini, îndeosebi în județele din sudul țării, unde ve
getația porumbului este mai avansată, principalele 
forțe din agricultură sînt concentrate la strîngerea 
acestei valoroase culturi, pentru ca recolta să fie pusă 
mai repede la adăpost. Pină ieri, potrivit datelor cen-

tralizaie la Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, recolta de porumb a fost strinsă de pe 10 la 
sută, din suprafețele cultivate, această lucrare fiind 
mai avansată in intreprinderlle agricole de stat din 
județele Ialomița, Dolj, Teleorman, precum și in coo
perativele agricole din județele Teleorman, Mehedinți, 
Buzău și Dolj. In legătură cu desfășurarea acestei lu
crări, iată citeva constatări prilejuite de raidul nostru 
in unități din județele Teleorman și Dîmbovița.

teleorman : Se lucrează cu spor, 
din zori și pină-n noapte

Pe meleagurile teleormănene, agri
cultorii, toți locuitorii satelor au ieșit 
la cîmp, cu mic cu mare, pentru 
a stringe roadele toamnei și a le 
depozita în hambare. Comandamen
tul județean a stabilit din vreme mă
surile necesare, în așa fel ca întreaga 
recoltă să fie strinsă la timp și l'ără 
pierderi. Se fac, totodată, pregătiri 
temeinice pentru producția agricolă a 
anului viitor. Volumul mare de lu
crări din această toamnă necesită o 
temeinică organizare, o disciplină șl 
ordine desăvirșite. Agricultorii, bunii 
gospodari au învățat în decursul ani
lor că orice oră pierdută zadarnic nu 
mai poate fi recuperată și se soldează 
cu pagube. De aceea, pretutindeni se 
lucrează în cîmp din zori pînă in 
noapte, fără răgaz, după programe șl 
grafice pe fiecare lucrare și forma
ție de muncă în parte. Seară de seară 
se fac bilanțurile muncii, se reorgani
zează forțele de muncă pentru a 
doua zi.

Un exemplu de bună organizare a 
muncii, de hărnicie și dăruire îl oferă 
în aceste zile gospodarii din Furcu- 
lești. Ei au stabilit din vreme fie
care lucrare ce trebuie făcută, cine 
participă și cum trebuie realizată. La 
obișnuitul raport de seară, zilnic se 
contabilizează aici o depășire cu 
15—20 la sută a normelor stabilite. 
In fiecare zi, cei peste 600 de coo
peratori și mecanizatori execută un 
volum mai mare de lucrări decît cel 
stabilit în seara precedentă, iar 
bucuria acestei împliniri se citea ps 
chipul tuturor. Iar dacă pînă acum 
cooperatorii din Furculești au a- 
dunat porumbul de pe 500 ha, 
au terminat recoltatul florii-soare- 
lui cu 3 zile mai repede decît era 
stabilit, au însilozat 4 000 tone furaje, 
au semănat 600 ha cu grîu și orz, a- 
ceasta ilustrează de la sine'climatul 
de ordine și disciplină în care se des
fășoară munca aici. Fruntașii, satului, 
sînt mulți, dar nu putem încheia fără 
a face cîteva aprecieri despre acti
vitatea președintelui din cooperativă, 
Nicolae Călin, care prin exemplul 
lui în muncă constituie un model 
pentru întregul sat.

Preocuparea de a strînge la timp și 
fără pierderi întreaga recoltă din 
cîmp și de a pune baze temeinice 
producției din anul viitor am intil-

nit-o în numeroase alte unități agrico
le. Cooperatorii din Purani au strîns 
porumbul de pe 300 ha din cele 700 
hectare cultivate, au semănat 600 ha 
cu grîu și orz. Marin Nedea, preșe
dintele cooperativei agricole, ne-a 
spus că toți cooperatorii muncesc în 
cimp, pînă seara tîrziu, pentru a strin
ge și depozita recolta la timp. Un ar
gument temeinic îl constituie și pro
ducțiile mari determinate de munca

DÎMBOVIȚA: în 
dar unii culeg

în numeroase unități agricole din 
județul Dîmbovița, datorită prezenței 
active a specialiștilor în cîmp, a 
sprijinului permanent acordat de 
către activiștii comitetului județean 
de partid repartizați pe unități agri
cole, recoltarea și transportul porum
bului, precum și însămînțarea griului 
se execută într-un ritm ridicat.

în timpul raidului am poposit la 
cooperativele agricole din Comișani 
și Băleni, unde l-am întîlnit pe to
varășul Ion Bucur, secretar al comi
tetului județean de partid, președin
te al U.J.C.A.P., care ne-a informat : 
„Potrivit unei practici pozitive a bi
roului comitetului județean, devenită 
metodă curentă de lucru, tovarășii 
din aparatul comitetului județean de 
partid, din activul organizațiilor de 
masă și obștești se află în aceste zile 
la cimp, avînd sarcini precis delimi
tate. Repartizați pe cooperative agri
cole, secții de mecanizare, la bazele 
de recepție, în stațiile C.F.R., ei asi
gură transportul produselor, mobili
zează locuitorii satelor la recoltai. 
Pentru mecanizatori și cooperatori, 
pentru n-oi toți, unitatea de măsură 
a muncii este în această perioadă de 
vîrf ziua-lUmină“.

Se cuvine subliniat că majoritatea 
tractoriștilor lucrează în două schim
buri. Grupuri de specialiști contro
lează lanurile de porumb și indică 
parcelele care trebuie recoltate cu 
prioritate. în numeroase cooperative 
se execută „vîrfuirea porumbului" 
pentru a urgenta coacerea. La coope
rativele agricole din Poiana, Nucet

în acord global. Realizări de seamă 
au obținut și membrii cooperativei 
agricole „7 Noiembrie", din orașul 
Alexandria, și alții.

în județul Teleorman s-au recoltat 
pînă la această dată 32 000 ha cu po
rumb, floarea-soarelui de pe întreaga 
suprafață de 42 000 ha, sfecla de pe 
2 000 ha și s-au semănat 71 000 ha cu 
cereale păioase. Se lucrează cu o vi
teză zilnică de 5 500—6 000 ha atît la 
recoltat, cît și la semănat. După cum 
se apreciază Ia comitetul județean, 
printr-un efort susținut al tuturor lo
cuitorilor de la sate, producția va fi 
adunată și depozitată la timp și, con
comitent, se va pune o bază temeinică 
recoltei viitoare.

Florea CEAUȘESCU

ansamblu — bine, 
și alții așteaptă

și Uliești, sute de tineri și elevi vîr- 
fuiau porumbul, participau alături 
de părinții lor la recoltare și trans
port. De altfel, vîrfuirea porumbului, 
operație la care participă un mare 
număr de tineri, s-a executat în a- 
ceste zile pe mai bine de 5100 hec
tare. Deși lucrările sînt la început, 
în numai cîteva zile a fost strinsă 
recolta de porumb de pe 3 500 hec
tare, întreaga cantitate fiind trans
portată și așezată pe platforme spe
ciale pentru uscat.

Cu toate că timpul este bun, iar în 
sudul județului porumbul a ajuns la 
maturitate, în unele locuri nu s-a 
trecut cu toate forțele la recoltat. 
Aceasta se datorește neajunsurilor în 
organizarea muncii, slabei folosiri a 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă. La Vișina sînt de recoltat 
1 265 hectare cu porumb, la Broșteni, 
Pitaru și Mircea Vodă — alte 1 500, 
dar pînă în prezent suprafețele re
coltate nu depășesc 100 hectare. In 
cooperativele ce aparțin consiliului 
.intercooperatist Răcari, cum sînt 
Cornățelu, Colacu, Cornești și Bolo
vani, din 3 273 hectare abiă au fost 
recoltate 300. Faptul că în toate a- 
ceste cooperative mari suprafețe ocu
pate cu porumb urmează să fie însă- 
mînțate cu grîu face necesar ca or
ganele locale de partid, consiliile de 
conducere să ia măsuri energice în 
vederea grăbirii lucrărilor de recol
tare.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii"

deplin angajate in
La fel ca și alte organisme simi

lare. Consiliul județean de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale din Buzău iși desfășoară 
întreaga sa activitate sub conducerea 
și îndrumarea permanentă a comite
tului județean de partid, orientîndu-și 
acțiunile — conform atribuțiilor sta
bilite — în direcția sprijinirii colec
tivelor din întreprinderile industriale 
și agricole, din sectoarele activității 
de investiții pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor partidului, transpunerea în 
viață a Programului și Directivelor 
adoptate de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Ce anume concluzii și experiențe 
se desprind din activitatea de pină 
acum a consiliilor de control munci
toresc din județ ? în primul rînd. se 
relevă încă o 
dată rolul progra
mării judicioase 
și precise a acti
vității consiliului 
județean de con
trol muncitoresc.
Pentru aceasta, 
punctul de pornire îl repre
zintă planurile de muncă ale 
biroului comitetului județean de 
partid și ale comitetului execu
tiv al consiliului popular județean, 
la care se adaugă instruirile periodice 
ale activului și aparatului de partid, 
care permit membrilor consiliilor de 
control muncitoresc să cunoască în
deaproape problemele majore ale e- 
conomiei județului, domeniile priori
tare spre care trebuie îndreptată a- 
tenția. în planul de muncă pe tri
mestrul II al biroului comitetului 
județean de partid, de pildă, un loc 
important l-au ocupat inițierea și 
desfășurarea de acțiuni politico- 
organizatorice pentru angajarea mai 
deplină a colectivelor de oameni ai 
muncii în reducerea cheltuielilor de 
producție în marile întreprinderi in
dustriale. Pe această bază, consiliul 
județean de control muncitoresc și-a 
revizuit programul de lucru, com- 
pletindu-1 cu noi activități practice, 
concrete. Colectivele consiliului de 
control muncitoresc și-au concentrat 
îndrumarea și sprijinul în întreprin
derile de prelucrare a maselor plas
tice, de utilaj tehnologic, de garni
turi de frînă și etanșare și în unită
țile industriei locale, unde existau 
importante rezerve de reducere a 
cheltuielilor încă nevalorificate.

Totodată, se demonstrează faptul 
că analizele periodice efectuate in bi
roul sau secretariatul comitetului ju
dețean de partid asupra stilului, me
todelor și eficienței muncii consiliilor 
de control au constituit totdeauna 
prilejuri de exigentă examinare a 
contribuției acestor organisme la so
luționarea unor probleme complexe 
din activitatea economică, a neîmpli- 
nirilor ce s-au manifestat în direcția 
sprijinirii realizării sarcinilor de plan 
de către unitățile industriale. în- 
tr-una din ședințele biroului comite
tului județean de partid, de pildă, 
analizîndu-se activitatea consiliilor 
de control muncitoresc, a fost subli
niată necesitatea găsirii unor noi căi 
de creștere a productivității muncii, 
îndeosebi, în întreprinderile construc
toare de mașini și ale industriei u- 
șoare, precum și în industria locală ; 
folosirii mai bune a capacităților de 
producție și atingerii parametrilor 
proiectați la capacitățile puse în 
funcțiune în ultimii ani de la între
prinderea de geamuri, de sîrmă, de 
garnituri de frînă și etanșare și la 
întreprinderea textilă : mobilizării 
colectivelor pentru executarea cu 
forțe proprii a unor mașini și utilaje 
în vederea reducerii importului. Toa
te acestea au dus treptat la perfec
ționarea continuă a activității consilii
lor de control muncitoresc, la pro-

bunul mers al activității economice
movarea în practica de lucru a unui 
stil dinamic, eficient.

Demne de relevat sînt. în acest 
context, acțiunile practice și concrete 
ale consiliului județean de control 
muncitoresc. îndreptate cu precădere 
spre urmărirea modului de realizare 
a planului în profil teritorial. Pentru 
aceasta, s-au inițiat — între altele — 
analize cu reprezentanții centralelor 
și ministerelor interesate, in urma 
cărora s-au rezolvat o serie de pro
bleme importante. De asemenea, or
ganizarea unor schimburi de expe
riență în întreprinderile economice cu 
rezultate bune a oferit prilejul iden
tificării a numeroase posibilități de 
fructificare a experienței înaintate, 
efectuării unui larg schimb de păreri, 
care a dus la îmbunătățirea progra

LA OBIECT, ÎN CUNOȘTINȚA DE CAUZĂ, 
CU REZULTATE PRACTICE

melor de măsuri adoptate în unitățile 
ce aveau probleme în realizarea sar
cinilor de plan, organizarea muncii, 
folosirea capacităților productive, re
ducerea consumurilor și cheltuielilor, 
a importurilor, înnoirea produselor 
ș.a. Pentru a acorda un sprijin con
cret întreprinderilor, membrii consi
liului județean de control muncito
resc au fost repartizați pe unități, 
în acest mod. s-a asigurat abordarea 
corespunzătoare a aspectelor majore 
din fiecare întreprindere, secție sau 
atelier, găsindu-se căi potrivite pen
tru înlăturarea greutăților din activi
tatea productivă.

Practica controalelor complexe, a- 
doptată și la nivelul consiliilor de 
control din unități, s-a dovedit a fi 
deosebit de eficientă. Așa, spre exem
plu, la întreprinderea metalurgică 
din Buzău, în urma controlului efec
tuat în luna februarie a.c., s-a aplicat 
un amplu program de măsuri care au 
dus la creșterea cu 160 la sută a vo
lumului producției înregistrate în lu
nile ce au urmat. Traducînd în viață 
Indicațiile date de conducerea parti
dului, consiliul județean de control 
muncitoresc a întreprins un studiu 
privind rezervele de capacități și su
prafețe de producție, prin care 
s-au evidențiat în 23 de unități 
industriale resurse însumînd 480 
milioane lei, precum și suprafețe 
de producție nefolosite care totalizau 
19 000 metri pătrați. Valorificarea de
plină a acestor rezerve interne a con

stituit obiectul unor programe de 
măsuri dezbătute in ședințe comune 
ale comitetelor de partid și consilii
lor oamenilor muncii, ele fiind in
troduse în proiectele de dezvoltare 
ale unităților și în planurile lor de 
autoutilare.

Rezultatele consemnate în activita
tea consiliilor de control muncitoresc 
teritoriale și din unități ar fi fost 
mai bune dacă se înlăturau o seamă 
de neajunsuri ce s-au manifestat in 
domeniul producției materiale și care 
reflectă existența unor lipsuri in în
săși munca organismelor de control. 
Mai persistă în concepția unor con
silii de control muncitoresc din uni
tăți ideea urmăririi globale a reali
zării planului, rămînînd în afara ana
lizelor repetatele neindeplinirt ale sar

cinilor la toate 
sortimentele pre
văzute in plan. 
Tot unilateral 
s-au privit pro
blemele pregă
tirii investițiilor, 
atingerii para

metrilor proiectați la unele obiec
tive, diversificării produselor, re
ducerii cheltuielilor materiale, creș
terii indicelui de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor și altele. Ne
ajunsurile respective în activitatea 
organelor de control — alături de alte 
cauze — n-au întîrziat să-și arate 
consecințele. Așa, spre exemplu, o se
rie de unități, printre care : între
prinderile de materiale de construc
ție, de garnituri de frînă. de prelu
crare a maselor plastice, de legume 
și fructe, deși s-au încadrat în ni
velul global al cheltuielilor de pro
ducție, înregistrează totuși depășiri 1» 
cheltuielile materiale.

în momentul de față, activitatea de 
control muncitoresc este orientată 
spre traducerea grabnică în viață a 
indicațiilor și recomandărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, date cu 
prilejul recentei vizite de lucru In ju
dețul Buzău, privind folosirea inten
sivă a suprafețelor de producție, !n- 
desirea mașinilor și utilajelor, reexa
minarea cu maximă exigență a pro
iectelor pentru noi investiții, înnoi
rea și modernizarea produselor ș.a. 
La aceste acțiuni sînt puternic a- 
trase toate forțele, sînt mobilizate 
energia și capacitatea creatoare a 
oamenilor muncii, a tehnicienilor și 
inginerilor, ele desfășurîndu-se sub 
conducerea și controlul direct al or
ganelor și organizațiilor de partid.

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteii"

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Municipiul ^ugoj va avea o nouă și modernă autogară 

de călători. Unitatea va fi amplasată în imediata apropiere a pieței 
agroalimentare și va fi dotată cu o sală de așteptare, cu mai multe 
ghișee de bilete, o încăpere pentru bagajele de mină, camera mamei 
și copilului, un grup sanitar, platforme pentru gararea autobuzelor ș.a. 
(Nicanor Straton, Lugoj).

® LOCUitOrii municipiului Giurgiu‘ sînt informați periodic
prin intermediul emisiunilor locale ale centrului de radioficare despre 
succesele obținute în producție de oamenii muncii de aici. în cadrul 
acestora, de viu interes se bucură și rubricile „Orașul nostru cit mai 
frumos, cît mai gospodărit", „Să muncim și să trăim în spiritul eticii 
și echității socialiste", „Familia și școala", „File din istoria orașului", 
„Medicul vă sfătuiește", „Artiștii amatori la microfon" ș.a. (Traian 
Barbălată, activist cultural, Giurgiu, județul Ilfov).

BRĂILA. La clubul „Progre
sul" a avut loc consfătuirea: 
„Educația politică, moral-cetă- 
țenească și estetică — obiectiv 
major al mișcării artistice de a- 
matori". S-au deschis: expozi
ția de pictură a artiștilor ama
tori; expoziția trofeelor obținute 
de artiștii amatori brăileni la 
diverse concursuri artistice; ex
poziția de artă fotografică a 
centrului de proiectări județean; 
expoziția de afișe ale societății 
muzicale „Lyra" • MEHEDINȚI. 
Biblioteca județeană a initiat o 
suită de manifestări sub gene
ricul „Album al principalilor 
eroi din literatura românească". 
36 de aefiuni evocatoare au avut 
loc în cadrul manifestărilor 
dedicate centenarului Indepen
denței și împlinirii a 70 de ani 
de la răscoalele din 1907 • IAȘI. 
Ciclul „Permanente ale istoriei 
poporului român" a consemnat, 
printre altele, o sărbătoare fol
clorică în comuna Moșna. La 
Pașcani a fost organizat un ciclu 
de expuneri sub genericul „Mo
mente de evocare". Sub titlul 
„Virsta marilor răspunderi", la

1________________________

casa de cultură a tineretului și 
studenților este prezentat un 
serial destinat educației juridice. 
„Prelecțtunile Junimii" au pro
gramat expunerea prof. univ. 
Hadrian Daicoviciu despre „Sta
tul dac". Librăria „Junimea" a 
găzduit o expoziție de carte 
poloneză. Clubul muncitoresc 
„Lupta cu inerția" de la I.M. 
„Nicolina" a prezentat un re
cital de poezie patriotică. S-a 
deschis expoziția de pictură 
Vasile Istrate. Grupul folk „Es- 
tudiantina" a prezentat tin con
cert • DOLJ. La Muzeul Olte
niei s-a deschis o expoziție de 
medalii, decorații și însemne 
sub genericul „Lupta poporului 
român pentru independentă și 
unitate națională". „Zilele fil
mului 'românesc" au programat, 
printre altele, peliculele „Haidu
cii lui Saptecai" și „Zestrea 
domnitei Ralu". „Flori de cintec 
românesc" se intitulează primul

spectacol din noua stagiune a 
ansamblului artistic „Nicolae 
Bălcescu" • VILCEA. Un larg 
interes a stîrnit masa rotundă 
pe tema: „Locul și rolul filmu
lui de amatori în educarea 
etică și estetică a maselor". 
„Sala artelor" din Rimnicu- 
Vilcea găzduiește o expoziție 
de țesături, cusături și ceramică 
ale elevilor școlii populare de 
artă. A luat ființă cenaclul u- 
moriștilor „Anton Pann" • 
CLUJ. La librăria „Universită
ții", cititorilor le-au fost pre
zentate creații recente ale scrii
torilor Francisc Păcurariu. D. R. 
Popescu, Adrian Marino. Kiss 
Jeno, Nicolae Edroiu, Bazil 
Gruia. Ion Cocora, Grigore 
Beutan, Nemeș Laszlo și Mircea 
Popa. La Dej s-a deschis expo
ziția profesorilor de la Liceul 
de arte plastice din Cluj- 
Napoca. Opera română din Cluj- 
Napoca și-a deschis stagiunea

cu „Pădurea vulturilor" de Tu
dor Jarda. La Fîntinele a avut 
loc tradiționala serbare popu
lară dedicală lui Avram Iancu. 
In plină desfășurare se află 
cea de-a Xl-a ediție a festiva
lului „Toamna muzicală clu
jeană" • .TIMIȘ. Muzeul Bana
tului a deschis o expoziție de 
artă populară la căminul tine
rilor de la întreprinderea „In
dustria linii". La Casa de cultură 
a studenților a avut loc o dez
batere pe marginea filmului 
documentar „Amfiteatrul pro
ducției". „Povești adevărate" se 
intitulează noul program al bri
găzii artistice de la întreprinde
rea de produse ceramice din 
Jimbolia • SUCEAVA. „Salonul 
cărții" a programat „zile" de
dicate editurilor Politică, Știin
țifică și enciclopedică. Sport- 
turism, „Eminescu", „Junimea" 
și „Ion Creangă", masa rotundă 
„Turismul în Bucovina" și o 
expoziție de ilustrații de carte 
pentru copii.

Corespondenții „Scînteii"

® Altul trSCUt *n sPatele blocului E 1 din șoseaua Mihal 
Bravu 107—119 mai exista — pentru autovehiculele ce aprovizionează 
unitățile comerciale de la parterul blocului — o cale de acces asfaltată. 
Acum două luni, sub asfaltul acestei căi de acces, probabil s-a spart 
vreo conductă de apă, pentru că apa a început să îmbibe asfaltul, să 
se lățească. în loc să se înlăture cauza care a generat această situație, 
constructorii de locuințe care muncesc în această zonă au aruncat 
moloz, pămînt, dar apa n-a dispărut. în schimb, s-a făcut o băltire 
noroioasă care se întinde zilnic către subsolurile acestui bloc. (Geor- 
geta Ștefan, educatoare, blocul E 1, apartamentul 115, sectorul III — 
București).

• S-au sesizat de multe ori încurcăturile pe care le 
provoacă ghișeele C.F.R. cînd emit la același tren și vagon cite două 
bilete pe același loc. Am călătorit, deunăzi, cu trenul accelerat 341, 
de la stația Dej pînă la Simeria. Am cumpărat bilet de la agenția de 
voiaj Dej (vagonul 13, locul 33). Dar, spre surprinderea mea, cînd 
m-am urcat în tren, locul era... ocupat, călătorul în cauză mergînd la 
Timișoara. Am fost nevoit să stau astfel în picioare. (Aurel Filip, satul 
Molișet, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud).

® MÎEni dfi aur. Priceputele lucrătoare din cadrul coopera
tivelor meșteșugărești din județul Argeș realizează un bogat sortiment 
de produse de artă populară și artizanat (cusături, țesături, împleti
turi ș.a.) mult solicitate și la export. De la începutul anului s-au livrat 
suplimentar la export asemenea produse în valoare de peste 650 000 lei 
valută. (Ioan M. Rizoiu, str. Livezilor 12. Pitești).

® D© Clica doi ani moara din satul Dorobanți (Curtici) 
județul Arad, macină... promisiuni că va fi reparată. De la consiliul 
popular din localitatea Curtici ni s-a spus că reparația cu pricina 
trebuie s-o realizeze întreprinderea de morărit și panificație Arad. 
Cei de acolo fac, deocamdată, numai promisiuni... Pină una-alta, cetă
țenii din Dorobanți trebuie să facă cîțiva kilometri la altă moară. 
Pînă cînd ? (Gh. Tăutan, Arad).

Critica și... probitatea informării
Printre comandamentele 

fundamentale ale actului 
critic din domeniul cultu
rii Se numără, desigur la 
loc de frunte, probitatea și 
responsabilitatea în infor
marea și orientarea esteti
că a maselor de cititori, 
oameni ai muncii. Profesi
unea de ziarist, ca și aceea 
de critic de artă presupu
ne, cum e și firesc — și 
cum e stipulat și în Legea 
presei — o înaltă respon
sabilitate etică, datoria de 
a informa cu obiectivitate 
opinia publică.

în acest context, apare 
cu atît mai surprinzătoare 
apariția în revista „Săptă- 
mîna" din 24 septembrie 
1976, sub semnătura Radu 
Georgescu, a unei cronici 
la filmul românesc „Osîn- 
da“ în care abundă dena
turările și dezinformarea. 
Desigur, cronicarului îi 
poate plăcea sau displăcea 
un film, un regizor sau a- 
numiți interpreți. Este, de
sigur, datoria cronicarului, 
potrivit culturii pe care o 
are și gustului său estetic, 
să emită judecăți asupra 
valorii artistice a unei ope
re. Din acest punct de ve
dere, chiar dacă opinia 
noastră și, în general, a 
presei noastre de partid 
este contrară celei expri

mate de R.G., faptul că nu 
îi place „Osînda" e o ches
tiune care privește propria 
autoritate și competență 
critică.

Ceea ce nu este însă, în 
nici un chip, acceptabil și 
de acceptat este modul su
perficial de confruntare 
față de cititor, căruia i se 
oferă, tot după bunul plac, 
date complet eronate. Pen
tru a-și întări argumentele 
pe care le presimțea șu
brede, R.G. afirmă că ,,«O- 
sinda» nu și-a cîștigat ade
ziunea spectatorilor, la să
lile unde filmul rulează, 
bilete se găsesc din belșug 
la casă pentru orice oră".

O sumară cercetare a lu
crurilor ar fi fost în măsu
ră să-i arate lui R.G. fața 
unei alte realități. Numai 
în primele zece zile de Ia 
premiera din București, 
precum și la cinematogra
fele din Cluj-Napoca, Iași, 
Brașov șl Constanța, filmul 
a înregistrat peste două 
sute de mii de spectatori. 
De la început, filmul „O- 
sînda" a întrecut succesul 
de public al unor „produc
ții de acțiune" realizai e 
peste hotare (ar fi sufi
cient să amintim doar două 
exemple recente : „Corup
ție pe autostradă" și „Răs
cumpărarea"), numărul de

spectatori fiind comparabil 
cu al filmelor românești 
deosebit de apreciate de 
public și de critică.

Mai precizăm că filmul 
„Osînda" a fost vizionat 
pînă acum de delegațiile 
de selecție și achiziție din 
șapte țări socialiste și cum
părat de toate aceste țări. 
Tratative avansate pentru 
vînzarea filmului se desfă
șoară actualmente și cu 
distribuitori din alte țări.

Ce urmărește, așadar, să 
demonstreze R.G. ?

în ceea ce ne privește, 
noi credem că deformarea 
realității de către cronica
rul cinematografic al „Săp- 
tăminii" contrastează fla
grant cu cerințele formula
te atît de insistent în ulti
mul timp privind principia
litatea actului de critică 
artistică.

Vasile RĂCHITA
șeful serviciului difuzării ■ 
în centrala „Româniafllm"

„Mic ghid..."
cu mari posibilități educative

„Mic ghid de orientare 
școlară și profesională" se 
intitulează de la o vreme 
rubrica prin care revista 
„învățămîntul liceal și teh- 
nic-profesional" iși pro
pune să popularizeze cele 
mai diverse ramuri ale in
dustriei noastre socialiste în 
vederea formării noilor 
promoții de muncitori cu 
înaltă calificare. Consacrîn- 
du-și de fiecare dată pagi
nile unui domeniu indus
trial prioritar (mine, pe
trol, geologie, construcții- 
montaj și industria mate
rialelor de construcții, in
dustria construcțiilor de 
mașini, industria chimică,

industria metalurgică, in
dustria siderurgică ș.a.) pe 
care-1 înfățișează cvasimo- 
nografic, atît în realitatea 
lui nemijlocită, cît și în 
perspectivele dezvoltării 
sale, asociind imaginilor 
globale informații concre
te despre rețeaua unități
lor școlare de profil, des
pre condițiile de admitere 
și de studiu ale elevilor, 
revista reușește treptat, în 
chiar succesiunea ei, să 
configureze coordonatele 
geografice și istorice ale 
întregii economii românești 
în plină dezvoltare și diver
sificare. Și prin faptul că 
un asemenea tablou este

înfățișat în legăturile lui 
nemijlocite cu oamenii, cu 
cei care decenii de-a rîndul 
au transformat activitatea 
lor cotidiană în nobile pro
fesii de credință, micul 
ghid al profesiunilor se re
fuză de la început obișnui
tei însăilări de cifre și 
date seci, solicitînd în 
schimb un relief de bo
gată semnificație, o putere 
de aderență sentimentală 
care-1 fac și mai adecvat 
scopurilor educative asu
mate de revistă în fața ci
titorilor, tineri îndeosebi.

Consemnăm acest proce
deu de reușită publicistică 
în primul rînd spre a de
monstra că el se impune a 
fi utilizat și în alte acțiuni 
de orientare școlară și pro
fesională. De ani de zile, 
bunăoară, elevi ai liceelor 
de specialitate participă la 
diferite concursuri pe me
serii, în desfășurarea că
rora se consumă deopotri
vă priceperi și deprinderi de 
înaltă ținută, dar și pasiuni 
arzătoare. Reliefarea re-

Un frumos omagiu —

sorturilor intime ale aces
tora, în locul obișnuitelor 
clasificări aride, deperso
nalizate, ar avea darul să 
pună și mai mult în lumi
nă noblețea de neasemuit 
a fiecărei meserii în parte, 
chemările ei spre un neîn
trerupt efort de autodepă- 
șire. La fel stau lucrurile 
cu articolele și consulta
țiile despre elaborarea șl 
utilizarea materialului di
dactic, despre amenajarea 
și funcționarea laboratoa
relor, a cabinetelor șco
lare etc., a căror valoare, 
inclusiv informativă, poate 
spori considerabil, elabora
te fiind Intr-o amplă 
perspectivă educativă, Strîns 
legată de preocupările co
tidiene ale cititorilor. Mai 
ales că mulți dintre aceș
tia sînt tineri pentru care 
alegerea unei meserii poate 
și trebuie să însemne o 
opțiune fundamentală efec
tuată organic, în deplină 
cunoștință de cauză.

Mihal IORDANESCU

și nu numai atît
de bun gust, o interesantă 
și masivă culegere dedica
tă centenarului Brâncuși. 
Interesantă, desigur, ca act 
omagial de cultură și ca 
prezență a revistei in ac
tualitatea brâncușiologică

După excelentul almanah 
tipărit la sfîrșitul anului 
trecut, revista „Tribuna" 
din Cluj-Napoca iși conti
nuă activitatea editorială 
de acest gen, oferind citi
torilor, în condiții grafice

(căci anul internațional 
consacrat marelui sculptor 
a prilejuit asemenea apa
riții pe multe meridiane). 
Dar, în primul rînd, inte
resantă prin conținut, prin 
lărgimea ariei tematice a- 
bordate, prin cantitatea de 
informație oferită, prin u- 
tilul serviciu documentar 
pe care-1 face astfel pu
blicația și, in sfîrșit — dar 
nu în ultim rînd ca impor
tanță — prin valoarea edu
cativă a volumului. Din a- 
cest punct de vedere, re
marcabilă este varietatea 
aspectelor din viața și o- 
pera artistului, înmănun
cheate în așa fel îneît să se 
completeze unele pe alte
le, să propună cititorului 
instructive meditații, să-i 
prilejuiască o tonică emo
ție. Astfel, evocările celor 
care l-au cunoscut pe Brân
cuși se racordează cercetă
rilor biografice ulterioare ; 
viziunea artistului despre 
lume și creație se întrepă
trunde cu mărturiile unor 
sculptori români și străini 
care și-l revendică drept 
părinte spiritual ; părerile 
primilor exegeți, din urmă 
cu multe decenii, se con
fruntă cu aprecierile criti
ce de dată recentă ; uni
versul genezei gorjene in
tră într-un semnificativ di
alog cu acela al Parisului 
formării lui Brâncuși, al 
intrării lui în universalita-

A 

te. Toate acestea poartă 
semnăturile, prestigioase și 
de autoritate — prea mul
te pentru a fi citate aici — 
ale mai tuturor celor care, 
la noi sau pe alte meridia
ne, s-au ocupat și se ocu
pă de opera „titanului din 
Hobița".

Un ultim capitol, consis
tent și divers, este rezer
vat materialelor despre 
Brâncuși publicate de-a 
lungul anilor în „Tribuna". 
Este un bilanț sui generis 
al revistei clujene, convin
gător prin calitatea tema
tică și publicistică, prin 
consecvența preocupării, 
prin pasiunea investită de
opotrivă in poeme dedicate 
sculptorului, in studii și re
portaje, în interviuri ade
sea revelatoare. Un bilanț 
frumos încununat de acest 
volum omagial care, in 
mod fericit, nu este... strict 
omagial. Iar faptul trebuie 
subliniat cu atît mai mult 
cu cît nu totdeauna și nu 
pretutindeni în județele 
noastre activitatea editoria
lă de acest gen izbutește 
să treacă de condiția cir- 
cumstanțial-festivistă. Din 
acest punct de vedere, ini
țiativa „Tribunei" se pro
pune și ca un exemplu de 
acțiune cultural-publicisti* 
că bine gîndită și bine con
cretizată.

Petre DRAGU
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Uriașul 
din Sinzieni

în două note înserate în ru
brica noastră sernnalam recor
durile in greutate ale unor car
tofi recoltați in județele Sibiu, 
Neamț și Bacău. Intr-una din 
ele invitam și pe alții să se „în
scrie la cuvint", dacă și pe la ei 
există asemenea tuberculi uriași. 
Iată cd din comuna Sinzieni, ju
dețul Covasna. ni se semnalea
ză : de pe tarlaua brigăzii con
duse de Fazekăș Ocsi, țăranii 
cooperatori au recoltat un car
tof de dimensiuni impresionan
te, in greutate de 2,100 kg (două 
kilograme și o sută de grame). 
Cintărit ca la farmacie. Sintem 
asigurați că nu este singurul do
lofan, că mai are și alți „fră
țiori", insă ceva mai „slăbuți" 
cu cîteva zeci de grame.

Din nou, întrebarea: cine do
boară noul record din Sinzieni T

Directoarea
și impostorul

— Sînt reporter la radio șl 
am venit pentru înregistrare. 
Cum mai merg treburile la dv. I

întrebarea i-a fost adresată 
directoarei școlii generale din 
localitatea Sulița (Botoșani), de 
către un tinerel care se cotopă- 
nea cu un ditamai magnetofon.

Amabilă, directoarea și-a dres 
vocea și a acordat interviul so
licitat. Apoi, l-a dus pe musa
fir să viziteze școala, să stea de 
vorbă cu elevii. La un moment 
dat, directoarea s-a și necăjit 
puțin, pentru că un elev s-a bîl- 
bilt la o întrebare. Apoi, tinere
lul a plecat și directoarea a tot 
așteptat să se audă la radio. Dar 
nu s-a auzit.

O anunțăm pe această cale că 
nici n-o să se audă, pentru 
simplul motiv că tinerelul „re
porter" era un impostor sadea, 
pe nume Petru Sidor. Si să mai 
afle că bine ar fi fost ca. îna
inte de a-și „drege" vocea, să 
fi deschis ochii să vadă cu cine 
are de-a face. Nici un magne
tofon din lume nu ține loc 
legitimație.

de...

„Vreau să 
fiu singur!“ 
Și este

Vecinii lui Gheorghe Scoriei 
din Horezu, județul Vilcea, du 
fost treziți, in miez de noapte, 
de strigăte de ajutor. Ce se in- 
timplase ? Ca și în alte dăți, 
Scoriei venise acasă cu sămință 
de scandal. Și, nici una, nici 
două, și-a dat afară, in mijlocul 
drumului, soția si fiica, strigind 
ca din gură de șarpe: „Să nu vă 
mat prind în casa mea. Vreau 
să fiu singur !".

Sesizate de cele întîmplate, 
organele de miliție l-au condus 
pe scandalagiu la judecătoria 
din Rimnicu-Vilcea, care l-a 
condamnat la 40 de zile închi
soare contravențională.

A Vrut 
este.

Cu

J,

să fie singur ? Uite

zarurile
stadion

ci

pe
Tineri, 

sfarme munții, nu alta. Numai 
că lui Viorel Răducanu, Ghiță 
Spiridon și Viorel Ciorobontea 
— toți din Ploiești — nu le ce
rea nimeni să spargă Ciucașul 
sau Caraimanul, ci numai să 
muncească în Chip cinstit, după 
puterile lor. Dar ei s-au apucat 
să „muncească" zarurile, jucînd 
barbut. Pentru a nu fi prinși de 
miliție (o mai pățiseră și alții), 
s-au gindit ei ce s-au gindit șl 
au deci» : „Cel mai bun loc de 
barbut e stadionul „Petrolul", 
mai ales în săptămina în care 
echipa de fotbal trebuie să joa
ce în deplasare. Și unde nu zici 
că au luat in stăpînire tribune
le „Petrolului", zornăind toată 
ziua, bună ziua : 3—4. 4—3 și, 
mai rar, cite un 6—6. Tocmai la 
un asemenea 6—6, cu miză 
mare, hop că le pică plocon un 
lucrător de miliție. Cu zaruri cu 
tot, cei trei barbugii au fost tri
miși la tribunal. Pînă la înche
ierea turului campionatului 
fotbal, adio stadioane 1

zdraveni, în stare

Probă de

să

de

indisciplina
împreună cu mecanicii auto 

Kiraly Pavel și Csifra Sandor, 
șoferul Gheorghe Dafin din 
Alba Iulia a pornit la drum cu 
autobasculanta 31-CJ-4696. pen
tru a-i face o cursă de probă. 
Mai întîi, cei trei s-au oprit la 
domiciliul șoferului și au „pro
bat" tăria unei băuturi. După o 
vreme, șoferul s-a dus la auto
basculanta. i-a ridicat capota și, 
urcat pe bara din față, a înce
put să meșterească ceva la mo
tor. Neștiind unde plecase șo
ferul, mecanicul Csifra Sandor, 
deși n-avea permis de conduce
re, s-a Urcat la volan și a por
nit motorul. După vreo 20—30 
de metri, șoferul a căzut de pe 
bara autobasculantei, fiind grav 
accidentat.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
Cu sprijinul corespondenților i
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe care ați 
binevoit să mi le transmiteți cu ocazia Investirii mele în funcția de președinte 
al Republicii Liban.

Urările pe care Excelența Voastră și poporul român le-au adresat pentru 
salvgardarea unității, integrității teritoriale, independenței și suveranității 
Libanului corespund obiectivelor majore pe care noi ni le-am propus.

Doresc ca relațiile de prietenie și cooperare între România și Liban să se 
Întărească continuu, în interesul țărilor noastre.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului
ERIC EUSTACE WILLIAMS

Prim-ministru al Republicii Trinidad-Tobago
Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru al Repu

blicii Trinidad-Tobago îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele relații 
de prietenie și cooperare statornicite între România și Trinidad-Tobago vor 
cunoaște o evoluție continuu ascendentă, în folosul celor două țări șl po
poare, al edificării unei noi ordini economice și politice internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Festivalul muzicii
Miercuri au continuat în țara noas

tră manifestările prilejuite de Festi
valul muzicii ruse și sovietice. După- 
amiază, soliști ai Operei Române din 
București au susținut, la Grupul șco
lar „23 August", un recital cuprinzind 
lucrări de compozitori ruși și sovie
tici. în același timp, colectivul pri
mei noastre scene lirice a prezentat,

ruse și sovietice
la sediu, baletul „Spărgătorul de 
nuci" de Ceaikovski.

în cadrul festivalului, Orchestra 
simfonică academică de stat a 
U.R.S.S. a concertat, seara, pe scena 
Casei universitarilor din Cluj-Napo
ca. Programul a cuprins Simfonia 
a IlI-a de T. Hrennikov, Poemul 
pentru vioară și orchestră în memo
ria lui David Oistrah de E. Svetlanov 
și Simfonia a V-a de D. Șostakovici.

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber,
17,20 La volan.
17.30 Săptămîna muzicală.
17,55 Universitatea TV.
18.30 Seara Televiziunii din R. D. 

Germană.

19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Festivalul național al cîntecului 

ostășesc — ediția a IlI-a.
20,55 Seara Televiziunii din R.D. Ger

mană. Film artistic: „Trestia" —o 
producție a studiourilor din R.D. 
Germană.

22.20 24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Filmoteca de aur: Medalion Geor
ge Oprescu.

20,55 Telex.
21,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii.

Vizita delegației parla
mentare costaricane. ln con_ 
tinuarea vizitei întreprinse în țara 
noastră, membrii delegației parla
mentare costaricane, condusă de Al
fonso Carrp Zuniga, președintele 
Adunării Legislative a Republicii 
Costa Rica, au fost oaspeți ai între
prinderii avicole Titu, Combinatului 
de oțeluri speciale Tîrgoviște și ai 
Stațiunii de cercetări pomicole de la 
Voinești. în onoarea lor, președintele 
Consiliului popular al județului Dîm
bovița, Ion Stănescu, a oferit un 
dejun.

în cursul zilei de miercuri, parla
mentarii costaricani au avut o în
trevedere cu ministrul industriei 
chimice, Mihail Florescu, și au vi
zitat Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

★
Ministrul afacerilor externe al Re-' 

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Finlanda, 
Keijo Korhonen, cu prilejul numirii 
sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului federal al afa
cerilor externe al Republicii Austria, 
dr. Willibald Pahr, cu ocazia numirii 
acestuia în funcție.

★
Miercuri, 6 octombrie a.c., a sosit 

la București Antoine Kezza, noul 
ambasador extraordinar și, plenipo
tențiar al Republicii Centrafricane 
în Republica Socialistă România.

Decada cărții românești 
a înscris, în programul său de 
miercuri, „Ziua editurii «Eminescu»". 
Cunoscută cititorilor de toate vîrste- 
le. prin marele număr de volume de 
literatură beletristică românească 
contemporană, prin traducerile din 
patrimoniul universal, ca și prin lu
crările în limbi străine, scoase de 
sub tipar, editura „Eminescu" și-a 
rezervat pentru actuala „decadă" 
lansarea a două cărți originale — 
una de poezie, alta de teatru. Este 
vorba de noua piesă a lui Marin 
Sorescu „Matca", apărută ‘în colec

ția „Rampa", un adevărat poem în
chinat genezei, victoriei vieții, și de 
inedite „Poeme" semnate de Emil 
Botta, sinteze reprezentative ale sen
sibilității poetului.

Cu prilejul Zilei Forțe
lor Armate Egiptene, atașatuI 
militar, aero și naval al Republicii 
Arabe Egipt la București, colonel 
Abdel Lattif Mabrouk, a oferit 
miercuri o recepție.

La recepție au participat general
colonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Erau prezehți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, a- 
tașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Expoziție de arhitectură 
austriacă *nstHuțul de arhi
tectură „Ion Mincu" din Capitală ș-a 
deschis, miercuri la amiază, expo
ziția de arhitectură austriacă, ilus- 
trînd realizările din acest domeniu 
în perioada 1945—1975. Imaginile re
dau aspecte ale activității de recon
strucție a vechilor valori arhitectu
rale din Austria, precum și noile în
făptuiri urbanistice din această țară.

★
în aula Academiei Republicii So

cialiste România a avut loc miercuri 
o ședință publică de comunicări de
dicată filologului și lingvistului ro
mân Vasile Bogrea, cu ocazia împli
nirii unei jumătăți de veac de la 
moartea acestuia.

★
Aflat în țara noastră, la invitația 

Societății internaționale „Ovidia- 
num", cu sediul Ia București, profe
sorul italian Francesco Gligora, pre
ședintele Academiei internaționale de 
propagandă culturală, a prezentat 
miercuri seară, la Facultatea de limbi 
romanice și clasice a Universității 
București, expunerea „Ovidiu și pro
blemele noului umanism".

A apărut nr. 10/1976 
al revistei 
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Un sfirșit de săptămîna 
cu partide spectaculoase

VINERI LA HANDBAL:
Joc în „Cupa cupelor" 
ia Palatul sporturilor 

și culturii
Două foste campioane europene in- 

tercluburi, echipele cluburilor Dinamo 
București și a Institutului de aviație 
Moscova, se vor întîlni mîine în 
primul tur al „Cupei cupelor" la 
handbal. O întrecere preliminară cu 
nivel de meci final al competiției! — 
ne spunea, ieri antrenorul federal 
Nicolae Ntiief.

Echipa Institutului de aviație- Mos
cova este cunoscută de publicul' 
nostru de la partidele cu echipa 
Steaua. Pe mulți dintre jucătorii ei 
îi știm și din meaiurile formațiilor 
reprezentative ale României și 
U.R.S.S. Jucătorii Maksimov, Klimov, 
Ilin, Kravțov, Lagutin și alții au fă
cut parte din lotul sovietic la Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

Echipa clubului Dinamo din Bucu
rești — antrenor Vlase Oprea (secund, 
Valentin Samungi) — se află în curs 
de împrospătare a rîndurilor. Cornel 
Penu va avea drept rezervă în 
poartă pe un tînăr de 20 de ani — 
Cezar Oprea. Alături de Licu, Gfa- 
bovschi, Cosma, Stef și Dan Marin 
apar juniorii CoVaciu și Bedivan. 
Din lot mai fac parte jucători cu- 
noscuți: Tase, Durău, Filipescu. Pai- 
zan, Matei Paul și Flangea.

Meciul acesta deosebit de atractiv 
este programat la Palatul sporturilor 
și culturii mîine, de la ora 18,15, și 
va fi condus de doi arbitri reputați, 
Valcic și Simanovic (Iugoslavia).

SÎMBĂTĂ LA VOLEI :

Macavei și Petre Ionescu, cei mai 
tineri titulari în echipa reprezenta
tivă, Viorel Manole (1,98 m înălțime) 
— un „ridicător" cu mari perspecti
ve, după cum apreciază Rodica Siclo- 
van, secretar general la federația de 
volei — Barta, Pop, Duduciuc, Cris
tian, Bădiță, Chițigoi, toți foști ju
cători internaționali.

DUMINICĂ LA BASCHET :
Un derbi al campionatului 

masculin
A doua zi după meciul voleibaliș

tilor de la Steaua și^Dinamp se-.vor 
întrece 'la sala Floreâscâ (de la ora 
11) echipele de baschetbaliști ale 
celor două cluburi.

La recentul turneu desfășurat la 
Cluj-Napoca, ambele echipe au fost 
în formă foarte bună — consideră 
Octav Dumitriu, secretar general la 
federația de baschet. Dinamo a în
registrat o medie de 120 puncte în
scrise pe meci, iar Steaua în jur de 
100 !

Formația de bază a dinamoviștilor 
se va alega probabil dintre Popa, 
Diaconescu, Novac, Georgescu, Dan 
Niculescu, Ivascencu și Chivulescu, 
rezerve fiind Caraion, Uglai, David 
(2 m), Fluturaș, precum și Brabo- 
vean, recent transferat de la I.E.F.S. 
Dincolo, la Steaua, Oczelak, Cîmpea- 
nu, Cernat, Alin Savu, Pîrșu, Tarău 
și Molnar sînt principalii jucători; în 
lot mai sînt înscriși Dumitru, Căpu- 
șan (un tînăr de la Liceul nr. 35 din 
București), Grădișteanu și Neagu 
(ambii cîte 2 m înălțime) și Dan Op- 
șitaru (2,05 m !), acesta în curs de 
promovare în formația de bază.

FOTBAL

La Praga: CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA 3-2
Ieri, pe stadionul Sparta din Praga, 

s-a jucat cel de-al doilea meci 
amical din această toamnă dintre 
echipele României și Cehoslovaciei. 
A învins, cu 3—2 (1—1), echipa 
gazdă, marcarea golurilor producîn- 
du-se in următoarea ordine : Bălăci 
(min. 7), Panenka (min. 38), Dudu 
Georgescu (min. 53), Dobias (min. 
66), Oridrus (min. 69). în minutul 76, 
deci la scorul de 3—2 pentru echipa 
cehoslovacă, Dudu Georgescu a ratat 
o. lovitură de la 11 metri. în minu
tul 87, jucătorul cehoslovac Dobias a 
fost eliminat de pe teren.

Telespectatorii au putut constata 
că ierjechipa noastră, deși învinsă, 
a jucat mai bine și mai energic deciț 
în precedenta partidă România;., — 
Cehoslovacia, de la București.' F^ră 
greșelile elementare comise de Ră- 
ducanu (din a cărui vină ni s-a mar
cat un gol) și de Georgescu (din a 
cărui vină nu s-a marcat un gol din 
penalti), poate că scorul final i-ar fi 
fost chiar favorabil. Dar, subliniem 
încă o dată, la meciurile cu caracter 
neoficial nu interesează în primul 
rînd scorul, ci calitatea jocului, evo
luția de ansamblu a jucătorilor. Pri

vind lucrurile din acest punct de 
vedere, observăm, pe lîngă unele 
elemente pozitive față de trecutul 
apropiat, faptul că rezistenta fizică a 
fotbaliștilor noștri este pe mai de
parte sub cota normală, nu e sufi
cientă pentru susținerea ultimei 
treimi a partidei. Firește, nici nu ne 
așteptam la transformări miraculoa
se de la un meci la altul : condiția 
fizică pentru meciuri regulamentare 
de 90 de minute fiecare se dobîn- 
dește printr-o pregătire serioasă 
de-a lungul întregului an. Și nu 
numai a membrilor lotului reprezen
tativ, ci a tuturor jucătorilor de la 
cele 18 echipe ale diviziei A-

Cit privește compunerea.. concretă 
a echipei reprezentative, prin prisma 
celbr văzute'Ia jocul de ieri. ni se 
pare potrivită prezența simultană în 
linia de mijloc a tinerilor Bălăci și 
Bbloni, mai viguroși și cu mai mult 
spirit de competiție decît alți candi
dați la posturile respective.

V. M.
La Lodz, în meci de verificare, 

Polonia A — România B 2—1 (2—0).

vremea
Ieri în țară : Cerul a fost schimbă

tor, cu înnorări mai accentuate în 
cursul dimineții, cînd local în vestul 
Transilvaniei și izolat în nordul Cri- 
șanei, Maramureș și nordul Olteniei a 
plouat. După-amiaza, aceste ploi au 
încetat. în Moldova ceața a persistat în 
primele ore ale dimineții, fiind însoți
tă pe alocuri de burniță slabă în ju
dețele Neamț și Botoșani. La ora 14

temperatura aerului era cuprinsă între 
14 grade la Avrămeni și 23 grade la 
Lugoj și București.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 octombrie. în țară : Vreme rela
tiv caldă. Cerul va fi variabil, cu în
norări mai accentuate la începutul in
tervalului, cînd local va ploua. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 16 și 22 gra
de. Ceață locală. în București : Vreme 
relativ caldă.v Cerul temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată la începutul 
intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Dimineața 
ceață slabă.

Sărbătoarea națională 
a poporului prieten 

al Republicii Democrate Germane
Tovarășului ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Republicii De
mocrate Germane un cald salut tovărășesc și cordiale 
felicitări cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a înte
meierii Republicii Democrate Germane.

Poporul român urmărește cu mult interes și se bucură 
din toată inima de succesele remarcabile obținute de po
porul Republicii Democrate Germane, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit dirt Germania, în construcția so
cietății socialiste dezvoltate, în înflorirea economiei națio
nale, a științei și culturii, în ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al oamenilor muncii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Relevînd cu; satisfacție dezvoltarea fructuoasă a raporhj» 
rilor frățești de prietenie, colaborare și solidaritate dintr* 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, dorim să reafirmăm convin
gerea noastră că, în spiritul înțelegerilor stabilite cu oca
zia întîlnirilor noastre din ultima perioadă, aceste relații 
se vor extinde tot mai puternic, în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei socialismului și păcii, al creșterii pres
tigiului și influenței socialismului în lume.

Folosim acest prilej spre a vă transmite dumneavoastră, 
stimați tovarăși, urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului din Republica Democrată Germană urări de 
noi și tot mai mari realizări în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, pentru progresul continuu al patriei sale socialiste.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 27 de ani de 
la actul memorabil al întemeierii 
Republicii Democrate Gerțnane. 
Nașterea primului stat german al 
muncitorilor și țăranilor, încunu- 
nînd lupta dîrză dusă de forțele 
cele mai înaintate ale societății, în 
frunte cu comuniștii, a marcat un 
moment de cotitură în viața și des
tinele poporului muncitor de pe a- 
ceste meleaguri și, totodată, a con
sfințit apariția în centrul Europei 
a unui nou și puternic factor al 
păcii și progresului.

în perioada care a trecut de a- 
tunci, poporul prieten al R. D. Ger
mane, muncind cu abnegație, sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, a dobîndit re
zultate remarcabile în dezvoltarea 
economiei, a științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai, în în
treaga operă de edificare a socie
tății socialiste.

Anul în curs se înscrie în istoria 
țării prietene prin evenimente de 
mare însemnătate pentru înaintarea 
ei pe calea vieții noi. Așa pum e 
cunoscut, în luna mai a avut loc

Congresul al IX-lea al P.S.U.G.,' 
care a adoptat programul unei noi 
perioade de dezvoltare a R.D.G., 
prin făurirea în continuare a socie
tății socialiste dezvoltate și crearea 
premiselor fundamentale pentru 
trecerea treptată spre comunism. 
"Unanima adeziune a clasei munci
toare, a țăranilor cooperatori, a in
telectualității și a celorlalți oanteni 
ai muncii la hotărîrile Congresului 
P.S.U.G. își găsește o semnificativă 
ilustrare în entuziasmul cu care ei 
s-au angajat la realizarea sarcinilor 
trasate, în înfăptuirile lor în toate 
sectoarele vieții Sociale.

Comuniștii, întregul popor român 
urmăresc cu sinceră bucurie reali
zările remarcabile dobindite de po
porul prieten al R.D. Germane.

Pentru România socialistă consti
tuie un motiv de deosebită satis
facție faptul că, chiar din momen
tul nașterii R. D. Germane, între 
partidele, țările și popoarele noas
tre s-au dezvoltat și adîncit con
tinuu raporturi strînse de prietenie 
frățească și colaborare în cele

mal diverse domenii. Un rol esen
țial, decisiv în determinarea aces
tui curs al relațiilor bilaterale l-au 
avut raporturile de colaborare și 
solidaritate dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
contactele directe între conducerile 
de partid și de stat din cele două 
țări, în primul rînd întîlnirile și 
convorbirile rodnice și prietenești 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, care au deschis 
noi orizonturi conlucrării pe multi
ple planuri între cele două partide, 
țări și popoare.

O continuă lărgire șl diversificare 
cunosc relațiile economice bilatera
le, cooperarea în domeniile indus
triei, ale științei și tehnicii. Este 
semnificativ faptul că volumul 
schimburilor comerciale între ță
rile noastre a crescut în ultimul 
deceniu de peste 3.6 ori. Același 
curs fructuos îl cunosc schimburile 
pe tărîmul culturii, învățămîntului, 
artei, care aduc o contribuție pre
țioasă la aprofundarea cunoașterii 
reciproce, la întărirea prieteniei 
dintre tarile și popoarele noastre.

Recepție la Ambasada R. D. Germane
Cu prilejul celei de-a XXVII-a 

aniversări a întemeierii R. D. Ger
mane, ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești, Hans Voss, a oferit miercuri 
seara o recepție.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe- 

..cuțiv, . seprețar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voitee, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.,

Tamara Dobrin, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Vasile Șandru și Dumitru 
Turcuș, adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Marin Nico- 
lescu, adjunct al ministrului apărării 
naționale, membri ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
cultură și artă.

(Agerpres)

Telegrame
Consiliul Național al Frontului U- 

nității Socialiste, Consiliul Central al 
U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., 
Consiliul Național al Femeilor, Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Comitetul foștilor luptători 
antifasciști, Consiliul Național al So
cietății de Cruce Roșie, alte organi
zații obștești și instituții centrale din 
țara noastră au transmis telegrame 
de felicitare organizațiilor și institu
țiilor similare din R.D.G.

De asemenea, ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului de externe al R.D. Germane, 
Oskar Fischer.

Meciul Steaua-DInamo
Sîmbătă, de la ora 19,30. în sala 

Floreasca — o întrecere de veche 
tradiție în voleiul nostru : meciul 
Steaua — Dinamo.

' ’a fi o confruntare a puterilor, cu 
îrr ortanță atît pentru campionat, cît 
și jentru pregătirea viitoarelor me
ciuri internaționale din toamnă, am
bele echipe fiind înscrise în cupele 
europene întercluburi, acolo unde 
mai de mult reprezentantele voleiu
lui nostru dobîndeau succese răsună
toare și se bucurau de multă pre
țuire.

Dinamo. avîndu-I antrenor pe 
George Eremia, va folosi sîmbătă 
seara o formație cu patru titulari în 
echipa reprezentativă, adică, Oros, 
Dumănoiu, Tutovan și Păușescu, plus 
maeștrii emeriți ai sportului Udiș- 
teanu și Schreiber. Lor li se adaugă 
Enescu și Vrîncuș, doi jucători de 
perspectivă, precum și Marinescu, 
Kiss, Băroiu, Sărăcuțu și Zolia.

Steaua, antrenată de maestrul e- 
merit al sportului Aurel Drăgan, va 
opune lui Dinamo un lot puternic, cu
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școlar. Și eu sînt strungar. Cînd am 
fost așezat prima oară la strung 
știam ce mașină se afla în fața mea. 
Nu avea, teoretic, nici un secret. Un 
singur lucru nou era prezent, senti
mentul meu, un extraordinar ames
tec de bucdrie și teamă, de mîndrie 
și grijă de a putea stăpîni și con
trola mașina. Dacă vreți să-i cunoaș
teți bine pe tineri, duceți-vă la gru
pul școlar petrol.

A doua zi m-am dus acolo. în 
primul rind mi-au luat, ochii clădi
rile acestui centru școlar în care 
funcționează un complex liceal teh
nic (cu 43 de clase, 70 profesori și 
1 260 elevi), o școală profesională de 
3 ani, o școală de maiștri și un 
liceu seral. Atelierele excelent dotate 
tehnic (în care se fabrică repere 
pentru diferite instalații industriale, 
unde se repară capete și preveni
toare de erupție, pompe de noroi și 
turle de foraj cu o valoare globală 
anuală de peste un milion cinci sute 
mii de lei) l-ar face pe oricine să se 
gindească în primul rînd la respon
sabilitate, ca metodă principală de 
educație. Din acest centru școlar spe
cializat în domeniul petrolier s-au ri
dicat de-a lungul anilor ingineri ca

Ion Vlăduț (la schela Tg. Jiu), ingi
ner Traian Șupială (la termocentra
la Doicești), Ion Radu (profesor de 
fizică, campion mondial la minirâ- 
chete, conducătorul cercului de ra- 
chetomodelism al elevilor de la li
ceul „Gr. Alexandrescu" din Tîrgo
viște și redactorul-șef al revistei lo
cale „Astronautica"). Mii de munci
tori, tehnicieni și maiștri din sche
lele petroliere ale țării s-au format 
în acest prestigios lăcaș de educa
ție tehnică. în cele mai multe ca
zuri ei provin din familii în care 
munca în sectorul petrolier consti
tuie o tradiție veche din veacul tre
cut. îmi relata profesorul Mihail Po
pescu un fapt cu totul semnificativ : 
„Astă-vară am fost în activitate de 
orientare profesională la Runcu și la 
Moțăieni. La Runcu am întîlnit un 
bătrîn de peste 70 de ani, Gheorghe 
Gagiu, care mi-a spus că el a fost 
petrolist, fiul său a fost petrolist și 
că vrea să-l vadă petrolist și pe ne
potul său, Gagiu Ion. Ei bine, nu cu 
multe săptămini în urmă Gagiu Ion 
a dat examen de admitere în anul I 
electrotehnică la liceul tîrgoviștean, 
leagăn al atitor generații de petro
liști, și a reușit la admitere cu o 
medie foarte bună".

Dar ei se relevă nu numai ca niș
te păstrători de tradiție profesiona

lă în familie, ci mărturisesc cu mîn- 
dria unei arhondologii moderne fap
tul că exemplul părinților (toți mun
citori) a constituit pentru ei primul 
abecedar, cea dinții carte didactică. E 
o plăcere să-i vezi activînd în cercu
rile de matematici și fizică, în cercu
rile de radioamatori, sportive, artis
tice și literare ori luînd vrafuri de 
cărți din biblioteca centrului școlar 
(care numără peste 40 mii de volu
me !).

îi vezi, împărțiți pe orare și echi
pe, lucrînd pe șantierul arheologic 
de la Curtea Domnească, schimbînd 
pentru cîteva ore manetele turlei de 
foraj cu hîrlețul și tîrnăcopul ar
heologului și înțelegi că, in acest ex
cepțional climat educațional făurit 
prin grija partidului, toți acești ti
neri, fără excepție, intră în viață cu 
o personalitate de mare echilibru 
etic și cetățenesc, cu o pregătire in
telectuală și profesională solidă și 
profundă.

Iată de ce conștiința mă îndeam
nă să spun că la Tîrgoviște am trăit?1 
zilele trecute o emoționantă lecție 
de istorie. Nu mă rușinez s-o spun 
că am trăit-o in mijlocul unor tineri 
de optsprezece ani, în sufletul cărora 
strălucește ca intr-un arc voltaic cu- 
vintul-îndemn al partidului.

în zilele din preajma 
sărbătorii naționale, în 
timp ce străzile și edificiile 
din Berlin, ca și din alte 
orașe ale R.D. Germane 
erau împodobite festiv, din 
marile întreprinderi indus
triale, de pe șantiere, din 
instituțiile științifice par
veneau neîntrerupt știri 
despre noi și remarcabile 
realizări obținute de oame
nii muncii in tradiționala 
lor „întrecere cu timpul".

Trebuie spus că anul a- 
cesta întrecerea socialistă 
se desfășoară pe coordona
tele trasate de către cel 
de-al IX-lea Congres al 
P.S.U.G. Emulația creatoare 
a oamenilor muncii este 
potențată și de un alt eve
niment : la 17 octombrie 
vor avea loc alegerile pen
tru Camera populară și 
consiliile regionale, prilej 
de bilanțuri, de consultări 
colective, de noi inițiative 
pentru îndeplinirea anga
jamentelor asumate.

Pentru oamenii muncii 
din fabrici și uzine înde
plinirea planurilor înseam
nă aplicarea cu succes în 
producție a cuceririlor teh- 
nico-științifice, sporirea 
productivității muncii, ri
dicarea calității produselor, 
realizarea planurilor de in
vestiții, scăderea prevăzută 
a costurilor — un complex 
unitar de cerințe ce trebuie 
îndeplinite întocmai.

Un prim bilanț al înfăp
tuirii prevederilor planului 
de dezvoltare a economici 
naționale a fost făcut la 
plenara C.C. al P.S.U.G., 
care a avut loc la începu
tul lunii septembrie. Ast
fel, în semestrul întîi al 
acestui an a fost consem
nată o creștere de 1,1 mi
liarde mărci în domeniul 
producției industriale. Tot
odată. datorită aplicării în 
producție a performanțelor

do.bîndite pe tărim tehnico- 
științific, in primele șase 
luni ale acestui an au fost 
eebnomisite 60 milioane 
ord de lucru, 34 000 tone 
laminate de oțel, impor

funcțiune a'acestui obiec
tiv,. cea mai importantă 
investiție din industria me
talurgică a țării în etapa 
actuală, vor putea fi obți
nute suplimentar, in acest

Trepte 
ale progresului

tante cantități de aluminiu, 
cupru, ciment etc.

Acest bilanț parțial este 
îmbogățit cu noi realizări. 
Iată cîteva. Datorită unor 
eforturi suplimentare ale 
muncitorilor constructori, a 
intrat în probe, la cald, cu 
o jumătate de an înainte 
de termen, laminorul de 
oțeluri fine de la uzina din 
Hennigsdorf. Prin scurta
rea timpului de dare in

an, 7 500 tone bare de oțel 
pentru construcții și pînă 
în 1980 — peste 360 000 
tone de oțeluri superioare. 
Intr-un timp record, de 
numai nouă luni, construc
torii au ridicat la Leipzig 
halele unei noi și mari uzi
ne de prefabricate. Colec
tivul termocentralei din 
Boxberg a făcut noi pro
grese in folosirea cenușii 
cu valoare calorică drept

combustibil pentru produ
cerea de energie electrică, 
în primele opt luni ale a- 
cestui an au fost utilizate 
drept combustibil peste 
154 000 tone cenușă. Pină 
la sfîrșitul anului, energe- 
ticienii și-au propus să fo
losească o cantitate de 
peste 200 000 tone, ceea ce 
corespunde valorii calorice 
a 160 000 tone cărbune — 
cantitate suficientă pentru 
a asigura producția de 
energie electrică pe timp 
de trei zile a respectivei 
centrale electrice, cea mai 
mare din R.D.G., a cărei 
putere instalată este de 
2 520 MW.

Pe frontul larg al între
cerii socialiste, tineretul 
muncitor se află în primele 
rlnduri, venind adesea cu 
inițiative proprii, cum a 
fost aceea desfășurată sub 
denumirea „Acțiunea eco
nomia de materiale", care 
a adus statului 136,6 mili
oane mărci. O altă acțiune 
a tineretului este „Iniția
tiva F.D.J.-Berlin" — în 
fapt un însuflețit angaja
ment al tinerilor din în
treaga republică de a con
tribui pe toate căile la rea
lizarea vastului program de 
construcții din capitala 
R.D.G.

întrecerea socialistă • 
oamenilor muncii din 
R.D.G., cu multiplele sale 
initiative, cu performanțele 
sale colective și individua
le, a întrunit caracteristi
cile unei largi mișcări 
populare. Este o semnifi
cativă expresie a voinței 
unanime a poporului din 
țara prietenă de a-și de
dica toate forțele, întreaga 
energie creatoare țelului 
luminos al propășirii pa
triei sale pe calea socialis
mului.

C. VARVARA
Berlin

• FOTOGRAFIEREA 
STRUCTURII INTERNE A 
ATOMULUI. Profesorul Hat* 
sujiro Hashimoto de la Universita
tea din Osaka a efectuat cu succes 
— pentru prima dată in lume — 
fotografierea structurii interne a 
atomului, cu ajutorul unui mi
croscop electronic. în fotografie, 
scrie agenția Kyodo, se vede clar 
distincția dintre nucleu și electroni. 
Puterea microscopului utilizat per
mite detectarea unor particule de 
2,4 angstromi (un angstrom este 
egal cu a 100 000 000-a parte din- 
tr-un centimetru). In felul acesta 
el a reușit să înregistreze 2 000 de 
imagini ale atomului de aur.

• SULF DIN... FUM. 
La Institutul francez al petrolului 
a fost elaborat un procedeu eficace 
de desulfurare a fumului indus
trial. Prin acest procedeu se rea
lizează o desulfurare a fumului în 

proporție de 95 la sută. Instalația- 
pilot a dat pînă în prezent rezul
tate foarte bune, obținîndu-se din 
fum un sulf de bună calitate, care 
se poate utiliza cu succes în indus
tria chimică.

- SEMN AL
Franța a fost 

o hotărîre prin 
din industria a-

• „SOIA" 
CALITĂȚII. In 
adoptată recent 
care toate firmele 
limentară sînt obligate să aplice pe 
ambalajul produselor in compoziția 
cărora intră soia o emblemă cu
trei frunze ale acestei plante — 
pentru a indica astfel că este vorba 
de un produs de calitate. Paralel, 
s-a declanșat o adevărată campa
nie prin care se demonstrează că 
soia prezintă aceleași calități nu
tritive și aceeași cantitate de pro
teine ca și carnea sau peștele, 
avînd insă un preț considerabil 
mai scăzut.

• BARAJ ALPIN. In aces'
te zile a fost inaugurat în Alpi, 

în apropiere de Chamonix, un 
uriaș complex hidroenergetic, 
construit în comun de Elveția și 
Franța. Barajul, avînd o înăl
țime de 180 de metri și con
struit la o altitudine de 1 800 m, 
zăgăzuiește 225 ihilioane de metri 
cubi de apă.

• PENTRU DESCU
RAJAREA FALSIFICATORI
LOR, al căror număr a crescut 

intr-un mod îngrijorător în ultima 
vreme, Banca națională a Elveției 
a hotărît să schimbe toate bancno
tele, făcînd uz de cele mai noi 
tehnici. Prima modificare a sufe
rit-o bancnota de 100 de franci, in
trată in circulație în aceste zile. Cu 
un format stil dolar, biletul este

prevăzut cu o serie de elemente 
„de securitate", verificabile de că
tre fiecare posesor : efectul optic, 
produs de tipărirea în relief, cu 
striațiuni, a portretelor de pe banc
note, care, înclinate, apar colorate 
în albastru ; filigranul, care per
mite ca personajul reprezentat pe 
bancnotă să apară a doua oară în 
transparența hîrtiei ; un fir meta
lic încornorat in stingă portretului. 
Noile bancnote mai au un mare 
avantaj : ele permit nevăzătorilor 
să „citească" pe relieful hîrtiei va
loarea bancnotelor.

• UN NOU AUTOMO
BIL DE CURSE. Constructorii 
sovietici de automobile din Harkov 
au realizat un automobil electric 
de curse capabil să atingă o viteză 
de 200 kilometri pe oră. O carac

teristică a noului automobil o con
stituie caroseria fabricată din ma
terial plastic și armată cu fibre de 
sticlă, fapt pentru care automobilul 
cintărește numai 500 kg, deși are 
o lungime de 7 metri.

® CONTRA INCENDII
LOR - BOMBE CU APĂ. 
„Arde pădurea !“ — acest semnal 
de alarmă a răsunat adesea in a- 
ceastă vară în țările Europei occi
dentale, bintuite, cum se știe, de o 
necruțătoare secetă. într-o serie de 
țări, intre care R.F.G., s-au luat 
numeroase măsuri de prevenire, 
ca și de depistare și localizare a 
incendiilor. Au fost mobilizate pa
trule speciale de pompieri pentru 
a veghea, de la bordul elicoptere
lor și al unor mici avioane, regiu
nile împădurite. Și încă o nouta

te : în dotarea acestor echipaje de 
„pompieri aerieni" au intrat o se
rie de „bombe cu apă", cum au 
fost numite imensele pungi de 
plastic conținînd apă, destinate a fi 
aruncate asupra zonelor forestiere 
cuprinse de flăcări.

• DIAGNOSTIC RA
PID... PRIN CERCETAREA 
OCHIULUI. Pentru medic- 
ochiul reprezintă o fereastră prin 
care se poate cerceta starea de 
sănătate a organismului, pe baza 
fotografierii lui putîndu-se diag
nostica boli de inimă, de rinichi, 
hemoragia cerebrală, diabetul etc. 
în acest scop, în Japonia a fost 
creat un nou tip de aparat capabil 
să ia fotografii fără să mai fie 
necesară administrarea prealabilă 
a unor medicamente care produc 
dilatarea pupilei. Pacientul este in
trodus într-o cameră întunecoasă, 
unde pupilele ochilor se dilată de 
la sine. Apoi, în interiorul ochilor 

se introduce o slabă lumină infra- 
roșie. Imaginea reflectată din in
teriorul ochiului este vizibilă pe 
ecranul unui televizor. Aparatul 
de fotografiat, cu declanșare auto
mată, ia fotografii în culori, ofe
rind examinatorului posibilitatea 
de a localiza cu precizie toate zo
nele bolnave.

• SĂRBĂTOARE LA 
CAPRI. De curînd a fost marca
tă împlinirea a 150 de ani de la 
redescoperirea „grotei albastre", 
loc natural deosebit de pitoresc ce 
a contribuit considerabil la faima 
insulei. în antichitate, pe vremea 
împăratului Tiberius (sec. I e.n.), 
peștera fusese amenajată pentru 
a servi drept baie publică. Căzînd 
în uitare de-a lungul secolelor, 
„grota albastră" este redescoperită 
in 1826 de doi iubitori de natură : 
scriitorul german August Kopisch 
și pictorul elvețian Ernesto Fries. 
De atunci „grota" a devenit un loc 
de mare atracție pentru turiști.
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Lucrările sesiunii • Adunării Generale a O.N.U. „Destinderea este în
CONSILIUL DE SECURITATE

România se pronunță pentru soluționarea 
problemei poporului namibian potrivit 

intereselor si drepturilor sale inalienabile
NAȚIUNILE UNITE 6 — Cores

pondentul nostru transmite : In ca
drul dezbaterilor Consiliului de 
Securitate asupra „Situației din Na
mibia" a luat cuvîntul ministrul afa
cerilor externe al României, George 
Macovescu.

Prezentînd poziția țării noastre, 
ministrul român a declarat : „Este 
momentul ca toată lumea — in
clusiv autoritățile sud-africane — 
să înțeleagă faptul că lichidarea de
finitivă și cit mai grabnică a colo
nialismului, indiferent sub ce formă 
și oriunde s-ar manifesta el, este o 
condiție a progresului omenirii". 
Referindu-se la propunerile vizind 
rezolvarea pe cale politică a pro
blemei Namibiei, formulate de pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (SWAPO), Sam 
Nujoma, șeful delegației' române a 
arătat că acestea reprezintă o bază 
temeinică, realistă și constructivă pen
tru o soluție conformă cu inte
resele și drepturile inalienabile ale 
poporului namibian. Atita vreme cit 
R.S.A. nu se angajează fără echivoc 
pe această cale, O.N.U. nu îi rămîn 
deciț două direcții — intensificarea 
acțiunilor politice și a sancțiunilor 
împotriva regimului sud-african, 
prevăzute în Carta O.N.U., și spri
jinirea pe toate căile a luptei legi
time de eliberare a poporului. nami
bian.

Vorbitorul a evidențiat datoria 
Consiliului de Securitate de a a- 
corda sprijin politico-diplomatic

S.W.A.P.O., recunoscută pe plan in
ternațional ca reprezentant autentic 
și legitim al poporului namibian — 
și îndeosebi cerințelor acesteia pri
vind soluționarea pe căi politice a 
problemei Namibiei, sub egida 
O.N.U.

Relevind atitudinea consecventă 
de solidaritate militantă a României 
cu lupta tuturor popoarelor pentru 
libertate și independență, vorbitorul 
a arătat că intilnirea președintelui 
României, Nicolae Ccaușescu, cu 
președintele S.W.A.P.O., Sam Nu
joma, convorbirile avute și Comuni
catul comun încheiat Ia București, 
în august 1973, reprezintă expresii 
elocvente ale relațiilor de solidari
tate dintre poporul român și poporul 
namibian.

★
Ministrul de externe al României, 

George Macovescu, a avut o între
vedere cu ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua. 
Cu acest prilej a fost evidențiată 
continua întărire a raporturilor de 
prietenie frățească și colaborare din
tre cele două țări. S-a procedat, de 
asemenea, la un schimb de. vederi 
asupra unor probleme internaționale 
actuale. Ei au reliefat importanța pe 
care cele două țări o acordă O.N.U. 
și dorința comună de a conlucra activ 
în cursul lucrărilor actualei sesiuni, 
astfel îneît să aducă o contribuție la 
soluționarea problemelor majore care 
confruntă omenirea, în interesul cau
zei destinderii, colaborării și păcii.

lui coreean pentru reunificarea in
dependentă și pașnică a patriei sale, 
precum și admiterea Republicii So
cialiste Vietnam în O.N.U. Totoda
tă, R. P. Chineză sprijină ferm lupta 
dreaptă a țărilor lumii a treia pen
tru instaurarea unei noi ordini- e- 
conomice internaționale. în încheiere, 
Ciao Kuan-hua a subliniat hotărîrea 
Chinei, țară socialistă în curs de dez
voltare, de a deveni prin muncă te
nace o țară socialistă puternică, cu 
o contribuție crescîndă la dezvoltarea 
umanității.

Oskar Fischer, ministrul de exter
ne al R. D. Germane, a declarat că 
destinderea politică capătă din ce în 
ce mai mult teren, impunîndu-se ca 
o tendință decisivă în viața interna
țională. Dînd ca exemplu îmbunătă
țirea relațiilor între statele europene, 
ca rezultat, al Conferinței pentru 
securitate europeană, vorbitorul a 
chemat la generalizarea acestui 
exemplu în întreaga lume.

Un interviu acordat de L. I.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Secre

tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
L. I. Brejnev, a acordat televiziunii 
franceze un interviu în care subli
niază, între altele, că destinderea 
este necesară tuturor țărilor ; ea este 
calea de la confruntare la colabora
re, de la amenințări și zăngănitul 
armelor la soluționarea problemelor 
litigioase prin convorbiri și, în an
samblu, la reorganizarea relațiilor 
internaționale pe bazele sănătoase 
ale coexistenței pașnice, respectului 
și avantajului reciproc.

In direcția recunoașterii necesită
ții coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite s-au făcut 
multe — a subliniat secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. Au fost 
semnate importante documente in
terstatale, atît pe bază bilaterală.

avantajul tuturor"
Brejnev televiziunii franceze
cît și pe bază multilaterală, inclusiv 
Actul final al Conferinței general- 
europene. Se făurește, pas cu pas, 
colaborarea constructivă în domeniile 
economic, tehnico-științific și cultu
ral. Pentru ca aceste tendințe sănă
toase să devină realmente ireversi
bile, este necesar să se frîneze cursa 
înarmărilor. ;să i se pună capăt, 
iar apoi s-o facem să dea înapoi. 
Lupta împotriva amplificării înarmă
rilor a devenit de o actualitate im
perioasă. De aceea, ea merită o deo
sebită atenție din partea celor mai 
înalți conducători ai statelor. Lupta 
pentru transpunerea în viată a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki este implicit o luptă împotriva 
recidivelor de „război rece". împo
triva uneltirilor adversarilor destin
derii.

„0 operă a conlucrării prietenești 
turco-române"

începerea construcției rafinăriei „Anatolia Centrală"
La Kirikkale, în a- 

propierga Ankarei, a 
avut loc, miercuri, so
lemnitatea punerii pie
trei de temelie de către 
primul ministru al Tur
ciei, Suleyman Dcmirel, 
la rafinăria „Anatolia 
Centrală". Construcția a- 
cestui important obiec
tiv constituie un rezul
tat direct al înțelegeri
lor intervenite între 
România și Turcia cu 
prilejul vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej, primul mi
nistru Suleyman Demi- 
rel a arătat, ințre al'ele : 
„Marea construcție ce 
se va ridica pe aceste

locuri este opera cola
borării cu o țară vecină, 
opera prieteniei turco- 
române, a bunelor rela
ții pe care le avem, cu 
România. Iată, deci, 
cum prin prietenie și 
bunăvecinătate pot fi 
asigurate interese și 
avantaje reciproce. Toc
mai de aceea noi sîn- 
tem adepți ai unor re
lații de bunăvecinătate 
și prietenie, de neames
tec în treburile interne 
ale altora. Mă simt da
tor să transmit mulțu
mirile noastre mult sti
matului șef de. stat al 
României, Excelența Sa 
Nicolae Ceaușescu".

Prezent la festivita

te, tovarășul Gheorgha 
Oprea, viceprim-minis- 
tru al guvernului ro
mân, după ce a trans
mis tuturor celor pre- 
zenți salutul președinte
lui Nicolae Ceaușescu, 
al guvernului român, a 
apreciat că acordurile 
încheiate la nivelul cel 
mai înalt deschid o lar
gă perspectivă pentru 
relațiile de conlucrare și 
prietenie dintre țările 
noastre, pun în evidență 
voința celor două po
poare pentru adîncirea 
cooperării în diverse 
domenii. în interesul 
propășirii lor economice 
și sociale, al colaboră
rii și păcii.

Dezbaterile de politica generală
în cuvintarea rostită în ședința ple

nară a Adunării Generale a O.N.U., 
Ciao Kuan-hua, ministrul de externe 
al R. P. Chineze, referindu-se la e- 
voluțiile care au loc în lume, a evi
dențiat năzuința spre independență a 
țărilor și națiunilor, dorința de pre
faceri revoluționare a popoarelor, 
care reprezintă o tendință irezistibi
lă în dezvoltarea istorică. Vorbitorul 
a afirmat sprijinul hotărit al R. P. 
Chineze pentru lupta dusă în Afri
ca australă împotriva regimului mi
noritar din Rhodesia, a ocupării for
țate a Namibiei de către autorită

țile din Republica Sud-Africană, pre
cum și împotriva apartheidului și 
discriminării rasiale din R.S.A. De 
asemenea, vorbitorul a arătat că R. P. 
Chineză sprijină drepturile poporu
lui palestinean și lupta dusă de po
poarele arabe în scopul redobîndirii 
teritoriilor lor și își exprimă spe,- 
ranța că în Liban se va ajunge la 
o reglementare rezonabilă, conform 
intereselor naționale ale acestei țări. 
R. P. Chineză se pronunță, totodată, 
pentru respectarea independenței, Su
veranității și integrității teritoriale 
ale Ciprului, sprijină lupta poporu-

O idee centrală a dezbaterilor din cadrul 
reuniunii anuale a F.M.I. și B.I.R.D.:

„Reforma sistemului monetar este in interesul 
atit al țărilor in curs de dezvoltare, 

cit si al celor industrializate"»
Necesitatea urgentării negocierilor în vederea elaborării unui nou 

sistem monetar internațional, capabil să susțină eforturile de progres ale 
tuturor statelor a constituit un adevărat laitmotiv al dezbaterilor de 
miercuri din cadrul sesiunii anuale a Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(B.I.R.D.), care se desfășoară la

Recesiunea economică și inflația 
din Occident, Întreținute de dezordi
nea monetară care și-a făcut loc 
după prăbușirea sistemului valutar 
de la Bretton Woods (1944), au lovit 
cel mai puternic țările în curs de 
dezvoltare, a arătat reprezentantul 
Filipinelor. De altfel, datele statis
tice aduse pe masa reuniunii de spe
cialiștii F.M.I. și B.I.R.D. scot în evi
dență faptul că datoria externă a ță
rilor subdezvoltate s-a triplat în ul
timii 3 ani, atingînd în 1975 cifra-re- 
co-d de 49 miliarde de dolari. 
„Astăzi, a declarat un expert al 
F.M 1., neste un miliard de oameni 
din regiunile rămase in urmă obțin 
un venit mediu anual de numai 110 
dolari, care, în condițiile actuale, nu 
poate crește decît. cu 2 dolari pe an, 
in următorul deceniu".

Reforma sistemului monetar inter
național, declara reprezentantul O- 
landei, ar aduce o contribuție

Manila.

substanțială la rezolvarea probleme
lor economice și financiare ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Caracteristica dominantă a actualei 
situații, releva reprezentantul Belgiei, 
o constituie instabilitatea generaliza
tă a relațiilor valorice dintre mone
de, oscilarea cursurilor lor de schimb 
de la o zi la alta.

La rindul său, reprezentantul Fran
ței a arătat că de pe urma refor
mei monetare ar avea de ciștigat nu 
numai țările sărace, dar și cele bo
gate, deoarece flotarea cvasigenerală 
a monedelor occidentale riscă să de
clanșeze uh adevărat război comer
cial intre țările industriale.

în același timp, în cadrul dezbate
rilor, unele țări, între care Pakistan 
și Nepal, au cerut celor două orga
nizații internaționale să procedeze la 
expulzarea reprezentanților Taiwa- 
nului și admiterea Republicii Popu
lare Chineze. *

Evoluția situației din Liban» »

• Intensificarea luptelor la Beirut • încordare la punctul de trecere peste 
„linia verde" • Declarațiile președintelui Franței

In. momentul în care în cîteva ca
pitale se exprimă dorința de a se 
continua eforturile pentru găsirea u- 
nei soluții politice a conflictului din 
Liban, la Beirut și în suburbiile sale 
situația s-a înrăutățit ca urmare a 
intensificării activității militare.

De-a lungul liniei de demarcație 
între sectoarele de vest și de est ale 
capitalei libaneze s-au înregistrat 
noi bombardamente de artilerie. 
Punctul de- trecere peste „linia verde’" 
din Beirut a rămas în continuare în
chis. Potrivit unor estimări, bilan
țul victimelor din ultimele 24 de 
ore este de 45 de morți. Pe de altă 
parte, miercuri dimineața forțele 
musulmane au anunțat o mobilizare 
generală în zonele aflate sub contro
lul lor.

Liga Arabă a amenințat că își va 
retrage forțele de pace din zona cen
trală a Beirutului, după ce in cursul 
zilei de luni a fost închisă de for
țele musulmano-palestinene trece

rea peste „linia verde" care separă 
cele două părți ale capitalei libane
ze, ca urmare a tirului provenind 
din ’ sectorul de est.

în același timp au loc convorbiri 
între reprezentanții diferitelor părți 
implicate în conflict, fără a se înre
gistra însă progrese vizibile în ve
derea încetării focului, a soluționă
rii crizei libaneze.

într-un interviu acordat cotidianu
lui „France Soir", președintele Re
publicii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing, a arătat că Franța încear
că să ajute la elaborarea unei pro
ceduri de soluționare a crizei libane
ze. El a menționat că a avut în ul
tima perioadă contacte frecvente cu 
diferiți conducători arabi pe această 
temă, precizînd însă că Franța ex
clude orice intervenție a'sa în con
flictul din Liban. ..Ar fi naiv și za
darnic să se creadă că o putere din 
afară ar putea soluționa problema 
libaneză" — a declarat președintele 
francez.

Lovitură de stat în Tailanda
• Proclamarea legii marțiale • Dizolvarea parlamentului, 
guvernului și a partidelor politice • Incidente sîngeroase 

la Universitatea din Bangkok
Miercuri, în Tailanda a avut 

loc o lovitură de stat militară, 
condusă de amiralul Sangad 
Chalawyoo, fost comandant al 
forțelor armate. Puterea a fost 
preluată de un organism numit 
Consiliul pentru reforma admi
nistrației naționale, care a pro
clamat legea marțială pe intreg 
teritoriul țării, a abrogat consti
tuția și a dizolvat parlamentul.

Lovitura de stat a urmat inciden
telor grave ce au avut loc în cursul 
dimineții la Universitatea Thamma- 
șat din capitala țării. în timpul in
tervenției forțelor de poliție pentru 
a împrăștia manifestația de protest 
a ' studenților împotriva prezenței în 
țară a șefului fostului regim mili
tar, Thanon Kittikachorn, 25 de per
soane și-au pierdut viața, cîteva sute 
au fost, .rănite, iar 1 000 arestate.

După lovitura de stat, postul de 
radio tailandez a anunțat dizolvarea 
tuturor formațiunilor politice din 
țară. Fostul premier Seni Pramoj a 
fost reținut la comandamentul for
țelor armate. Nu se cunoaște soarta 
celorlalți membri ai cabinetului.

Pe baza legii marțiale, cu începere 
de miercuri a fost interzisă publica
rea sau vînzarea oricărui ziar. A- 
genția France Presse arată că noul 
regim a dat ordin să fie distruse 
toate publicațiile care încurajează 
ideile forțelor de stînga.

Consiliul pentru reforma adminis
trației naționale, care a preluat pu

tt
Agențiile de presă amintesc prin

cipalele momente care au precedat 
lovitura de stat :

• Demonstrațiile din octombrie 
1973, de la Bangkok, reprimate cu 
cruzime de autorități, au dus la răs
turnarea guvernului de dictatură mi
litară condus de mareșalul Thanom 
Kittikachorn. nevoit ulterior să pă
răsească Tailanda.

BIRMANIA.

IALAIEZIA

TAILANDA

? VkĂMPUCIA

terea în Tailanda. l-a numit pe 
mareșalul armatei aerului. Kamol 
Dechatungka, „garant al păcii na
ționale" — a anunțat postul de radio 
tailandez.

* )

• La cirma țării s-au succedat 
cîteva guverne, ultimul — instalat in 
urma alegerilor generale din 4 apri
lie a.c. — fiind condus de Seni l-a- 
moj, lider al Partidului democrat.

• La 19 septembrie a revenit la 
Bangkok mareșalul Kittikachorn, 
ceea ce a determinat o reizbucnire a 
acțiunilor de protest și a provocat o 
gravă criză politică.

AVALANȘA DEVALORIZĂRILOR ÎN LUMEA OCCIDENTALĂ
londra: Noi poveri pentru

lirei sterline și hotărîrea gu-.Scăderea bruscă a cursului . _
vernuiui britanic de a solicita, un nou împrumut, in va
loare de 3,9 miliârde dolari, Fondului Monetar Interna
țional constituie subiectul principal al comentariilor în 
cercurile politice și economice, ca și in paginile presei 
londoneze. Comentatorii se întreabă care vor fi consecin
țele pentru masele populare ale devalorizării lirei și ale 
noului împrumut, cum va putea Marea Britanie să ram
burseze acest împrumut, cînd încă nu au fost achitate 
cele anterioare. în acest sens sint reproduse cuvintele 
primului ministru Callaghan, rostite săptămină trecută la 
conferința Partidului laburist : „Trăim pe timp de îm
prumut, pe bani de împrumut și chiar pe idei de 
împrumut".

Pe de altă parte, comentatorii relevă că F.M.I. va acor
da noul împrumut numai în anumite condiții, ceea 
ce implică primejdia ca direcțiile de dezvoltare a econo
miei britanice să fie stabilite din afară.

Aceasta determină oficialitățile guvernamentale să 
scoată în relief necesitatea „strîngerii rîndurilor". Pre
ședintele Partidului laburist, Thomas Bradley, a declarat 
astfel că „dacă vrem să prevenim să ni se impună solu
țiile preconizate de creditorii noștri, este necesar să spri
jinim pe deplin strategia economică convenită între gu
vern și sindicate".

Semnificative sint și comentariile presei.

TELE- 
scădere 
sterline

agențiile de presă transmit:

• „DAILY 
GRAPH" : „Orice 
a valorii lirei 
adaugă uriașe sume la nota 
de plată a importurilor, 
ceea ce înseamnă, indirect, 
scumpirea produselor de pe 
piață. Ultima criză a lirei 
a făcut să sporească chel
tuielile fiecărei familii 
britanice cu 90 pence pe 
săptămină".

• „OBSERVER" : „Este 
recunoscut de toți că, prin 
el însuși, împrumutul, nu 
rezolvă nimic. Va trebui să

înghițim o doctorie amară 
pentru a satisface F.M.I."

• „MORNING STAR" : 
„Ar putea exista și alte căi 
în afară de aceea de a re
curge la noi împrumuturi. 
Guvernul poate trece, de 
pildă, la rechiziționarea ac
țiunilor firmelor britanice 
în străinătate, a căror va
loare se 
miliarde 
acestora 
valuta 
stabilizării lirei

ridică la peste 6 
lire. Din vînzarea 
se poate obține 
străină necesară 

sterline".

N. PLOPEANU

ROMA Măsurile de redresare

Lira italiană a înregistrat în aceste zile o gravă „că
dere", pierzînd masiv teren față de principalele monede 
occidentale și în primul rînd față de dolar. La sfîrșitul 
săptămînii trecute, dolarul a fost schimbat cu 873 de lire, 
în comparație cu 840 de lire, la cît se stabilizase 
ultimele frămîntări înregistrate pe piața monetară.

îngrijorat de această situație, guvernul italian a 
adoptarea unor măsuri de urgență, cu scopul de „a 
un dig pentru a pun^kapăt căderii precipitate a lirei". 
Aceste măsuri privet» ridicarea taxei de scont de la 
12 la 15 la sută, introducerea timp de 15 zile a unei' 
suprataxe de 10 la sută asupra schimburilor de valută. 
Totodată, în cadrul unui discurs televizat, primul mi
nistru Andreotti a anunțat o serie de măsuri de austeri
tate, care se vor materializa, între altele, în creșterea 
tarifelor la serviciile publice și blocarea pentru doi ani 
a salariilor care depășesc 6 milioane de lire anual.

Măsurile anunțate de guvern au fost primite favorabil 
de către forțele politice și sindicale din țară. „Măsurile 
de redresare monetară — a declarat secretarul general 
al Confederației generale italiene a muncii. Luciano Lama 
— nu pot fi separate de măsurile de dezvoltare 
a ocupării forței de muncă și de reforme, care sint sin
gurele în măsură să ducă la o adevărată însănătoșire a 
economiei". Iată și reacțiile presei :

iri d(

• „AVVENIRE" : „Nu 
există altă cale decît cea a 
austerității pentru a ajunge 
la o relansare a economiei 
și o ameliorare a nivelului 
de ocupare a forței de 
muncă".

• „LUNITA" : „Atit mă
surile de urgență destinate 
să oprească prăbușirea li
rei și să restituie încrederea 
in moneda națională, cit și 
cele destinate să afecteze 
consumurile trebuie privite 
in directă legătură cu ne

după

decis 
crea

cesitatea inițierii unei noi 
politici economice, cu o 
orientare rațională a inves
tițiilor. cu ridicarea Sudu
lui înapoiat".

• „AVANTE" : „Opinia 
generală este că măsurile 
prevăzute de guvern sini 
necesare, dar că ele trebuie 
să se materializeze in mod 
necesar intr-o relansare 
generală a economiei".

R. BOGDAN

Ambasadorul României Ia 
Budapesta, victor Bol°jan> a 
fost primit de președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ungare, 
Lazar Gydrgy. Cu acest prilej a fost 
relevată evoluția ascendentă a rela
țiilor dintre țara noastră și R. P. Un
gară.

„Ziua României" 3 fostor- 
ganizată miercuri la Tîrgul interna
țional și la Tîrgul panafrican de la 
Alger. Cu acest prilej, ministrul al- 
gerian al comerțului, Layachi Yaker, 
a fost oaspetele pavilionului româ
nesc. El a fost întîmpinat de Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor al țării noastre, și 
de ambasadorul român la Alger, loan 
Lăzărescu.

întrevedere. Kim Ir Sen’ 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, a primit delegația 
militară a -Republicii Democrate Ger
mane condusă de Heinz Hoffmann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul apărării al 
R. D., Germane,., care se află în vi
zită la Phenian.

Consultări postelectorai- 
jg Președintele Partidului Liber-De- 

mocrat din R.F.G., Hans-Dietrich 
Genscher, a avut miercuri o între
vedere cu Helmut Kohl, liderul Uniu
nii Creștin-Democrate. Kohl a reîn
noit propunerea U.C.D. de a forma 
împreună cu P.L.D. un guvern de 
coaliție. Această propunere nu a fost 
acceptată, liderul P.L.D. anunțind 
anterior că partidul său va menține 
alianța cu Partidul Social-Democrat.

Delegația de partid și 
guvernamentală laoțiană, 
condusă de Kaisone Phomvihane, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Democrate Populare 
Laos, a sosit, într-o vizită oficială de 
prietenie, la Ulan Bator, la invita
ția C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol și a Guvernului R. P. 
Mongole — relatează agenția T.A.S.S.

Problema cipriotă nu poate 
fi asociată la disputa dintre Grecia 
și Turcia privind platoul continental 
al Mării Egee, a declarat ministrul 
grec de externe, Dimitrios Bitsios. El 
a precizat că această problemă tre
buie să fie rezolvată de comunită
țile cipriote greacă și turcă din 
insulă.

Viitoarea conferință mi
nisterială a O.P.E.C. (Organi- 
zația țărilor exportatoare de petrol), 
programată pentru 15 decembrie, la 
Dakar, va examina propunerea pri
vind majorarea cu 10 la sută a pre
țului țițeiului exportat de statele 
membre ale organizației — a decla
rat ministrul petrolului și resurse
lor minerale din Emiratele Arabe U- 
nite. El a precizat că țara sa va sus
ține această propunere, care urmă
rește compensarea pierderilor suferi
te de membrii O.P.E.C. de pe urma 
inflației din Occident.

Institutul latino-american 
al fontei și oțelului a organ ~ 
zat la Caracas (Venezuela) o reuniu
ne consacrată dezvoltării industriei 
siderurgice în țările membre. In 
cursul dezbaterilor s-a evidențiat 
faptul că, deși țările latino-america- 
ne dispun de însemnate resurse mi
niere, industria lor de prelucrare se 
află încă intr-un stadiu incipient. 
Astfel, țările latino-americane dispun 
de circa o cincime_ din rezervele 
mondiale de fier, dar ponderea lor 
în producția de oțel a lumii nu este 
decît de 3 la sută.

Creșterea prețurilor la 
bunurile de consum in cele 
nouă .țări ale Pieței comune a fost, 
în luna august, de 11 la sută, față 
de aceeași perioadă a anului trecut 
— se arată într-un raport publicat la 
Bruxelles de Comisia C.E.E. Cele mai, 
afectate de spirala inflaționistă- a 
prețurilor au fost : Irlanda (18,9 la 
sută), Italia (17 la sută) și Marea 
Britanie (13,9 la sută),

Rtentat fascist la Milano, 
în dimineața zilei de miercuri, îm
potriva sediului secției din Milano 
a Partidului Comunist Italian a fost 
comis un atentat cu bombe. Explo
zia a provocat pagube serioase. în
tr-o declarație dată publicității. P.C. 
Italian subliniază că atentatul repre
zintă „reluarea violentă a ofensivei 
forțelor de dreapta la Milano, ea in
tervenind la numai două zile după ce 
forțele fasciste și reacționare mila
neze lansaseră un apel la declararea 
unei „săptămîni anticomuniste".

B.Uailt pozitiv. Numărul spec
tatorilor filmelor pornografice. a scă
zut in Franța cu peste 50 la sută, da
torită măsurilor adoptate de autori
tăți pentru combaterea pornografiei, 
cît si scăderii interesului general al 
publicului față de astfel de manifes
tări antiartistice.

„BUCURIA EUROPEI" - 

tradiționalele manifestări artistice ale copiilor
în capitala Iugoslaviei s-au 

desfășurat tradiționalele mani
festări cultural-artistice cunos
cute sub numele de „Bucuria 
Europei", la care au participat 
1 000 de copii din 13 țări euro
pene, printre care și România. 
Principala festivitate a întîlnirii 
copiilor de pe continent, organi
zată sub patronajul Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.) și care are drept 
scop apropierea copiilor din

Europa și Solidaritatea lor cu 
copiii din lumea întreagă, a a- 
vut loc la Palatul sporturilor 
„Pionir" din Belgrad. Programul 
artistic prezentat de copii, a 
stîrnit o caldă manifestație din 
partea asistenței. Jocurile exe
cutate de copiii din România au 
fost salutate de spectatori prin 
aplauze îndelungate. Participan- 
ții la întîlnirea „Bucuria Euro
pei" au fost primiți de premie
rul Gemal Biedici.

100 000 de automobile.
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a primit o delega
ție a colectivului de oameni ai mun
cii de' la uzina de automobile din o- 
rașul Bielsko-Biala, care în trei ani 
și patru luni de la intrarea în func
țiune a produs 100 000 automobile — 
relatează agenția P.A.P. Reprezen
tanții uzinei l-au informat pe primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P. despre 
creșterea producției întreprinderii, 
arătind că în cțirsul acestui an vor 
fi produse 80 000 automobile de mic 
litraj, iar anul viitor — 140 000, nivel 
care va depăși, prevederile inițiale.

0 delegație comercială 
SOVietică condusă de Aleksei 
Manjulo, adjunct al ministrului co
merțului exterior, a sosit la Madrid 
unde va participa la lucrările comi
siei mixte sovieto-spaniole, ce se 
desfășoară pentru prima oară în ca- 
pftMfeț'•'Spaniei:

Președintele Portugaliei ■■ 
despre rolul armatei 

în viața social-politică
într-un discurs radiotelevizat, 

rostit cu ocazia celei de-a 66-a 
aniversări a Republicii Portu
gheze, președintele Antonio Râ- 
malho Eanes, definind planul 
de acțiune pentru reconstrucția 
țării,- s-a referit la necesitatea 
folosirii tuturor resurselor de 
care dispune țara, la necesita
tea modernizării economiei 
naționale, la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață. 
Referindu-se la viitoarele ale- . 
geri pentru organele locale, 
Eanes a insistat asupra impor
tanței lor ca „bază a organizării 
democratice a societății". în 
legătură cu rolul forțelor arma- 
te în societatea portugheză, 
vorbitorul a spUs : „Democrația 
nu ' înflorește la umbra, tancu
rilor, nici sub amenințarea ar
melor. Forțele armate sint: me
nită să apere ordinea constitu
țională".

Unificarea principalelor 
partide tanzaniene. La Dar 
Es . Salaam s-au întrunit comitetele 
executive ale partidelor T.A.N.U. și 
A.S.P. din Tanzania, care vor exa
mina problema unificării celor două 
partide politice într-o singură orga
nizație politică. Deschizind ședința, 
președintele Nyerere a arătat că 
„Partidul trebuie să aparțină clasei 
muncitoare, țăranilor, tuturor oame
nilor muncii și să constituie o armă 
puternică pentru înfăptuirea celor mai 
inalte țeluri ale poporului".

în sprijinul unor acțiuni 
sindicale comune. La Toki° 
s-au desfășurat lucrările Convenției 
Federației Sindicatelor Independente . 
(Churitsu .— Roren), care reunește' 
1.4 milioane membri. Președintele- 
federației, Toshibumi Tateyama, a 
subliniat necesitatea intensificării e- 
forturilpr de organizare â unor ac
țiuni . comune ale celor patru mari 
centrale sindicale nipone.

Comisia de coordonare a 
organizațiilor sindicale spa
niole, care g’’UPează Comisiile 
muncitorești, Uniunea Generală a 
Muncitorilor și Uniunea Sindicală 
Muncitorească, a condamnat cu deo
sebită energie atentatul care a pro
vocat moartea lui Juan Maria de A- 
raluce, membru al Consiliului de co
roană și președintele Adunării pro
vinciale din Guipuzcoa, și a altor pa-, 
tfu persoane.

0 expoziție japoneză de 
tehnică industrială pentru.' protecția. 
mediului înconjurător și din domeniul 
hidraulicii și pneumaticii, la care 
prezintă exponate 65. de întreprinderi 
și 32 de firme comerciale nipone, a 
fost inaugurată la Centrul expozi- 
țional din Pekin. Reprezentanții chi
nezi și niponi care au luat cuviri- 
tul la deschiderea expoziției au e- 
vidențiat. posibilitățile de dezvoltare 
a schimburilor economice dintre cele 
două țări — informează agenția 
China Nouă.

„Palatul internațional al 
gloriei spațiale" — este nu- 
mele unui memorial, inaugu
rat în localitatea Alamogordo, din 
New Mexico (S.U.A.). Clădirea me
morialului, care urmează în concep
ția organizatorilor să adăpostească 
exponate legate de cele mai impor
tante momente ale cuceririi Cosmo
sului, este amplasată la poalele Mun
ților Sacramento. 35 de fotografii pre
zintă' pe pionierii Cosmosului. între 
care cea a primului cosmonaut din 
lume, sovieticul Iuri Gagarin, și a 
primului om care a pus piciorul pe 
Lună, americanul Neil Armstrong. în 
incinta' memorialului' se află și un 
„Arbore al Lunii" — crescut dintr-o 
sămînță care a fost dusă pe Lună 
și readusă pe Pămînt în timpul unei, 
misiuni „Apollo". L

Carantină. Autoritățile suda
neze au interzis accesul în zona Su
danului meridional și au făcut cu
noscut că provincia Ecuatorului occi
dental este izolată pentru .a stăvili 
propagarea unei .misterioase maladii 
care ar fi provocat pînă acum moar
tea a 12 persoane. Simptomele ma
ladiei amintesc de febra galbenă.

FOTO-ACTU A LITATE
Rasiștii se răfuiesc cu demonstranții 

de la Soweto
• 26 de copii condamnați la bătaie cu vergele
• Noi manifestații de protest în rîndurile populației 

africane

Regimul rasist de la Pretoria a pus sub acuzare 129 de persoane care 
au compărut în fața tribunalului din Soweto. Printre acuzați figurează 
și 26 de copii condamnați de autoritățile rasiste sâ fie bătuți cu vergele, 
ceea ce a provocat un nou val de proteste in rîndul opiniei publice
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