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0 săptămînă hotărâtoare 
pentru recoltarea porumbului

CULESUL: să se facă din zori pînă noaptea - cu partici
parea tuturor locuitorilor satului, prin folosirea la maximum a 
mijloacelor mecanizateIIIR
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TRANSPORTUL: în pas cu recoltarea, astfel îneît tot ce 
se strînge să fie, în aceeași zi, luat de pe cîmp

DEPOZITAREA: să fie făcută cu răspundere și simț gos-

A

/ff continuarea dialogului la nivel înalt româno-luxemburghei

IERI A SOSIT ÎN TARA NOASTRĂ
MARELE DUCE JEAN AL LUXEMBURGULUI

podăresc, pentru ca
Concomitent cu eforturile care 

se fac în aceste zile pentru a se 
încheia strîngerea legumelor, fruc
telor și strugurilor, în toate unită
țile agricole continuă în ritm sus
ținut recoltarea, transportul și de
pozitarea porumbului. Datele cen
tralizate la ministerul de resort 
arată că, pînă ieri, 25 octombrie, 
porumbul a fost strîns de pe 38 la 
sută din suprafețele cultivate.

Lucrările sînt mai avansate în 
unitățile agricole din județele Te
leorman, Dolj, Botoșani, Buzău ș.a. 
în cooperativele agricole din ju
dețul Teleorman, de exemplu, po

nici un bob să nu
rumbul a fost strîns de pe 60 la 
sută din suprafața cultivată. Dar 
atît în județele amintite, cît și in 
unitățile agricole din alte zone ale 
țării, culesul și transportul porum
bului pot și trebuie să fie intensi
ficate. Experiența cîștigată în săp- 
tămîna care a trecut — cînd s-a 
muncit în condiții deosebit de 
grele — trebuie continuată. Vre
mea s-a îmbunătățit : temperatura 
este mai ridicată, iar ploile au în
cetat. Există, deci, condiții favora
bile pentru a se munci mai intens 
în toate unitățile agricole. în mod 
deosebit trebuie corelată viteza de

se piardă
recoltare cu posibilitățile de trans
port a producției de pe cîmp. Pre
tutindeni, munca să fie organizată 
în așa fel îneît porumbul recoltat 
să fie transportat și pus la adăpost 
în aceeași zi. Există suficiente 
mijloace de transport, care, folo
site mai bine, pot face față nevoi
lor din fiecare unitate agricolă. 
Printr-o amplă mobilizare a tutu
ror forțelor de la sate, muncin- 
du-se în mod organizat, porumbul 
trebuie strîns în cel mai scurt 
timp și depozitat cu grijă. Iată 
prioritatea acestei săptămini.

Primire cordială 
in Capitală

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni au sosit 
în Capitală, într-o vizită oficială 
în țara noastră, Alteța Sa Regală 
marele duce Jeah al Luxembur
gului, împreună cu marea du
cesă Josephine Charlotte.

Dialogul româno-luxembur- 
ghez la nivel înalt — inaugurat 
atit de rodnic, acum patru ani, 
prin vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Luxemburg — în
registrează astăzi un nou mo
ment important, semnificativ 
pentru relațiile de prietenie și 
colaborare care s-au statornicit 
și se dezvoltă între țările și po
poarele noastre, în folosul și 
spre binele lor, în interesul cau
zei păcii, securității și cooperării 
pe continentul european și în 
lume.

Pe frontispiciul aerogării Oto- 
peni. unde a avut loc ceremonia 
sosirii, se aflau portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
marelui duce Jean al Luxem
burgului, încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări.

Aeronava cu care au călătorit 
Altețele Lor Regale a aterizat la 
ora 15.

La coborîrea din avion, ma
rele duce Jean al Luxemburgu
lui și marea ducesă Josephine 
Charlotte au fost salutați cu deo
sebită cordialitate de președin
tele Nicolae Ceaușescu și de to
varășa Elena Ceaușescu.

în întimpinarea înalților oas
peți au venit, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Gheorghe Cioară. Janos 
Fazekas. Ion Ioniță. Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Ion Coman, 
Teodor Coman. Ion Dincă, îm
preună cu soțiile, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai guver
nului.

(Continuare în pag. a III-a)

ÎN PAGINA A ll-A, relatări din județele Dolj și lași despre 
recoltarea, transportul și depozitarea porumbului.

ÎN PRAHOVA

Rezultate deosebite In industria constructoare de mașini
Bilanțul realizărilor în producție 

ale colectivelor din industria praho- 
veană constructoare de mașini este 
deosebit de bogat : de la începutul 
anului și pînă în prezent s-a obți
nut o producție suplimentară față de 
prevederile planului de peste 100 mi
lioane lei. Acest important spor de 
utilaje chimice’, petroliere, tehnologi
ce, de pompe de injecție, scule și 
dispozitive pentru sectorul petrolier 
și altele s-a produs aproape în în
tregime pe seama creșterii producti
vității muncii, înregistrîndu-se la a-

cest capitol pe fiecare angajat în 
parte o valoare suplimentară față de 
prevederi de 1 700 lei. Cele mai bune 
rezultate aparțin colectivelor de la 
întreprinderea de mecanică fină din 
Sinaia, întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești, „Neptun" din Cîm- 
pina. în unitățile constructoare de 
mașini prahovene, rezultatele în 
producție de pînă acum depășesc cu 
mult angajamentele anuale asumate 
atît la producția globală și marfă, cît 
și la export. (Constantin Căprarul.

LA ZI ÎN

• PREGĂTIREA ȘAN
TIERELOR PENTRU 
IARNĂ

• ASIGURAREA UNEI 
ACTIVITĂȚI ÎN RITM 
SUSȚINUT

ATITUDINEA FAȚĂ DE MUNCĂ 
etalon si materializare a conștiinței socialiste * ? r

„Formarea omului nou trebuie să pornească de la 
adevărul binecunoscut după care munca, activitatea 
socială utilă constituie factorul determinant în formarea 
conștiinței socialiste, în educarea morală și politică a 
maselor. De aceea, este necesar să punem pe print
plan educarea oamenilor, îndeosebi a tineretului, prin 
muncă și pentru muncă“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Oineu oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit luni un dineu oficial în onoarea 
Altețelor Lor Regale marele duce 
Jean al Luxemburgului și marea 
ducesă Josephine Charlotte.

Au luat parte tovarășii Manca 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară,

Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Uie Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Co
man. Teodor Coman, Ion Dincă, Va- 
sile Patilineț, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu și Aurel Duma, cu soțiile, 
George Macovescu, ministrul aface

rilor externe, alți membri ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale, personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale.

Au participat Gaston Thorn, Guy 
de Muyser, Pierre Wurth, Charles 
Reichling, celelalte persoane oficiale 
luxemburgheze, precum și A. H. 
Croin. ambasadorul Olandei în țara 
noastră, însărcinat cu reprezentarea

diplomatică a Marelui Ducat de Lu
xemburg.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
marele duce Jean al Luxemburgului 
au rostit toasturi.

La încheierea toasturilor au fost 
intonate imnurile de stat ale Luxem
burgului și României.

în pagina a lll-a

Realitățile vieții noastre sociale de 
zi cu zi oferă o imagine elocventă a 
dăruirii în muncă pe care o mani
festă milioanele de cetățeni ai Româ
niei socialiste — în fabrici și uzine, 
în adîncul minelor și șantiere, pe 
ogoare și în laboratoare, oriunde se 
zămislește avuția țării. Forța muncii 
libere, elanul și emulația pe care ea 
le insuflă celor ce muncesc se ma
terializează în toate realizările anilor 
socialismului, în ritmurile susținute 
pe care le cunoaște dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, în înflorirea 
științei, învăță- 
mîntului și cultu
rii. Deosebit de 
puternic, pe sca
ră amplă de 
masă, s-a evi
dențiat în aceste 
zile ale campa
niei agricole de 
toamnă, cu atît 
de dificile condi
ții climatice, for
ța atitudinii noi 
față de muncă ;

zori și pînă 
a vîntului 
oameni

melor muncii și vieții 
ale eticii și echității 
statuat că „munca este 
fundamentală, de onoare, a fiecărui 
comunist, a tuturor cetățenilor". In 
cuvîntarea rostită la Congresul edu
cației politice și al culturii socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat cu tărie necesitatea ca în 
centrul întregii activități de educare 
politico-ideologică a maselor să se 
afle cultivarea dragostei față de 
muncă.

Acest imperativ major al dezvol-

comuniștilor, 
socialiste au 
o îndatorire

în sprijinul dezbaterii publice a Programului de mă
suri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului și ale Congresului educației politice și ai 
culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice 

și cultural-educative

• Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
• Toastul marelui duce Jean al Luxemburgului

din 
bătaia rece 
milioane de 
ca un singur om chemărilor parti
dului, au participat la stringerea re
coltei, au asigurat bunul mers al tre
burilor la obiectivele noilor investi
ții, dovedind o înaltă responsabilitate 
civică, un puternic spirit patriotic. 
Atitudinea înaintată față de muncă 
— trăsătură definitorie a profilului 
moral al constructorilor noii orin- 
duiri — constituie, indiscutabil, o 
pirghie esențială de progres și dez
voltare a societății noastre.

Tocmai de aceea, in activitatea e- 
ducativă pentru dezvoltarea conști
inței socialiste, partidul nostru a a- 
cordat și acordă o atenție deosebită 
cultivării atitudinii noi față de mun
că la toți cetățenii țării. Este cu
noscut că Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 a preconizat un an
samblu de acțiuni pe linia educării 
prin muncă și pentru muncă a tu
turor membrilor societății și îndeo
sebi a tinerei generații. Programul 
partidului, Codul principiilor și nor-

în noapte, sub 
și ploii, 

au răspuns

tării conștiinței socialiste își găsește 
o magistrală rezolvare in Programul 
de măsuri pentru aplicarea hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea și ale Con
gresului educației politice șl al cul
turii socialiste în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educa
tive. Se poate aprecia că preocupa
rea pentru cristalizarea celor mai 
eficiente căi și metode concrete de 
acțiune în vederea educării tuturor 
membrilor societății noastre — de la 
cei mai tineri și pînă la cetățeanul 
adult — in spiritul cultului muncii, 
izvorît din înțelegerea superioară a 
responsabilității față de societate, 
străbate ca un fir roșu întreg Pro
gramul de măsuri al partidului. în în
făptuirea acestui scop, partidul are 
în vedere necesitatea desfășurării 
unei activități stăruitoare, perma
nente, cu aportul tuturor factorilor 
educaționali ai societății — atît școa
la, cît și ansamblul pîrghiilor muncii 
politico-educative de masă, căminele 
culturale, cluburile și casele de cul
tură.

Desigur, munca a constituit dintot- 
deauna particularitatea distinctivă a 
omului, o necesitate naturală' a sa. 
Materialismul dialectic și istoric a 
descoperit în muncă prima con
diție a întregii vieți omenești, 
factorul care „l-a creat chiar pe om 
însuși". Datorită muncii, omul a fău
rit un „al doilea mediu", societatea 
cu întreaga ei civilizație, determi- 
nînd, după expresia lui Marx, o 
permanentă „retragere a granițelor 
naturale". Munca s-a afirmat în pro
cesul evoluției istorice ca izvorul 

dezvoltării civi
lizației umane. 
Este adevărul 
care i-a inspirat 
luceafărului poe
ziei noastre apre
cierea că „Munca 
este legea lumii 
moderne, ce nu 
are loc pentru 
leneși. Fiecare, ți 
mare, și mic, da- 
torește un echiva
lent de muncă so

cietății in care trăiește". Frustrarea 
celor ce muncesc de roadele muncii 
lor în societățile împărțite în clase 
antagoniste a făcut însă ca pentru 
aceștia munca să se transforme în 
silnicie și povară.

Orinduirea socialistă, punînd capăt 
pentru totdeauna exploatării omului 
de către om, a determinat schim
bări fundamentale în conținutul 
muncii. Esența acestor schimbări 
constă în faptul că oamenii muncii, 
producători și în același timp pro
prietari ai mijloacelor de produc
ție, nu mai lucrează pentru o mino
ritate spoliatoare, ci numai pentru 
satisfacerea trebuințelor lor și ale 
societății, munca fiecăruia, reprezen- 
tînd contribuția la progresul general, 
criteriul determinant al poziției indi
vidului în societate. în opoziție cu 
vechile orinduiri, care atribuiau ti
tluri de „noblețe" celor ce își înteme- 
iau bogăția și huzurul pe truda a mi-

(Continuare în pag. a Il-a)

CU PRILEJUL ALEGERII TOVARĂȘULUI HUA KUO-FEN
ÎN FUNCJIA DE PREȘEDINTE AL C.C. AL P.C. CHINEZ

Tovarășului HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Stimate tovarășe Hua Kuo-fen,
în numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, al comuniștilor, al întregului popor român 
și al meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa 
un salut frățesc și cele mai calde felicitări cu prilejul 
alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

Partidul și poporul român dau o înaltă prețuire reali
zărilor remarcabile obținute de eroicul popor chinez 
în toate domeniile revoluției și construcției socialiste, 
afirmării Republicii Populare Chineze pe arena inter
națională ca o puternică forță în lupta pentru cauza 
socialismului, independenței naționale și libertății, 
pentru pace și colaborare între popoare.

întregul nostru popor, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, desfășoară o intensă activitate pen
tru transpunerea în viață a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, adoptat de Congresul al

PEKIN
XI-lea, adueîndu-și, totodată, contribuția la lupta po
poarelor pentru dezvoltare liberă și independentă, 
pentru promovarea unor relații noi între state, înte
meiate pe egalitate și respect reciproc, pentru triumful 
idealurilor păcii și socialismului.

Constatăm cu vie satisfacție că între partidele șl 
țările noastre, între poporul român și poporul chinez 
s-au statornicit și dezvoltat relații de strînsă prietenie 
și colaborare fructuoasă pe tărîm politic, economic, 
tehnico-științific și în alte domenii de activitate.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, 
Partidului Comunist Chinez și poporului prieten chinez 
noi și noi succese în edificarea orînduirii socialiste în 
Republica Populară Chineză și îmi exprim convingerea 
fermă că relațiile dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta și adînci continuu, spre binele ambelor 
popoare, în interesul cauzei generale a păcii și socia
lismului.

Cu salutări tovărășești,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român
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ACUM, TOATE FORȚELE CONCENTRATE LA PORUMB
DOLJ: De pe cîmp, direct 

în hambare
în ultima săptămînă lucrările agri

cole in județul Dolj s-au desfășurat 
în condiții cu totul deosebite — tem
peraturi scăzute, precipitații care au 
însumat peste 120 litri pe metru pă
trat. Cu toate acestea, ritmul lucră
rilor nu a scăzut, ci dimpotrivă".

O primă constatare : se acțio
nează cu toate forțele pentru 
transportul porumbului. Ferma 9 a 
I.A.S. Segarcea. Găsim o mare con
centrare de forțe : 40 mijloace de 
transport. Se lucrează greu, remor
cile intrau pînă la butuci în noroi. 
Cu prețul unor eforturi deosebite, po
rumbul este însă salvat. Titu Glăvan. 
directorul întreprinderii, aflat în 
cîmp, ne informează : „De la fer
mele 4, 7, 8 și 1, care au terminat 
transportul porumbului, toate mijloa
cele au fost concentrate la ferma 
nr. 9. Astăzi depozităm ultimele can
tități".

Pentru a ușura această acțiu
ne, în cooperative au fost în
ființate 75 de baze volante în care 
vor fl depozitate mari cantități de 
porumb știuleți. Prin această măsu
ră, pe ansamblul județului a sporit 
indicele de folosire a mijloacelor de 
transport, realizîndu-se în medie 
2.5—3 curse pe zi. întrucît în aceste 
zile vitrege trebuie transportate mari 
cantități de produse agricole, la ni
vel de județ s-a constituit un dispe
cerat care, în funcție de solicitările 
unităților agricole, dirijează operativ 
cele 600 mijloace de transport puse 
la dispoziția agriculturii de către u-

nitățile economice din județ. Sîntem 
pe terenul C.A.P. din Tuglui. „După 
cum vedeți, pămîntul mustește de 
apă — ne spune Constantin Stanciu, 
secretarul organizației de partid din 
cooperativă. De aceea, am constituit 
două echipe de 50 de cooperatori 
să care știuleții cu coșurile la căile 
de acces. La fel se procedează și în 
alte cooperative, cum sînt Padea, 
Birza, Perișor, Băilești, Calafat și 
Dăbuleni".

Se lucrează cu toate forțele. „Vre
mea este aspră, dar nu putem aștepta 
timp frumos — ne spunea Marin 
Olaru, inginer-șef al C.A.P. „16 Fe- 
bruarie“-Segarcea. întrucît am pus 
la adăpost tot porumbul ce s-a aflat 
depozitat în cîmp, am organizat 
cooperatorii în echipe care recoltea
ză manual și transportă în aceeași 
zi cu atelajele și remorcile direct în 
baze. Azi lucrăm cu 260 cooperatori 
în punctele Scripete, Brîndușoiu și 
Crîngul Ursului. La unul din a- 
ceste puncte de lucru am găsit echi
pa condusă de Titu Gegiu. Treaba 
ar merge mai bine dacă s-ar fi pre
zentat la lucru toată echipa, format? 
din 50 de cooperatori. Acum, cînd 
condițiile sînt grele, este nevoie ca 
toți cooperatorii ce au angajat po
rumb în acord global să participe la 
recoltat. Stringerea grabnică a pro
duselor agricole este o obligație și 
nu o chestiune benevolă".

A. PAPADIUC 
N. BĂBALAU

iași: Munca nu contenește
din zori pînă-n noapte

Pe meleagurile ieșene au conti
nuat, în ritm și mai intens, culesul 
strugurilor și fructelor, recoltarea 
porumbului și sfeclei de zahăr, însi- 
lozarea furajelor, însămînțarea griu
lui, celelalte lucrări de sezon. Pe o 
rută de peste 100 kilometri am con
statat numeroase fapte de muncă, 
inițiative deosebite ce ilustrează 
amplul efort Ia care participă toți 
locuitorii satelor pentru stringerea 
recoltei.

Aspecte de muncă interesante. Ini
țiative valoroase, exemple de hărni
cie și dăruire intîlnim în coopera
tivele agricole Țigănași, Movileni, 
Bivolari, Lețcani, Miroslăvești, Mir- 
cești, Hălăucești, Podu Iloaiei, Sco- 
binți ș.a., unde toți locuitorii, cu mic 
cu mare, împînzesc cîmpurile din 
zori și pînă în noapte tîrziu, demon- 
strînd prin fapte hotărîrea de a pune 
la adăpost toate roadele toamnei. La 
cooperativa agricolă Gorban erau 
prezenți la muncă peste 900 de 
cooperatori. Despre ei, președintele 
unității, ing. Sorin Busuioc, spunea : 
„Dacă doriți să-i cunoașteți mai bine, 
să mergem pe cîmp, în ferme". Am 
dat curs îndemnului și am văzut tar- 

. lalele proaspăt recoltate, în total 
peste 500 hectare de pe care porum
bul a fost strîns în glugi, rînduițe 
frumos, gospodărește. Cooperatorii 
lucrau la recoltatul porumbului de 
pe restul de 270 hectare. Am remar
cat gHja pentru a nu se risipi nici 
un știulete de porumb. într-un alt 
punct de lucru, într-un admirabil 
spirit de ordine și- disciplină lucrau 
mecanizatorii și cooperatorii din for
mația specializată pentru recoltarea 
și însilozarea furajelor. Pînă acum, 
această formație a însilozăt 2 500 
tone nutrețuri, iar lucrările continuă 
pentru a se realiza încă 1 000 tone.

L-am întilnit pe ing. 
tin Marinescu, directorul 
județean 
culturii, 
va dintre 
Pentru a 
terenului 
fost reamplasată o parte din această 
cultură pe terenurile eliberate recent 
și pregătite corespunzător. Este vorba 
de sute de hectare care nu mai

teau fi destinate griului întrucît băl
tesc apele. O altă remarcă. Se acor
dă maximă atenție calității patului 
germinativ și respectării normelor 
înscrise în tehnologia culturii griului. 
Ca rezultat, în ciuda ploilor aproape 
continui, unitățile din cadrul consi
liilor intercooperațiste Popricani, 
Lețcani ș.a. au încheiat semănatul. 
La indicația organelor județene de 
partid și agricole, pe măsură ce o 
unitate sau fermă termină semănatul, 
tractoarele și semănătorile sînt diri
jate operativ acolo unde este nevoie. 
Cele mai multe acțiuni de întraju
torare au loc între unitățile din ca
drul aceluiași consiliu intercoopera- 
tist. La cooperativa agricolă Moșna 
au fost dirijate 8 tractoare cu discuri 
și semănători de la cooperativele 
Bohotîn și Grozești. I-am întîlnit p? 
cîmp, la volanul tractoarelor, pe 
mecanizatorii Vasile Alupoaiei, Va- 
sile Andrieș și Dumitru Crețu, lu- 
crînd acum la Moșna, unde, ca și în 
unitatea lor, fac treabă bună, din 
zori pină-n noapte.

Pretutindeni, in județul Iași, 
eforturile continuă pentru culesul și 
adăpostirea Întregii recolte, pentru 
încheierea grabnică a însămînțărilor.

C. BORDEIANU 
M. CORCACI

Constan- 
trustului 

pentru mecanizarea agri- 
care ne-a prezentat cite- 
inițiativele mecanizatorilor, 
urgenta ritmul pregătirii 
și însămînțării griului, a

pu-

ORGANIZAȚIILE DE PARTID DIN ÎNTREPRINDERI Șl

EDUCAREA FEMEILOR- 
CA MAME Șl EDUCATOARE

Așa cum s-a subliniat în repe
tate rînduri în documente ale parti
dului nostru, ale plenarelor C.C.. ale 
Comitetului Politic Executiv, activi
tatea politico-educativă a organiza
țiilor de partid în rindul femeilor 
— mai ales în întreprinderile unde 
desfășurarea procesului de produc
ție este adecvată utilizării unui per
sonal feminin mai numeros — tre
buie să îmbine armonios preocupa
rea pentru pregătirea profesională, 
pentru promovarea celor mai capabile 
și mai harnice tovarășe în funcții de 
răspundere pe linie profesională și 
obștească, cu grija stăruitoare pen
tru educarea femeilor în vederea 
înaltelor responsabilități sociale, ci
vice și, în special, pentru îndeplini
rea nobilei meniri de mame și edu
catoare ale tinerelor generații.

Recent, în cadrul acestei rubrici, 
au fost relatate aspecte din expe
riența unor organizații de partid pri
vind creșterea calificării și promo
varea în munci de conducere a fe
meilor. în continuare dorind să re
levăm, de data aceasta, acțiunile în
treprinse îndeosebi în direcția spri
jinirii femeilor pentru a-și realiza cu 
bune rezultate rolul educativ în fa
milie, ne-am îndreptat pașii către 
două unități industriale timișorene 
cu „specific feminin" — întreprinde
rea de țesături „Industria linii" și fa
brica de confecții „Bega".

De la bun început trebuie să spu
nem că deși o asemenea preocupare 
există, materializindu-se nu o dată 
într-un șir de activități interesante, 
ca și într-un șir de gesturi care do
vedesc atenție, sensibilitate și grijă 
pentru tovarășele de muncă, ne-a 
surprins faptul că ea nu se bazează, 
în nici unul dintre aceste colective, 
pe o cunoaștere temeinică, sistema
tică a situațiilor concrete, individuale 
și globale, specifice membrelor aces
tor colective, și nici a problemelor 
ce decurg din ele.

Stind de vorbă cu secretare de 
organizații de partid, cu membre ale 
birourilor, cu președinte ale organi
zațiilor sindicale și ale comisiilor de 
femei ni s-a dezvăluit faptul că nu 
există o cunoaștere suficient de pre
cisă, organizată — chiar sub forma 
unei evidențe — a situației femeilor, 
care sînt sau nu căsătorite, care au 
copii de vîrstă preșcolară sau școlară 
etc. Puține lucruri — și numai in 
situații extreme, de regulă — se cu
nosc despre situația de familie a fe
meilor, despre situația școlară a co
piilor lor sau cu privire la reflecta
rea în educația celor mici a clima
tului moral din familie etc. Firește, 
dacă Ia întreprindere sosește cumva 
o sesizare de la vreo școală sau de 
la alt for pe această temă, se iau 
anumite măsuri — convorbiri cu 
mama respectivă, strădanii de a o 
ajuta în rezolvarea problemelor șco
lare ale fiului sau fiicei — dar totul 
se rezumă, din păcate, la asemenea 
intervenții sporadice, care nu o dată 
se dovedesc tardive.

— Desigur — ne spunea tovarășa 
ing. Elena Pugna, secretara comite
tului de partid de la „Industria li
nii" — o mai serioasă investigare a 
situației familiale a membrelor co
lectivului nostru ne-ar putea ajuta 
la cunoașterea problemelor esențiale 
ce se pun femeilor-mame și, totoda
tă, ne-ar îngădui să orientăm mai 
precis și să organizăm mai eficient 
activitatea educativă pe acest tărim. 
De aceea ne și propunem ca, în vii
torul apropiat, să întreprindem pe
riodic sondaje — printre altele și 
sondaje de opinie în legătură cu 
ceea ce știu și cred membrele colec
tivului, îndeosebi cele tinere, despre 
rolul femeii în familie, în creșterea 
și formarea cetățenilor de mîine — 
•ondaje pe temeiul Cărora să stabi

lim cu mai multă claritate direcțiile 
în care să canalizăm acțiunile poli
tico-educative în rindul muncitoare
lor, tehnicienelor și inginerelor noas
tre...

Iată o intenție foarte bună. De alt
fel, unele acțiuni educative — merită 
să menționăm — au avut loc și pînă 
acum, bucurîndu-se, după cum ni s-a 
spus, de larg interes și răsunet prin
tre angajatele fabricii. Comitetul de 
partid s-a îngrijit, bunăoară, ca uni
versitatea populară, care funcționea
ză în cadrul clubului întreprinderii, 
să organizeze trei cursuri axate în 
mod special pe o asemenea tematică. 
Unul dintre ele — intitulat „Școala 
părinților" — se desfășoară la cămi-

Tnsemnări de la 
„Industria lînii“ 

și „Bega“-Timișoara

nul și grădinița fabricii. Celălalt 
curs, pe teme legate de Codul 
familiei, de drepturile și îndato
ririle ce decurg din acest document 
legislativ fundamental, este predat 
îndeosebi de juriști și are loc cu re
gularitate la club. în sfîrșit, un al 
treilea curs, pe teme de igienă și să
nătate, se desfășoară la căminul 
pentru tinerele necăsătorite, urmă
rind pregătirea acestora pentru viața 
de familie, pentru îndeplinirea rolu
lui lor de viitoare mame.

Toate acestea — ca și un șir de 
inimoase acțiuni care marchează 
evenimente de familie deosebite : 
participarea organizației U.T.C. la 
celebrarea căsătoriilor, trimiterea 
de delegații cu felicitări, flori șî 
cadouri la tinerele mame — se în
scriu în capitolul faptelor demne de 
laudă. Din păcate, deși există ase
menea preocupări, ele sînt ade
sea întimplătoare. De pildă, te
mele pentru sus-amintitele cursuri 
nu sînt alese în așa fel încît să răs
pundă unor nevoi și solicitări spe
cifice, concrete, ale femeilor din a- 
ceastă întreprindere, ci repetă un 
program „general", fiind cam aceleași 
în fiecare an. însăși ponderea unor 
teme este revelatoare, subiecte do 
mare actualitate pentru întreprinde
re, cum ar fi „Comportarea demnă 
în familie și societate, in lumina 
principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste" fiind abordate o sin
gură dată într-un an. De asemenea, 
nu credem că a procedat bine comi
tetul de partid neanalizînd în ulti
mul an nici o singură dată acti
vitatea sindicatului, a comitetului 
U.T.C., a comisiei de femei pe târî* 
mul formării tinerelor pentru o com
portare exemplară în cadrul fami
liei, pentru îndeplinirea îndatoririlor 
de mame și educatoare.

La fabrica de confecții „Bega" ase
menea carențe sînt, din păcate, 
și mai accentuate. Aici, tovarășa 
Maria Bundi, locțiitoarea secreta
rei comitetului de partid, ne-a 
adus drept justificare faptul că în 
pofida clădirii noi, moderne și spa
țioase în care s-a mutat nu de mult 
întreprinderea, „n-avem spații pentru 
activități de acest gen". Ca și cum 
pentru un curs de „școala părinților" 
sau pentru o întîlnire cu femei mun
citoare și mame, care se bucură de 
prestigiu în ambele aceste ipostaze, 
ar trebui amenajate... spații speciale! 
(N.B. între timp aflăm că deși s-a 
amenajat un spațiu pentru astfel de 
activități, acestea rămîn încă în sta
diul de... intenții !).

Realitatea e că aici, datorită unei 
înțelegeri Unilaterale a activității 
educative, comitetul de partid a scă
pat din vedere anumite aspecte im

portante legate de educația moral- 
cetățenească a tinerelor muncitoare, 
iar carențele acestui domeniu al ac
tivității politico-educative se reflectă, 
inevitabil, în dificultățile ce se ivesc 
periodic în realizarea planului de 
producție, Cind spunem „mai întîi 
planul" este foarte just, dar trebuie 
să avem în vedere că producția se 
realizează de către oameni. Și „pla
nul", și „omul" trebuie să stea me
reu în centrul preocupărilor. Se 
cere deci înțeles temeinic faptul că 
munca politică nu poate fi împărțită 
în „felii", că ea trebuie să cuprindă 
in raza ei de acțiune totalitatea tră
săturilor ce alcătuiesc profilul omului 
nou, înaintat ai societății noastre. O 
femeie care se realizează armonios 
in viața de familie se poate și con
sacra cu toate energiile și capacită
țile activității profesional-produC- 
tive.

Aici ne-a fost dat să întîlnim și 
un destul de bizar mod de a înțelege 
sarcina cunoașterii situației familiale 
a colectivului. Cînd am întrebat dacă 
se știe numărul femeilor căsătorite, 
al celor cu copii, ni s-a răspuns : „A, 
e foarte simplu să-1 aflăm : ne inte
resăm la serviciul retribuției muncii!".

★
Există, fără îndoială, în ambele co

lective timișorene, un potențial poli- 
tico-educativ care ne îndreptățește 
să credem că în răstimpul cel mai 
scurt organizațiile lor de partid vor 
izbuti să cuprindă în sfera activității 
și asemenea aspecte, acordîndu-le 
întreaga atenție, ca probleme de ma
ximă însemnătate în îndeplinirea ro
lului esențial pe care partidul îl atri
buie femeii-mame în creșterea vii
toarelor generații de cetățeni devo
tați trup și suflet patriei socialiste.

Victor BIRIADEANU 
Cezar IOANA

(Urmare din pag. I)
lioane de oameni, noua orînduire re
zervă cea mai înaltă prețuire nu
mai și numai omului muncii, celui 
care creează bogățiile materiale și 
spirituale.

însemnătatea primordială a mun
cii ih societatea noastră socialistă 
decurge înainte de toate din faptul 
că ea reprezintă unica sursă a spo
ririi proprietății socialiste, a avuției 
naționale, a prosperității generale și 
personale. Bunăstarea spre care cu 
legitimitate aspirăm fiecare nu cade 
din ceruri, nu o vom primi nicioda
tă drept dar, ci poate fi obținută 
numai prin munca întregii națiuni. 
Iată de ce munca constituie în aceste 
condiții o datorie fundamentală a 
fiecărui membru al societății.

Se poate aprecia că atitudinea 
înaintată față de muncă este princi
pala formă de manifestare a senti
mentului patriotic. Nici cele mai în
flăcărate cuvinte despre patrie, nici 
cele mai patetice profesiuni de cre
dință nu pot rivaliza — ca forță de 
convingere, ca valoare intrinsecă — 
cu munca spornică, îndeplinită cu 
pasiune și conștiinciozitate. Dacă în 
vremutile de restriște a fi patriot 
însemna înainte de orice să pui mina 
pe armă, azi datoria patriotică im
plică totala dăruire în muncă, efor
tul statoțnic pentru continua ridicare 
a randamentului muncii creatoare.

Importanța muncii crește și mai 
mult prin faptul că ea contribuie ne
mijlocit la dezvoltarea personalității 
umane, la formarea omului nou. Via
ța dovedește că la temperatura înaltă 
a muncii se modelează și se călesc 
caracterele, se formează trăsăturile 
morale înaintate, se întărește spiritul
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Stadiul recoltdrif porumbului la 25 octombrie. Cifrele înscrise In perimetrul fiecărui |udeț reprezintă 
suprafața de porumb care s-a strîns în cooperativele agricole — sus, și în întreprinderile agricole — jos

PE SCURT DE PE OGOARE
ILFOV • Aproape 120 000 de locuitori ai satelor și orașelor ilfovene 

au participat duminică la muncile agricole. Au fost recoltate și transpor
tate din cîmp 39 500 tone de produse, în special porumb și 
Ieri, 25 octombrie, au fost recoltate ultimele cantități 
goșari. (Al. Brad).

IALOMIȚA • Duminică și luni s-a lucrat intens la recoltatul și 
transportul porumbului și sfeclei de zahăr. Pînă astăzi, din cele 150 457 ha 
porumbul a fost strîns de pe 76 000 ha. Printre cele mai avansate unități 
la această lucrare se numără cooperativele agricole din comunele Gheorghe 
Doja, Grivița, Independența și cele din consiliul intercooperatist Țăndărei. 
(L. Ciubotaru).

BRĂILA: în săptămîna-record — 18—24 octombrie 1976 — a fost 
strînsă recolta de porumb de pe 17 200 hectare, din care in ziua de 24 
octombrie — 2 900 hectare. De asemenea, au fost strînse 9 000 tone legume,

sfeclă de zahăr, 
de ardei și go-

2 500 tone struguri. Au participat la 
(Mircea Bunea).

NEAMȚ: în săptămînă care 
ogoarele județului Neamț au reușit

lucru, în medie pe zi, 72 060 oameni.

s-a încheiat, oamenii muncii de pe
_____ .________ ... să pună la adăpost întreaga recoltă 

de legume, fructe, struguri și cartofi. De pe cimp au fost transportate 
80 000 de tone de diferite produse. Duminică au fost prezenți pe ogoare 
peste 32 000 de oameni, care au muncit mai ales la culesul porumbului. 
(Ion Manea).

BIHOR: Printr-o mare mobilizare de forțe materiale și umane, In 
județul Bihor s-au încheiat duminică recoltarea, transportul și depozitarea 
tuturor cantităților de cartofi de pe 1 885 ha, a tomatelor de pe 1690 
hectare și a ardeiului de pe 648 hectare. Continuă transportul și însilozarea 
sfeclei de zahăr, însămînțarea griului pe ultimele 2 000 hectare. (Dumitru 
Gâță).

Tîrgul internațional București
• Timp de 10 zile, între 16—25 octombrie, capitala țârii a găzduit 

a IV-a ediție a Tîrgului internațional București • Deviza tîrgului : „Colabo
rare economică cu toate țările lumii, pentru progres social și pace pe pla
neta noastră" — materializată prin acorduri, contracte și alte înțelegeri 
comerciale • Cîteva prime concluzii ale prestigioasei manifestări econo
mice ne-au fost comunicate de tovarășul Mihail HAȘEGANU, președintele 
Camerei de comerț și industrie a Republicii Socialiste România.

— Putem afirma cu sa
tisfacție că Tîrgul interna
țional Bucureșți 1976 a 
constituit o convingătoare 
expresie a politicii parti
dului și statului nostru de 
dezvoltare a colaborării și 
cooperării economice și 
tehnico-științifice cu toate 
țările socialiste, cu cele
lalte țări ale lumii, pe baza 
egalității depline în drep
turi și avantajului reciproc. 
Onorat la deschiderea sa 
de prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a în
tregii conduceri de partid 
și de stat, T.I.B. ’76 a prile
juit. timp de zece zile, în- 
tîlniri și contacte intre 
specialiști și oameni de 
afaceri din lumea intreagă. 
încheierea a numeroase 
tranzacții comerciale. De
viza sub care a fost orga
nizat T.I.B. ’76 și-a puS am
prenta asupra tuturor ma
nifestărilor și acțiunilor 
desfășurate în perioada 
tîrgului.

— Vă rugăm să ne pre
zentat! succint principalele 
rezultate comerciale cu 
care s-a soldat actuala edi
ție a T.I.B.

— Mă voi referi numai la 
tranzacțiile încheiate de 
întreprinderile românești, 
deoarece nu avem încă o 
situație privind contractele

încheiate între firmele 
străine participante. Apre
cierea preliminară arată 
că valoarea contractelor 
semnate de partea româ
nească este deosebit de în
semnată. Analizînd struc
tura acestor contracte se 
relevă o susținută promo
vare a exportului de pro
duse ale industriei noas
tre constructoare de ma
șini, a cărei ofertă la T.I.B. 
'76 a constituit o elocven
tă expresie a potențialului 
creator al industriei româ
nești, a permanentei și vi
guroasei creșteri cantitative 
și calitative a economiei 
naționale. Astfel, „UniVer- 
sal-Tractor" va exporta în 
anul viitor 5 700 tractoare 
de diverse tipuri în Turcia, 
1 600 de tractoare cu încăr
cător hidraulic „TIH-445" 
în R. D. Germană, trac
toare S-l 500 în Polonia, 
„Mașinexportimport", „In
dustrialexport", „Auto-Da- 
cia", „Mecanoexportimport", 
,.Electronum", „Tehnoim- 
portexport", „Electroex- 
portimport" au semnat con
tracte care prevăd livrarea 
în 1977 și în anii următori 
a unei game variate de 
mașini-Unelte pentru prelu
crarea metalelor în Ceho
slovacia, R. D. Germană,

R. F. Germania, Italia, Siria 
și Ungaria ; diverse utilaje 
petroliere în U.R.S.S. și Iu
goslavia ; poduri rulante în 
Polonia și R. D. Germană ; 
centrale telefonice auto
mate și televizoare porta
bile în Grecia și R. F. Ger
mania ; rulmenți și bile de 
rulmenți în Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană 
și Polonia. Creșterea pon
derii produselor cu înalt 
grad de prelucrare în tota
lul tranzacțiilor încheiate 
de firmele exportatoare 
românești la acest tirg 
evidențiază capacitatea con
strucției noastre de mașini 
de a ține pasul cu realiză
rile obținute pe plan mon
dial și, implicit, capacita
tea de a participa prin ex
port în sectoarele deosebit 
de active în circuitele eco
nomice, tehnice și științi
fice. De asemenea, la T.I.B. 
’76 firmele românești au 
încheiat o serie de con
tracte privind importul de 
mașini-unelte și instalații 
de oxigen din U.R.S.S., 
utilaje chimice, de ridicat 
și transport din Ceho
slovacia și Polonia, utilaje 
miniere din U.R.S.S., R. F. 
Germania, Cehoslovacia, 
Franța, Polonia, S.U.A. și 
R. D. Germană, agregate 
frigorifice din Italia și

și a inch
Austria, mașini de filetat 
țevi din S.U.A., servomo
toare electrice și motoare 
navale din R. F. Germa-* 
nia ș.ă:

— Contractele de export
import perfectate sau in 
curs de perfectare nu re
prezintă decit o latură a 
bilanțului T.I.B. 76...

— Evident. Venind la a- 
cest tîrg, specialiști și oa
meni de afaceri din nume
roase țări au avut posibi
litatea să cunoască direct 
unele din realizările repre
zentative ale industriei ro
mânești, iar, la rindul lor, 

'‘specialiștii noștri au putut 
cunoaște progresele înre
gistrate de industria con
structoare de mașini de 
peste hotare, ceea ce a 
constituit un bun prilej de 
confruntare între realiză
rile proprii și cele obținute 
de firme similare, de re
nume mondial, prezente cu 
această ocazie la București. 
Sub acest aspect, T.I.B. ’76 
a constituit un larg și util 
schimb de experiență, fie
care participant avînd po
sibilitatea să aprecieze sta
diul realizărilor de vîrf ale 
construcției de mașini, ten
dințele noi care se mani
festă în acest domeniu.

— Bucureștiul s-a dove
dit a fi, încă o dată, un 
excelent loc de întîlnire 
pentru numeroși specialiști 
și oameni de afaceri, asi- 
gurind o atmosferă propice 
lărgirii schimburilor econo
mice. Ce concluzii se des
prind pentru organizatori 
după T.I.B. 76 ?

— Tîrgul internațional 
București este o manifes
tare tînără — în compa
rație cu altele de acest gen

— dar prestigioasă. De la 
o ediție la alta numărul 
participanților crește. Față 
de ediția inaugurală din 
1970. ediția recent încheiată 
a reunit cu 50 la sută mai 
multe firme străine, din 23 
de țări. Numeroși pârtiei- 
panți au arătat că periodi
citatea T.I.B. — o dată la 
doi ani — este bine aleasă, 
de fiecare dată putîndu-se 
expune în majoritate pro
duse noi. De asemenea, a- 
precieri pozitive au fost ex
primate și față de profilul 
acestei manifestări, care 
este axat asupra celor mai 
dinamice domenii ale pro
gresului tehnic și științific 
contemporan. De altfel, ma
nifestările expoziționale ce 
vor avea loc în anul viitor 
la București vor avea un 
caracter tot mai specializat, 
încadrîndu-se în tendința 
existentă pe plan mondial. 
(Tîrgul international de 
primăvară 1977 va fi alătu
rat salonului de chimie. în 
octombrie 1977 se va desfă
șura TEHNOEXPO). Orga
nizatorii au în vedere tot
odată o îmbunătățire și di
versificare a serviciilor 
oferite participanților in 
perioadele de desfășurare 
ale tîrgurilor și expozițiilor 
tehnice de la București.

Ca o concluzie genera
lă se poate spune că edi
ția a patra a Tîrgului in
ternațional București și-a 
adus contribuția, în li
mitele sale specifice, la 
procesul mai amplu de 
consolidare a climatului 
favorabil cunoașterii, înțe
legerii și prieteniei între 
popoare.

Convorbire realizata de
Dan CONSTANTIN

colectivist, solidaritatea între oameni. 
De aici și accentul deosebit pe care-1 
pune Programul de măsuri pe edu
cația pentru muncă prin muncă. Mă
surile prevăzute în Program privind 
Întărirea caracterului aplicativ al ac
tivităților în învățămîntul de toate 
gradele, integrarea învățămîntului cu 
producția, organizarea practicii pro
ductive pe perioade compacte și con-

lor care se străduiesc să lucreze tot 
mai bine pămîntul, pe baza agro
tehnicii înaintate, să-i sporească 
mereu rodnicia — dovedesc deopotrivă 
o atitudine superioară față de mun
că, un acut simț al datoriei patrio
tice.

Desigur, atitudinea înaintată față 
de muncă presupune mai mult decit 
conștiinciozitate și responsabilitate în

efortul pentru cultivarea unor ase
menea trăsături trebuie ținut seama 
de faptul că vechile rînduieli au lă
sat in conștiințe amprente care nu 
dispar peste noapte, de la sine. Mai 
persistă în societatea noastră ten
dințe de parazitism, încercări de a 
trăi fără muncă, pe seama altora, 
sau de a frustra societatea, de a-i da 
cit mai puțin și de a pretinde de la

ATITUDINEA FATĂ DE MUNCĂ
tinue in liceu și in învățămîntul su
perior, crearea de unități de produc
ție în cadrul instituțiilor de învăță- 
mînt — toate urmăresc să valorifice 
din plin marea forță educativă a 
muncii în întregul proces de instrui
re a tineretului.

Prevederile Programului de măsuri 
conturează multiplele ipostaze în care 
se manifestă azi atitudinea înaintată 
în muncă. Muncitorul câre luptă pen
tru realizarea sarcinilor cincinalului, 
a angajamentelor asumate in între
cerea socialistă, care nu se mulțu
mește niciodată cu randamentul ma
șinilor și își mobilizează întreaga 
pricepere și Inteligență pentru a le 
spori continuu ; cercetătorul care își 
consacră toate eforturile creatoare 
pentru a face să progreseze știința, 
a îmbogăți creația științifică-tehni- 
că originală cu noi realizări, în mă
sură să sporească puterea și presti
giul țării in lume ; oamenii ogoare-

îndeplinirea sarcinilor încredințate. 
Ea înseamnă in egală măsură efort 
statornic pentru organizarea superi
oară a producției și a muncii, pentru 
intronarea ordinii și disciplinei in 
toate compartimentele activității so
ciale, pentru că numai într-un ase
menea cadru este posibilă utilizarea 
rațională a capacităților de produc
ție, , folosirea la parametri inalți a 
timpului de lucru ; înseamnă deopo
trivă lupta statornică cu risipa, indi
ferent sub ce formă s-ar manifesta, 
receptivitate față de nou, neimpăca- 
re cu rutina și conservatorismul. 
După cum, in actualele condiții, cind 
revoluția tehnico-științlfică reclamă 
îmbogățirea și împrospătarea conti
nuă a cunoștințelor, în pas cu noile 
cuceriri ale științei, înseamnă efort 
susținut pentru ridicarea pregătirii 
profesionale, de specialitate, pentru 
sporirea continuă a competenței.

Desigur, în munca educativă, in

ea cit mai mult. Societatea noastră
— bazată numai și numai pe muncă
— nu poate tolera asemenea mani
festări, străine naturii relațiilor so
cialiste și profund dăunătoare mer
sului înainte. Tocmai in acest sens 
Programul de măsuri pune ca sar
cină in fata muncii politico-educa
tive să contribuie mai ferm, mai 
energic și mai perseverent la com
baterea acestor fenomene negative. 
Atit împotriva leneșilor, cit și a ce
lor care lucrează de mîntuială, care 
încalcă disciplina muncii sau se ara
tă nepăsători față de avutul obștesc 
se cere îndreptat focul criticii opi
niei publice.

Rezultă, în lumina acestor cerințe, 
că fiecăruia dintre noi îi revine o 
dublă îndatorire. A munci tu insuți 
bine înseamnă nu numai a face totul 
ca aportul tău să fie cit mai ridicat, 
ci mai înseamnă să-i ajuți tovărășește 
pe cei din jur să muncească și ei

bine. Fruntașul în muncă nu poate 
avea satisfacție deplină decit dacă 
și tovarășii săi, colectivul din care 
face parte își realizează cu succes 
sarcinile. După cum, orice om con
știent de îndatoririle sale sociale nu 
poate rămine liniștit, chiar cind iși 
face corect datoria in muncă, dacă 
alături se află alții care se complac 
în inactivitate.

întrajutorarea în muncă are și în
țelesuri mai largi. Avem astfel in 
vedere însăși colaborarea intre co
lective, între întreprinderi sau ra
muri economice. Sînt, de exemplu, 
unități care se mîndresc, pe bună 
dreptate, cu rezultatele lor remarca
bile, dar care nu se pot lăuda și in 
ceea ce privește îndeplinirea unor 
obligații contractuale — ceea ce 
creează altor colective dificultăți în 
efortul de a îndeplini planul de pro
ducție. Adevărul că a munci bine în
seamnă a ajuta și pe alții să mun
cească bine impune, prin urmare, ca 
între întreprinderi, ministere sau ju
dețe să nu-și facă loc nici o mani
festare de interes îngust, de egoism, 
fiecare avînd datoria de a-și respec
ta angajamentele luate față de alții.

înaintînd pe drumul socialismului, 
țara noastră are un program de dez
voltare cum n-a avut niciodată — 
Programul partidului, care-i deschide 
perspectivele unei înfloriri fără pre
cedent. Activitatea pentru transpu
nerea în viață a prevederilor Progra
mului — iată un vast cimp de afir
mare pentru atitudinea înaintată față 
de muncă și față de avutul obștesc 
care, însușită de către toți cetățenii 
patriei, va acționa ca o puternică 
forță a progresului societății noastre.

Ioan ERHAN
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VIZITA MARELUI DUCE JEAN AL LUXEMBURGULUI
VIZITĂ PROTOCOLARĂ

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul marelui duce 
Jean al Luxemburgului

Alteță,
Doresc ca, în numele meu și a! 

soției mele, să exprim plăcerea de a 
vă reîntilni pe Alteța Voastră Regală 
și pe ducesa Charlotte și de a vă 
adresa un salut călduros și urarea să 
vă simțiți cit mai bine ca oaspeți ai 
țârii noastre.

Vizita pe care o faceți este un re
zultat al evoluției pozitive a relați
ilor dintre România și Luxemburg, o 
expresie a voinței celor două țări de 
a intări și dezvolta în continuare co
laborarea politică, economică, tehni- 
co-științifică și culturală, de a in
tensifica contactele dintre ele in sco
pul mai bunei cunoașteri reciproce, 
al adincirii înțelegerii și conlucrării 
dintre popoarele noastre.

îmi este plăcut să evoc, în acest 
context, vizita pe care, împreună cu 
soția mea, am făcut-o în toamna a- 
nului 1972 în Luxemburg, primirea 
prietenească și cordială de care 
ne-am bucurat atunci. întîlnirile și 
convorbirile avute cu acel prilej au 
marcat un moment important, care 
a stimulat cursul ascendent al re
lațiilor dintre țările noastre. în De
clarația solemnă comună, semnată cu 
ocazia acelei vizite, am statuat ca
drul juridic și principiile colaborării 
și conlucrării dintre România și Lu
xemburg, atît pe plan bilateral, cit 
și in domeniul vieții internaționale, 
in lupta pentru destindere și secu
ritate pe continent și în întreaga 
lume.

Relațiile dintre țările noastre se ba
zează pe principiile deplinei egalități 
in drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța — 
principii care se afirmă tot mai pu
ternic în lumea de azi drept sin
gurele în măsură să asigure dezvol
tarea unor raporturi trainice și 
echitabile, să chezășuiască pacea 
și înțelegerea între națiuni. Sint 
convins că vizita pe care o 
faceți astăzi in țara noastră se va 
înscrie ca o nouă contribuție ia am
plificarea acestor relații, în interesul 
și spre binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

In viața internațională se afirmă 
cu tot mai multă evidență schimbări 
radicale, atît sociale, cit și naționale ; 
se afirmă cu putere un curs nou spre 
destindere, transformări în raportul 
de forțe. Cresc hotărirea popoarelor 
de a pune capăt oricăror forme ale 
vechii politici de dominație și asu
prire, voința lor de a fi stăpîne pe 
bogățiile naționale, de a le folosi în 
scopul dezvoltării lor economico-so- 
ciale libere și independente, intr-un 
climat de încredere, pace și securi
tate. Consolidarea și dezvoltarea 
acestor procese pozitive, a acestui 
curs nou cer mai mult ca oricînd 
unirea eforturilor popoarelor, con
lucrarea lor tot mai strinsă pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, care să asigure fiecărui popor 
dreptul la o dezvoltare liberă, fără 
nici un amestec din afară.

România este preocupată de a ac
ționa pentru realizarea în viață a 
documentelor Conferinței general- 
europene de la Helsinki, pe care le 
considerăm ca un tot unitar. De a- 
ceea, apreciem că se impune inten
sificarea eforturilor tuturor statelor 
pentru realizarea acestor obiective 
și, mai cu seamă, pentru pregătirea 
reuniunii de la Belgrad. din 1977, 
care să marcheze o etapă superioa
ră in realizarea celor stabilite prin 
consens la Helsinki. în acest scop, 
apreciem că este necesar ca toate 
popoarele să acționeze cu mai multă 
fermitate în vederea unei largi co
laborări economice, tehnico-științifi- 

ce, culturale și în alte domenii, pre
cum și să se treacă la măsuri prac
tice de dezangajare militară. Nu pu
tem uita nici un moment că în Eu
ropa sint concentrate cele mai mo
derne armamente — inclusiv arma
mente nucleare — cele mai mari 
forțe militare din cite a cunoscut is
toria omenirii. Iată de ce avem răs
punderea in fața popoarelor noastre, 
a tuturor națiunilor lumii de a face 
totul pentru realizarea păcii și secu
rității in Europa — ceea ce va re
prezenta un pas important pentru 
pacea și securitatea întregii omeniri. 
Realitatea, desfășurarea evenimente
lor internaționale cer o acțiune 
susținută in vederea dezarmării și, 
în primul rind, a dezarmării nu
cleare, pentru lichidarea blocurilor 
militare, a bazelor militare, retra
gerea trupelor străine de pe terito
riile altor state și alte măsuri care să 
ducă la o dezarmare reală.

în lume continuă să existe încă 
multe probleme complexe, pentru re
zolvarea cărora popoarele sint che
mate să conlucreze, să-și unească e- 
forturile. Am în vedere, în primul 
rînd. rezolvarea pe cale politică a 
conflictelor și stărilor de încordare 
care mai există in lume — în Orien
tul Mijlociu, în Cipru și in alte zonp 
ale planetei noastre — înlăturarea to
tală a forței și a amenințării cu for
ța din relațiile dintre state.

De asemenea, se impun măsuri ho- 
tărîte pentru lichidarea deplină a 
dominației coloniale. în acest sens, 
România sprijină activ popoarele din 
Rhodesia și Namibia în lupta pentru 
libertatea lor deplină, cit și popoare
le din Africa de Sud, în vederea li
chidării rasismului și politicii- de 
apartheid.

O problemă fundamentală pentru 
pacea și progresul omenirii o con
stituie lichidarea stării de subdez
voltare in care mai trăiesc o mare 
parte a popoarelor, promovarea unor 
relații noi între state, bazate pe e- 
galitate și echitate. instaUfSrea unei' 1 
noi ordini economice internaționale* 
care să stimuleze progresul mai ra
pid al tuturor popoarelor, și îndeo
sebi al celor rămase in urmă, să dea 
posibilitate tuturor națiunilor să be
neficieze de minunatele cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne.

Dezvoltarea vieții contemporane 
cere ca popoarele să acțiorfeze pen
tru democratizarea relațiilor interna
ționale, pentru participarea egală la 
soluționarea problemelor a tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime 
sau orînduire socială. Desigur, a- 
vem în vedere, în primul rînd, parti
ciparea, în aceste condiții de egali
tate, a țărilor mici și mijlocii, a ță
rilor în curs de dezvoltare, a țărilor 
nealiniate.

Doresc să exprim satisfacția pen
tru faptul că, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și pe arena interna
țională. România și Luxemburg au 
conlucrat fructuos — și sînt în
credințat că această conlucrare se 
va întări și mai mult în viitor, 
slujind nobilele idealuri și năzuin
țele de pace, securitate și colabora
re ale popoarelor noastre, ale tutu
ror națiunilor lumii.

Avind această convingere și cu 
dorința ca vizita pe care o faceți 
astăzi să se înscrie ca un moment 
important în dezvoltarea colaborării 
dintre țările și popoarele noastre, do
resc să toastez :

— în sănătatea Alteței Voastre și 
a marei ducese Josephine Charlotte ;

— Pentru prosperitatea și fericirea 
poporului luxemburghez ;

— Pentru prietenia și colaborarea 
dintre România și Luxemburg ;

— Pentru pacea și colaborarea in
ternațională :

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze).

Domnule președinte,
Sîntem foarte mișcați de primirea 

ce ni s-a făcut din .partea dumnea
voastră și a poporului român. Aș 
vrea să vă exprim toată recunoștința 
noastră.

Faptul de a putea vizita România, 
la invitația dumneavoastră, constituie 
pentru soția mea și pentru mine o 
mare bucurie. Ne amintim totdeauna 
cu mare plăcere de vizita pe 
care ați făcut-o împreună cu doamna 
Ceaușescu. acum cițiva ani, in 
Luxemburg, de discuțiile interesan
te pe care le-am avut cu acel pri
lej. Atit vizita dumneavoastră, cit și 
întilnirea noastră din aceste zile de
monstrează bunele relații existente 
între țările noastre.

Numeroase alte contacte oficiale 
au avut loc între reprezentanți ai ță
rilor noastre, asigurindu-se astfel 
continuitate cooperării dintre ele. 
Recent a intrat in vigoare un acord 
cultural, care va permite extinderea 
schimburilor la domenii încă puțin 
explorate pină în prezent. Pe baza 
acestui acord, va fi stabilit curind un 
program concret, ale cărui roade nu 
vor intirzia să se arate.

Țara dumneavoastră a dat dovadă 
în decursul secolelor de o remarcabilă 
tenacitate în apărarea specificului 
propriu. Cu două milenii in urmă, 
dacii au rezistat eroic legiunilor ro
mane, asimilind în același timp civi
lizația și limba latine. Oprimat de-a 
lungul secolelor de alți cuceritori, 
poporul român a știut totdeauna 
să-și apere coeziunea și să-și redobîn- 
dească independența.

Nu pot să nu reamintesc aici că des- 
cendenții unor emigranți luxembur
ghezi de la sfirșitul evului mediu 
fac și ei parte din poporul dumnea
voastră. Faptul că aceștia și-au pu
tut păstra tradițiile și limba consti
tuie o dovadă de toleranță, și contri
buie, prin diversitatea sa, la îmbogă
țirea, pe plagCMtUtutel/fa' României 

., in ansamblul ,săli..■it-.- u>
România, datorită poziției sale geo

grafice, poporului său și popoarelor 
cu care se învecinează, este chemată 
să constituie o punte de legătură în
tre societăți cu structuri diferite. Iată 
un motiv puternic pentru ca Luxem
burgul să se străduiască să-și dez
volte mereu mai mult raporturile cu 
România. Trebuie ca popoarele noas
tre să se cunoască mai bine și astfel 
să se înțeleagă mai bine. Este ade
vărat, țările noastre sînt organizate 
după sisteme economice și sociale di
ferite, pe care nici, unul dintre noi 
nu dorește să le schimbe. Departe 
de a fi un obstacol în calea apropie
rii. aceasta constituie mai curînd un 
stimulent în plus pentru o colaborare 
mereu lărgită.

în același spirit care guvernează 
relațiile lor bilaterale, țările noastre 
conlucrează împreună și pe plan mul
tilateral. Luxemburgul a dat întot
deauna o înaltă apreciere eforturilor 
dumneavoastră neobosite pentru rea
lizarea Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Inițiativele 
dumneavoastră și bogăția ideilor ex
puse au ușurat mult pregătirea aces
tei conferințe. Și Luxemburgul, deși 
cu mijloace mai reduse, a acționat 
totdeauna in același sens.

Discuțiile politice regulate între 
miniștrii afacerilor externe ai ță
rilor noastre, chiar între funcționa
rii noștri, au permis confruntarea 
punctelor noastre de vedere și asigu
rarea unei colaborări eficiente.

Țara mea continuă să subscrie din 
plin la angajamentele luate în Actul 
final de la Helsinki și acționează 
pentru punerea lor în practică, sub 

toate aspectele. O destindere intr-a
devăr durabilă în Europa este, desi
gur. un obiectiv ambițios, care nu va 
putea fi atins decit cu prețul unor 
eforturi permanente. Este necesar 
însă să-i consacrăm toate forțele, 
d.e.că dorim să asigurăm pacea pen
tru generațiile viitoare.

Conferința la nivel înalt de la Hel
sinki, precum și reuniunea de la Bel
grad, pe care începem să o pregă
tim. sint etape importante ale a- 
cestor străduințe de a îmbunătăți în 
mod continuu și durabil raporturile 
dintre toate țările Europei. Sint po
sibile progrese pe calea unei inten
sificări a schimburilor dintre țări și 
intre cetățenii lor. indiferent de 
sistemul politic, economic și social, 
cu respectarea deplină a principiilor 
și celorlalte prevederi cuprinse în 
Actul final de la Helsinki. Guver
nele noastre trebuie, deci, să acțio
neze împreună pentru ca reuniunea 
de la Belgrad să fie încununată de 
succes. în interesul cetățenilor tu
turor țărilor participante.

Acordăm, de asemenea, o foarte 
mare importanță negocierilor de la 
Viena privind reducerea forțelor, 
deoarece destinderea nu poate fi 
credibilă dacă nu se extinde și la 
domeniul militar. Luxemburgul parti
cipă la negocierile de la Viena, de
oarece teritoriul său este inclus în 
zona prevăzută pentru primele re
duceri.

Sint convins că țările noastre se în- 
tilnesc in exprimarea interesului lor 
ca aceste negocieri să reușească cit 
mai curind. in scopul asigurării 
unei mai mari securități pentru toți.

Trecind pe un alt plan, permite- 
ți-mi. domnule președinte, sâ exprim 
bucuria mea pentru modul echili
brat în care a știut țara dumnea
voastră să se integreze in rețelele 
comerțului internațional, pornind de 
la o situație economică consolidată 
în mod constant și șișțemațjc de la 
Sfințitul războîtrfuîr' '

Aș dori, în dee^t cMitd^ 'tă sub
liniez tipul de relații pe care ați 
știut să-l stabiliți cu Comunitatea 
europeană, relații care, sper, se vor 
baza în viitor pe temelii și mai 
bune, atît în ce privește statele 
membre, cit. și comunitatea ca atare.

Doresc, în mod deosebit, ca rela
țiile comerciale și de cooperare din
tre țările noastre să se intensifice, 
și mă felicit, in această ordine de 
idei, pentru prezența Ia București, 
în acest moment, a unei delegații e- 
conomice luxemburgheze care, îm
preună cu reprezentanții români din 
domeniul economic, conlucrează în 
acest scop.

Astfel, între țările noastre se leagă 
raporturi din ce în ce mai strînse 
în domeniile esențiale ale activită
ții umane. Depășind răceala juridică 
a legăturilor de la stat la stat, po
poarele noastre vor putea cunoaște 
mereu mai mult căldura. raporturi
lor umanei directe.

Aș dori să adaug cit sîntem de 
mișcați, soția mea și cu mine, pen
tru excelentele contacte personale 
pe care le-am putut stabili cu emi
nentul om de stat, care conduce cu 
atîta înțelepciune destinele țării sale, 
și cu soția sa.

Domnule președinte,
Doamnă,
Vă invit pe toți să ridicăm pa

harul :
— în onoarea președintelui Repu

blicii Socialiste România și a doam
nei Ceaușescu ;

— Pentru fericirea și prosperitatea 
României ;

— Pentru pace în lume ! (Aplauze).

Altețele Lor Regale marele duce 
Jean al Luxemburgului și marea du
cesă Josephine Charlotte au făcut, în 
cursul serii de luni, o vizită protoco
lară președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Primire cordială în Capitală
(Urmare din pag. I)

Erau de față ambasadorul țării 
noastre în Luxemburg, Alexandru 
Lăzăreanu, și ambasadorul Olandei 
în România, însărcinat cu reprezen
tarea diplomatică a Marelui Ducat de 
Luxemburg, A. H. Croin.

în această vizită, Altețele Lor Re
gale sînt însoțite de Gaston Thorn, 
președintele guvernului, ministrul a- 
facerilor externe, Guy de Muyser, 
mareșal al Curții, Pierre Wurth, am
basador, secretar general în Ministe
rul Afacerilor Externe, Charles 
Reichling, ministru plenipotențiar, 
directorul relațiilor economice inter
naționale din Ministerul Afacerilor 
Externe, de alte persoane oficiale 
luxemburgheze.

O. gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Luxemburgului și României. 
In semn de salut au fost trase 21 
de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
marele duce Jean al Luxemburgului 
au trecut apoi în revistă garda de 
onoare.

întrevederea, desfășurată într-o 
ambianță de caldă cordialitate, a 
pus pregnant în lumină raporturile 
de prietenie și colaborare care s-au 
statornicit și se dezvoltă între cele 
două țări, în interesul ambelor po

A urmat prezentarea personalită
ților române venite în întimpinare și 
a șefilor misiunilor diplomatice acre
ditați la București.

Solemnitatea sosirii s-a încheiat 
cu defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați pe ae
roport au aplaudat cu căldură, expri- 
mind sentimentele de prietenie și 
stimă pe care poporul român le nu
trește față de poporul luxemburghez.

Aceeași atmosferă semnificativă 
pentru bunele relații româno-lu- 
xemburgheze a fost prezentă pe tra
seul străbătut, unde mii de locuitori 
ai Capitalei au salutat cu satisfacție 
reîntîlnirea dintre președintele Româ
niei și suveranul Luxemburgului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
marele duce Jean al Luxemburgului 
au răspuns cu cordialitate manifes
tărilor de simpatie ale populației.

★
Alteța Sa Regală marele duce Jean 

al Luxemburgului a depus, la scurt 
timp de la sosirea în Capitală, o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism. 

poare, al promovării spiritului nou 
în relațiile intereuropene, al consoli
dării cursului spre destindere și co
operare, al edificării păcii și secu
rității pe continentul nostru și în 
lume.

La solemnitate au asistat Gaston 
Thorn, președintele guvernului, mi
nistrul afacerilor externe, celelalte 
persoane oficiale luxemburgheze care 
îl însoțesc pe suveran în vizita în 
țara noastră.

Au participat general-colonel Ion 
Coman, ministrul apărării naționale, 
Ion Dincă, primarul general al Ca
pitalei, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, generali 
și ofițeri superiori.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii misiunii de onoare atașate 
pe lingă marele duce.

La sosirea înaltului oaspete pe pla
toul din fața monumentului, o gardă 
militară a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Luxemburgului.

După depunerea coroanei de flori, 
asistenta a păstrat un moment de 
reculegere.

Cei prezenți au vizitat apoi roton
da monumentului.

în încheierea solemnității, suvera
nul luxemburghez a primit defilarea 
gărzii de onoare.

Pregătirea șantierelor pentru iarnă
Lucrătorii Trustului de construcții 

, industriale din București își desfă
șoară. in principal, activitatea , pe 
platformele metalurgiei din Tirgo- 
viște, ale industriei chimice din 
Turnu Măgurele și Slobozia, precum 
și la un număr apreciabil de capa
cități productive din județul Buzău 
și din Capitală. Am menționat acest 
fapt pentru a sublinia întinderea 
apreciabilă a zonei geografice de ac
țiune a trustului și, implicit, necesi
tatea pregătirii sistematice, pe mul
tiple planuri și. mai ales, rapide a 
condițiilor de lucru pe timp friguros. 
Toate aceste cerințe se regăsesc in 
programele de măsuri tehnico-orga- 

| nizatorice elaborate in lunile prece
dente, în funcție de situația con- 

Ș cretă existentă pe fiecare platformă 
in parte. Chintesența lor : punerea 
la punct, in amănunt, a tuturor as
pectelor, astfel incit iarna să se 
transforme intr-un „sezon plin" de 
activitate pe șantiere, iar rezultatele 
obținute să se înscrie cu exactitate 
în prevederile din graficele de lu
crări.

Deosebit de semnificativ este fap
tul că deși s-au stabilit termene și 
răspunderi bine precizate, la îndepli
nirea măsurilor au fost mobilizate 
în întregime, sub conducerea nemij
locită a organizațiilor de partid, co
lectivele de muncă de pe șantiere. 
Care sînt principalele preocupări le
gate de materializarea rapidă și com
pletă a măsurilor preconizate ? — 

\ iată subiectul discuției purtate cu to

varășul Titus Prelipceanu, șeful ser
viciului de producție al trustului.

— La ora actuală, aspectele pri
vind aprovizionarea tehnico-mate- 
rială ritmică a șantierelor sint solu
ționate că urmare a permanentei le
gături stabilite cu diverșii noștri fur
nizori. Mă refer, în mod deosebit, la 
asigurarea, pe intreaga durată a ier
nii, a necesarului de ciment, cără
mizi, elemente din beton armat de 
diferite tipuri, ca și la o serie de 
materiale, specifice activității noas
tre.

Pe de altă parte, pe fiecare șan
tier am stabilit o strinsă colaborare 
cu beneficiarii de investiții și cele
lalte unități de construcții cu care 
conlucrăm la realizarea noilor capa
cități și. in comun, executăm o bună 
parte din lucrările de pregătire pen
tru iarnă programate. în ce ne pri
vește. am trecut la verificarea sta
țiilor de betoane, la punerea la 
punct a închiderilor protectoare ale 
acestora.

— Problemele legate de asigurarea 
căldurii necesare pentru desfășurarea 
unei activități normale pe timpul 
iernii sjnt rezolvate ?

— Nu in totalitate, deoarece din 
acest punct de vedere întîmpinăm 
anumite dificultăți din partea unor 
beneficiari. La ce mă refer ? Potrivit 
reglementărilor în vigoare, asigu
rarea energiei termice trebuie să se 
facă cu eforturi materiale și finan
ciare cit mai reduse și. în acest 
scop, beneficiarii au datoria să ne-o 

asigure, pe cit posibil, din economiile 
făcute de ei în procesul de produc
ție. Dacă în cazul Combinatului de 
îngrășăminte chimice din Turnu-Mă- 
gurele lucrurile sînt rezolvate tocmai 
în spiritul acestor reglementări. în 
schimb, la Filatura de lină pieptă
nată din Mizil și pe noua platfor
mă a industriei alimentare din Ro
șiori de Vede beneficiarii pretind 
din partea noastră să le prezentăm 
repartiții pentru necesarul de com
bustibil. Or. nici un trust de con- 
strucții-montaj nu a primit aseme
nea repartiții.

Un al doilea neajuns legat tot de 
asigurarea căldurii se referă la mo
dul necorespunzător în care unită
țile de livrare a produselor petroliere 
din cadrul centralei „PECO" din 
București ne livrează cantitățile de 
combustibil de calorifer contractate. 
Deși au datoria să asigure și expe
diția acestui produs prin cisterne 
C.F., graficele stabilite nu sînt în
totdeauna respectate, iar după expi
rarea termenelor furnizorul anulea
ză, pur și simplu, livrările prevăzute. 
Este vorba de probleme dificile ? 
Nicidecum, beneficiarii și furnizorul 
în cauză dispun de toate mijloacele 
în vederea soluționării lor corespun
zătoare ; cu condiția să dea dovadă 
de promptitudine și solicitudine față 
de cerințele constructorilor, să acțio
neze prin măsuri ferme pentru întă
rirea conlucrării pe șantiere. (Cris
tian Antonescu).

Asigurarea unei activități în ritm
Pe șantiere industriale

susținut
Pe șantierele industriale, la obiec

tivele economice unde sînt în curs 
de execuție lucrări de extindere a 
capacităților de producție din CAPI
TALA, constructorii au trecut la a- 
plicarea unor măsuri organizatorice 
menite să asigure posibilitatea des
fășurării, în această perioadă, a lu
crului în condiții normale. Au fost 
și sint în curs de efectuare lucrări 
de închidere a spațiilor, de montare 
a unor instalații de încălzire, de a-

Pe șantiere de locuințe și social-culturale
Pe șantierele de investiții din ju

dețul SUCEAVA, de exemplu, efor
turile constructorilor sint concentra
te spre finalizarea in bune condiții 
și la termen a obiectivelor acestui 
an. Printre noile construcții predate 
recent beneficiarilor se află Oficiul 
de poștă și telecomunicații din Dum
brăveni, Platforma de preindustriali- 
zare de la Moldovița și Baza de în
treținere auto — Suceava. De ase
menea. au fost date in folosință 1 650 
de apartamente în orașele Suceava, 
Rădăuți, Gura Humorului, Cîmpu- 
lung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Constructorii BOTOȘANENI au 
intrat in ultimul trimestru al anului 

provizionare și depozitare corespun
zătoare a materialelor. Ca urmare, 
ritmul de lucru se menține perma
nent la cote înalte. Așa, spre exem
plu, la întreprinderea de mașini 
grele, graficele la zi relevă realizarea 
peste prevederi a unui volum de lu
crări în valoare de circa 7 milioane 
lei. Este urmarea firească a bunei 
conlucrări dintre constructori, insta
latori și beneficiar. Și la Combina
tul de articole tehnice Jilava măsu- 

cu un avans hotărîtor in finalizarea 
investițiilor anului 1976. Aceștia au 
predat înainte de termen 180 noi a- 
partamente, 54 săli de clasă, noi ma
gazine, un dispensar și o grădiniță.

Zilele acestea au fost puse la dis
poziția locuitorilor din așezările ru
rale și urbane din vestul țării noi 
obiective social-culturale. Astfel, să
tenii din Rabagani — județul BIHOR 
— au inaugurat un nou dispensar 
care dispune de cabinete spațioase și 
aparatură modernă. în municipiul 
SIGHETU MARMAȚIEI a fost dată 
in folosință o creșă cu 100 de 
locuri și au început lucrările de con
strucție a unei policlinici și a unei 
maternități. 

rile întreprinse — montarea prefa
bricatelor și timplăriei in flux, or
ganizarea lucrului cu utilajele in 
două schimburi, participarea benefi
ciarului la montaj — au permis de
vansarea termenelor de execuție la 
unele obiective. Rezultate asemănă
toare înregistrează și constructorii 
de pe șantierele altor întreprinderi, 
ca „Steaua roșie", „Tinăra Gardă" 
ș. a.

Tot mai numeroase sint și con
strucțiile social-edilitare care îmbo
gățesc zestrea așezărilor rurale 
SĂTMĂRENE. La Socond s-a con
struit un nou local pentru sediul 
consiliului popular comunal, iar la 
Livada s-a dat în folosință un mo
dern edificiu unde vor funcționa o 
creșă și un cămin pentru copii și 
sînt in curs de finalizare cîteva 
blocuri de locuințe.

în sfîrșit, la CRAIOVA au fost 
date în folosință trei cămine cu 700 
locuri pentru tinerii muncitori de la 
schela petrolieră din localitate, în
treprinderea de sere Ișalnița și uni
tățile economice ale Consiliului 
popular județean Dolj.

La Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc Pitești

PREGĂTIREA 
TEMEINICĂ 

A CADRELOR
— Pentru cunoașterea, stăpî- 

nirea și mînuirea perfectă a 
utilajelor din dotare, pentru a 
putea obține rezultate cit mai 
bune în acțiunea de diversifi
care tot mai accentuată a pro- 
aucției și pentru creșterea efi
cienței acesteia — ne spune 
tov. Vasile Cornel, șeful servi
ciului personal-învățămint de ia 
Combinatul. de articole tehnice 
din cauciuc din Pitești — co
mitetul oamenilor muncii de 
aici a adoptat un bogat pro
gram de ridicare a nivelului de 
calificare a angajaților, care are 
la bază o tematică variată, în 
funcție de specificul fiecărei 
secții în parte. Noii angajați sint 
școlarizați prin ucenicie la locul 
de muncă timp de doi ani, după 
care susțin examen de absol
vire și atestare pe post. Pentru 
desăvirșirea instruirii profesio
nale, ei sînt încredințați celor 
mai experimentați muncitori 
din unitate. In asemenea cursuri 
sînt cuprinși în prezent 150 de 
tineri pentru a deveni operatori 
chimiști la secțiile de prelucrare 
ale combinatului. Alți circa 800 
de angajați participă la cursu
rile de ridicare a calificării or
ganizate pe secții și schimburi. 
Temele expuse de specialiștii 
combinatului sînt însoțite de 
proiecții și demonstrații prac
tice. (Gheorghe Cîrstea, cores
pondentul „Scinteii").



PAGINA 4 SClNTEIA - marți 26 octombrie 1976

PRELIMINARII LA FESTIVALUL 
„ClNTARE ROMÂNIEI"

Instituirea Festivalului național al 
culturii și educației socialiste „Cînta- 
re României" — măreață manifestare 
inițiată, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca o concretizare 
a importantelor obiective ale Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste — ne confruntă pe 
noi, oamenii de artă, cu sarcina de 
onoare de a ne integra fluxului în
tregii mișcări cultural-artistice a ță
rii, colaborînd eficient cu artiștii 
amatori. Este o sarcină justificată de 
realitățile spirituale ale societății 
noastre socialiste, cît și de rodnica 
tradiție creată, în acest sens, în anii 
de după eliberare. în acest sens, o 
adîncă și emoționantă semnificație o 
are, pentru fiecare dintre noi preci
zarea făcută, recent, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Satu-Mare, cu 
prilejul vizitei de lucru, arătînd că 
„însăși denumirea de «Cintare Româ
niei» presupune o manifestare a crea
ției poporului nostru și, în acest sens, 
pe primul plan trebuie să stea mun
ca, activitatea științifică de învăță- 
mint — care trebuie să dea sensul 
adevăratei creații și adevăratei cîn- 
tări a poporului nostru, liber pe des
tinele sale". Am înțeles din aceasta 
însemnătatea etică a festivalului, 
importanța și încrederea pe care 
partidul nostru, secretarul său gene
ral, le acordă creației ca forță de 
producție, capacității poporului de a 
făuri bunuri materiale și spirituale 
într-o armonie creatoare, care con
stituie însăși esența construcției so
cietății noastre socialiste.

Este un adevăr care își are și o 
deplină confirmare istorică. Pentru 
că, privind în urmă, de-a lungul ul
timelor trei decenii, vedem că înflo
rirea vieții cultural-artistice de astăzi 
o datorăm maselor largi, forței și 
entuziasmului cu care ele, înfăptuind 
politica partidului, au trecut la con
strucția nu numai a unei noi eco
nomii, ci și a unei noi culturi. în 
această ordine de idei, nu pot să nu 
amintesc că, pînă la înființarea insti
tuțiilor artistice profesioniste, viața 
artistică dobrogeană, alimentată doar 
prin turneele teatrale bucureștene, 
și-a găsit suportul în activitatea ar
tistică amatoare a localnicilor, acti
vitate ce a mers pînă la înființarea 
unor teatre de amatori cu stagiuni 
permanente și care au contribuit, 
cu un ceas mai devreme, la a- 
șezarea unei vieți artistice stabile, 
euprinzînd mai toate genurile artei 
spectacolului (teatrul dramatic, tea
trul de păpuși, teatrul de operă- 
operetă-balet, teatrul de revistă, an
samblul folcloric).

O bună parte din amatorii ultime

lor generații au și intrat în alcătui
rea teatrelor profesioniste, desăvîr- 
șindu-și pregătirea profesională șl 
devenind cadre de bază ale vieții ar
tistice din aceste locuri.

Dar fenomenul larg al răspîndirii 
artei. în rîndurile maselor a fost păs
trat și mai departe. Teatre populare 
ca acelea din Tulcea și Mangalia, dis
tinse de mai multe ori in concursurile 
naționale, au beneficiat nu numai de 
sprijinul regizorilor artistici și al sce
nografilor Teatrului dramatic din Con
stanța, ci și de prezența unor actori 
profesioniști în reprezentație, de a- 
portul larg al atelierelor teatrului, 
care au contribuit la crearea cadrului 
scenografic. Sînt și alte formații de 
teatru amator care se bucură de 
aportul unor actori în pregăti
rea spectacolelor. Acestea pro
vin deopotrivă din marile între
prinderi ale orașului cum sint Co
mandamentul flotei maritime, Șan-

La Constanta

tierul naval Constanța, cît și din 
rindurile cooperatorilor și intelectua
lilor satelor.

Un exemplu recent de conlucrare 
fructuoasă între profesioniști și a- 
matori îl poate constitui spectaco
lul de păpuși realizat de școala popu
lară de artă cu o piesă scrisă spe
cial de profesioniști ai genului, pusă 
in scenă de un regizor de la Teatrul 
„Țăndărică" din București, și avînd 
în reprezentație, alături de artiști a- 
matori, doi actori ai Teatrului de 
păpuși constănțean. Am citat acest 
spectacol a cărui valoare pare con
firmată pentru că el întreprinde 
acum un turneu în Belgia, după 
ce i s-a decernat titlul de laureat al 
Festivalului național al teatrelor de 
amatori, și a mai participat la un 
festival internațional în R. S. Ceho
slovacă.

Și alte formații de teatru instruite 
de actorii Teatrului dramatic con- 
stănțean au fost distinse la re
centele confruntări susținute pe plan 
național. Iar atunci cînd asemenea 
colaborări pot duce, ca în cazul Că
minului cultural din Băneasa, la 
nașterea unui actor, autor și coregi- 
zor (profesorul Mihai Totolan) care, 
cu piesa sa „Copacul alb", a obținut 
premiul III la Festivalul teatrului de 
amatori organizat în cinstea Con
gresului educației politice și al cul

n confruntare:
OVRiVV

Discordanțe...

Ziarul nostru a mai 
sesizat procedeul — 
ilegal — de a reține 
din remunerația oame
nilor bani pentru fi
nanțarea echipelor de 
fotbal. Scrisori sosite 
în ultima vreme ne 
fac cunoscut faptul că 
nu s-a pus pretutin
deni capăt unor ase
menea abuzuri.

„întreprinderea chi
mică Orăștie, unde 
lucrăm, are o echipă 
de fotbal, „Dacia". A- 
nul acesta a intrat in 
divizia „B“ și de aici 
au plecat și nemulțu
mirile noastre, căci a- 
tit timp cit a fost in 
„C“, contribuiam fie
care cu cit voiam. De 
cînd au „avansat", 
s-a introdus și un sis
tem de contribuție 
obligatorie. Cum se 
procedează T Ori se 
trece cu creion negru 
pe statul de plată, ca 
să poată fi șters, ori 
se anexează o pangli
că, prinsă cu agrafă, 
pentru a putea fi lua
tă jos după ce se dau 
banii".

Consiliul județean 
al sindicatelor Hune
doara ne-a răspuns 
următoarele: „în urma 
promovării echipei de 
fotbal „Dacia“-Orăș- 
tie în divizia „B“ s-a 
luat inițiativa ca fie
care angajat să con
tribuie la susținerea 
echipei din punct de 
vedere financiar. în 
acest sens, au fost 
semnate adeziuni de 
către angajați (nu 
toți angajații — n.n.) 
din unitatea respec
tivă care au fost de 
acord să contribuie 
lunar la bugetul aso
ciației sportive. în ul
timul timp, unii anga
jați sînt nemulțumiți 
de comportarea echi
pei și nu mai vor să 
plătească cotizația de 
membri susținători. 
Consiliul asociației 
sportive a stabilit să 
reînnoiască adeziuni
le membrilor susțină
tori, iar acei care nu 
mai doresc să continue 
cu plata cotizației să 
fie scoși din evidența

dfifrv, p «nspnxznomr 
membrilor susțină
tori".

Și-n acest răspuns, 
și-n altele primite în 
cazuri similare, con
statăm mari nepotri
viri în raport cu o- 
biectul sesizărilor. In 
fapt se evită recu
noașterea reținerilor, 
folosindu-se termeni 
ca „susținere benevo
lă", „contribuție la 
susținerea echipei", 
„participare la mani
festările sportive" etc. 
Nu putem decît repe
ta, spre știința tutu
ror, că asemenea slă
biciuni, asemenea ma
nifestări abuzive sînt 
reprobabile întrucit 
sint oprite orice reți
neri, fără temei legal, 
din retribuția oame
nilor muncii. Cotizația 
sportivă, contribuția, 
susținerea etc. se plă
tesc personal și numai 
de cel ce voiește, re
prezentantului respec
tivei asociații.

Ca să pretinzi, 
trebuie să și dai!

După ce își face o 
succintă autobiografie, 
tînărul Ion I. Dima 
sesizează redacția că 
unele cadre de condu
cere ale U.F.E.T
Curtea de Argeș s-au 
comportat necuviin
cios cu el și, în cele 
din urmă, i-au desfă
cut contractul de mun
că. Bineînțeles, auto
rul scrisorii face mult
uz de cuvintele etică, 
echitate, democrație 
socialistă etc., preci- 
zînd că „își dă perfect 
de bine seama de 
multitudinea îndato
ririlor ce-1 revin". 
Trebuie să spunem 
însă că, așa cum re
zultă din răspunsul 
Comitetului orășenesc 
de partid Curtea de 
Argeș, tînărul nostru 
comite o gravă eroa
re, confundînd demo
crația socialistă, spi
ritul de etică și echi
tate cu indisciplina 
și dezordipea.

Redăm, spre edifi
care, răspunsul amin
tit. Din cercetările fă
cute... rezultă că cele 
sesizate nu se confir

mă. Dima Ion a fost 
angajat, prin transfer, 
de U.F.E.T. Curtea de 
Argeș, la data de 
16 august 1976, fiind 
repartizat să lucreze 
la fabrica de PAL, 
repartizare care a fost 
refuzată de sus-numi- 
tul, afirmînd că el 
știe ce înseamnă o 
fabrică de PAL.

Față de această 
situație, conducerea 
secției energo-meca- 
nică a hotărît să i se 
dea lucru de probă 
— pentru verificarea 
cunoștințelor profe
sionale — și să fie 
examinat de comisia 
tarifară de încadrare. 
Atît executarea in
stalației de forță la 
mașina de așchiere, 
cit și răspunsurile 
teoretice date comi
siei au fost necores
punzătoare. Pe baza 
acestei situații și pen
tru refuzul de a 
lucra la fabrica 
de PAL, conducerea 
U.F.E.T. a hotărît 
desfacerea contractu
lui de muncă. Refe
ritor la discuțiile'„ne
principiale" rezultă că 
atît directorul, cît și 
ceilalți ingineri i-au 
pus în vedere să lu
creze conștiincios, să-și 
verifice atitudinea față 
de muncă și să se 
stabilească într-o u- 
nitate, deoarece, în- 
tr-o perioadă scurtă, 
i s-a desfăcut con
tractul de muncă de 
4 ori.

Desigur, este greu 
să ne pronunțăm a- 
supra oportunității 
desfacerii contractu
lui de muncă. în ce 
ne privește, sîntem 
pentru o susținută și 
convingătoare muncă 
politică, cu scopul de 
educare și transfor
mare a omului — 
sarcină centrală a or
ganizației de partid. 
Nu putem însă înche
ia aceste însemnări 
fără a-1 invita pe tî
nărul electrician să 
mediteze mai serios 
asupra propriei sale 
afirmații potrivit că
reia „își dă seama de 
multitudinea îndato
ririlor ce-i revin".

Neculal ROȘCA

turii socialiste, bucuria este șl mai 
mare.

înfloresc în Dobrogea formații ar
tistice de toate genurile și rezulta
tele obținute de ele sînt adeseori re
marcabile. Să ne referim, de pildă, 
la formația corală „Vox Maris", con
dusă de maestrul de cor al Teatru
lui liric, ansamblu laureat de mai 
multe ori la concursurile naționale 
și premiat la concursurile interna
ționale de la Gorizia (Italia) — sau la 
Ansamblul folcloric „Pandelașul" din 
Medgidia, care a fost premiat la con
cursuri naționale și internaționale din 
Spania, Franța, Grecia, Italia, Turcia. 
La aceste reușite o contribuție impor
tantă a adus dirijorul profesionist 
de muzică populară al ansamblului 
„Briulețul" din Constanța.

Sîntem. în prezent, în toiul desfă
șurării unor noi și importante ofen
sive de ridicare a nivelului activi
tății de creație. Fiecare manifestare 
artistică amatoare, care în ultimă 
instanță este tot o contribuție la dez
voltarea gustului artistic, trebuie ri
dicată, prin aportul specialiștilor. 
Fiecare manifestare a artei profesio
niste trebuie să-și găsească ecoul cit 
mai larg în rindurile maselor.

înțelegînd în acest sens esența lu
crurilor, instituțiile profesioniste de 
artă din Constanța au întreprins noi 
pași în direcția colaborării cu mișca
rea cultural-artistică de masă. în pre
zent, un număr de 15 actori sînt re
partizați pe lingă formații artistice 
amatoare din municipiu și județ. Se 
are în vedere ca, periodic, instructorii 
artistici ai formațiilor de amatori să 
vină la teatru pentru a-și Însuși une
le procedee ale montării spectacolu
lui. A fost adoptată hotărirea comu
nă a Teatrului dramatic și a teatrului 
„Fantasio" ca. prin rotație, sălile ce
lor două instituții să fie cedate unor 
formații de amatori pentru ca aces
tea să se poată confrunta, pe scene 
de prestigiu, cu publicul. Sîntem 
preocupați ca. dincolo de ceea ce s-a 
întreprins pînă acum în colaborare 
cu formațiile neprofesioniste în in- 
timpinarea centenarului independen
ței — realizarea în comun a unor 
momente dramatizate cu tematică is
torică, programe de poezie ș.a. — să 
căutăm noi forme de colaborare, pen
tru ca, și prin intermediul scenei, 
înălțătorul moment ’77 să-și găsească 
o vibrantă și caldă oglindire în con
știința maselor. Iar toate aceste ma
nifestări ne vom strădui să răspundă 
cît mai deplin prețioaselor îndemnuri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„O adevărată cintarc a României nu 
poate fi concepută și înțeleasă fără 
tumultul abatajelor din mine, al fur
nalelor, laminoarelor, utilajelor grele, 
fără freamătul muncii din industria 
electronică, din industria ușoară sau 
alimentară. De asemenea, nu poate 
fi concepută o adevărată «Cîntare a 
României» fără zumzetul tractoarelor 
și al mașinilor agricole, fără munca 
entuziastă a muncitorilor și țăra
nilor".

Dobrogea, ca toate zonele țării, ne 
oferă un minunat teren de înfăptuire 
a acestor nobile îndemnuri. De aceea, 
toți cei ce slujim arta, trăim un sen
timent de profundă satisfacție- pep- 
tru prilejul pe care partidul ni-1 
pune la îndemînă de a stimula o 
participare generală la înflorirea con
tinuă a culturii noastre noi.

Jean IONESCU
actor, 
director al Teatrului dramatic 
din Constanta

Foto : E. DlchiseanuCasa de culturâ din Suceava

Ca în fiecare an, des
chiderea stagiunii de con
certe a formațiilor mu
zicale ale Radioteleviziu- 
nii se situează printre 
evenimentele marcante 
ale vieții noastre artisti
ce, confirmînd prestigiul 
de care acestea se bucu
ră în marele dialog cu 
publicul. Simbolic, pri
mele momente muzicale 
ale programului inaugu
ral, desfășurat sub baghe
ta lui Emanuel Elenescu, 
au reunit melomanii și 
muzicienii în sonoritățile 
unice ale „Preludiului la 
unison" de George E- 
nescu.

Prezența celebrei vio
loniste Lola Bobescu re
afirmă o personalitate 
pregnantă ce argumentea
ză, prin farmec și stil, in
contestabilul succes al 
marii tradiții interpreta
tive românești. Modul in 
care a realizat „Concertul 
pentru vioară" de Beetho
ven aparține unei viziuni 
originale, ca nuanțare, 
tehnică și intonație, în 
care primatul trăirii este 
evident și convingător.

în fine, reascultarea u- 
nei partituri simfonice de 
largă accesibilitate — 
..Simfonia alpilor" de 
Richard Strauss — venea 
parcă să împlinească, în 
arcuirile sonore imaginate 
de dirijor, promisiunea 
marilor satisfacții artistice 
pe care le așteptăm de la 
actuala stagiune. în- 
tr-adevăr, ce ne promite 
Radioteleviziunea, în a- 
ceastă stagiune ?

Sarcinile ce revin Ra- 
dioteleviziunii în dome
niul educației patriotice 
și revoluționare a mase
lor de oameni ai muncii, 
a tineretului în mod spe
cial, al formării gustului 
pentru frumos, sînt multi
ple, antrenînd soluționări 
diverse, cu imediată efi
ciență în dinamica vieții 
muzicale, atît în sfera sta
giunii propriu-zise, cît și

în felul în care sînt sti
mulate și sprijinite și mo
dalitățile specifice ale 
emisiunilor de radio și 
televiziune. S-a văzut, 
din precedentele stagiuni, 
că ideea organizării unor 
cicluri atrage îndeosebi 
tineretul, precizează mai 
bine anumite coordonate 
estetice ce direcționează 
tematica fluxului concer

tare a actualității o re
găsim și în continuarea 
concertelor-dezbatere, în 
ciclul „Tribuna creației 
contemporane românești", 
precum și în prioritatea 
acordată, de-a lungul pro
gramelor stagiunii, crea
ției originale (170 de ti
tluri, din care aproape 90 
în primă audiție).

Valorificarea tradiției

STAGIUNEA MUZICALĂ
A FORMAȚIILOR
RADIOTELEVIZIUNII
Violonista Lola Bobescu — 

solista concertului inaugural

telor. Experiența aceasta, 
îmbogățită, se reflectă in 
„filmul" actualei stagiuni, 
prin continuarea unora 
dintre seriile tematice 
anterioare, la care se 
adaugă noi formule.

O primă modalitate 
este, astfel, înscrierea 
manifestărilor muzicale 
ale Radioteleviziunii prin
tre cele mai interesante 
participări Ia Festivalul 
național al educației și 
culturii socialiste „Cînta
re României" : concertul 
extraordinar „Patriei și 
partidului, cinstire", pri
ma audiție a operelor 
.,Mihai Viteazul" de Doru 
Popovici și „Baltagul" de 
Vasile Spătărelu, Concer
tul perpetuu extraordinar 
„Muzica românească de-a 
lungul veacurilor" etc. A- 
ceeași atitudine de reflec-

noastre culturale, îndru
marea publicului, in spe
cial a tineretului, spre 
comorile artei universale, 
își află in continuare o 
diversă ilustrare în pro
gramele actualei stagiuni, 
fie în ciclul „Literatura și 
muzica", dedicat dialogu
lui compozitorilor cu arta 
lui Goethe, fie în cadrul 
unor festivaluri euprinzînd 
creații ale marilor crea
tori (se continuă astfel 
ciclurile „Bach-Beetho- 
ven-Brahms“ și „Capodo
pere ale muzicii lirice", 
alături de mai multe pro
grame ale unui ciclu nou, 
„Enescu-Schumann"). Un 
proiect așteptat cu inte
res de melomani este și 
prima mare serie de con
certe camerale la Rădio- 
televiziune, sub forma u- 
nui ciclu intitulat „O is

torie a muzicii de cameră 
de la Bach la Enescu", 
reunind cele mai valoroa
se personalități interpre
tative românești.

Prezența tineretului nu 
este evidentă doar in rîn
durile publicului Studiou
lui de concerte al Radio
televiziunii. O regăsim și 
în programele stagiunii, 
prin continuarea cîtorva 
acțiuni de larg ecou, cum 
ar fi seria de concerte 
„Speranțe ale baghetei" 
(a II-a etapă de concurs 
de interpretare), „Tribuna 
tinerilor dirijori". „Tribu
na tinerilor soliști". în a- 
ceastă acțiune, ce vine să 
întregească tematica sta
giunii, sînt antrenate toa
te forțele artistice de 
care dispune Radiotelevi
ziunea, de la Orchestra 
simfonică și Orchestra de 
studio. Corul academic și 
Corul de copii, la Orches
tra de cameră, Orchestra 
de instrumente vechi, 
precum și cîteva ansam
bluri promovate în sta
giunile precedente — 
„Simfonieta" și „Pro Mo
zart". In fața acestor co
lective, majoritatea diri
jorilor și interpreților ro
mâni, un mare număr de 
oaspeți, vor aduce prino
sul unei colaborări de ca
litate, onorînd încrederea 
acordată de publicul con
certelor, dar și de publi
cul întregii țări, care ur
mărește, prin transmisii 
radio sau de televiziune, 
majoritatea programelor.

Sub semnul marilor 
manifestări cultural-edu
cative care cuprind în
treaga Românie, progra
mul stagiunii muzicale se 
înscrie/ iif coordonatele 
principale ale vieții cul
turale românești contem
porane, pe o traiectorie 
ascendentă.

Grlgore 
CONSTANT1NESCU

’FAPTUL; 
jDIVERS
| „Proba 
I de foc“

Formația civilă de pompieri 
Ia Combinatului de celuloză și 

hîrtie Dej se întorcea de la 
Cluj-Napoca. unde participase 
la un concurs de îndemînare 

Iîn... stingerea focului. La con
curs, ca la concurs : focul făcea 
parte din recuzita de speciali- 

Itate. Pe drum, la întoarcere, 
proaspeții participanți la con
curs s-au întrecut pe ei înșiși. 
In cale le-a apărut un foc 

Ide-adevăratelea. Un autoturism 
„ARO" cu butelii de aragaz era 
în flăcări. Adevărata „probă de

■ foc" au trecut-o cu succes.

' Constructorii 
I arheologi
ICupa excavatorului „mușca* 

din pămint, cam la o adincime 
de trei metri. La un moment 
Idat, în pămintul gălbui au fost 

observate cîteva obiecte ciu
date. S-au strîns la un loc, bu- 

Icată cu bucată, și au fost che
mați îndată specialiștii de la 
Muzeul de istorie din Focșani. 
Cercetarea ulterioară a obiecte- 

Ilor adunate de constructorii 
focșăneni, pe unul din șantiere
le din zona de sud a orașului, 

I confirmă descoperirea unui bo
gat material arheologic, datînd 
din epoca neolitică.

Fără 
greșeală

Iuliu Nagy este astăzi în vîr- 
stă de 71 de ani. Locuiește in 
orașul Sfîntu-Gheorghe, jude
țul Covasna. Este conducător 
auto de peste o jumătate de... 
secol I Timp de 41 de ani a 
lucrat la aceeași unitate — Fa
brica de țigarete din orașul 
Sfîntu-Gheorghe. Cu totul re
marcabil este faptul că, in a- 
ceastă jumătate de veac de me
serie, Iuliu Nagy nu a fost 
niciodată sancționat pentru nici 
un fel de abatere de la regu
lile de circulație. Veteranul vo
lanului, azi pensionar, continuă 
să circule pe drumurile publice 
cu autoturismul proprietate per
sonală. Tot fără nici o abatere. 
Drum bun și viață lungă 1

Pe calea
undelor

casnice nu avem nicăieri. Recunoaș
tem deschis...

— Bine, bine, nu e rău că recu
noașteți, dar pe noi ne interesează 
să știm de ce n-ați organizat aceste 
servicii ? într-un fel, situația dv. 
este unică în țară. Forurile locale și 
centrale v-au dat demult indicații 
și mînă liberă să organizați toate 
aceste servicii) atît de necesare popu
lației. De ce n-ați întreprins nimic ?

Redăm explicațiile tovarășilor pre
ședinte și vicepreședinte : 1) Ora
șul și construcțiile de locuințe s-au

tare impetuoasă, al cărui număr 
de locuitori, cu cerințele lor, să nu 
fi crescut rapid și foarte rapid ? 
Firește că nu. Și. cu toate acestea, 
puține uniuni județene ale coopera
ției meșteșugărești se află într-0 
situație similară cu a celei din Vas
lui. în cele mai multe părți, por
nind de la necesitatea de a-și orga
niza serviciile, in funcție de cerin
țele locuitorilor, cooperația a des
chis, cu forțe proprii, localuri noi, a 
folosit fiecare metru pătrat de clădi
re in mod judicios și cu bune efecte

Autocritica formală nu poate aduce 
nici un serviciu serviciilor publice 

------------- In unități meșteșugărești din Vaslui -------------

Inginerul agronom Radu Bra- 
tu din Constanța se poate min- 
dri cu frumoasa'performanță de 
a avea numeroși prieteni pe 
toate meridianele globului. Pri
eteni pe care nu i-a văzut 
odată, dar cu care discută 
vent despre una, despre 
după ce, in prealabil, in 
zi, li se adresează uneori 
„Bună seara" sau „Bună dimi
neața", din cauza diferenței 
mari de fus orar care ii des
parte. Convorbirile au loc pe 
calea undelor. Inginerul Radu 
Bratu nu este numai un bun 
specialist in irigații, unde iși 
desfășoară activitatea, ci și in... 
cîmpul radiofoniei. Ca membru 
al radioclubului din Constanța, 
el deține nu mai puțin de 13 
titluri de campion republican și 
5 titluri ciștigate in competiții 
internaționale. La mai multe !

nici- 
frec- 
alta, 

plină 
cu

• TELEORMAN. A apărut un nou 
număr din „Carnetul agitatorului" 
editat de secția de propagandă a 
comitetului județean de partid de; 
dicat, de această dată, activității 
consiliilor de control muncitoresc. 
La Întreprinderea mecanică din Ro
șiorii de Vede a avut loc o dezbatere 
privind educația politică și cultura 
socialistă ca preocupare a organi
zațiilor de partid. Trei brigăzi ști
ințifice s-au deplasat la Troianu, 
Mavrodin și Siliștea Nouă • 
BRĂILA. La Clubul „Progresul" 
s-a deschis expoziția de pictură a 
Școlii populare de artă (clasa prof. 
Vespasian Lungu). în sala teatru
lui de amatori a casei municipale 
de cultură, cercul „Satiricon" a or
ganizat o întilnire a epigramiștilor 
din București, Iași, Ploiești, Pitești,

Timișoara și Brăila, sub genericul 
„Nici muncă fără pîine, nici pîine 
fără muncă". Constructorii de exca
vatoare au ascultat expunerea „Scri
itorii și războiul de independență". 
La Salcia-Tudor, Cuza Vodă, Uni
rea, Urleasca șt Silistraru au luat 
ființă cercuri literare ; la Unirea și 
Valea Cinepii — cercuri foto • 
CLUJ-NAPOCA. Expoziția grafi
cianului Gy. Szabo Bela („125 de 
pasteluri"), cea a studenților din 
anii II și III ai Institutului de artă 
plastică „Ion Andreescu", a tînă- 
rului sculptor Liviu Mocanu — sînt 
cele mai recente evenimente plas
tice ale municipiului • VÎLCEA. 
„1877 — în județul Vilcea" este 
.titlul unui volum care cuprin
de peste 400 de documente ine
dite, descoperite pe plan local.

La Vaslui, pe strada gării, se află 
o clădire pe al cărei perete exte
rior sint scrise două cuvinte : 
„Uz casnic". Desigur, cetățeanul 
de pe stradă nu prea înțelege 
despre ce este vorba. Dacă in
tră însă in clădire, începe să se 
dumirească. Acolo dă de cîțiva oa
meni și de nenumărate articole de 
uz casnic defecte, de mașini, scule 
și materii prime, toate într-o neorîn- 
duială de talcioc. Meșterul explică 
rostul acestei zise unități publice :

— Reparăm aici orice fel de arti
cole de uz cas
nic : biciclete (I), 
motociclete (!), 
fiare de călcat, 
frigidere, aspi
ratoare, ascuțim 
obiecte tăioase, 
facem chei și„. 
Și facem orice.

— Sinteți mulți, 
pesemne.

— Da’ de unde! 
Sîntem în total 
patru : doi sînt 
ucenici, al treilea 
e sudor, iar al
patrulea sînt eu, care fac de toate.

La sediul uniunii județene a coo
perativelor meșteșugărești am avut 
ca interlocutori pe tovarășii Mihai 
Vîrnă — președinte, și pe Lucian 
Boghiu — vicepreședinte.

— Recunoaștem, fără nici o reți
nere — ne-a spus președintele — că 
rețeaua unităților de servire publică 
din oraș nu poate să facă față nici 
pe departe solicitărilor. La fel se 
petrec lucrurile și in orașele Ne
grești, Huși și Bîrlad. Dv. ne sesi
zați faptul că unitatea „Uz casnic" 
este organizată și încadrată ne
corespunzător. Este adevărat, dar 
bine că o avem și pe asta, așa 
cum e, pentru că alte ser
vicii ne lipsesc cu desăvîrșire. De 
pildă, pentru curățat și spălat hai
ne, alte lucruri din casă, cetățenii 
apelează (prin noi) la... Iași. în une
le orașe nu există unități pentru 
confecționat articole de galanterie, 
de făcut măcar perii, pensule și bi
dinele, pentru jucării, corpuri de 
iluminat, pentru confecționat arti
cole din cauciuc, mase plastice sau 
os, lentile, produse cosmetice, lacuri 
și Vopsele, iar servicii pentru munci

dezvoltat atît de repede, îneît n-am 
avut timp să punem la punct, in 
același ritm, și rețeaua unităților de 
servire publică ; 2) înainte de mo
dernizarea orașului, de apariția noi
lor unități economice, pe teritoriul 
orașului Vaslui erau prea puține 
ateliere meșteșugărești. Deci, am 
plecat de la puțin ; 3) consiliile 
populare din județ nu ne-au pus la 
dispoziție, de-a lungul anilor, nici 
un fel de spațiu necesar organizării 
serviciilor publice. Așa se explică, 
în mare parte, faptul că la Ne
grești, de exemplu, din 80 de acti
vități necesare publicului n-am or
ganizat decît 40 1 Că la Vaslui din 
135 de activități necesare n-avem 
organizate nici 90...

Desigur, orașul n-a avut, cu ani 
în urmă, prea multe ateliere mește
șugărești. Numărul locuitorilor lui, 
datorită fabricilor construite în a- 
ceastă parte a țării, a crescut re
pede. Consiliile populare n-au prea 
ajutat cooperația cu spații pentru 
organizarea serviciilor. Dar există 
oare puține orașe în țară care să fi 
fost în aceeași situație ? Există 
oare oraș care să nu fi cunos
cut, ca și Vasluiul, o dezvol

economice, iar la nevoie a folosit pe 
scară largă munca la domiciliu, or
ganizarea serviciilor în două și chiar 
în trei schimburi. Așa a procedat, 
de exemplu, cooperația meșteșugă
rească din Argeș, care, fără a bene
ficia de prea multe spații noi, răs
punde acum prompt cerințelor popu
lației și are o situație economică 
dintre cele mai bune. Toate unită
țile acestei uniuni (și ale altora) lu
crează însă in două schimburi, iar 
munca la domiciliu este larg răspîn- 
dită. Numai pe baza acestor două 
inițiative, o mulțime de spații bune 
de lucru au fost eliberate și s-au 
organizat acolo servicii noi, necesare 
populației. Am dat numai un exem
plu, dar se pot da zeci și zeci. La 
Vaslui însă, orice activitate nouă 
trebuie „plasată" neapărat într-o... 
nouă clădire. In multe orașe țesutul 
covoarelor, activitate rentabilă, se 
face acasă la cooperator, cu chel
tuieli de regie minime, dar la 
Vaslui această activitate se lăfăie în 
mari spații din complexul de ser
vire nou construit. La fel s-a pro
cedat în cazul confecționării trenin
gurilor, al altor activități specifice 
cooperației. în multe județe, activi

tatea — și ea foarte bănoasă — de 
împletituri de nuiele a cunoscut o 
puternică dezvoltare, iar mărfurile 
rezultate sînt căutate atît la noi, cit 
și in alte țări. Unde fac cooperatorii 
coșurile de nuiele ? în vreun com
plex nou, echipat cu cele mai mo
derne utilaje ? Nu, le confecționează 
la ei, la domiciliu. La Vaslui însă, 
cel mai bogat județ din țară in pro
ducerea răchitei, această activitate 
nu este organizată (răchita Se vin
de altor județe) pentru că orașul 
n-are... spații de lucru !

Iată doar cîte
va dintre aspec
tele pe care to
varășii președin
te și vicepre
ședinte au „o- 
mis“ să le aducă 
în discuția noas
tră. Ne-au lăsat 
să înțelegem că 
lipsa serviciilor 
publice pe care 
populația le tot 
așteaptă s-ar da
tora doar lipsei 
spațiului de lu

cru. Dar, cum spuneam, în multe 
localități nu se așteaptă sosirea „mi
lioanelor salvatoare", ci se organi
zează serviciile și cu forțe locale, se 
extind pe baza muncii la domiciliu, 
folosindu-se la maximum fiecare 
metru pătrat din actualele clădiri, 
redistribuindu-se și reprofilîndu-se 
rețeaua actuală în funcție de cerințe.

Nu ne propunem să dăm aici su
gestii, dar, in mod sigur, cooperația 
meșteșugărească din Vaslui va tre
bui, cu ajutorul UCECOM, al orga
nelor locale, să-și reanalizeze pro
pria activitate, să facă eforturi pen
tru alinierea ei la necesitățile publi
cului, pentru rentabilizarea tuturor 
activităților pe care le are. Cu atît 
mai mult, cu cît, deocamdată, la 
prestări de servicii, uniunea județea
nă nu încasează, anual, decît 208 lei 
pe locuitor, față de 450 lei media pe 
tară, în timp ce dispune de stocuri 
de materii prime în valoare de mul
te milioane de lei — unele dintre 
stocuri datind de ani de zile — iar 
în județ există suficientă mină de 
lucru pentru organizarea unor acti
vități necesare populației.

Gh. GRAURE
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pe cit de frumoase, pe 
periculoase se dovedesc 
ghivecele puse la intim- 
pe buza

trecător i-a 
ghiveci

balcoanelor, 
căzut un 
drept in

Ghiveciul 
de la etaj

Ți-e mai mare dragul să vezi 
balcoanele blocurilor pline cu 
flori. In unele părți, par adevă
rate grădini suspendate.

Dar, 
atit de 
uneori 
plare 
Unui
asemenea 
cap și omul n-a mai putut fi 
salvat. Elena Pascu a avut „no
roc" — cum ne scrie ea cuvin- 
tui respectiv intre ghilimele. 
In timp ce trecea pe strada Pa
ris din Timișoara, ducindu-și 
copilul la școală, s-a pomenit 
cu un ghiveci cit toate zilele 
căzut de la etajul patru al unui 
bloc. A fost lovită la picior.

Flori e bine să avem — și 
încă multe — dar să ne gindim 
și cum le punem, ca să ne aducă 
numai bucurii.

„Asociația montagnarzilor vilceni" 
a prezentat, sub genericul „Contri
buții la istoria patriei", o proiecție 
de diapozitive realizate pe șantierul 
arheologic ăl cetății dacice de la Oc- 
nița-Buridava • NEAMȚ. A patra 
ediție a Bienalei de artă plastică 
„Lascăr Vorel" a fost inaugurată 
prin vernisajul expoziției de pic
tură, sculptură și grafică „Lupta 
pentru independența națională — 
permanență a istoriei poporului 
român". La cluburi, în unități eco
nomice, în școli, la căminele cultu
rale din județ vor fi deschise alte

12 expoziții, unele dintre ele itine
rante • VASLUI. Faza de masă a 
concursului de educație patriotică 
„Orașul Vaslui — istorie și con
temporaneitate" a reunit peste 5 000 
de tineri participanți. Teatrul de 
păpuși din Vaslui, formație meto
dică, prezintă la sate spectacole în
soțite de discuții cu activiștii cul
turali • IAȘI. Clubul „Prietenii 
muzicii" și-a reluat activitatea prin- 
tr-o audiție pe discuri din creația 
lui George Enescu, prezentată de 
prof. George Pascu. „Cinstea, co
rectitudinea, principialitatea" se nu

mește ciclul de acțiuni cultural- 
educative de masă inaugurat la în
treprinderea „Tehnoton" din Iași. 
Galeriile „Cronica" prezintă expo
ziția artistului Radu Ceontea din 
Piatra Neamț ; la Casa universita
rilor expune pictorița Anca Bodes- 
cu-Dramu, creatoare de modele la 
întreprinderea de mătase „Victoria" 
• HUNEDOARA. La Deva s-a des
fășurat sesiunea științifică „Valori 
ale patrimoniului cultural-national 
pe teritoriul județului Hunedoara". 
Sub genericul „Stindard de liber
tate", la Orăștie, Hunedoara. Petro
șani și Deva au avut loc concerte 
corale ale unor formații locale și 
din județele Cluj, Prahova, Arad. 
Festivalul dansului tematic „Liberi 
in cuget și-n simțiri" a reunit an

sambluri din Oradea, Lugoj, Re
șița, Brăila, Hunedoara, Deva și 
Căzănești • BUZĂU. Consiliul ju
dețean al Organizației pionierilor, 
inspectoratul școlar, cu sprijinul 
aparatului de justiție și miliție 
au organizat un ciclu de dez
bateri pe tema cunoașterii și apli
cării legilor țării, desfășurat în opt 
din cele mai importante centre co
munale. Pînă la sfîrșitul anului vor 
fi cuprinse toate localitățile • SU
CEAVA. Festivalul filmului științi
fic, desfășurat în județ, va prezenta 
320 de filme documentare și docu- 
mentar-științifice in cadrul a 120 de 
acțiuni politico-educative (dezbateri, 
informări, simpozioane, conferințe, 
concursuri „Cine știe cîștigă").

Corespondenții „Scînteii"

În loc de 
„sărut mîna“

Cu ani în urmă, văzînd că pă
rinții s-au despărțit și l-au 
lăsat pe Ionel de izbeliște, bu
nica l-a luat pe nepoțel și l-a 
crescut, cum a putut, pînă s-a 
făcut mare. Cînd s-a făcut 
mare, Ion Dumitrache i-a mul
țumit bunicii, i-a spus că n-o să 
uite niciodată binele făcut și a 
plecat prin părțile Aradului.

Deunăzi, trecînd 
prin Tg. Jiu, I.D. 
aminte de bunica și, împreună 
cu un prieten al său, au coborît 
în gară și s-au dus în satul Ciu- 
perceni s-o viziteze. Cum era 
trecut de miezul nopții și ne- 
spunînd cine este, bunica nu 
i-a deschis. „Nepoțelul" de altă
dată, azi vlăjgan cît un munte, 
a sărit gardul, s-a urcat pe 
casă și a coborît prin pod drept 
în odaia bunicii, căreia, în loc 
de „săru’ mina, mamă mare", 
i-a strigat ca un apucat : „Ba
nii sau viața". A răscolit toată 
casa și, pentru că n-a găsit 
decît 110 lei. pe care i-a luat, 
bineînțeles, a lovit-o pe bătrînă. 
Deși totul s-a petrecut pe întu
neric, bătrîna i-a recunoscut vo
cea — că doar ea îl crescuse — 
și. cu durere în suflet a anun
țat a doua zi miliția. Fapta va 
fi judecată.

cu trenul 
și-a adus

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii''

I
I
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Tovarășului FRANQOIS MITTERRAND
Prim-secretar al Partidului Socialist Francez

Stimate tovarășe Mitterrand,

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
vă adresez felicitările mele cordiale și cele mai bune urări de fericire, 
sănătate și de noi succese în activitatea consacrată cauzei păcii, democrației 
și socialismului.

Folosesc .acest prilej pentru a reafirma dorința dezvoltării pe mai departe 
a bunelor _ relații existente intre partidele noastre, în interesul prieteniei 
și colaborării dintre țările și popoarele noastre, al păcii, cooperării și 
progresului în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Adunarea festivă din Capitală 
consacrată Zilei Armatei 

Republicii Socialiste România
Luni a avut loc în Capitală adu

narea festivă consacrată Zilei Arma
tei Republicii Socialiste România.

La adunare au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale, Teodor 
Coman, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul de interne, Ion Din- 
că, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București ăl P.C.R., primarul 
general al Capitalei, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții centrale și 
organizații obștești, veterani din răz
boiul antifascist, generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri, repre
zentanți ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, oameni 
ii muncii din Capitală.

Au participat, de asemenea, ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice la București.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Despre semnificația Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România a vor
bit generalul-locotenent Ion Horto- 
pan, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major.

Au rostit cuvîntări de salut ingi
nerul Sergiu Iliescu, secretarul comi
tetului de partid și comandantul 
gărzii patriotice de la întreprinderea 
de mașini grele București, Gheorghe 
Pavel, locțiitor al secretarului comi
tetului U.T.C. și comandant al for
mațiunii de pregătire a tineretului

■ntru apărarea patriei de la uzina 
.3 August", și generalul-maior in 

rezervă Costachi Mîndru, veteran din 
războiul antifascist.

★
Ministrul Apărării Naționale, ge

neral-colonel Ion Coman, a oferit 
luni un cocteil cu prilejul Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Teodor Coman, Ion Dincă, Virgil

Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, membri ai con
ducerii Ministerului Apărării Națio
nale. foști comandanți pe frontul 
antihitlerist, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai unor insti
tuții și organizații obștești, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte atașați militari acre
ditați în țara noastră.

★
Cu prilejul Zilei Armatei Repu

blicii Socialiste România, luni dimi
neața, la Monumentul eroilor pa
triei și la cimitirul militar „Ghen- 
cea“ din Capitală au fost depuse 
coroane de flori din partea Minis
terului Apărării Naționale și Minis
terului de Interne, precum și din 
partea Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist.

De asemenea, la Monumentul e- 
roilor sovietici din Capitală au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Ministerului Apărării Naționale și a 
Comitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist.

La solemnitate au participat gene- 
ralii-colonei Sterian Țîrcă, Marin Ni- 
colescu și Vasile Ionel, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, gene
ralul-locotenent Alexandru Dănescu, 
adjunct al ministrului de interne, 
generalul de armată Ion Tutoveanu, 
generalii de armată în rezervă Du
mitru Dămăceanu și Vasiliu Răș- 
canu, generalul-colonel în rezervă 
Radu Niculescu-Cociu, generali ac
tivi și în rezervă, ofițeri, pionieri.

La Monumentul eroilor sovietici 
au fost de față B.I. Minakov, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice la București, membri 
ai ambasadei.

După depunerea coroanelor, parti- 
cipanții la solemnități au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
eroilor căzuți în luptele pentru eli
berarea patriei.

Coroane și jerbe de flori au fost 
depuse și la celelalte monumente și 
cimitire din țară ale ostașilor români 
și sovietici căzuți în războiul anti
fascist.

(Agerpres)

Cronica zilei
Protocol româno-mongol. 

în urma tratativelor care au avut 
loc la București, la 25 octombrie s-a 
semnat Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pentru anul 
1977 între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă. 
Protocolul prevede creșterea în con
tinuare a livrărilor reciproce de 
mărfuri între cele două țări.

Partea română va livra în R.P. 
Mongolă aparate de măsură și con
trol, medicamente, produse chimice, 
mobilă și alte produse ale industriei 
lemnului, tricotaje, încălțăminte, di
verse bunuri de consum. Partea 
mongolă va livra în Republica So
cialistă România piei brute și prelu
crate, lină, pâr de animale, confecții 
din piele, diverse bunuri de consum.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
mongolă de D. Terensanjaa, adjunct 
al ministrului comerțului exterior. 
La semnare a fost prezent J. Nia- 
maa, ambasadorul R.P. Mongole la 
București, funcționari superiori din 
M.A.E. și membrii celor două dele
gații.

Vicepreședintele Comisiei
economice O.N.U. pentru
Europa, Cornelio Sommaruga, mi
nistru plenipotențiar, șef de divizie 
în Departamentul elvețian al eco
nomiei publice, care a efectuat in 
România o vizită la invitația Minis
terului Afacerilor Externe, a părăsit, 
la 25 octombrie, țara noastră. Cu 
ocazia vizitei, oaspetele a avut con
vorbiri cu membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe. Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
și Camerei de Comerț și Industrie. 
S-a efectuat un schimb de păreri cu 
privire la stadiul actual și perspectiva 
dezvoltării relațiilor dintre România 
și Elveția, precum și asupra unor 
probleme internaționale actuale, de 
interes comun. S-a efectuat, de ase
menea, un schimb de păreri privind 
activitatea Comisiei economice a
O.N.U. pentru Europa.

în încheierea vizitei în țara noas
tră, oaspetele a fost primit de 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe.

Telegrame. Ministrul afaceri
lor externe, George Macovescu, a tri
mis ministrului iranian al afacerilor 
externe, Abbas Aii Khalatbari, o te
legramă de felicitare cu ocazia Zilei 
naționale a Iranului, iar cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Austria, o 
telegramă de felicitare ministrului fe
deral al afacerilor externe, dr. Willi
bald Pahr.

ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

Fxpplpntpi Snip
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele Federal al Republicii Austria
VIENA

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Austria vă adresez. în numele po
porului român și al meu personal, călduroase felicitări și sincere urări de fe
ricire personală, de pace și progres pentru poporul austriac prieten.

îmi exprim convingerea, că bunele relații dintre România și Austria se 
vor dezvolta și in viitor in interesul popoarelor noastre, al păcii și al co
laborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Efigii contemporane in Niederosterreich
Niederosterrelch, sau Austria de 

jos, este cel mai întins dintre lan
durile austriece. Ținut de obirșie 
al celebrelor valsuri vieneze, regiu
ne bogată in obiective turistice de 
prim rang, între care vestita pădu
re vieneză și Valea Wachau — unu] 
din cele mai pitorești locuri străbă
tute de Dunăre — puternică zonă 
industrială. Austria de jos se pre
zintă cu o carte de vizită presti
gioasă în cele mai diverse dome
nii. Drapelul roșu-alb-roșu al 
Austriei își are originea în culorile 
de pe blazonul vechii familii Poi- 
gen-Wiltperg, din 
acest ținut. în 
micul castel Eich- 
buchel din acest 
land a fost pro
clamată, imediat 
după cel de-al doilea război mon
dial. renașterea Republicii inde
pendente a Austriei. în centrul te
ritoriului landului, dar ca land 
aparte, se află Viena. capitala țării, 
în sfirșit, frumusețile naturale ale 
Austriei de jos rivalizează cu cele 
ale Tirolului și Salzburgului, roa
dele podgoriilor sale cu cele ale 
Burgenlandului, iar monumentele 
sale baroce se numără printre cele 
mai faimoase vestigii de artă ve
che ale țării.

Ponderea specifică a landului in 
economia națională urmează să spo
rească sensibil în anii ce vin. Con
strucția barajului de pe Dunăre, de 
la Melk, ce va fi încheiată la în
ceputul anilor ’80, ca și realizarea 
proiectului de canal Rin—Main— 
Dunăre sînt de natură să imprime 
noi impulsuri dezvoltării landului, 
sub raport industrial, al comerțului, 
navigației și turismului. Către est. 
în zona Marchfeld, se profilează la 
orizont siluetele instalațiilor de fo
raj, care exploatează una din marile 
surse potențiale de bogății ale țării

NOTE DE DRUM

— apreciabilele zăcăminte petroli
fere de la Zisterdorf.

O agricultură modernă se dezvol
tă in ținutul Waldviertel, sub triplu] 
aspect al culturii cerealelor, silvi
culturii și viticulturii.

Cutreierînd meleagurile Austriei 
de jos, poposind in micile așezări 
ce o populează, călătorul român va 
încerca satisfacția de a întîlni măr
turii emoționante de istorie a Ro
mâniei. în muzeul roman de la 
Carnuntum se păstrează, pe o pia
tră tombală, numele, cu valoare 
simbolică, Dacus peregrinus, ca și 

alte vestigii preți
oase ale civiliza
ției daco-romane. 
Iar în ținutul 
Marchfeldului sint 
păstrate cu gri

jă. cu sentimente de caldă priete
nie, mormintele eroilor români ce 
au căzut aici în anii celui de-al 
doilea război mondial în lupta îm
potriva fascismului.

în cimpiile și pe dealurile do- 
moale ale Austriei de jos, în pădu
rile și viile sale, în micile orășele 
rămase parcă neschimbate de seco
le, ca și în noile centre ale 
constelației industriale a landu
lui, imaginea Austriei contem
porane se exprimă sugestiv, ca 
într-o fericită metaforă ce fixează 
chipul unei țări cu care România 
de azi cultivă relații de bună în
țelegere și rodnică colaborare, în 
evoluția cărora un rol determinant 
a avut vizita președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Austria — relații ce răspund as
pirațiilor de pace și progres ale 
ambelor popoare, intereselor des
tinderii și cooperării prietenești in 
Europa centrală și pe întregul con
tinent.

Comeliu VLAD

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IRANULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
TEHERAN

Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperiale, 
Ziua națională a Iranului, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele 
poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de 
sănătate și fericire, iar poporului iranian multă prosperitate.

Exprimînd deosebita satisfacție pentru mersul mereu ascendent al 
raporturilor româno-iraniene, sînt convins că, acționînd în spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor convenite împreună, relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște și in viitor o continuă dez
voltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului AMIR ABBAS HOVEYDA
Prim-ministru al iranului

TEHERAN
Ziua națională a Iranului îmi oferă deosebita plăcere de a adresa 

Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate și fe
ricire personală, de bunăstare și progres pentru poporul iranian prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Au încheiat recoltarea legumelor, 
cartofilor și fructelor

Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Prahova au reușit să termine 
recoltarea fără pierderi a întregii 
producții de legume, cartofi și fructe, 
iar la struguri să strîngă producția 
în proporție de sută la sută în I.A.S. 
și 98 la sută în C.A.P. Ei au realizat, 
peste prevederi, 2 300 tone de fructe 
și 1 500 tone de struguri. Produsele 
recoltate au fost sortate și depozitate 
în bune condiții. De asemenea, s-a 

ntinuat însămînțarea griului, ur- 
md ca, în cursul zilei de 25 oc- 

j nbrie. Ș'â încheie și această impor
tantă lucrare pe toate cele 37 000 de 
hectare planificate.

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se arată, intre 
altele, că acest succes este rezultatul 
entuziasmului cu care toți oamenii 
muncii din județ au răspuns chemă
rii adresate de secretarul general al 
partidului de a se mobiliza toate for
țele pentru strîngerea în cel mai 
scurț timp și fără’ pierderi a recoltei 
de toamnă. în continuare, se spune 
in telegramă, se depun eforturi sus
ținute pentru terminarea recoltării 
sfeclei de zahăr și a porumbului, 
precum și pentru executarea lucră
rilor de toamnă.

Seară culturală. Luni seara> 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din 
Capitală a avut loc o seară cultu
rală consacrată Zilei naționale a 
Iranului.

Cu acest prilej, Viorel Bageacu, 
lector la Universitatea din București, 
a susținut conferința ,.De la vechile 
capitale iraniene la Teheranul con
temporan", după care a fost prezen
tat un program de filme documentare 
iraniene.

Au participat loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., Stanciu Stoian, secre
tar al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai ministerului Afacerilor 
Externe și ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, personalități ale 
vieții noastre cultural-artistice, un 
numeros public.

Au fost prezenți Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București, 
membri ai ambasadei.

t V
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „Operațiunea Coc

kleshell". Regia : Josă Ferrer.
12,10 Baladă pentru acest pămlnt.
13,00 Tineri soliști de muzică populară. 
13,25 Telex.
13.30 închiderea programului.
16.00 Teleșcoală. " --
16.30 Curs de limbă engleză.
17.00 Telex.
17,05 Amfiteatrul cărților.
17.30 Austria — tradițional șl modern. 

Reportaj.
17,45 Pagini din muzica românească 

contemporană.

18,05 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.35 Itinerar Iranian — Teheran.
19,05 Telecronlcă pentru pionieri.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Să muncim și să trăim în chip co

munist — emisiune pentru tineret.
20,25 Festivaluri internaționale de muzi

că ușoară ’76.
20,45 Seară de teatru ; „A doua linie4* 

de Tudor Negoiță. Premieră TV.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Ora științei și tehnicii.
20.40 Formații camerale românești.
21.15 Telex.
21,20 Reportaj bucureștean.
21.40 Vîrstele peliculei.

Pe traiectoriile
Leagăn al unei străvechi civiliza

ții. Iranul de azi înfățișează lumii 
imaginea unei țări angajate pe 
traiectoria unei viguroase dezvol
tări economico-sociale. Procesul 
prefacerilor înnoitoare, care au mo
dificat radical fizionomia Iranului, 
a fost inițiat în 1963, de către 
șahinșahul Mohammad Reza Pahla
vi Aryamehr, prin aplicarea unui 
program de reforme menite să per
mită valorificarea superioară a 
imenselor bogății naturale și recu
perarea în acest fel a rămînerii in 
urmă moștenite de la trecut. Națio
nalizarea pădurilor și a resurselor 
de apă, reconstrucția urbană și ru
rală, reforma agrară și îndeosebi 
preluarea controlului deplin asupra 
principalei bogății naționale — pe
trolul — sînt verigile esențiale ale 
ansamblului de măsuri care au fă
cut posibilă impetuoasa industriali
zare a țării.

Rezultatele eforturilor depuse în 
acest sens sînt deosebit de eloc
vente. In ultimii ani au fost ridica
te numeroase și importante obiecti
ve industriale în cele mai diverse 
ramuri. Este vorba de marile între
prinderi din sectorul petrochimiei, 
construcției de mașini, siderur
giei. energeticii, electronicii, indus
triei ușoare și altele. Alte obiective 
de mare anvergură se află in curs 
de construcție, conform prevederilor 
actualului plan cincinal (1973—1978). 
Nu de mult a început să producă 
Uzina de îngrășăminte chimice din 
Shiraz, care, în final, va avea o 
capacitate de 900 000 tone pe an, iar 
pină la sfîrșitul acestui an urmea
ză să intre în faza de producție 
noul complex siderurgic de la 
Ahwaz (320 000 tone de oțel pe an), 
în timp ce avansează lucrările unui 
alt proiect in această ramură, pre
văzut să producă 5 milioane tone 
ide oțel pe an. Acestor obiective li 
se va alătura, pînă în 1980, comple
xul petrochimic de la Bandar- 
shapour, pentru a cărui construire 
se vor investi 1.8 miliarde dolari, 
urmind să aibă o capacitate de 3,5

industrializării
milioane tone pe an. Avansează, 
totodată. în ritm susținut electrifi
carea căilor ferate și extinderea 
flotei navale. Pe de altă parte, se 
află în curs de realizare un pro
gram pe termen lung privind con
strucțiile de locuințe.

Opinia publică din țara noastră 
urmărește cu simpatie eforturile 
poporului iranian în direcția dez
voltării economice și sociale. Succe- 
dind unor bogate tradiții de legă
turi prietenești, între România și 
Iran s-a dezvoltat, în mod deosebit 
în anii din urmă, o colaborare tot 
mai largă și rodnică.

O contribuție hotărîtoare la evo
luția continuu ascendentă a legătu
rilor de prietenie și conlucrare 
dintre cele două țări și popoare au 
adus, așa cum se știe, vizitele reci
proce întreprinse în Iran de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și în 
România de șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. Desfășu- 
rindu-se întotdeauna într-o am
bianță de caldă cordialitate și sti
mă reciprocă, aceste întîlniri au 
așezat temelii puternice și au des
chis orizonturi largi colaborării 
româno-iraniene. Evoluția fructu
oasă a acestor raporturi este ilus
trată de faptul că volumul schim
burilor economice, care s-au cifrat 
anul trecut la 400 milioane dolari, 
urmează să atingă 1 miliard de 
dolari în 1980. Se extinde continuu 
cooperarea, materializată în con
struirea de către specialiștii români 
și cei iranieni a unui șir de obiec
tive importante in țara prietenă.

Fără îndoială că dezvoltarea In 
ritm susținut a economiilor Româ
niei și Iranului oferă mereu noi și 
multiple posibilități de lărgire și 
intensificare a colaborării reciproce, 
aceasta corespunzind intereselor 
ambelor țări și popoare, cauzei ge
nerale a păcii șl conlucrării inter
naționale.

Vasile OROS

vremea
Ieri in țară : Cerul a fost mai mult 

acoperit in sudul șl estul țării șl varia
bil, mal mult senin in celelalte regiuni. 
Local în Transilvania s-a produs ceață. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, cu 
intensificări temporare in sudul Bana
tului, sudul Transilvaniei și Delta Du
nării. Temperatura aerului a marcat o 
creștere in nord-vestul țării. La ora 14 
valorile termice erau cuprinse între 1 
grad la Rădăuți și Suceava și 16 grade 
la Cîmpenl. In București : Cerul a fost 
acoperit. Vîntul a suflat in general slab. 
Temperatura maximă a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
26 și 29 octombrie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor la în
ceputul intervalului, apoi se va răci in 
jumătatea de nord-vest a țării. Cerul 
va fi variabil, mal mult noros în Cri- 
șana, Banat, Muntenia, Oltenia și sudul 
Dobrogei, unde vor cădea ploi locale. 
Vîntul va sufla în general slab In pri
mele zile, apoi va prezenta intensificări 
pînă la 30—40 kilometri pe. oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, mal coborite 
în depresiunile din estul Transilvaniei, 
unde condițiile atmosferice rămîn favo
rabile producerii brumei, iar cele maxi
me vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri, ceață sla
bă dimineața și seara. In București : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii slabe. Vînt 
moderat. Ceață slabă dimineața și seara.

PRONOEXPRES
Ciștigurile tragerii din 20 octombrie 

1976
EXTRAGEREA I : cat. 1 : 1 va

riantă 50% a 40 353 lei ; cat. 2 : 1 va
riantă 50% a 13 451 lei și 4 variante 
25% a 6 726 lei ; cat. 3 : 5,95 a 6 782 
lei ; cat. 4 : 42,40 a 952 lei ; cat. 5 : 
139,25 a 290 lei ; cat. 6 : 4 036,35 a 
40 lei.

EXTRAGEREA A Il-a Cat. B : 
10,40 variante a 5 306 lei ; cat. C : 
25,55 a 2160 lei ; cat. D : 1 295.15 a 
60 lei ; cat E : 116,55 a 200 lei ; cat. 
F : 2 294,15 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 352 811 
Iei.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

aduce la cunoștință celor interesați 
că sîmbătă, 30 octombrie 1976. ora 
15,00, va avea loc în studioul Televi
ziunii tragerea de amortizare lunară 
a asigurărilor mixte de viață. Pen
tru ca și polița dumneavoastră de 
asigurare să participe la această tra
gere, este necesar să achitați primele 
de asigurare la termenele stabilite.

Universitatea cultural- 
științifică din București, cea 
mai mare instituție cu acest profil 
din țară, și-a inaugurat cursurile a- 
nului de studiu 1976—1977 printr-o 
festivitate desfășurată, luni după- 
amiază, Ia Sala mare a Palatului 
republicii.

„Raporturi culturale, lite
rare și lingvistice româno-
iugoslave" ~ pe această temă, în

cadrul acțiunilor prevăzute de Acor
dul cultural dintre România și Iugo
slavia, in perioada 21—25 octombrie 
Facultatea de limbi slave a Univer
sității din București a organizat un 
simpozion. Timp de cinci zile, pro
fesori, cercetători și specialiști din 
mai multe centre universitare din
România și Iugoslavia au abordat, 
în 85 de comunicări prezentate, as
pecte inedite ale legăturilor de lim
bă, literatură, cultură și folclor din
tre cele două țâri. Pentru mai buna 
cunoaștere a realităților din țara 
noastră, oaspeții au vizitat mai mul
te obiective culturale din Capitală, 
au făcut excursii de documentare la
Tirgoviște și Brașov.

Premiere. Luni seara’ la cine_ 
matograful „Patria" din București a 
fost prezentat, în premieră, filmul 
artistic „Tănase Scatiu".

în aceeași seară a avut loc și pre
miera filmului documentar „Ecou 
vizual", realizare a Centrului de pro
ducție cinematografică „București".

(Agerpres)
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REVISTA COMPETIȚIILOR
• Handbalul cere pe mai departe o pregătire fizică impecabilă
• Crosurile — teren prielnic pentru selecția alergătorilor de fond

• în fotbal, nimic nou : același joc liniștit și fără grabă...
în campionatul de handbal se 

vede că H.C. Minaur n-a atins încă 
o valoare de ânsamblu care să-i per
mită o întrecere de la egal la egal 
cu Steaua. Duminică, la București, 
în aer liber : Steaua — Minaur 
28—18. Un fapt remarcabil — Miro- 
niuc a înscris zece goluri față de 
cele șase ale fostului jucător băimă- 
rean, astăzi handbalist cu renume, 
Ștefan Birtalan. Problema închegării 
altor echipe tari pe lingă cele două 
din București rămîne în actualitate 
și se cere rezolvată dacă vrem să 
apropiem nivelul unor meciuri din 
campionat de cerințele handbalului 
contemporan. Recenta eliminare a 
echipei Dinamo București din „Cupa 
cupelor" ne atrage atenția că forța 
echipelor de club este în scădere, 
nu mai satisface, în special pe plan 
atletic, necesitățile performanței.. 
Handbaliștii români cuceriseră de-a 
lungul anilor trofeele mondiale nu 
numai printr-o superioritate de or
din tehnico-tactic, cum se mai amă
gesc unii, ci și printr-un surplus de 
pregătire fizică și joc atletic, funda
ment sigur de manifestare a calită
ților tehnice în orice sport. Printre 
altele, fiindcă a fost obiectul unor 
recente discuții publice, considerăm 
necesar să susținem hotărîrea fede
rației de handbal de a programa în 
continuare meciuri de campionat în 
aer liber, departe de atmosfera căl
duță a sălilor. în asemenea condiții, 
e posibil ca pregătirea unui anume

meci să fie mai dificilă, totuși, în 
ansamblu, jocul in aer liber, inclu
siv pe timp rece, i-a fortificat pe 
jucătorii noștri, i-a ajutat să capete 
acel fundament fizic necesar perfor
manței internaționale. De aceea, su
gerăm federației să nu cedeze în 
fața „alibiurilor". a văicărelilor unor 
antrenori și jucători, dimpotrivă, să 
ceară neabătut ridicarea standardu
lui de pregătire fizică.

La Craiova, titlurile de campioni 
naționali la cros au fost ciștigate, 
fără_ emoții și conform tuturor aș
teptărilor, de către Ilie Floroiu și Na
talia Andrei-Mărășescu. E de subli
niat, desigur, că la aceste campio
nate au participat 500 de tineri și 
tinere din 34 de județe. Faptul ne 
reamintește, intre altele, că din pri
măvara anului 1973 — după rapoar
tele diferitelor organe sportive lo
cale — au participat la crosuri 
populare sute de mii de tineri. Nu 
pretindem că talentele apar la fie
care competiție, totuși, dintr-o parti
cipare atit de masivă ar fi trebuit 
să iasă de-acum la Iveală mai mulți 
alergători și alergătoare cu aptitu
dini in probele de fond, selecționa- 
bili în lotul reprezentativ. Se vede 
treaba însă că la cluburile și sec
țiile de atletism activitatea de se
lecție, pregătire și promovare șchioa- 
pătâ ; se cere deci de la toate uni
tățile de atletism o prospectare mai 
constantă și mult mai atentă, pe 
măsura amplorii crosurilor de masă.

„Cupa României" la hochei a fost 
cîștigată de Steaua, însă surprizele 
competiției le-a provocat echipa 
S.C. Miercurea Ciuc, învingătoare 
in două rinduri în fața lui Dinamo. 
Din aceste trei formații, plus Du
nărea Galați, federației de hochei 
și tehnicienilor ei le revin obliga
ția de a alcătui lotul și echipa re
prezentativă pentru campionatul 
mondial — grupa A. La Viena, în 
aprilie și mai 1977, hocheiștii ro
mâni se vor confrunta pentru întîia 
oară cu adevărata elită a acestui 
sport — echipele U.R.S.S. și Cana
dei, Cehoslovaciei și Suediei, S.U.A., 
R. F. Germania și Finlandei. Există 
un program federal de pregătire în 
Suedia, Norvegia și Cehoslovacia, 
sugerăm totuși organului de specia
litate să-1 completeze, să-i ridice 
gradul de dificultate prin cîteva în
treceri cu echipe sovietice și cana
diene, fără rețineri față de even
tualele scoruri mari din perioada de 
pregătire.

în fotbalul diviziei A n-ar fi ni
mic nou de spus ; se joacă același 
joc liniștit și fără grabă, fie că e 
vorba de Dinamo sau de Sportul 
studențesc, fie că e vorba de A.S.A-, 
Jiul, Steaua și F. C. Bihor. Mulți 
antrenori consideră drept un merit 
să conceapă fotbalul după atit cît 
pot jucătorii noștri ; în consecință 
se desfășoară și pregătirile, cu ce
dări succesive în fața jucătorilor 
care obosesc repede la antrenamen
te, de obicei vedetele. Iar excepțiile 
sînt privite chiorîș, fiindcă strică 
tihna mai mult decît contrarezulta- 
tele din cupele europene. Ce-ar fi 
dacă federația noastră ar admonesta

public cluburi și antrenori pentru joc 
lent, dominat de excese de pase și 
acțiuni laterale, insuficient de an- 
gajant fizic ori, pur și simplu, fără 
o gîndire tactică modernă ? Compe
tență tehnică există la nivelul con
ducerii F.R.F., atunci pentru ce să 
nu-i arătăm pe cei vinovați de In
voluția fotbalului în divizia A ?

în clasamentul general : 1. Di
namo — 16 p. Sportul studențesc — 
14 p (un meci restant) ; pe locul al 
treilea. Universitatea Craiova — 13 
puncte, după două victorii succesive 
în deplasare. Așteptăm următoarea 
probă pe teren străin de la Bucu
rești (14 noiembrie), cînd Universi
tatea va avea în față pe Dinamo ; 
atunci vom ști dacă formația craio- 
veană e de-acum în stare să se 
reangajeze in lupta pentru titlul na
țional.

în divizia B, seria I, F.C. Petro
lul : 10 meciuri, 10 victorii, am pu
tea spune și nota 10. Duminică. în 
joc-cheie al seriei respective. F. C. 
Petrolul — F.C. Brăila 4—0. în seria 
a IlI-a, F.C. Olimpia (17 p) conti
nuă să domine clasamentul. Dumi
nică, Olimpia — F.C. Baia Mare 
4—2. în schimb, Steagul roșu și 
C.S. Tirgoviște, ambele cu cite 15 p 
și golaveraj perfect egal (13—4), 
n-au reușit departajarea nici după 
etapa a X-a. Cînd doi „se ceartă", 
să nu răsară al treilea din plutonul 
de patru echipe aflate la mică dis
tanță de lideri !

Valerlu M1RONESCU

• LASERUL - DIAG
NOSTICIAN Șl TRADU
CĂTOR. La Institutul de fi
zică din Moscova au fost crea
te experimental două instalații : 
„laser-diagnostic" și „laser-tra- 
ducător". Observațiile clinice și 
datele etnologice ale pacientului 
respectiv, înregistrate pe o car
telă perforată, sînt analizate cu 
ajutorul laserului și în cîteva 
clipe este dat diagnosticul. Prin
cipiul de funcționare este sim
plu : cartela perforată este com
parată cu memoria holografică 
ce înmagazinează un mare nu
măr de situații, rezultat al unei 
game largi de investigații me
dicale. Pe același principiu 
funcționează și laserul traducă
tor.

• TIRAJE Șl... DECA
LAJE. Potrivit unui raport al 
UNESCO, printre ai cărui au
tori se numără și cunoscutul 
profesor francez de sociologie 
a literaturii Robert Escarpit, 
tirajul mediu al unei lucrări 
de beletristică a fost, în 1973,

de 16 000 de exemplare. Și 
aici decalajele își spun insă cu- 
vîntul, în funcție de zonele geo
grafice, pentru că in țările Afri
cii și Asiei media este mult mai 
scăzută (8 200 și, respectiv, 4 300). 
în ce privește lumea occiden
tală, se constată existența unor 
decalaje pronunțate potrivit di
feritelor genuri literare. Astfel, 
tirajul mediu al unui volum de 
poezie rareori depășește 1 000 de 
exemplare, în timp ce literatura 
de factură erotico-senzațională 
atinge tiraje record. „Nu există 
o singură țară din Europa oc
cidentală, comentează ziaristul 
francez Olivier Todd, în care o 
carte de poezie să figureze în 
acest an pe lista best seller- 
urilor" Căutind o explicație la 
această situație, ziaristul repro
duce cuvintele unui editor oc
cidental : „Editarea de poezie 
nu este rentabilă, așa că...“.

• RECONSIDERAREA 
LUI... TARZAN ? Descope- 
rit într-o pădure din Burundi, 
copilul Jean a devenit un caz 
interesant de cercetare. Trans

portat la un spital din Nairobi, 
el s-a aflat sub observația unor 
specialiști din Belgia, Franța, 
Uniunea Sovietică, S.U.A., Ke
nya și Burundi. încercările de 
a-1 reobișnui cu viața printre 
oameni s-au dovedit infructu
oase. Experții înclină să creadă 
că mica ființă sălbăticită a su
ferit, la virsta de 2—3 ani, gra
ve leziuni în creier. Ținînd sea
ma și de experiențele dobindite 
din studierea unor cazuri simi
lare, descoperite anterior, an
tropologii și psihologii consi
deră că, de cele mai multe ori, 
este vorba de copii părăsiți de 
părinți, datorită unor infirmi
tăți descoperite după naștere. 
Cit privește posibilitatea „adop
tării" acestor copii de către ani
malele pădurii, cunoscutul etno
log francez Claude Levi Strauss 
notează : ,.O conviețuire copil- 
animal este exclusă. Copilul 
este considerat de lup și de alte 
mamifere ca obiect de pradă și 
devorat. în plus, necesitățile u- 
nui copil mic nu ar putea să fie 
niciodată satisfăcute de ani
male". Se va ajunge oare și Ia 
reconsiderarea legendei lui Re
mus și Romulus, ca să nu mai 
vorbim de... Tarzan ?

• ARTIȘTI PREISTO
RICI. Mai multe desene ru
pestre au fost descoperite în 
peștera Sierra de Cubitas, din 
apropierea orașului cubanez Ca- 
maguey. Desenele, care datează 
din perioada precolumbiană și 
reprezintă figuri de oameni și 
de animale domestice, precum 
și diverse figuri geometrice, 
sînt de natură să aducă lumină 
asupra unor perioade din trecu
tul îndepărtat al meleagurilor 
respective.

«AVEȚI PEȘTE 
PROASPĂT? Pentru a 
determina gradul de prospețime 
al peștelui, o firmă britanică a 
pus la punct un aparat ingenios, 
denumit „Tarrymetre". Apara
tul, care cintărește doar 250 gr., 
se bazează pe caracteristicile 
diaelectrice ale țesuturilor peș
telui, tot mai puțin evidente pe 
măsura scurgerii timpului, chiar

dacă, după ce a murit, peștele 
respectiv este ținut la gheață. 
Aparatul avertizează cumpără
torul prin semnale luminoase 
dacă produsul nu este proaspăt.

• CUM VORBESC 
ITALIENII. Institutul „Doxa“ 
din Padova, specializat în stu
dierea dialectelor din Italia, a 
întreprins o anchetă pe plan na
țional, soldată cu interesante 
constatări. A reieșit că jumătate 
din locuitorii țării se exprimă 
în relațiile lor familiale in dia
lect. Acest procentaj ajunge la 
67 la sută, cind este vorba de 
populația din sud, din insule și 
micile așezări. în timp ce un 
sfert dintre italieni vorbesc atit 
în dialect, cît și în limba lite
rară, numai 25 la sută dintre ei 
folosesc în relațiile sociale, ca 
și de familie, italiana pură. 
Institutul din Padova va în
tocmi, pe baza studiului reali
zat, o hartă, iar, în completarea

ei. va culege „eșantioane sono
re" ale tuturor limbilor și dia
lectelor folosite de populație.

• SCULPTURILE A- 
FRICANE, cărora multă vre
me li s-a negat orice valoare 
artistică, sînt în prezent tot mai 
căutate în întreaga lume. Re
cent, o statuetă veche din 
lemn, înaltă de 53 cm, ope
ră a unui artist anonim din 
tribul Fang (Camerun), a fost 
vîndută la Londra, în cadrul u- 
nei licitații, pentru suma-record 
de 15 000 lire sterline. Așa-zisa 
„artă tribală", scrie „Tribune de 
Genăve", este, in sfirșit, luată 
in serios, ca expresie a gradului 
înalt de civilizație al unor po
poare, timp îndelungat socotite, 
pe nedrept, înapoiate.

• „PREMIERĂ" BO
TANICĂ. O grădină botanică 
— prima de acest fel din R.P. 
Mongolă — este în curs de ame
najare lingă Ulan Bator, pe va
lea riului Tola. Oameni de știin
ță mongoli și-au propus ca în 
această grădină să reprezinte 
flora mongolă din toate regiu

nile climatice ale țării, precum 
și o serie de plante caracteris
tice altor continente.

o EXPEDIȚIE ȘTIIN
ȚIFICA ÎN „TRIUNGHIUL
MORȚII". O echipă de oa
meni de știință italieni se pre
gătește pentru a investiga, îna
inte de sfîrșitul acestui an, zona 
cuprinsă între Insulele Bermu- 
de. Florida și Bahamas, cunos
cută și sub denumirea de „tri
unghiul morții". Misterioasele 
naufragii și dispariții de nave 
înregistrate aici preocupă de 
multă vreme oamenii de știință. 
Cea mai impresionantă catas
trofă înregistrată în „triunghiul 
morții" este dispariția, în 1946, 
a unei întregi escadrile de 12 
avioane aparținînd S.U.A. Ac
tuala expediție și-a propus să 
găsească eventuale indicii sau
resturi ale epavelor din adincuri
care să ajute la elucidarea fe
nomenelor caracteristice zonei.
Echipa dispune de scufundători 
specializați pentru incursiuni în 
profunzimile oceanului, între a-

ceștia aflîndu-se șl cunoscutul 
scafandru Enzo Maiorca.

• POLUARE LA O- 
SAKA. Numai 4 din cele 66 
de stații de control al atmosfe
rei din Osaka indică un nivel 
de poluare ce nu depășește 
norma legală. Celelalte indică o 
cotă a nocivității aerului mult 
peste cea considerată ca dăună
toare sănătății ; de altfel, 9 500 
persoane din Osaka sînt înre
gistrate ca bolnave din cauza 
gradului înalt al poluării metro
polei.

• INCENDIU. Un vi°- 
lent incendiu a izbucnit în 
noaptea de sîmbătă spre dumi
nică intr-un club de noapte din 
New York, provocînd moartea a 
25 de persoane și rănirea gravă 
a 25. Un asemenea incendiu pu
ternic nu s-a mai înregistrat 
la New York din 1960, atunci 
fiind distrus, la șantierele na
vale din Brooklyn, portavionul 
„Constellation", în urma acci
dentului pierzîndu-și viața pes
te 50 de persoane.
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PEKIN IERI, LA CAIRO S-A DESCHIS

Marele miting din Piața Tien An Men Conferința arabă la nivel înalt
A luat parte tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
de Stat și președintele Comisiei

Chinez, premierul Consiliului 
militare a C.C. al P. C. Chinez

• Apel la reconcilierea părților implicate în conflictul libanez
• Noi puncte pe ordinea de zi : examinarea situației din teri
toriile arabe ocupate de Israel și a celei din sudul Libanului

PEKIN. — Un milion de persoa
ne au participat în după-amiaza zi
lei de 24 octombrie la un mare mi
ting care a avut loc în Piața Tien 
An Men din Pekin — informează 
agenția China Nouă.

La miting — care a fost transmis 
în direct de către posturile de radio 

televiziune pe tot cuprinsul 
— au luat parte tovarășul

Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze și președintele 
Comisiei militare a C.C. ‘ 
Chinez, alți conducători de 
de stat chinezi.

Cu acest prilej a 
tare U De, membru 
litic al C.C. al P.C. .
secretar al Comitetului municipal
Pekin al Partidului Comunist Chinez 
și președinte al Comitetului revolu
ționar municipal. în cuvîntul său, U 
De a arătat că reprezentanții orga
nizațiilor de partid, de stat și ai ar
matei, ai muncitorilor, țăranilor, șol- 
daților și oamenilor din alte do
menii de activitate din capitală, 
poporul chinez salută cu căldură și 
sprijină cu fermitate rezoluția din 7 
octombrie 1976 a C.C. al Partidului 
Comunist Chinez cu privire la nu
mirea tovarășului Hua Kuo-fen ca 
președinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și pre
ședinte al Comisiei militare a C.C. 
al P.C. Chinez.

U De a relevat, de asemenea, sa
tisfacția oamenilor muncii de toate 
naționalitățile pentru marea victorie 
obținută de partid prin zdrobirea 
grupului antipartinic Uan Hun-uen,

al P.C. 
partid și

o cuvin-rostit
al Biroului Po- 
Chinez, prim-

mare 
din 

nivel 
scin-

Cian Ciun-ciao, Cian Cin și Iao 
Uen-iuan.

Vorbitorul a arătat că, in timp ce 
președintele Mao era grav bolnav și 
după ce a încetat din viață, grupul 
antipartinic al lui Uan Hun-uen, 
Cian Ciun-ciao, Cian Cin și Iao 
Uen-iuan a căutat să se folosească 
de situația creată și a încercat să 
uzurpe conducerea de frunte a parti
dului și statului. Ei au complotat și 
conspirat pentru a răsturna un 
număr de tovarăși conducători 
partid, guvern și armată, la 
central și local, au încercat să
deze Partidul Comunist Chinez, s-au 
angajat în activități de capitulatio
nism și trădare națională.

Vorbitorul a arătat că tovarășul 
Hua Kuo-fen a fost ales de pre
ședintele Mao însuși ca succesor al 
său. Președintele Mao personal l-a 
propus pe Hua Kuo-fen pentru 
funcțiile de prim-vicepreședlnte al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și premier al Con
siliului de Stat, în aprilie 1976.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat necesitatea unirii și mai strînse 
a poporului chinez în jurul Comite
tului Central al partidului, în frun
te cu președintele Hua Kuo-fen, 
pentru înfăptuirea operei președin
telui Mao Tzedun.

Au luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentanți ai muncitorilor, țăranilor, 
soldaților și gărzilor roșii din capitala 
R. P. Chineze.

Marele miting, arată agenția China 
Nouă, a demonstrat voința de 
nezdruncinat și hotărîrea poporului 
chinez 
tetului 
frunte

de a se uni în jurul Comi- 
Central al P.C. Chinez. în 

cu președintele Hua Kuo-fen.

DE LA ALGERIN DEZBATEREA REUNIUNII
A „CLUBULUI DE LA ROMA" :

Aspecte ale edificării unei noi ordini
economice internaționale

Luni au început la 
Alger lucrările unei 
reuniuni speciale a 
„Clubului de la Roma", 
consacrată probleme
lor restructurării ordi
nii economice actuale. 
Reuniunea grupează, 
în afara membrilor 
„Clubului de la Roma", 
peste 300 de persona
lități politice, științi
fice și economice din 
56 de țări de pe toa
te continentele. Din 
țara noastră participă 
prof. dr. Mircea Ma- 
lița, consilier al pre
ședintelui Republicii 
Socialiste România, și 
prof. dr. Gheorghe 
Dolgu, rectorul 
dornici de studii 
nomice. >

Problematica 
trem de variată 
scrisă pe ordinea de zi 
* reuniunii a făcut o-

Aca- 
eco- 
®cți- 
ex- 

i în-

unui amplu 
(publicat în 

„Scînteia" 
nr. 10 624), diferitele 
sale aspecte urmînd a 
fi reluate și îmbogă
țite in cursul dezbate
rilor de la Alger. 
Printre acestea se nu
mără : reforma mone
tară și mijloacele de 
plată ; o nouă repar
tiție a veniturilor ; 
strategia și finanțarea 
dezvoltării ; producția 
și independenta ali
mentară ; industriali
zarea, diviziunea mun
cii și tehnologia ; ma
teriile prime și proble
mele energiei ; între
prinderile multinațio
nale,,; problemele, me
diului ■ înconjurător. 
Documentul sublinia
ză, în esență, „amploa
rea și complexitatea 
problemelor cu care

biectul 
raport 
rezumat în

10 624),

este confruntată ome
nirea" și analizează e- 
venimentele ce au con
dus la necesitatea in
staurării unei noi or
dini economice 
naționale.

în relatările 
Alger, agențiile 
naționale de 
arată că, prin prezen
tarea unor idei și pro
iecte vizînd regle
mentarea acestor pro
bleme, „Clubul de la 
Roma" dorește să de
vină „o tribună inter
națională care să con
tribuie la dialogul in
tre țările dezvoltate, 
industrializate și țări
le in curs de dezvol
tare, în vederea edifi
cării unei noi ordini 
economice internațio
nale".

inter-

de la 
inter- 
presă

NAȚIUNILE UNITE

Puternică afirmare a sprijinului față de lupta 
popoarelor împotriva

NAȚIUNILE UNITE 25 — (De la 
corespondentul nostru). Comitetul 
pentru problemele coloniale al Adu
nării Generale a adoptat un proiect 
de rezoluție la punctul „Activitățile 
economice străine și alte interese 
care împiedică aplicarea Declarației 
asupra acordării independenței țări
lor și popoarelor coloniale în Rhode
sia, Namibia și in toate celelalte te
ritorii aflate sub dominația colonială 
și eforturile de eliminare a discrimi
nării rasiale în sudul Africii".

Rezoluția, supusă dezbaterilor de 
un grup de 33 de state și aprobată de 
comitet cu 102 voturi, între care și al 
României, 9 contra și 19 abțineri, 
condamnă cu fermitate colaborarea 
dintre Africa de Sud și toate țările 
care continuă să acorde regimului a- 
partheidului echipament nuclear și 
militar. Documentul cheamă toate 
guvernele statelor membre să se ab
țină de a acorda Pretoriei tehnologia 
necesară producerii uraniului, pluto- 
niului și a altor materiale nucleare, 
reactoare sau echipament militar. De 
asemenea, rezoluția condamnă toate 
guvernele care continuă să violeze 
sancțiunile obligatorii impuse de Con
siliul de Securitate împotriva regimu-

asupririi coloniale
lui rhodesian, precum și toate activi
tățile economice străine și alte inte
rese care constituie piedici în calea 
eliberării popoarelor coloniale.

Reafirmind drepturile inalienabile 
ale popoarelor coloniale la autodeter
minare, independență și de a dispune 
de resursele naturale din teritoriile 
lor potrivit propriilor interese, rezo
luția cheamă statele occidentale să a- 
dopte măsuri legislative adecvate, 
pentru a pune capăt activității mono
polurilor lor în teritoriile neautono
me și lansează un apel către toate 
statele lumii să-și sporească ajutorul 
acordat mișcării de eliberare naționa
lă a popoarelor care luptă pentru sfă- 
rimarea lanțurilor robiei străine.

Luni dimineața s-a deschis, la Cairo, Conferința arabă la nivel înalt, 
consacrată aprobării acordului de la Riad, care prevede încetarea fo
cului în Liban, trimiterea în această țară a unor forțe arabe cu un 
efectiv de 30 000 militari și întărirea solidarității arabe.

Participă 14 șefi de stat din țările 
membre ale Ligii Arabe, precum și 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat.

Conferința a fost precedată de o 
reuniune a miniștrilor de externe ai 
țărilor participante. Totodată, după 
cum informează agenția France 
Presse, duminică seara au avut Ioc 
consultări bilaterale între șefii de stat 
arabi sosiți în capitala egipteană.

Conferința a fost inaugurată prin- 
tr-un discurs al președintelui Egip
tului, Anwar El Sadat- El a arătat 
că încetarea focului în Liban — ho- 
tărîtă în cadrul întîlnirii precedente 
de la Riad — reprezintă o decizie 
fundamental politică, pe care nimeni 
nu are dreptul să o repună în cauză 
— transmite agenția France Presse. 
Președintele a subliniat că poporul 
libanez este capabil să-și soluționeze 
problemele fără nici o tutelă sau a- 
mestec străin. în acest sens, el a lan
sat tuturor părților libaneze implica
te in conflict apelul de a se reuni in 
jurul unei mese rotunde, pentru a 

despart, 
și inte-

depăși disensiunile ce le 
pentru a salvgarda unitatea 
gritatea teritorială a țării.

Referindu-se la problema 
neană, președintele egiptean 
tat că țările arabe au sarcina, de a 
sprijini rezistența palestineană și în
deosebi Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, pe care poporul pa- 
lestinean a ales-o ca reprezentant le
gal pentru a-i apăra drepturile și in
teresele.

în concluzia cuvîntării sale, Anwar 
El Sadat a invitat partic.ipanții la 
dezbateri să dezvolte și să promove-

palesti- 
a ară-

ze hotărîrile adoptate la Riad, in spi
ritul solidarității și unității statelor 
arabe.

Președintele Libanului, Elias Sar
kis, a declarat în cuvîntarea sa că 
maniera în care se respectă acordul 
de încetare a focului constituie un 
indiciu încurajator și dovedește, de 
asemenea, bunăvoința manifestată 
de majoritatea părților aflate în con
flict, relatează agenția U.P.I. A- 
ceastă reuniune, a spus președintele, 
trebuie să joace un rol important 
pentru a pune capăt unui război care 
afectează nu numai Libanul, dar și 
întreaga lume arabă.

La rîndul său, președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, a declarat că tre
buie folosit acest prilej pentru a se 
pune capăt conflictului libanez prin 
aplicarea unor soluții de natură să 
contribuie Ia unitatea, securitatea și 
stabilitatea Libanului. Totodată, a 
spus președintele, trebuie restabilită 
capacitatea de acțiune a rezistenței 
palestinene în vederea luptei pen
tru drepturile sale.

Luni la prînz, prima ședință a 
conferinței a luat sfîrșit. După cum 
relatează agenția France Presse, su
veranii și. șefii de stat arabi sau re
prezentanții lor au aprobat rezolu
țiile reuniunii arabe restrînse la 
nivel înalt de la Riad cu privire la 
încetarea focului în Liban.

în cursul ședinței de luni a fost, 
totodată, aprobată ordinea de zi a 
conferinței, pregătită de miniștrii 
afacerilor externe, hotărîndu-se a- 
dăugarea a încă două probleme, și 
anume, examinarea situației din te
ritoriile ocupate de Israel și situația 
din sudul Libanului.

PLENARA C.C. Al P.C.U.S.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

25 octombrie, la Moscova au început 
lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S,, 
informează agenția T.A.S.S.

Plenara a ascultat raportul prezen
tat de N. K. Baibakov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, cu privire la planul cinci
nal de stat de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. pe perioa
da 1976—1980 și planul de stat pri
vind dezvoltarea economiei națio
nale a U.R.S.S. pe 1977. Raportul cu 
privire la bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe 1977 și executarea bugetului pe 
1975 a fost prezentat de V. F. Gar
buzov, ministrul de finanțe al 
U.R.S.S.

în cadrul plenarei, L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a rostit o cuvîntare.

Platforma de luptă 
a comuniștilor japonezi
TOKIO 25 — (De la coresponden

tul nostru). La Tokio a fost dată 
publicității Platforma în șase puncte 
a Partidului Comunist din Japonia, 
adoptată de a XlI-a Plenară a C.C. 
al P.C.J. Documentul subliniază că 
singura cale pentru eradicarea poli
ticii plutocratice este formarea unui 
guvern de coaliție democratică.

Relevînd necesitatea apărării nive
lului de trai al poporului, documen
tul subliniază necesitatea reconstruc
ției economiei japoneze și a unei diplo
mații economice independente.

Platforma se pronunță pențru apă
rarea democrației parlamentare și a 
prevederilor Constituției Japoniei. 
Documentul cheamă la înfăptuirea 
unei schimbări democratice în ad
ministrația națională, prin formarea 
unui Front Unit Progresist și stabi
lirea unui guvern de coaliție demo
cratică.

Cu prilejul Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România

MOSCOVA. Atașatul militar, aero 
și naval al țării noastre la Moscova 
s-a întilnit cu militari din divizia de 
gardă „Damanskaia" și cu ofițeri-e- 
levi ai Academiei militare-'de ingi
neri de aviație „Jukovski". Au fost 
evocate semnificația actului istoric 
din august 1944, drumul de luptă al 
armatei române în războiul antihitle
rist, frăția de arme româno-sovietică, 
aspecte ale activității militarilor 
români.

Cu același prilej, la Academia mi
litară de artilerie antiaeriană din 
Kiev a avut loc o adunare festivă.

BUDAPESTA. — Ambasadorul 
României și atașatul militar al țării 
noastre au depus o coroană de flori 
la mormintele eroilor români din 
cimitirul Rakosliget din Budapesta, 
în memoria celor peste 42 000 de sol
dați și ofițeri români care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Un
gariei de sub dominația fascismului.

PRAGA. — într-o unitate din gar
nizoana Praga a fost organizată o 
adunare festivă. Atașatul militar al 
tării noastre a vorbit despre viața 
și activitatea militarilor români. 
Participanții au vizionat, totodată, 
filme despre Armata Republicii So
cialiste România și despre frumuse
țile țării noastre. Cu același prilej, 
în saloanele Casei centrale a arma
tei din Praga s-a deschis o expoziție 
de fotografii.

ROMA. Atașatul militar, aero și 
naval român a organizat o gală de 
filme în saloanele Academiei Roma
ne din Roma. Cu același prilej a 
avut loc și vernisajul unei expoziții 
de fotografii.

STOCKHOLM. — Atașatul militar, 
aero și naval al țării noastre in Sue
dia a organizat la 25 octombrie o 
'expoziție de fotografii și carte mi
litară românească, însoțită de o gală 
de filme.

PEKIN. — într-o mare unitate din 
garnizoana Pekin a avut loc o adu
nare festivă, în cursul căreia au luat 
cuvîntul Cen Sien-da, comisarul po
litic al unității respective, și atașa
tul militar, aero și naval al Româ
niei la Pekin. Vorbitorii au subliniat 
glorioasele tradiții de luptă ale ar
matei române. Au fost relevate, în 
continuare, prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre popoarele român 
și chinez.

ULAN BATOR. — La Ambasada 
României din Ulan Bator a fost or
ganizată o conferință de presă. Am
basadorul țării noastre a vorbit des
pre semnificația evenimentului. A 
fost prezentată o fotoexpoziție des
pre glorioasele fapte de arme ale 
militarilor români pe frontul an
tihitlerist.

DAMASC. — în capitala Siriei, 
atașatul militar, aero și naval a 
prezentat, la Clubul ofițerilor, o ex
poziție de fotografii și o gală de fil
me românești. Au participat gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
armate, personalități ale vieții so- 
cial-politice și culturale, reprezen
tanți ai presei din Siria.

WASHINGTON. — Atașatul mili
tar, aero și naval român în Statele 
Unite a oferit, în saloanele amba
sadei, o gală de filme documentare 
militare. A fost, de asemenea, orga
nizată o fotoexpoziție cu aspecte 
din viața și activitatea militarilor 
români.

TOKIO. — Atașatul militar, aero 
și naval al țării noastre la Tokio a 
oferit o gală de filme militare rea
lizate de Studioul cinematografic al 
armatei. A fost, de asemenea, pre
zentată o fotoexpoziție înfățișînd 
imagini din viața și activitatea mi- ( 
litarilor noștri.

Comunicat comun sovieto-mongol
MOSCOVA. în comunicatul cu 

privire la vizita în U.R.S.S. a dele
gației de partid și guvernamentale 
a R. P. Mongole, condusă de J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., se arată că în cursul con
vorbirilor sovieto-mongole a avut 
loc un schimb de informații privind 
principalele probleme ale construcției 
comuniste și socialiste în Uniunea 
Sovietică și R. P. Mongolă, precum 
și un schimb de opinii asupra pro
blemelor actuale internaționale și a 
situației în mișcarea comunistă mon
dială.

în timpul convorbirilor, anunță 
agenția T.A.S.S., cele două părți au 
abordat și problema relațiilor lor cu 
R. P. Chineză. Ele și-au exprimat 
hotărîrea de a normaliza aceste re
lații și au subliniat că U.R.S.S. și 
R. P. Mongolă se pronunță pentru 
restabilirea colaborării pe bază de 
egalitate și de bună vecinătate cu 
R. P. Chineză. Părțile au subliniat 
că ele acordă o importanță primor
dială întăririi continue a unității și 
coeziunii țărilor comunității socia
liste, întăririi pozițiilor internaționale 
ale sistemului socialist mondial.

BELGRAD

Prezență cuprinzătoare Ia Tîrgul internațional al cărții

„Agroenergia46 o inepuizabilă sursă
de combustibili

Culturile agricole producătoare de energie pot deveni o realitate. 
Aceasta a fost concluzia fundamentală a recentei conferințe de la 
Ppnt-a-iyiousson (Franța), consacrată utilizării sistemelor vii ca produ
cătoare de energie, la care ău participat peste 150 de specialiști din 
diverse țări.

în cursul dezbaterilor au fost ana
lizate modalități concrete de practi
care, în anumite zone ale globului, a 
„agroenergiei“, adică a unei agri
culturi destinate, cu precădere, nu 
obținerii de resurse alimentare, fu
raje sau materii prime, ci producției 
de energie. Realizarea unor aseme
nea proiecte este condiționată de stă- 
pînirea deplină de către om a tuturor 
secretelor fotosintezei.

Calculele arată că, în decurs de un 
an, cantitatea de carbon fixată in 
plante pe întreaga suprafață terestră, 
în urma fotosintezei, înmagazinează 
o cantitate de energie considerabilă, 
echivalentă cu de zece ori consumul 
mondial total de energie în anul 1970. 
Dar numai 0.5 la sută din această 
cantitate de carbon este cuprinsă în 
hrana celor 4 miliarde de locuitori ai 
planetei, restul convertindu-se trep
tat în combustibili fosili, cu o va
loare energetică mult inferioară.

Oamenii de știință urmăresc toc
mai utilizarea acestei imense canti
tăți de energie acumulate de plante 
prin controlarea și orientarea proce
sului de fotosinteză. în acest sens, în 
cadrul conferinței au reținut atenția 
o sferie de metode preconizate pen
tru dirijarea fotosintezei la anumite 
culturi agricole, în vederea obținerii

de hidrogen gazos sau a altor surse 
de energie. De pildă, cercetătorul 
italian Cesar Marchetti ' a susținut 
că păduri intregi se pot transforma 
în surse directe de energie prin fa
vorizarea de către om a unei sim
bioze intre arbori, unele plante para
zite și insecte, care să permită trans
formarea automată a glucozei rezul
tate din fotosinteză în etilenă sau 
hidrogen. Un kilometru pătrat de a- 
semenea „pădure energetică" ar re
prezenta pe planul puterii electrice 
1000 kW.

Nu mai puțin interesante au fost 
exemplele furnizate de Melvin Cal
vin (S.U.A.), care a primit în 1961 
Premiul Nobel pentru demonstrarea 
științifică a tehnologiei de fabrica
ție de către plante a glucozei, ceea 
ce, potrivit opiniei sale, nu este alt
ceva derit „soare conservat". Calvin 
speră că.Jin viitorii cinci ani. in la
boratorul său din Berkeley (Califor
nia) va putea intra în 
ma celulă artificială 
procesul fotosintezei. 
secolului — a spus el 
deveni comercial, energia solară pu
țind fi direct transformată în hidro
gen, adică într-o sursă de energie 
direct utilizabilă.

funcțiune pri- 
care să imite 
Spre sfîrșitul 
— sistemul ar

agențiile de presă transmit:

propus la această 
mișcării de elibe- 
zimbabwe au ară- 
pentru înfăptuirea

Indemn adresat opiniei 
publice europene. Sesiunea 
Comitetului internațional pentru 
securitate și cooperare in Europa, la 
care au participat reprezentanți ai 
opiniei publice din 22 de țări euro
pene, între care și România, și dele
gați din partea a 12 organizații inter
naționale, s-a încheiat la Bruxelles. 
Participanții au examinat o serie de 
aspecte legate de participarea orga
nizațiilor obștești și a cercurilor largi 
ale opiniei publice din țările europe
ne la eforturile pentru transpunerea 
integrală în viață a prevederilor Ac
tului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa.

Tineretului Comunist a ajuns la 
141 032 membri — relatează ziarul 
„L’Unită".

Președintei® Zombîei,Ken_ 
neth Kaunda, luînd cuvîntul la 
postul național de radio cu prilejul 
Zilei proclamării independenței, a 
înfățișat realizările obținute în 
domeniile 
cial. El 
daritatea 
eliberare 
australă, 
tinua să 
berare 
nentului.

Succesul expoziției 
„Confex“ 

la Moscova

realizările
economic, politic și so- 

a reafirmat, totodată, soli- 
țării sale cu lupta pentru 

a popoarelor din Africa 
relevînd că Zambia va con- 
sprijine mișcările de eli- 

națională din sudul conti-

La Belgrad a fost 
inaugurat, luni, tradi
ționalul Tîrg interna
țional al cărții — cea 
mai importantă mani
festare consacrată căr
ții din Iugoslavia. Edi
ția din acest an pre
zintă cele mai noi 
producții ale editurilor 
iugoslave și străine — 
circa 100 000 de titluri 
din toate domeniile 
creației editoriale. La 
actuala ediție — cea 
de-a XXI-a — Româ
nia participă cu a- 
proape 700 de titluri,

lucrări cu o tema
tică foarte largi, se
lecționate din pro
ducția tuturor edituri
lor țării noastre — ne 
informează corespon
dentul nostru.

Un loc central îl o- 
cnpă literatura social- 
politică, reprezentată 
de lucrările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul 
construirii societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate". Sint, de 
asemenea, prezentate 
volume referitoare la

relațiile internaționale 
ale României.

in standul țării 
noastre sint expuse, 
totodată, lucrări din 
domeniul tehnico-ști- 
ințific, monografii, 
studii din domeniile 
istoriei, geografiei, e- 
conomiei socialiste, fi
lozofiei, dreptului, 
lingvisticii, dicționare 
enciclopedice și expli
cative, literatură be
letristică de autori cla
sici și contemporani și 
traduceri din literatu
ra universală.

FOTO-ACTUALITATE

Lucrările de reconstrucție a magistralei feroviare transvietnameze 
..Reunificareo" (1 680 km), care leagă orașele Hanoi și Ho Și Min, 
avansează rapid. Luna aceasta, constructorii au anunțat terminarea 
podurilor care traversează rîurile Dong Hoi și Gianh. In imagine: la 
circa o sută de kilometri de orașul Hue, peste apa rîului Ba Long, se 

arcuiește un nou pod suspendat, de curînd intrat în circuitul rutier

GENEVA — Luni s-au reunit 
la Geneva toți participanții la con
ferința constituțională asupra viito
rului Rhodesiei, programată să în
ceapă, cum s-a mai anunțat, joi 28 
octombrie, urmînd a fi prezidată, de 
reprezentantul britanic, ambasadorul 
Ivor Richard. în legătură cu obiec
tivele ce și le-au 
conferință, liderii 
rare a poporului 
tat că vor acționa
decolonizării Rhodesiei.

Pe de altă parte, observatorii au 
reținut aprecierea făcută de Ndaba- 
ningi Sithole, președintele Uniunii 
Naționale Africane (Z.A.N.U.), că 
delegațiile poporului Zimbabwe au 
căzut de acord „asupra unor cerințe 
fundamentale". Oricare ar fi diver
gențele interne existente între aces
tea, a menționat el, ele vor fi solu
ționate in interiorul viitorului stat 
Zimbabwe și nu în afara lui. în ce 
privește șansele conferinței, Abel 
Muzorewa, liderul grupării exterioa
re a Consiliului Național African 
(C.N.A.), a arătat, într-un interviu a- 
cordat revistei vest-germane „Der 
Spiegel", că el le privește cu „un 
optimism moderat".

După 
Dar Es 
nat doi 
ferinței

cum s-a anunțat oficial la 
Salaam, Tanzania a desem- 
observatorî la lucrările con- 
de la Geneva,

Numărul membrilor P. C.
Italian a atins 1810 dintre care 
424 250 sint femei, iar 172"147 — noi 
înscriși. în același timp, Federația

a 
al 
in

A început vizita oficială 
președintelui Consiliului de Stat 
R. P. Polone, Henryk Jablonski, 
Libia.

.ESTIÎ TIMPUL SĂ SE PUNĂ CAPĂT N. A.T.O.

Expoziția de confecții a firmei 
românești de comerț exterior 
„Confex", care și-a închis porți
le duminică seara, s-a bucurat 
de un deosebit succes. In afara 
reprezentanților ministerelor in
dustriei ușoare ale U.R.S.S. și 
R.S.F.S.R., ai organizațiilor so
vietice de comerț exterior, ai u- 
nor institute de cercetări științi
fice in domeniul confecțiilor ș.a., 
in cele 10 zile cit a durat expo
ziția s-au perindat prin fața 
standurilor mii de vizitatori. 
Produsele românești s-au bucu
rat, de asemenea, de frumoase 
aprecieri din partea tovarășelor 
V.P. Brejneva, E.I. Kirilenko, 
E. F. Mazurova, I. M. Grișina, 
M.N. Demiceva, care au asistat 
la o paradă a modei.

avea convorbiri cu conducători ai 
Consiliului Național al Frontului Pa
triei, precum și cu conducători de 
partid și de stat bulgari.

La cel de-al VIII-lea Congres 
de ginecologie și obstetrică, ținut 
la Ciudad de Mexico intre 17 și 
22 octombrie a.c.. România a. fost 
aleasă membră in Comitetul 
executiv al Federației interna
ționale de ginecologie și obste
trică. Din partea română a parti
cipat la congres prof. dr. Panait 
Sirbu.

1“W
Sub această deviză, la Londra a avut loc o conferință în cadrul că

reia numeroase personalități politice britanice și membri ai celor două 
camere ale parlamentului au cerut lichidarea blocurilor militare și sta
tornicirea între toate țările a unor relații așezate pe principii noi — 
egalitatea în drepturi, respectarea suveranității și independenței, ne
amestecul în treburile interne. „în loc de confruntare, țările trebuie 
să-și bazeze politica lor pe principiile păcii, colaborării și cooperării" 
— a declarat lordul Fenner Brockway.

Participanții au subliniat, totodată, că trebuie lichidate bazele mili
tare străine de pe teritoriul britanic și, în primul rind, bazele nucleare, 
care nu oferă țării nici un fel de securitate, ci doar îi pun in pericol 
existența. în același timp, vorbitorii au arătat că este necesar ca Marea 
Britanic, care trece prin serioase dificultăți economice, să promoveze 
o politică de reducere a cheltuielilor destinate înarmărilor și să folo
sească în scopuri pașnice resursele astfel eliberate. 

Camera deputățiilor a
reu-Parlamentului Indieis_a 

nit, luni, într-o sesiune specială, 
tru a dezbate proiectul de lege gu
vernamental cu privire la introdu
cerea unor amendamente la Consti
tuție. Proiectul conține o serie de 
amendamente referitoare la întărirea 
autorității parlamentului, redefinirea 
relației dintre puterea legislativă și 
organele judecătorești, măsuri legis
lative pentru combaterea activități
lor antinaționale, un cod al obligații
lor cetățenești.

pen-

NADIA — LA ANTIBES
Cotidianul „L’Humanite" pu- 

plică pe prima pagină fotogra
fia Nadiei Comăneci, care, îm
preună cu colegele ei din echipa 
României, a participat, la sfîrși
tul săptăminii trecute, la Gala 
de gimnastică din localitatea 
franceză Antibes.

La Pekin și Tokio au avut 
loc, luni, concomitent, ceremonii fes
tive prin care a fost marcată inau
gurarea cablului submarin instalat 
între R.P. Chineză și Japonia.

IN ITALIA A APĂRUT 
O NOUA LUCRARE CON
SACRATA ȚĂRII NOASTRE

0 imagine 
elocventă 
a României

O nouă lucrare dedicată țării 
noastre și poporului român a a- 
părut zilele acestea in librăriile 
italiene. Este vorba de volumul 
„ROMANIA", publicat sub îngri
jirea unui, colectiv de publiciști, 
economiști, sociologi etc., sub 
conducerea lui Arnaldo Alberti, 
de cunoscuta editură milaneză 
„II Calendario del Popolo". Pe 
parcursul a peste 300 de pagini, 
bogat ilustrate, cititorului italian 
îi sint prezentate pe larg boga
ta istorie a poporului român, din 
cele mai vechi timpuri și pină 
azi, sistemul politic românesc, e- 
voluția gindirii științifice și filo
zofice, a literaturii,' picturii, mu
zicii și teatrului în țara noastră. 
Un amplu capitol este consacrat 
structurii economice și sociale a 
României, succeselor deosebite 
obținute in continua dezvoltare 
a industriei și agriculturii, in 
creșterea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Un spațiu larg este dedicat în 
lucrare locului și rolului Româ
niei în lumea contemporana, ac
tivității neobosite pe care țara 
noastră o desfășoară pentru pro
movarea în viața internațională 
a unor noi principii de relații in
tre state, pentru dezvoltarea co- . ț. 
laborării cu toate popoarele în ' 
lupta pentru pace, pentru o nouă 
ordine economică și politică in
ternațională. După ce trec in re
vistă liniile directoare ale poli
ticii externe a României, autorii 
lucrării relevă că, în elaborarea 
și transpunerea in fapt a acestei 
politici, „un mare merit revine 
secretarului general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
strălucit exponent al aspirațiilor 
și intereselor vitale ale poporului 
român, care s-a afirmat ca un 
militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale și al frontului revolu
ționar, ca o personalitate de prim 
plan în politica internațională. 
De activitatea sa — se arată în 
continuare în lucrare — sint le
gate in mod indisolubil însem
natele succese obținute de Româ
nia socialistă, atit pe planul edi
ficării noii orinduiri sociale, cit 
și în cadrul afirmărilor româ
nești pe plan internațional".

tn legătură cu apariția acestei 
lucrări, Nicola Tetti, directorul 
general al editurii „II Calenda
rio del Popolo", ne-a declarat : 
„Am lucrat cu mult interes și 
pasiune la această monografie 
dedicată țării dv. și aceasta 
deoarece am dorit să ne adu
cem contribuția la mai buna cu
noaștere aici, in Italia, a Româ
niei, a meritelor și importan
ței sale, a poporului dv., care, 
prin trăsăturile sale, este atit de 
apropiat de poporul italian".

Radu BOGDAN
Roma

Noi incidente în Africa de
Sud. După gravele incidente de

Demiterea unor persona
lități în Tailanda. Trei înalti 
funcționari din Ministerul Afacerilor 
Externe al Tailandei au fost înlătu
rați din posturile lor, fiind conside
rați necorespunzători orientării ac
tualului regim de la Bangkok. Prin
tre aceștia se află și Anand Pa- 
nyarachun, fost adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Vizită. La Sofia a sosit An

dreas Papandreu, președintele Miș
cării Socialiste Panelene, in fruntea 
unei delegații a partidului. El va

duminică după-amiază din localitatea 
SoWeto, soldate cu 3 morți și 51 de 
răniți în rîndul populației de culoa
re, luni s-au semnalat ciocniri Ia 
Guguletu. Poliția a deschis focul a- 
supra celor circa o mie de manifes- 
tanți, înregistrîndu-se moartea unui 
tînăr african și rănirea altor cițiva. 
Totodată, au fost arestate 12 per
soane.

Un avion columbian s a 
prăbușit luni la scurt timp după. de
colarea de pe aeroportul din orașul 
Yopal. Toate cele 22 de persoane a- 
flate la bordul aparatului și-au pier
dut viața. Catastrofa s-a produs după 
ce unul dintre motoare a luat foc.

„Zi neagră" 
pentru lira sterlină
LONDRA 25 — Corespondentul nos

tru transmite : Pentru lira sterlină, 
luni, cînd valoarea monedei britanice 
a scăzut sub 1,58 dolari, a fost o 
nouă „zi neagră". Cauza acestei bruș
te scăderi ar fi, după cum a declarat 
ministrul finanțelor, Healey, în Ca
mera Comunelor, sugestia „iresponsa
bilă" cuprinsă într-un articol apărut 
duminică în „Sunday Times". Ziarul 
respectiv arăta că ar fi posibilă de
valorizarea lirei pină la 1,50 dolari, 
drept condiție pentru acordarea nou
lui împrumut cerut de Marea Brita- 
nie de la Fondul Monetar Interna
țional. Cu toate dezmințirile oficiale, 
moneda britanică a cunoscut de luni 
dimineața o scădere vertiginoasă.

LUXEMBURG. — Deprecierea 
bruscă a lirei sterline a dominat 
reuniunea de luni a miniștrilor a- 
griculturii ai Pieței comune, consa
crată examinării impactului actuale
lor fluctuații monetare asupra prețu
rilor produselor agricole.
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