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înseamnă contnbiitie concretă, efectivă 
la solutionarea problemelor vieții

„Noi trebuie să formăm în așa fel pe activiști, pe comuniști, pe oamenii 
muncii, incit să fie în stare nu numai să repete niște teze, ci să și găsească 
soluții cum să fie aplicate, cum să se asigure dezvoltarea și îmbunătățirea 
activității acolo unde își desfășoară munca“.

NICOLAE CEAUȘESCU
In repetate rfnduri. conducerea 

partidului a subliniat necesitatea ca 
propaganda de partid, activitatea po- 
litioo-ideologică să fie strîns legate 
de viată, de sarcinile construcției so
cialiste. să-i formeze pe comuniști, 
pe oamenii muncii ca militanti ho- 
tăriti pentru transformarea revolu
ționară a societății.

Aceste cerințe de fond au fost 
puse in evidentă din nou, cu deose
bită pregnantă, de secretarul general 
al partidului In recenta cuvîntare 
rostită la consfătuirea de lucru cu 
activiștii și cadrele din domeniul 
educației politice, al propagandei și 
ideologiei. Referindu-®e la neajunsu
rile muncii de propagandă, la tendin
țele ce s-au manifestat de a înțelege 
rolul acesteia intr-un mod îngust, 
unilateral. tovarășul Nicolae 
Ceausescu sublinia că menirea acti
vității politloo-ideologice este nu 
numai de a explica, ci de a mobiliza 
la acțiune practică, a-i ajuta pe oa
meni să înțeleagă ce au de făcut si 
cum să acționeze pentru a Îndeplini 
in cele mai bune condiții sarcinile 
ce le revin.

Este spiritul cu care Înșiși Înteme
ietorii socialismului științific au con
ceput rolul teoriei revoluționare. 
S-ar putea aminti în această privință 
celebrele cuvinte ale lui Mark : „Fi
lozofii nu au făcut decât să interpre
teze lumea în diferite moduri : im
portant este .Insă de a o schimba".

In genere. In ultimii ani. odată cu 
intensificarea activității educative.
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Legătura propagandei cu viata

s-a realizat si o Îmbunătățire a 
conținutului ei, în sensul unei mai 
strinse corelări cu necesitățile con
strucției socialiste. îndeobște. s-a 
depășit acea fază in care re
feririle la actualitate In învăță- 
mintul de partid se făceau prin 
simpla lipire a unor fraze în finalul 
unor lecții considerate etern valabile. 
Acum, programele de studiu în în
vățământul de partid, tematica activi
tății de propagandă pornesc de la 
viată, de la problemele actuale ale 
politicii interne si externe a parti
dului, ale dezvoltării tării noastre.

Totuși au continuat să se mani
feste tendințe de a trata problemele 
într-o manieră generală, abstractă, 
de a imprima lecțiilor și seminariilor 
un caracter scolastic, școlăresc, ru- 
pîndu-le astfel de viată, de proble
mele reale ce se cer rezolvate.

Este semnificativ pentru optica 
greșită a unor organe de partid asu
pra menirii învățământului de partid, 
a muncii politico-educative, faptul 
că ele consemnează în informări si 
dări de seamă că aceste activități se 
desfășoară, ,.cu bune rezultate" — 
în timp ce in unitatea respectivă au 
loc încălcări ale disciplinei muncii, 
se folosește slab potențialul produc
tiv. se face risipă de materii prime, 
energie și combustibili etc., adică se 
manifestă deficiente care reflectă 
fără echivoc. o slabă înțelegere a 
responsabilităților sociale din partea 
unor membri ai colectivului respec
tiv.

In lumina orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului, a- 
pare clar că ceea ce se cere propa
gandei. activității politico-ideologice 
este nu numai să explice politica 
partidului, ci să-și aducă o contribu
ție concretă, efectivă, la aplicarea ei 
in fiecare loc de muncă. Numai Și 
numai in acest fel poate și trebuie 
«ă fie înțeleasă legătura cu viața a 
propagandei de partid. Firește că 
aceasta presupune nu simple spi
cuiri de exemple, mai mult sau 
mai puțin întâmplătoare, ci abor
darea directă, deschisă, a celor mai 
importante probleme pe care le ridi
că viata ; presupune nu doar expli
cații didacticiste, ci o analiză temei
nică. prin prisma realităților vieții, 
clarificarea direcțiilor si modalități
lor concrete de acțiune la fiecare loc 
de muncă, iar apoi urmărirea consec
ventă a felului în care se acționează 
efectiv, a ceea ce se face în mod 
concret pentru aplicarea politicii 
partidului.

însăși concepția enunțată în con
sfătuire privind împletirea indisolu
bilă a muncii politice cu munca orga
nizatorică constituie un antidot îm
potriva acelor ontici după care pro
paganda ar avea doar menirea să 
■explice teoretic, iar munca organiza
torică să organizeze si să mobilizeze. 
In viziunea partidului, si munca 
politico-educativă este chemată să în
deplinească un rol organizatoric mo
bilizator. după cum si munca organi

zatorică trebuie să se sprijine ne con
vingerea politică si educarea oame
nilor.

In această perspectivă, este firesc 
si necesar ca si în propaganda de 
partid să se vorbească despre efi
cientă. Așa cum există criteriul efi
cientei De olanul vieții materiale, 
tot astfel un asemenea criteriu exis
tă si De planul vieții spirituale. La 
fel cum nu se poate concepe ca o în
treprindere industrială să producă 
dezinteresindu-se de costul produ
selor. de beneficiul obținut, tot așa 
nu este de conceput ca activitatea 
educativă să fie considerată un scop 
în sine, ignorindu-se rezultatele ei. 
influenta ei asupra conștiințelor. Iar 
măsura acestor rezultate, criteriul de 
apreciere a eficientei invătămîntului 
de partid, a activității politico-ideo
logice nu-1 constituie cifrele statis
tice despre numărul lecțiilor, al 
cursurilor sau cursantilor. despre frec
venta acțiunilor cultura!-educative, 
ci schimbările de esență pe care le 
determină în conștiința oamenilor — 
schimbări exprimate în comportarea 
lor. în rezultatele practice, concrete 
obținute in activitatea ne care o des
fășoară.

în cuvîntarea rostit.ă“ de -secretarul 
general al partidului sint arătate 
principalele Drobleme ale vieții noas
tre sociale, care trebuie să se afle in
(Continuare in pag. a IlI-a)

INTERVIUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat Radioteleviziunii israeliene
După cum s-a mai anunțat, președintele Nicolae Ceaușescu a 

primit, in ziua de 2 septembrie a.c., pe Shmaya Goshen, directorul 
Departamentului emisiunilor în limbi străine pentru interior al Radiote
leviziunii israeliene, căruia i-a acordat următorul Interviu.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, România sărbătorește 
anul acesta 100 de ani de la cu
cerirea independentei sale. Cum 
apreciati astăzi independenta 
tării dumneavoastră din punct 
de vedere politic, economic și 
militar ?

RĂSPUNS: Cucerirea independen
ței de stat a României acum 100 de 
ani a marcat trecerea la o fază su
perioară de viață a poporului român, 
a deschis calea spre realizarea de
plină a unității naționale și dezvol
tarea modernă a tării. Dar trebuie 
să menționez că multă vreme — 
datorită dependenței fată de mono
polurile străine, față de diferite țâri 
imperialiste — independenta Româ
niei nu a fost pe deplin reală. Numai 
odată cu răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste, in 1944, și trecerea la 
construcția socialismului, poporul ro
mân și-a cucerit pe deplin indepen
denta națională, a devenit stăpîn pe 
destinele sale.

Astăzi, poporul român sărbătorește 
100 de ani de la cucerirea indepen
dentei în condițiile în care a obținut 
rezultate deosebite in dezvoltarea e- 
conomico-șocială, în făurirea unei 
economii naționale proprii, în afir
marea sa pe plan international in 
lupta pentru o politică independentă, 
de egalitate in drepturi, de neames
tec în treburile interne. Aș putea 
spune, deci, că sărbătorim acest cen
tenar în condițiile unei reale inde
pendențe economice, politice, militare, 
hotărîți să facem totul pentru a asi
gura poporului român un viitor tot 
mai fericit, în deplină egalitate și 
colaborare cu alte popoare.

ÎNTREBARE: Cum afi putea 
caracteriza astăzi, domnule pre
ședinte. situația relațiilor tării 
dumneavoastră cu Uniunea So
vietică. Republica Populară Chi
neză și celelalte țări socialiste ?

RĂSPUNS: România acordă o în
semnătate deosebită relațiilor cu toa
te țările socialiste. In acest context, 
desigur că relațiile cu Uniunea So
vietică — care este vecina României 
— constituie un factor important in 
întreaga sa politică, așa cum și re
lațiile cu Republica Populară Chi
neză și cu toate celelalte țări so
cialiste constituie centrul activității 
externe a României. Bazîndu-mă 
pe aceasta, aș putea spune că astăzi 
relațiile noastre cu toate țările so
cialiste sînt excelente. Ele se înte
meiază pe principii noi de relații 
între popoare, de egalitate, respect și 
stimă reciprocă, de solidaritate și co
laborare activă în lupta pentru edi
ficarea socialismului, pentru secu
ritate și pace în lume.

ÎNTREBARE : Faptul ci
România este membri a Trata
tului de la Varșovia și a C.A.E.R. 
nu-i îngrădește libertatea legătu
rilor politice și economice cu 
alte state ?

RĂSPUNS : După cum este cunos
cut, C.A.E.R.-ul se bazează pe colabo

rarea egală între toti participanții la 
acest organism economic, în scopul 
extinderii relațiilor economice, al 
cooperării în producție, care să ducă 
la egalizarea nivelurilor de dezvol
tare, la progresul mai rapid al fie
cărei economii naționale, deci la con
solidarea din acest punct de vedere 
a fiecărei țări.

în ce privește Tratatul de la Varșo
via, el a fost creat, după cum se știe, 
in condițiile „războiului rece" și are 
la bază principiul colaborării in 
scopul apărării independentei na
ționale a fiecărei țări împotriva unei 
agresiuni din afară. Este evident că 
această colaborare se bazează pe în
tărirea capacității de apărare a fie
cărei țări, pe dezvoltarea fiecărei ar
mate naționale. De altfel, de mai 
multe ori — inclusiv cu un an în 
urmă la București — tarile parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
s-au pronunțat pentru desființarea 
concomitentă atit a N.A.T.O., cit și 
a Tratatului de la Varșovia.

Bazat pe cele ce am menționat, as 
putea spune că participarea noastră 
la aceste organisme nu vine în con
tradicție, ci este in deplină concor
dantă cu dezvoltarea, cu independen
ța politică, economică, militară a 
României, și duce tocmai la întărirea 
și afirmarea sa.

ÎNTREBARE : Țările membre 
ale C.A.E.R. doresc să aibă con
tacte cu țările membre ale Co
munității europene. După pă
rerea dumneavoastră, sint pre
ferabile contactele bilaterale sau 
acordurile globale dintre cele 
două comunități europene ?

RĂSPUNS : Este adevărat, țările 
membre ale C.A.E.R. s-au pronunțat 
și se pronunță pentru realizarea unei 
colaborări tot mai intense cu țările 
membre ale Pieței comune, inclusiv 
pentru relații directe între C.A.E.R. 
șl Piața comună. Considerăm că 
aceasta corespunde realităților ac
tuale, care sînt marcate în Europa 
de existenta acestor două organisme 
economice.

In ce privește România, ea se pro
nunță atit pentru o colaborare directă 
între cele două organisme economice 
— desigur, în acele probleme de in
teres general și în limitele atribuții
lor lor. fără a afecta dreptul și inde
pendenta fiecărei țări de a-si orga
niza relațiile economice așa cum do
resc ele — cît si pentru a soluționa 
direct problemele în care este inte
resată. în acest sens acționează 
România tratând o serie de probleme 
direct cu țările din Plata comună, 
inclusiv cu Comunitatea Economică 
Europeană.

Întrebare : cum apreciati 
raporturile dintre Est si Vest și 
in ce domeniu vedeți cete mai 
importante consecințe ale Con
ferinței de la Helsinki ? Au fost 
oare îndeplinite așteptările 
dumneavoastră 1

RĂSPUNS : România a acordat si 
acordă o mare însemnătate Conferin
ței de la Helsinki. Înfăptuirii în 
viată a documentelor care au fost 
tomnate cu acest prilej — și care 
constituie un tot unitar. Se poate 
spune că atit conferința, cit și în
treaga activitate internațională din 
ultimii ani a dus la o anumită des
tindere și a deschis căile unei accen
tuări a acestui proces în viitor. Deși' 
trebuie menționat că nu sîntem de- 
cît la începutul acestei destinderi, că 
sint încă forte care pot pune în pe
ricol cursul spre destindere și co
laborare. De aceea. România acțio
nează ferm pentru o largă colabo
rare în Europa.

Așteptăm ca reuniunea de la Bel
grad să deschidă calea spre înfăp
tuirea documentelor semnate la Hel
sinki. despre care — în treacăt fie 
zis — nu se poate spune că s-au 
realizat in viată. Dar, cu toate aces
tea. noi dăm o apreciere deosebită 
reuniunii de la Helsinki și sîntem 
ferm deciși să facem totul pentru 
dezvoltarea colaborării, securității si 
păcii in Europa si în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Poziția dum
neavoastră, bine cunoscută, este 
că fiecare stat are dreptul si 
obligația să participe activ la 
rezolvarea problemelor inter
naționale. Oare, după părerea 
dumneavoastră, are intr-adevăr 
fiecare stat mic sau mijlociu po
sibilitatea practică de a traduce 
in realitate acest drept, in cu
noscutele condiții de centraliza
re a forfei in mîinile marilor 
puteri ?

RĂSPUNS : In viața Internațională 
s-au produs profunde schimbări na
ționale si sociale. în raportul de for
te — ceea ce a creat o situație nouă, 
caracterizată prin afirmarea voinței 
popoarelor de a pune capăt cu desă- 
vîrsire politicii imperialiste si colo
nialiste. de a fi stăpîne ne bogățiile 
naționale, pe destinele proprii. Si 
trebuie spus că s-au obtinut o serie 
de rezultate bune in această direcție, 
deși sint încă multe probleme de 
soluționat, mai cu seamă cele legata 
de subdezvoltare si de făurirea noii 
ordini economice internaționale.

Tinînd seama de aceste schimbări 
din viata internațională. România 
consideră că țările mici si mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate au un rol tot mai impor
tant de jucat pe arena mondială — 
si pot juca acest rol dacă acționează 
BOlidare si sînt hotărîte 6ă-si facă 
auzit cuvîntul. Chiar în condițiile 
cînd marile puteri reprezintă un fac
tor important in viata internaționa
lă. ele nu pot să decidă în numele 
țărilor mici si mijlocii, al altor po
poare ; există deci o posibilitate 
reală ca țările mici șl mijlocii, ță
rile în curs de dezvoltare si cele 
nealiniate să poată juca un rol tot 
mai activ în realizarea unei politici 
democratice, a unei lumi mai drepte 
si mai bune, care să permită, fiecă
rei națiuni, indiferent de mărime, 
să-și organizeze viata corespunzător 
voinței sale.
(Continuare în pag. a IV-a)

TOAMNA A INTRAT ÎN TOATE DREPTURILE El 

Fiecare zi, fiecare ora să fie folosite din plin pentru 

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA
GRABNICĂ A RECOLTEI

Timpul a devenit instabil, temperatura a scăzut sim
țitor, semn că toamna a venit. Iată de ce. în aceste 
zile, cooperatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole 
de stat, toti angajați! si funcționarii din unitățile agri
cole si din comune, sprijiniți de elevi si stu
dent!.. trebuie să depună eforturi susținute pentru a 
strînge cît mai repede produsele din cîmp, din grădini, 
vii și livezi, astfel Incit nimic din roadele acestui an 
să nu se degradeze. Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că 
pînă ieri. 12 septembrie, s-a strips recolta de pe 230 000 
hectare floarea-soarelui, 46 800 hectare sfeclă de zahăr, 
40 700 hectare cartofi. 110 000 hectare porumb. Pentru 
ca recoltarea să se facă la timp si fără pierderi, se 
cere ca în aceste zile să se lucreze pretutindeni din 
zori și oină seara tîrziu. să fie folosite din Plin fie
care oră și fiecare zi.

Intrucît din această săptămină ritmul recoltatului se 
va intensifica mult, se pune in fața conducerilor de

unități agricole si a comandamentelor comunale sar
cina urgentării livrărilor la bazele de recepție, ceea 
ce depinde. în mare măsură, de organizarea temeinică 
a transportului? Or. și pină acum pe cîmp au stat, gata 
recoltate, cantități mari de sfeclă de zahăr, cartofi și 
legume. Această situație se datorește nu atit lipsei 
de mijloace de transport, cît mai ales organizării de
fectuoase a muncii la încărcat si descărcat, folosirii 
camioanelor in alte scopuri.

Timpul este înaintat, iar zilele caracteristice toamnei 
— ploi și temperaturi scăzute — se fac tot mai mult 
simtite. Tocmai de aceea, organele si organizațiile de 
partid, comandamentele locale si conducerile unităților 
agricole au datoria să acționeze cu toată fermitatea, 
să întreprindă măsuri energice pentru utilizarea ju
dicioasă a tuturor mijloacelor tehnice și mobilizarea 
tuturor forțelor umane de la sate, astfel ca recolta 
să fie strînsă. transportată și depozitată cit mai repede 
și în cele mai bune condiții.

Noi construcții de locuințe într-unul din cartierele municipiului Tg. Mureș

Cum organizați, in ce măsură participați
In județul Argeș a Început recol

tarea porumbului de pe cele 40 000 
de hectare. In scopul grăbirii lucrări
lor. la indicația biroului comitetului 
județean de partid, intre unitățile 
agricole de stat si cooperatiste se 
practică diferite forme de întrajuto
rare. „Floarea-soarelui nu a ajuns 
peste tot la maturitate — ne spunea 
ing. Matei Georgescu, directorul 
I.A.S. Costesti. De aceea, cele 6 com
bine ale fermelor Stîrci. Ionesti. Co
dru si Stolnici lucrează grupat, pe 
tarlalele identificate de noi ca bune 
pentru recoltare. în felul acesta, se 
cistigă timp, este mai bine suprave
gheată calitatea lucrărilor, se înlătură 
operativ eventualele defecțiuni de la 
utilaje. Rezultatele bune obținute 
oină acum ne dau convingerea că. in 
cîteva zile, floarea-soarelui va fi 
Btrinsă de pe întreaga suprafață de 
500 de hectare". întrajutorarea s-a 
extins aici si la strîngerea recoltei 
de porumb de ne cele 1250 hectare. 
Cea mai mare suprafață se recoltează 
acum mecanizat. Se folo.se.se 7 com
bine C-12. care înlocuiesc fiecare 
munca a 50 de oameni. Forțele meca
nice si umane sînt menținute în ta
bere de cîmp. unde se face aprovi
zionarea cu hrană si combustibil. In
tr-un timp scurt s-a strîns porumbul 
de De 350 hectare. In ajutorul I.A.S. 
au sosit și angajați ai instituțiilor din 
Costesti. Cei de la spitalul din loca
litate. de exemplu, au încheiat con
tract cu Întreprinderea să strângă po
rumbul de pe 60 hectare, iar cei de 
la cooperația de consum — de pe 
35 ha. O bună organizare a muncii — 
si la cooperativa agricolă din Căldă- 
raru. Pe o tarla de 200 hectare, con
ducerea unității a mobilizat aici, ală
turi de cooperatorii care au în acord 
global această suprafață, si familii 
de cooperatori care au sole de hibrizi

mai tardivi. Munca este astfel orga
nizată incit tot ce se culege înt.r-o zi 
se transportă si se înmagazinează, 
întrajutorarea este prezentă si intre 
unităti. De exemplu, pentru impul
sionarea recoltării florii-soarelui, 
combinele de la cooperativele din 
Teiu si Negrași lucrează în lanurile 
cooperatorilor din Rociu si Gliganu. 
iar cele de la Suseni — la coopera
tiva din Tuțulești. Folosind din plin 
forța mecanică si umană, cooperati
vele din Surdulesti. Strimbeni. Miroși. 
Teiu. Negnași. IzVoru. Rica si Birla 
au terminat de strîns floarea-soare
lui si au pus combinele la dispoziția 
unităților care mai au de recoltat. 
(Gh. CSrstea).

In ultima sa ședință, comandamen
tul pentru agricultură al județului 
Botoșani a efectuat o analiză amă
nunțită a stadiului de realizare a lu
crărilor de sezon, atenția concentrin- 
du-se îndeosebi asupra acțiunilor ce 
se întreprind pentru respectarea grab
nică a fasolei cultivată în cultură 
pură, florii-soarelui. sfeclei de zahăr 
si cartofilor. S-a evidențiat că marea 
majoritate a utilajelor sint folosite la 
Întreaga lor capacitate. La sfecla de 
zahăr si cartofi, graficele de recoltare 
si,nit depășite zilnic. Transportul car
tofilor de pe cîmp nu se desfășoară 
In mod ritmic, mari cantităti aflîn- 
du-se încă pe tarlale. S-a apreciat 
că In cooperativele agricole din Mi- 
hăilenl. Cîndești. Tudona si Darabani, 
sortarea cartofilor este mult rămasă 
în urmă, nu sa string tuberculii in 
urma utilajelor de recoltat. Pentru 
evitarea acestei situații, comanda
mentul ludetean a dispus ca. în loca
litățile respective, să se întreprindă 
largi acțiuni de mobilizare a tuturor 
angaiatilor. elevilor si cadrelor di
dactice. încă înaintea începerii cursu

rilor școlare, astfel Incit cartofii să 
fie adunați oină la ultimul tubercul.

Mai multă atenție trebuie acordată 
recoltării fasolei, lucrare care s-a 
executat pe 2 090 hectare din cele 
2 649 hectare cultivate cu această cul
tură. Evident, o influentă negativă a 
produs-o si neăjungerea ta maturi
tate a culturilor de ne unele supra
fețe. îndeosebi în nordul județului. 
Nu poate fi însă trecută ou vederea 
nici .slaba preocupare manifestată in 
unele unităti agricole, cum sint Bu- 
cecea. Cotusca. Darabani. Dorohoi, 
Frumușica si altele. Unele baze de 
recepție din județ întirzie preluarea 
produselor de la unitățile coopera
tiste. S-a indicat ca. în cadrul indi
celui de umiditate permis, toate ba
zele de recepție să primească fasole, 
urmînd ca aici să se producă uscarea. 
In condiții cit mai bune.

în județ a început si recoltarea 
florii-soarelui de ne cele 18 551 ha. 
In unitățile agricole care fac parte 
din consiliile intercooperatiste Ripi- 
cenl, Trusesti. Dîngeni. Săveni si Bo
toșani. această lucrare se desfășoară 
în bune condiții. Pentru accelera
rea recoltării au fost luate măsuri ca 
utilajele să fie concentrate in sudul 
județului, unde plantele au ajuns la 
maturitate. Dună cum ne-a informat 
ieri dimineață ing. Gheorghe Popa, 
directorul Trustului S.M.A.. în cursul 
zilei de duminică, utilajele au fost 
mutate si. în unele locuri, se lucrea
ză din plin. în scopul evitării orică
rei risipe, consiliile populare comu
nale au datoria să asigure oamenii 
care să siringă canitulele rămase in 
urma combinelor. Prin aceste măsuri, 
se apreciază că. în cel mult 8—9 
zile bune de lucru. întreaga suprafață 
cultivată cu floarea-soarelui în jude
țul Botoșani va fi recoltată. (Silvestri 
Ailenei).

la
Rîmnicu Sărat. Oraș 

cu 30 000 de locuitori, 
zonă ..industrială" car
tiere noi — „Bălceseu". 
„Piața Halelor". „Cos- 
tieni" — moderne com
plexe comerciale.

Unde este orășelul 
despre care scria Ni
colae Iorga in ..Dru
muri si orașe din 
România", sau Mihai 
Tican Rumano in 
„Hoinărind prin tară", 
orășelul in care nu se 
întimola aproape ni
mic si nu era nimic 
de văzut ? !

— Știm, tovarășe pri
mar. că urbea dum
neavoastră a devenit, 
mai ales în ultimii 
ani. un oraș al tineri
lor : 80 la sută dintre 
angajații întreprinde
rii de confecții Rim- 
nicu Sărat sint tineri, 
mai mult de jumătate 
din numărul munci
torilor de la întreprin
derea de garnituri de 
frîne si etansare — de 
asemenea, tineri și ti
nere. Anoi. cei ce lu
crează la Fabrica de 
conserve. Ia Șantierul 
de constructii-locuin- 
te. la întreprinderea

activitatea cultural-educativă ?
— In curind. spune 

tovarășul Constantin 
Dinu — va fi termina
tă în ..zona industria
lă". intr-un mare com
plex. încă o sală de 
spectacole. Apoi, un 
nou cinematograf. S-a 
ridicat din temelii, pină 
1a nivelul parterului, 
un nou complex co
mercial chiar în inima 
orașului — un proiect 
plin de fantezie, sem
nat de un tânăr arhi
tect. Nu vrem să spu
nem vorbe mari, dar 
Dește citiva ani. chiar 
si călătorul grăbit va 
dori să găsească timp 
să străbată în lung 
si-n lat orașul, pentru 
că înfățișarea lui va fi 
cu totul alta. Se va 
vedea si mai bine că 
este un „oraș al tine
rilor".

După ce străbați în 
lung și în lat orașul, 
ai dori să te oprești 
să-ti petreci timpul li
ber în mod plăcut in 
acest „oraș al tineri
lor". Cu atît mai mult 
cu cît aici, muncesc si 
învață foarte multi ti
neri, se înțelege ce im
portantă capătă buna 
organizare a activi
tății cultural-educati
ve. care trebuie să cu

prindă întregul tineret, 
din fiecare unitate eco- 
nomico-socială. Asa 
cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ex
periența bună dobân
dită în desfășurarea 
activităților din cadrul 
Festival,ului national

șă poată si dansa, să 
fructifice ou folos ore
le timpului liber ?

„Este un oraș mun
citoresc. cu tineri har
nici — ne spune Ma- 
nole Mircea, directorul 
întreprinderii de con
fecții Rîmnicu Să-

Cu primarul orașului Rîmnicu Sărat 
despre folosirea timpului liber 

al tineretului
„Clntarea României", 
atît in privința parti
cipării largi, cît și a 
realizării unei mai 
mari varietăți, trebuie 
să însemne punctul de 
plecare pentru folosi
rea si generalizarea ei 
in folosul tuturor oa
menilor muncii, a! în
tregului tineret. De ce 
fel de condiții dispun 
tinerii din Rîmnicu Să
rat Pentru a putea 
desfășura o bogată ac
tivitate cultural-art.is- 
tică, așa cum doresc.

rat: aid. la fabrică, 
am organizat, cu aju
torul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, un 
club muncitoresc. Ce 
întreprindem acolo, 
pentru cine, care este 
părerea oamenilor des
pre modul în care aici 
îsi pot petrece plăout 
si util timpul liber ? 
Iată întrebări pe care 
trebuie să ni le punem 
mai des. Este firesc 
eă cunoaștem Îndea
proape cerințele tine
retului. preocupările.

tot ceea ce-i frământă 
și-i interesează pe ti
neri : numai asa. De 
această bază, putem 
să desfășurăm activi
tatea de educație poli- 
tico-ideologică a oa
menilor. a întregului 
tineret, să organizăm 
activități mai intere
sante. să ne perfecțio
năm munca. Nu Doti 
educa tineri ne care 
nu-i cunoști. în a- 
ceastă privință trebuie 
să facem eforturi mai 
mari, să nu ne scum
pim la timpul nostru, 
oricite treburi am a- 
vea. cind este vorba 
de educație, de oa
meni. de cunoașterea 
tinerilor, atît la muncă, 
cit si în celelalte acti
vități, cărora avem da
toria să le creăm con
diții cit mai bune de 
desfășurare. Unii gîn- 
desc cam asa : colecti
vul, oamenii înseamnă 
întreprinderea, munca, 
orele de producție. In 
rest, nu știu, nu cu
nosc pe nimeni, fiecare 
își vede de ale lui. 
Este un mod greșit de 
a privi lucrurile : via
ta oamenilor este una 
și nu împărțită pe 
parcele, iar activistul de 
partid, conducătorul de

întreprindere, secreta
rul organizației U.T.C. 
trebuie să se afle 
— asa cum ne cere 
secretarul general al 
partidului — zi de 
zi si ceas de ceas 
în mijlocul oamenilor, 
acolo unde muncesc, 
dar și acolo unde-și 
petrec timpul liber, să 
ia parte permanent la 
activitatea lor, să par
ticipe la programele 
artistice, de recreare. 
Constatăm zi de zi că 
programele, activită
țile preferate de tineri 
sint foarte variate. 
Potrivit cu aceasta tre
buie să organizăm și 
noi clubul nostru mun
citoresc. Avem dota
rea necesară pentru 
cele mai interesante 
activități : cineclub,
cerc foto, cercuri de 
muzică. Tinerii noștri 
muncitori și tehnicieni 
au deja o formație de 
dansuri, un cor, un 
grup vocal, o brigadă 
artistică ; nu a fost 
nevoie neapărat de 
o sală de spectacol
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MAGURA-BUZÂU S-A ÎNCHIS

În locul conducerii prin telefon și hîrtii, specialiștii și activiștii de partid
și-au mutat birourile în ateliere, în mijlocul oamenilor

11 Ir ii
Ce asigură astăzi economiei națio

nale marea întreprindere „Electropu- 
tere" din Craiova 1 Datele arată că 
în această unitate reprezentativă a 
industriei electrotehnice se reali
zează o bună parte din producția de 
locomotive diesel și electrice, din 
aceea de transformatoare de forță, 
de motoare electrice si de aparataj 
electric de Înaltă tensiune. Ocupînd 
locul întîi în ierarhia întreprinderilor 
doljene, este dar că de modul în 
care această unitate își Îndeplinește 
sarcinile de plan ce îi revin depinde, 
in mare măsură, situația de ansam
blu din industria județului, satisfa
cerea unor necesități importante ale 
tării, a unor solicitări la export

Tinînd seama de toate acestea, să 
analizăm una din problemele-cheie, 
aflată la ordinea zilei în economie — 
realizarea ritmică și integrală a pro
ducției fizice planificate, sarcină de 
stringentă actualitate, accentuată de 
conducerea partidului si care consti
tuie în prezent obiectivul central si 
prioritar ce stă în atentia colectivu
lui întreprinderii. începind de la di
rector și pînă la muncitor. Că asa 
stau lucrurile o dovedește concludent 
și bilanțul celor opt luni din acest 
an. care consemnează un plus de 9.3 
milioane lei la indicatorul productie- 
marfă. precum și depășirea planului 
în expresie fizică la sortimentele de 
bază : cu 748,1 MVA transformatoa
re, 14 locomotive diesel electrice de 
2 100 C.P. și o locomotivă electrică de 
5 100 kilowați, cu 11.7 milioane lei a- 
parataj electric de înaltă tensiune.

Nimic extraordinar, s-ar putea a- 
precia. dacă ținem seama de capa
citatea colectivului de aici, de poten
țialul productiv de care dispune în
treprinderea „Electroputere". Realita
tea este 
luni, și 
— cînd 
cel mai 
din întreaga sa existență de aproape 
30 de ani — reprezintă o perfor
manță. Mai ales că anul acesta co
lectivul unității s-a confruntat cu o 
serie de greutăți. Rezultatele din au
gust sînt demne de consemnat, mal 
ales dacă amintim faptul că în șapte 
luni „Electroputere" se prezenta cu 
un volum mare de nerealizări (nu
mai la productia-marfă s-a înregis
trat o restantă de 11 milioane lei, iar 
la producția fizică sortimentală re
zultatele erau sub cele planificate).

Iată că in august prevederile din 
graficele producției sortimentale la 
transformatoare, locomotive si apara- 
taj de înaltă tensiune au fost nu nu
mai îndeplinite, ci si depășite.

Cum s-a acționat pentru recupera
rea restantelor ? Care au fost facto
rii dinamizatori ce au contribuit la 
obținerea revirimentului ? în timpul 
documentării noastre, in dialogurile 
purtate a revenit mereu ca un lait
motiv afirmația : „A fost mai multă 
preocupare, de sus și pînă jos". în- 
tr-adevăr. adîncind analiza s-a do
vedit că aceste eforturi concentrate 
în direcția realizării în special a pro
ducției fizice s-au manifestat mai 
perseverent și cu continuitate la toa-

superioare". Cu prilejul unei analize 
profunde întreprinse de consiliul oa
menilor muncii, din inițiativa comi
tetului de partid al întreprinderii, 
după ce au fost consultați numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, s-a 
ajuns la concluzia că trebuie recon
siderat modul de lucru cu colaborato
rii. Așa se explică faptul că locul 
miilor de „telexuri" și al deplasărilor 
de o zi-două ale unor delegați la co
laboratorii cu probleme l-au luat oa
menii competenti. energici și res
ponsabili. care revin în întreprin
dere numai după ce își fac datoria, 
acolo unde au fost trimiși, numai 
după ce soluționează pînă la capăt 
problemele în suspensie.

Din experiența întreprinderii „Electroputere" - Craiova

însă că realizările din opt 
în special din luna august 

„Electroputere" a obtinut 
mare volum de producție

te eșaloanele. Inceptnd chiar cu co
mitetul județean de partid, pînă la 
nivelul fiecărei formații de lucru din 
întreprindere. Sprijinul acordat de ac
tiviștii organelor județean si muni
cipal de partid a fost mai direct, con
cret, la fața locului, nu prin indi
cații sau intervenții telefonice din 
birou, ci prin analize aprofundate, ur
mate de măsuri eficiente si un control 
permanent in scopul înlăturării unor 
deficiențe.

Nu de mult biroul comitetului ju
dețean de partid a analizat rezulta
tele de la „Electroputere" prin pris
ma activității politioo-organizatorice 
desfășurate de comitetul de 
al întreprinderii, 
de comuniști citi 
Am căutat cîteva 
ce au stat la baza aprecierilor 
cîlte de organul județean de partid 
la adresa încercatului detașament 
muncitoresc de la „Electroputere" — 
argumente limpezi, argumente-faptă, 
al căror fundament rezidă în aceeași... 
„mai multă preocupare pentru soarta 
producției". Apelăm la un exemplu. 
Și la „Electroputere", ca și în alta 
unități, se recurgea pînă nu de mult, 
destul de des. la cunoscute justifi
cări : „Nu ne-am realizat inte
gral planul, dar avem circumstanțe 
atenuante. Nu sintem aprovizionați 
cum trebuie, furnizorii și colaboratorii 
nu-și respectă contractele, deși des
pre acest lucru am informat organele

partid 
de cei peste 4 000 
lucrează în uzină, 
din argumentele 

fă-

„Tovarășe director general, stiti 
bine că din cauza I.C.M. Reșița noi 
am pierdut..." — s-a auzit glasul unui 
membru al consiliului oamenilor 
muncii, reprezentant al muncitorilor 
de la fabrica de locomotive. „Da. este 
o problemă delicată, tocmai de aceea 
chiar în această zi mă voi deplasa 
acolo, împreună cu secretarul comite- • 
tului de partid al întreprinderii" — a 
fost răspunsul prompt al inginerului 
Ion Licu. directorul 
tralei industriale de 
taj electric Craiova, 
ventiei : livrarea la 
grupurilor diesel si a boghiurilor, 
ceea ce a dus la realizarea în luna 
august a unei producții record, ob- 
tinindu-se cu trei locomotive diesel 
și electrice mai mult decît în luna 
iulie.

Pe același plan al preocupărilor 
sporite pentru realizarea producției 
fizice, am reținut de la ing. Liviu Tă- 
năsescu, director tehnic al întreprin
derii. se înscriu s.i redistribuirea for
ței de muncă, orientarea acesteia spre 
compartimentele cu „locuri înguste" 
și întărirea asistenței tehnice în 
schimburile II și III. Numai în sec
toarele construcției metalice ale fa
bricilor de locomotive si transforma
toare au fost dirijați aproape 150 de 
lucrători proveniti din sectoarele au
xiliare și de la locuri de muncă cu 
un grad mai înalt de mecanizare. în 
Scopul perfecționării sistemului

general al Cen- 
masini si anara- 
Rezultatul inter- 
timp si ritmic a

aprovizionare a locurilor de muncă, 
începind cu luna august, asigurarea 
materiilor prime și materialelor se 
urmărește pe calculator, pe fiecare 
schimb. La sfirșitul schimbului II. de 
pildă, se cunoaște exact modul cum 
s-a făcut aprovizionarea schimbului I 
la nivelul întreprinderii, luîndu-se 
deciziile de rigoare de către orga
nele de conducere. Continuînd in
vestigația la fabrica de transforma
toare. unde în august s-a realizat 
cel mai mare volum de producție 
din ultima perioadă, ni s-a relevat 
o altă latură a preocupării mai sus
ținute pentru găsirea si aplicarea 
unor forme organizatorice subordona
te aceleiași cerințe majore : realiza
rea și depășirea producției fizice.

Concomitent cu popularizarea pînă 
Ia ultimul muncitor a sarcinilor de 
plan anuale, lunare și decadale, ne-a 
spus tov. Ștefan Popescu, secretarul 
comitetului de partid al fabricii, s-a 
instituit, analiza operativă zilnică a 
îndeplinirii producției sortimentale 
pentru fiecare gamă de transforma
toare. Pe baza unor grafice... ale „nu
mărătorii inverse". în fiecare secție 
și la fiecare loc de muncă se știe 
precis ce și cît mai este de realizat 
pînă la sfîrșitul anului și fie
cărei luni. Totodată, s-a luat mă
sura ca fiecare specialist. în frunte cu 
directorul, să răspundă concret de 
cîte un loc de muncă. Astfel, „biroul" 
specialistului s-a mutat in atelierele 
de producție. Munca fiind astfel orga
nizată. a fost posibil ca în august să 
se poată realiza cu 198.5 MVA mai 
multe transformatoare decît In iu
lie.

Desigur, nu putem spune că la „E- 
lectroputere" nu mai sînt și neîmpli- 
niri. că totul merge acum perfect și 
că nu există suficient loc pentru mai 
bine. Cele consemnate au darul să 
demonstreze însă că atunci cînd se 
dovedește preocupare stăruitoare și 
plină de răspundere pentru bunul 
mers al activității economice, cînd, 
în locul conducerii prin telefoane 
și hirtii, specialiștii și activiștii de 
partid și-au mutat birourile în ate
liere, în mijlocul oamenilor, proble
mele se soluționează operativ, asigu- 
rîndu-se condiții ca planul la pro
ducția fizică să fie nu numai reali
zat, ci și depășit.

B -

Amfiteatrul natural de la Măgura- 
Buzău a găzduit duminică festivita
tea de închidere a celei de-a 8-a edi
ții a taberei de sculptură în aer li
ber. La manifestare au participat 
personalități ale vieții culturale, ar
tiști plasțici. numeroși locuitori a. 
comunelor învecinate. Cu fiecare 
nouă ediție, tabăra de sculptură de 
la Măgura s-a înscris tot mai mult 
ca o componentă valoroasă a ma
nifestărilor cultural-educative anga
jate în înfăptuirea politicii partidu
lui de educare socialistă a maselor 
de promovare a artei inspirate din 
minunatele fapte de muncă ale omu
lui nou al societății noastre.

La festivitatea de închidere a ce
lei de-a 8-a ediții a taberei a avut 
loc un spectacol de poezie si muzică 
patriotică intitulat „Românie, plai 
de dor". (Mihai Bâzu).

în preajma deschiderii noului an școlar

Mai întîi. un fapt care. In multe 
privințe, se anunță de bun augur atit 
pentru debutul, cit Si pentru întreaga 
desfășurare a viitorului an universi
tar : noutățile pe care cei aproape 
55 000 de studenti la cursurile de zi 
— ca și ceilalți 15 000 la cursurile 
serale și fără frecventă — le vor 
găsi. încă din prima zi de cursuri, 
în instituțiile bucurestene de învătă- 
mînt superior, le sînt, in mare mă
sură, binecunoscute. Pentru simplul 
motiv că aproape toți sînt. de fapt, 
coautorii și realizatorii celor mai im
portante acțiuni întreprinse, sub con
ducerea organizațiilor de partid din 
facultăți, de-a lungul întregii veri, 
pentru asigurarea reluării în condiții 
bune a procesului instructiv-educativ.

înfăptuirea acestui deziderat a în
semnat. înainte de toate, integrarea 
în rețeaua de invătămint a tuturor 
clădirilor afectate de seism. O acțiu
ne de amploare, care a necesitat un 
mare volum- de muncă. Studenții si 
cadrele didactice, ajutați de specia
liști și muncitori calificați, au devenit 
adevărati constructori, asumîndu-si 
răspunderea de a efectua reparațiile 
multor clădiri cu forte proprii. Astfel, 
studenții si cadrele didactice de la In
stitutul de construcții s-au constituit 
într-un mare șantier, care și-a propus 
și a reușit să repare 23 de cămine cu 
peste 4 500 locuri, 8 cantine și alte 38

ZILELE FILMULUI
BULGAR

din 
afir- 
timo 
crin- 
abor-

Cinematografia 
tara vecină si-a 
mat de mult 
personalitatea 
tr-un spirit de
dare frontală a proble
melor, fie că este vor
ba de trecut, fie că 
este vorba de prezent. 
Este o calitate oare 
tine de concepția si 
maturitatea scenariști
lor ei în primul rînd. 
o calitate confirmată 
Si de prezenta filmelor 
recentelor ..Zile ale 
filmului bulgar" : Chi
rurgii. scenarist Gheor- 
ghi Danailov. regia 
Ivanka Grabceva. A- 
mendament la legea 
siguranței statului, sce
narist — foarte cunos
cutul Anghel Vaghen- 
stein. regia Ludmil 
Staikov, și, în sfîrșit, 
Nora, o ecranizare de 
Slav Karaslavov, în re
gia lui Vasil Mircev.

Amendament la le
gea siguranței statului 
situează în centrul ob
servației ideile 
se degajă din 
primă revoluție 
tifascistă 
petrecută în 
ria în 
1925. Filmul lui Stai
kov și Vaghenstein 
pornește de la docu
mente riguroase, de la 
fapte autentice si per
soane reale (folosind 
chiar fragmente din 
documentarele arhivei) 
cu scrupuloasa respec
tare și interpretare a 
întîmplărilor. 
nu este doar o 
constituire, ci 
dică la puterea unei 
meditații despre ma
rile adevăruri care, 
uneori, nu pot fi citite 
în toată amploarea lor 
decît odată cu distan
țarea In timp de e.le. 
Atunci, cauza pentru 
care unii au luptat si 
au murit capătă in- 
tr-adevăr dimensiunea 
unul suprem ideal so
cial, devine sens al 
epocii, iar acțiunea în
săși se înscrie în ra-

din

anii

ce 
acea 
an

tume, 
Bulga- 

1923—

Filmul 
fe

se ri

tiunea de a fi a revo
luției. în anii aceia, 
imediat după primul 
război mondial si oda
tă cu apariția amenin
țării fascismului în 
Europa, se cristalizea
ză in Bulgaria conști
ința atît a primejdiei 
pe care fascismul o re
prezintă pentru țară, 
cit și a datoriei de a 
pregăti poporul pentru 
lupta împotriva lui. 
Filmul pune parcă fa- 
tă-n fată cele două 
forte — pe cea a pro
gresului social si pe 
cea a conservatorismu
lui gata să deschidă 
calea fascismului

făcînd aceasta, autorii 
s-au ferit de o simplă 
ilustrare faptică, în
scriind această anga
jare pe viată si pe 
moarte între cele două 
poziții într-un plan 
dramatic de largă cu
prindere si observație 
umană, psihologică si 
sociologică, fără a se 
sacrifica nici o clipă 
dreptul emoției artisti
ce de a pleda, ea. pen
tru înțelegerea depli
nă. astăzi, a semnifica
țiilor acelor evenimen
te.

O adevărată pleiadă 
de interpret! de primă 
mărime conferă di
mensiunea complexă 
si. cînd este cazul, sta
tuară a unor oameni 
si luptători care au in
trat în istorie tocmai 
prin ceea ce au înfăp
tuit si reprezentat ei.

Un alt film. Nora, 
investighează nu atît 
o epocă, ci sedimentă
rile ei în concepții 
conștiințe. pune 
lumină deformările 
proape patologice
care le produce exa
cerbarea simțului de

si 
în 
a- 
pe

„ROTONDA 13":

proprietate în lumea 
mai exact a 
înstărite, de- 
ce se reper- 

Si în cele mai 
relații

satului, 
păturii 
formări 
cutează . 
neînsemnate 
dintre oameni.

Cu Chirurgii Ivan- 
kăi Grabceva. cinema
tografia bulgară se 

, plasează de astă dată 
în plină actualitate, as 
spune în cotidian. Rea
lizatorii 
univers 
restrîns. un colțișor de 
tară parcă uitat de 
lume, cu oameni obis- 
nuiti (tot aparent), cu 
intimplări care — pen
tru zona de 
tie aleasă, un 
dintr-un orășel 
care — nu sînt 
ele neobișnuite.

Deci, ce se ascunde 
sub aparenta acestui 
„nimic neobișnuit" ? O 
viată ne care fiecare 
o înțelege altfel, o ati
tudine față de ea, ia
răși felurit inteleasă. 
si o adevărată angaja
re. o luptă chiar între 
diferitele atitudini. A- 
șadar. fată în fată 
prin fapte și acte, sim
țul de răspundere real 
si opusul acestuia, spi
ritul birocratic, comod, 
preocupat să se „o- 
rienteze" duoă situații 
si dună importante 
umane, niciodată însă 
după datoria ne care 
ar trebui s-o aibă si să 
și-o cunoască fiecare. 
Asemănător ca pro
blematică cu Mere 
roșii al lui Tatoș, 
filmul Chirurgii in
vestighează o deli
cată problemă legată 
de concepția de' viată, 
de răspunderea fată 
de ea si fată de cei 
din jurul nostru si face 
acest lucru cu o anu
me dexteritate, care 
confirmă de fapt 
litătile unei cinemato
grafii Întregi.

au ales un 
aparent mai

observa - 
spital 
oare- 

nici

ca-

MIrcea
A1EXANDRESCU

Scriitori români militanți pentru pace
Muzeul literaturii 

române deschide o 
nouă serie a binecu
noscutelor seri de evo
cări literare. ROTON
DA 13, cu un pre
ambul evocator dedi
cat scriitorilor români 
militanți pentru pace 
Această lntîlnire, care 
va prefața noua sta
giune, este organizată 
în colaborare cu Uniu
nea scriitorilor si Co
mitetul Național pen
tru Apărarea Păcii.

Despre activitatea 
neobosită pentru trans-

punerea în viață a 
idealurilor de pace si 
înțelegere între po
poare desfășurată de 
Mihail Sadoveanu, Tu
dor Arghezi. George 
Călinescu șl Tudor 
Vianu vor depune măr
turie personalități de 
prestjgiu 
noastre 
George 
Alexandru 
hai Beniuc, 
Cioculescu, 
Ivașcu și Mihai 
vicov.

ale vieții 
culturale : 

Macovescu, 
Bălăci, Mi- 

Șerban 
George 

No-

Vor fi audiate clteva 
înregistrări - document 
din 
a 
Române, care vor re
aduce în memoria 
participanților glasuri
le de neuitat ale scri
itorilor evocați.

Manifestarea are loc 
astăzi, marți. 13 sep
tembrie a.c., ora 19, 
la sediul Muzeului li
teraturii române din 
strada Fundației nr. 4 
(lingă Piața Romană).

fonoteca de aur 
Radiotelevizîunii

Nicolae BABĂLAU 
corespondentul

■. ■

„Scînteii

JUDEȚUL TULCEA Realizări ale cooperației de consum

OW IsiSȘj

-

In județul Tulcea. unitățile tu
ristice ale cooperației de consum 
oferă celor atrași de frumusețile 
Deltei condiții de cazare si masă 
în toată perioada sezonului estival.

Astfel, în comuna Jurilovca a fost 
dat în folosință complexul de ali
mentație publică și turism „Alba
tros". care cuprinde un restau
rant cu terasă, un hotel si o 
oofetărie cu laborator propriu. U- 
nitatea este amplasată la 75 km 
de 
de 
de 
de
zelm pe distanta de 15 km pînă la 
popasul turistic „Portița" (pe lito-

municipiul Tulcea și la 34 km 
orașul Babadag. La o distanță 
500 m se află portul Jurilovca. 
unde se traversează lacul Ra

ralul Mării 1 
cazare în căsi

Tot în județul Tulcea. cooperația 
de consum a amenajat și alte plă
cute popasuri turistice : „Pelicanul" 
de la Murighiol și „Doi iepurași" 
de la Babadag.

De asemenea, o preocupare a co
operației de consum din acest ju
deț este și buna aprovizionare a 
populației cu o gamă diversificată 
de mărfuri. în multe localități 
funcționează unităti de tio suner- 
coop și magazine universale orga
nizate pe principii, moderne de 
servire.

Printre acestea se numără super- 
coopurile : „Arubium" din Măcin, 
„Orizont" din Jurilovca. „Murighiol"

Negre), cu locuri de 
iute și corturi.

din localitatea cu același nume 
— fiecare cuprinzînd cîte o ali
mentară cu autoservire și raioane 
specializate pentru articole textile- 
încălțăminte. sticlărie-menaj. elec
trice si electrotehnice — precum și 
magazinele universale din Măcin 
(librărie, papetărie și confecții), 
Isaccea (sticlărie-electrice și texti- 
le-incălțăminte). Mahmudia (ali
mentară. menaj-chimice, textile- 
încâltăminte. papetărie-librărie). 
Mina Altîn-Tepe (alimentară, tex- 
tile-încălțăminte), Horia (galante- 
rie-mercerie. textile-încălțăminte, 
menaj, electrice). Sarighiol, Turcoa- 
ia. Topolog ș.a.

in fotografie : complexul ..Alba
tros" din Jurilovca

(Urinare din pag. I)

pentru ca brigada să-si snună cuvin- 
tul. Este, de asemenea. cunoscut 
cenaclul literar «Al. Sihleanu», cena
clu cu tradiție".

— Ne-am dorit mult acest club — 
spune muncitoarea confecționeră An- 
toaneta Drăgan. secretara comitetului 
U.T.C. Formațiile noastre artistice 
vor putea astfel să-si desfășoare si 
mai bine activitatea. în condiții mai 
corespunzătoare. Ce 
te acum este faptul 
o acțiune cu alta : 
programele noastre 
lor tinerilor. în asa 
rea timpului liber să dea tuturor sa
tisfacție, și artiștilor amatori, și ce- 
nacliștilor. și dansatorilor. Vom 
îmbina mai strîns, așa cum fac 
colegii noștri de la alte întreprin
deri, programele artistice, cu orele 
de informare politică, cu serile de 
dans. Aș vrea să spun că toate aces
tea nu se pot face decît gîndindu-le 
și înfăptuindu-le împreună cu tine
rii, cu uteciștii. Consider că o con
diție hotărîtoare a bunului mers al 
lucrurilor constă în cunoașterea te
meinică a tinerilor, nu numai cum 
muncesc — aceasta este esențial, 
desigur — dar cunoscînd îndeaproape 
și care sînt preocupările lor. Cum 
poți să știi asemenea lucruri altfel 
decît participînd direct la toate ac
tivitățile. fiind mereu în mijlocul 
lor. la lucru, în cercurile cultural- 
artistice. la dans ? Firește, nu „asis- 
tînd", privind de departe, de la dis
tantă la ce fac alții, ci petrecînd îm
preună cu ei, la astfel de acțiuni la 
care să ne placă și nouă să partici
păm spunînd poezii, interpretînd 
cîntece. Eu așa cred că trebuie să 
fie un activist al U.T.C., un secre
tar : să știe tot ceea ce îi pasionează 
pe tineri și să promoveze el însuși, 
prin tot ce face, un stil de viață cu 
adevărat tineresc.

Așadar, la Rlmnicu Sărat sînt 
create condiții pentru ca tinerii să 
participe în număr mare la activită
țile cluburilor muncitorești, pe care 
in bună.parte ei le propun și le or
ganizează. „în același timp — adaugă 
Gh. Papuc, secretar cu propaganda al 
comitetului orășenesc de partid — ti
nerii sînt membri ai cercurilor casei 
de cultură, pentru că acesta este de 
fapt primul lăcaș de cultură al ora
șului ; aici vin la filme, la expuneri,

prii. Așadar, se pot satisface în bune 
condiții cerințele unei activități di
versificate in cadrul mai multor clu
buri. Spre exemplu. „Clubul Femi
na", cu 137 de membre. înscrise la 
cercurile de „cusături", „țesături co
voare". „cusături artistice", „împleti
turi". „cosmetică", cercuri aplicative, 
cercuri de creație. Despre activitatea 
desfășurată aici ne vorbește metodis- 
ta Marieta Budescu : „Cu opt ani în 
urmă, cînd am propus acest club, am

nu ne mulțumes- 
că prea seamănă 
vom diversifica 
conform cerințe- 
fel incît petrece-

de imobile ce fuseseră scoase din func
țiune încă din primăvară. Zile și săp- 
tămîni in șir. studenții de la Institu
tul politehnic. Institutul de medicină 
și farmacie, Academia de studii eco
nomice. Agronomie, Arhitectură si 
Universitate au lucrat ca zidari, zu
gravi sau vopsitori pe șantierele de 
reparare a sălilor de cursuri, labora
toarelor și căminelor în care locuiesc, 
în prezent, sînt aproape gata lucrările 
de reparații si consolidări pe care 
le-au necesitat toate cele 118 clădiri 
avariate, astfel că. la 15 septembrie, 
toate unitățile bucurestene de învă- 
tămint superior îsi vor începe activi
tatea în condiții normale.

Pregătirea noului an de învătă
mînt a inclus, firește, și multiple as
pecte vizind perfectionarea conținu
tului învătămîntului. pentru a asigu
ra studenților o temeinică pregătire 
ca viitori specialiști, dar si ca oa
meni cu o conștiință înaintață. 
profund atasati cauzei construcției 
socialiste în tara noastră.

în această ordine de idei. — după 
cum ne-a relatat tov. Dumitru Nec- 
șolu, prim-secretar al Comitetului de 
partid al Centrului universitar Bucu
rești — preocupările menite să confe
re procesului instructiv-educativ va
lențele unei largi si permanente.des
chideri spre viață, spre producție, au 
fost consacrate organizării învătămin- 
tului în consens cu măsurile adoptate 
în acest scop de conducerea partidu
lui. în momentul de fată, cele 11 in
stituții bucurestene de învătămînt su
perior dispun de 94 de secții de spe
cializare. în concordantă cu priorită
țile în dezvoltarea industriei si cu ce- 
rir.tele din alte domenii ale activității
economico-sociale; âu fost Infinitate 
noi facultăți si secții. A luat ființă 

‘Institutul național de chimie. în ca- 
druL căruia vor funcționa două facul
tăți — cea de tehnologie chimică și 
cea de utilaje și inginerie a proce
selor chimice — menite să asigure, 
atît prin secțiile vechi, cît și prin cele 
noi (petrochimie, chimie-fizică. bio
chimie). pregătirea viitorilor chimist! 
în raport cu exigentele tot mai înalte 
ale acestei importante ramuri indus
triale. La Institutul politehnic. in ca
drul Facultății de tehnologia construc
țiilor de mașini, s-a înființat secția 
de utilaj și tehnologie a sudării, iar 
în cadrul Facultății de matematici a 
Universității —• secția de matematică- 
tmecanică. La Academia de studii e- 
conomice a fost creată Facultatea de 
planificare si cibernetică economică, 
iar în cadrul Facultății de comerț a 
luat ființă secția de economia servi
ciilor de alimentație publică si turism, 
în sfîrșit, au fost aduse si alte îmbu
nătățiri rețelei instituțiilor universi
tare bucureștene (crearea facultăților

de istorie-filozofie si de limbi străina 
la Universitate, organizarea unor sec
ții separate de pregătire a conducto
rilor arhitect! si a tehnicienilor den
tari la Institutul de arhitectură și, res
pectiv, la Facultatea de stomatologie), 
acestea urmărind, de asemenea, să a- 
sigure pregătirii viitorilor specialiști 
un profil (rit mai apropiat de cerințele 
domeniilor în care vor lucra.

Măsurile preconizate pentru perfec
ționarea conținutului procesului de 
învățămînt urmăresc să pună cît mai 
bine in valoare condițiile create prin 
noua structură a rețelei universitare, 
în linii mari, ele vizează îmbunătă
țirea pregătirii tehnologice a studen
ților, înarmarea lor cu bogate cunoș
tințe din domeniul științelor de bază, 
în pas cu cele mai moderne cuceriri 
ale științei și tehnicii, cu cerințele 
construcției socialismului în tara 
noastră. Bunăoară, la ora actuală, 
pregătirii tehnologice a viitorilor ab
solvenți ai Politehnicii îi este rezer
vat 30 la sută din timpul afectat pro
cesului instructiv-educativ; la Facul
tatea de fizică au fost introduse 
cursuri de programare și prelucrare 
a datelor experimentale, la Faculta
tea de geologie și geografie — cursuri 
de geologie marină, zăcăminte de mi
nerale radioactive, geochimia izoto
pilor. iar la Institutul de construcții, 
ipe lingă alte modificări operate in 
structura diverselor discipline de spe
cialitate. s-a introdus un curs de in
ginerie seismică. La elaborarea si 
perfectionarea planurilor de învătă- 
mînt au participat și specialiști din 
producție și cercetare.

Un loc aparte în cadrul pregătiri
lor pentru noul an de studiu a fost 
rezervat sporirii eficientei practicii 
productive. Au fost luate măsuri, pe 
de o parte, pentru restrîngerea lotu
rilor de practică numai la unitățile de 
profil care, prin felul cum au orga
nizat procesul de producție, pot asi
gura o instruire temeinică sl com
plexă a studenților, iar. pe de altă 
parte, pentru îmbunătățirea condiții
lor de practică în atelierele proprii, 
care au fost dotate cu noi mașini sl 
utilaje. Și dacă anul trecut studen
ții bucureșteni au realizat un volum 
de producție însumînd peste 212 mi- , 
lioane lei. în noile condiții de practi
că se scontează, și sub acest aspect, 
o eficientă mult mai mare.

Așadar, instituțiile bucurestene de 
învătămînt superior dispun de toate 
condițiile pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le revin : cadrele didactice 
și studenții sînt hotărîti să răspundă 
nrintr-o activitate rodnică, exigentă, 
grijii si încrederii acordate de partid.

D. TIRCOB
corespondentul „Scînteii

PE CALEA URBANIZĂRII
Localitățile Sascut și Podu Turcului 

— centre rurale cu vechi tradiții de 
tîfguri moldovenești — pășesc vigu
ros pe calea urbanizării, urmînd ca 
pînă în 1980 să devină două pitorești 
orășele din județul Bacău, care vor 
polariza viața economică și social- 
culturală a altor 7—8 așezări din 
cîmpiile Șiretului și Bîrladului. 
Schițele de sistematizare, avizate re
cent, prevăd construirea unui spital, 
a unor secții industriale, uni
tăți școlare, sanitare, prestatoare 
de servicii, 200 apartamente ce vor

avea la parter magazine, iar rețelele 
tehnioo-edilitare — de canalizare, 
energetice și de alimentare cu apă — 
vor cunoaște o simțitoare extindere, 
în centrul civic al celor două locali
tăți se vor construi hoteluri și edi
ficii social-culturale, cu cîte patru 
niveluri, care vor prefigura silueta ti
nerelor orașe. După finalizarea aces
tor obiective, alte 7 centre rurale vor 
căpăta statut de oraș. Lucrări asemă
nătoare se desfășoară și în localitățile 
Gugești-Vranoea si Bălțătești-Neamț.

vorblm de „cineclub". — mîndria 
rîmnicenilor — care a luat nume
roase premii la concursurile naționale 
de amatori.

Festivalul național „Cintarea Ro
mâniei" a dus si aici, la Rimnicu Să 
rat, la intensificarea activității artis
tice de amatori, au apărut noi for
mații. Important este ca făcînd să 
crească în continuare numărul lor, 
atrăgînd noi și noi tineri la o astfel 
de activitate, să se urmărească perse-

Cum organizați, în ce măsură participați
la activitatea cultural-educativă?

dezbateri, mese rotunde, aici sînt In
vitați în fiecare joi și simbătă la 
discotecă".

Sîntem oaspeții Casei de 
din Rîmnicu Sărat. Eusebiu 
novici, director al casei de _____
de zece ani, de cînd a absolvit Con
servatorul bucureștean, un pasionat 
animator, alcătuiește aici, zi de zi, 
acțiuni interesante, atrăgătoare. Dis
cută cu tinerii, le ascultă propune
rile, formulele pe care le sugerează 
pentru cercuri, cluburi. Se alcătuieș
te astfel un program corespunzător 
înclinațiilor beneficiarilor, aptitudini
lor pe care aceștia vor să și le per
fecționeze. Orice sugestie, cerință 
din partea acestora poate și trebuie 
să-și găsească rezolvarea, reflecta
rea în programele de activități. Casa 
de cultură, deși nu este un local mo
dern, dispune de o sală adecvată 
pentru spectacole, de alta pentru 
imprimare, construită cu eforturi pro-

cultură 
Simio- 
cultură

pornit de la o singură manifestare 
educativă pe lună ; in rest, cercuri. 
Cu timpul însă. prin propunerile 
membrelor clubului, programul nos
tru s-a perfecționat, s-a diversificat, 
ținind cont de faptul că pe lingă 
cercuri se mai dorește și orga
nizarea unor excursii in colectiv în 
țară, întilniri cu oameni de cultură și

Alături de „Clubul Femina" fiin
țează „Clubul tineretului". „Clubul 
elevilor" — în care se bucură de o 
mare popularitate serile de poezie, 
„întîlnirile dintre generații". Forma
țiile artistice ale casei de cultură 
(există o bună orchestră de muzică 
ușoară), orchestra de muzică popu
lară. formația de „teatru de păpuși", 
care are stagiune permanentă si este 
colaboratoarea Teatrului de păpuși 
din Brăila, brigăzile artistice sînt a- 
proape săptămînal protagoniste în 
spectacole. în concerte. Nu mai

verent diversificarea lor. precum 
ridicarea calității programelor desti
nate tineretului. Casa de cultură tre
buie să-și extindă activitatea, să a- 
tragă in formațiile ei un număr cit 
mai mare de tineri sau să contribuie 
la îndrumarea echipelor artistice din 
oraș, din întreprinderi și școli.

La Casa de cultură din Rîmnicu 
Sărat, afișele anunță turnee ale tea
trelor din Ploiești. București. Galați, 
„seri de dans", ciclul de manifestări 
„Cadran politic". Aurelia Nită. eco
nomistă la întreprinderea de confec
ții. ar dori ca la premierele filmelor 
românești să fie prezenti și protago
niștii : actori, regizori cunoscuți. care 
pot vorbi spectatorilor despre scena
riu. muzică, roluri. De asemenea, la 
lansarea unui nou roman, unui nou 
volum de poezii, să nu lipsească si 
autorii. aSa cum observă că se în- 
tîmnlă in multe alte orașe. „Desigur, 
dorim să găzduim cit mal multe

turnee ale teatrelor bucureștene. 
ploiestene... — adaugă Mircea Mano- 
le. directorul întreprinderii de con
fecții — însă vrem să fim spectato
rii unor „capete de afiș", adică rîm- 
nicenii să aibă cit mai des posibili
tatea să urmărească actori de frunte 
ai scenei românești".

— Tovarășe primar, cum aoreciati 
activitățile cultural-artistice ale ti
nerilor rimniceni in cercurile, clubu
rile de la casa de cultură. în între
prinderile orașului 7

— Vedeți, este vorba de timpul 
lor liber, de după-amiezile a mii de 
tineri care locuiesc aici sau în co
munele învecinate, la Boldu. Rîmni- 
celu, Puiești. Balta Albă. Podgoria... 
tineri care muncesc aici, învață, se 
instruiesc, se califică, își desăvîrșesc 
aptitudinile artistice de care dau do
vadă, îsi împlinesc cunoștințele în 
diferitele domenii ale științei, tehni
cii. Pentru ei s-a construit clubul 
muncitoresc al întreprinderii de con
fecții. pentru ei a fost dotată casa 
de cultură. Desigur, aceasta nu în
seamnă totul. Spunînd că „pentru ei“ 
s-au făcut 
nă nici pe 
mai rămas 
privință si 
lucrurile încheiate : din contră ore- 
ocuoîndu-ne de crearea condițiilor 
pentru ca tineretul, toți oamenii 
muncii să-si petreacă plăcut timpul 
liber, este necesar să fim prezenți la 
aceste acțiuni, să petrecem noi înșine 

Tovarășul 
că Poți fi 
partid, de 
stat numai

toate acestea nu înseam- 
denarte că nouă nu ne-a 
nimic de făcut in această 
că Dutem să considerăm

cu oamenii împreună. 
Nicolae Ceausescu arăta 
cu adevărat activist de 
sindicat, de tineret si de 
fiind alături de oameni, idenitifi- 
cîndu-ti viata cu viata lor. ascultind 
și rezolvînd problemele pe care le ri
dică. partlcipînd la bucuriile sl la 
împlinirile lor. petrecînd la sărbăto
rile lor. Numai așa poți să-i cunoști 
și să-i înțelegi pe oameni.
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FAPTUL
DIVERS
Colecție

9 

ornitologică 
la Reghin

La Liceul industrial nr. 2 din 
Reghin se află un muzeu șco
lar, în felul lui unic în țară. 
Este rodul pasiunii laborantu
lui Kohl Ștefan. Timp de 26 de 
ani, el a colecționat 1730 de 
păsări originare din toate con
tinentele. Ele sînt împăiate și 
păstrate în cele mai bune con
diții, ceea ce le conferă o va
loare științifică și didactică 
deosebită. De altfel, studiul a- 
cestei colecții a permis elabo
rarea a numeroase lucrări de 
specialitate. Colecția pasionatu
lui laborant din Reghin a sus
citat interesul unor renumite 
personalități științifice din 
Austria, Argentina, Olanda, 
R.P. Ungară, U.R.S.S. și S.U.A.

Cum s-a realizat impresio
nanta colecție 1 Prin achiziții, 
schimburi, donații. „Pentru că 
— ne spune Kohl Ștefan — eu 
n-am tras niciodată vreun 
de pușcă".

foc
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| Mulțumiri 
din inimăI
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tn timp ce mergea spre gară, 
împreună cu soția ți copilul, 
Mihai R.. muncitor la întreprin
derea de rulmenți din Bîrlad, 
a căzut pe stradă, ca secerat, 
pierzindu-și cunoștința. Soția 
a strigat după ajutor, dar cum 
la ora aceea tirzie din noapte 
pe stradă nu se afla nici un 
trecător, au venit in grabă os
pătarii de la un restaurant din 
apropiere. Imediat, ei au oprit 
o mașină si l-au dus pe bolnav 
la spital. Aici, aflat la post, me
dicul Gheorghe Bărbulescu și co
laboratorii săi si-au făcut dato
ria de medici și omul a fost 
salvat. „Acum — ne scrie 
el — cind mă aflu din nou în 
mijlocul celor dragi, vă rog 
să-mi permiteți sd mulțumesc 
din inimă tuturor celor care 
m-au ajutat, inclusiv omului de 
omenie de la volanul mașinii, 
pe care nu știe 
cheamă". Ați 
dumneavoastră :

Iesle

nimeni 
spus 

un om.

cum ii 
chiar

I
pentru... 
hîrtii ?

I Mare,

I
I

I
I
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II Pe o stradă din Satu

I în .vitrina unei unități de pre
zentare a mobilei, care se exe-

| cută de către cooperativa „Me- | 
tâîolemn", pe â etichetă scrie

1 negru pe alb : „Iesle pentru 
hîrtii". Am intrebat-o pe ca
siera magazinului respectiv da-

I că știe ce înseamnă 
„iesle". Ne-a dat o 
aidoma cu cea din 
explicativ al limbii române. A- 
tunci, cum se explică asocierea

I iesle! cu hîrtiile ? „Știți, asta-i 
denumirea cu care a fost bo-

1 tezat produsul respectiv cu cîți- 
va ani în urmă, de cind a în
ceput să fie executat la noi, și 
așa a rămas pînă azi — ne ex
plică interlocutoarea. E drept, 
cetățenii ne-au sesizat că de
numirea este improprie și, în 
loc de iesle, i-am zis la un mo
ment dat „suport". O vreme, 
noua denumire a și figurat în vi
trină, dar întrucît soarele a de
colorat-o, am pus-o din nou pe 
cea veche cu ieslea". Ce să mai 
zici ? Punct și de la capăt...

Amar...
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I zahăr

cuvlntul 
definiție 

Dicționarul
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Costică Pleșcan, recepționez la 
întreprinderea pentru produce
rea și industrializarea legume
lor și fructelor „Dunărea" din 
Tulcea, și-a „creat" in gestiune 
— el știe cum — o mare canti
tate de zahăr in plus. Numă- 
rindu-și sutele de kilograme 
suplimentare, ce altceva putea 
face Pleșcan decit să intre in 
legătură cu un negustor, amator 
de chilipir ? L-a găsit pe Con
stantin Flaut, gestionar la 
magazin tulcean. Cum cine 
aseamănă 
și sacul 
l-au găsit 
teapa lor, 
Numai că 
efectua transportul zahărului, a 
intervenit miliția. Și astfel, 
pleașca lui Pleșcan i-a dus la 
bucluc pe toți trei. Mai rămine 
de văzut cum se pot crea la 
„Dunărea" asemenea plusuri de 
zahăr. In cazul de față, amar.

Mai multă

un 
se 

se adună, ți-a găsit 
peticul, iar amândoi 
pe un al treilea, de 
de data asta șofer, 
in timp ce șoferul
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I atentie!
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»
La interval de numai 

zile, unul de altul, in acest sep
tembrie, la cooperativa agricolă 
din Ciorăști, județul Vrancea, 
s-au petrecut două tntîmplări 
tragice.

Fără să țină seama de cele 
mai elementare reguli de pro
tecție a muncii, Alexandru R. a 
intrat in depozitul de carbu
ranți cu o lampă aprinsă, tn 
urma incendiului pe care l-a 
provocat, A. R. a suferit grave 
arsuri și n-a mai putut fi sal
vat.

A doua Intlmplare a avut loc 
in timpul unei ploi. O coopera
toare s-a adăpostit sub o re
morcă. tn momentul cind a por
nit tractorul, nici ea ?i nici me
canizatorul de la volan nu au 
fost atenți. Prinsă sub roțile 
remorcii, femeia a decedat in 
drum spre spital.

Două întimplări tragice, ace
eași învățătură de minte : mai 
multă atenție cu noi inține, cu 
semenii noștri.

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților 
„Scînteii"

trei
I

I
I
I
I

I

I
I
I

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE SUEDEZE
Delegația parlamentară suedeză, 

condusă de Henry Allard, președin
tele parlamentului, care întreprinde 
o vizită oficială în tara noastră, a 
avut luni o întrevedere cu Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale.

Din delegație fac parte Karl-Erik 
Eriksson, vicepreședinte al parlamen
tului. Per Petersson. președintele Co
misiei de apărare a parlamentului, 
Jan-Ivar Nilsson, Bengt Gustavsson, 
Tone Claeson. Tyta Johansson, Ma
rianne Karlsson, deputati.

Au luat parte Aneta Spornic, vice
președinte al M.A.N„ Radu Voinea. 
Nicolae Iscrulescu si 
deputati.

A fost de față Lars 
ambasadorul Suediei „ ________

în cursul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de păreri cu Privire la 
modul de organizare si activitatea ce
lor două parlamente, la contribuția 
pe care acestea o aduc la dezvoltarea 
relațiilor de oolaborare oe multiple 
planuri dintre România și Suedia.

A fost exprimată încrederea în ro
lul important al parlamentelor si al 
contactelor parlamentare în promo
varea principiilor destinderii păcii si 
conlucrării fructuoase dintre po
poarele continentului european, ale 
întregii lumi.

în după-amiaza aceleiași zile, mem
brii delegației parlamentare suedeze 
au vizitat Institutul politehnic Bucu-

resti. Oaspeților le-au fost înfățișate, 
cu acest prilei. condițiile de studiu 
de care se bucură studenții acestui 
important centru universitar al tării, 
precum si realizările obținute în di
recția îmbinării învătămintului cu 
cercetarea si producția, a aplicării 
celor mai modeme metode de învă- 
tămînt.

Decebal Urdea,
Erik HedstrOm, 
la București.

*
în onoarea oasDetilor. Nicolae Gio- 

san. președintele M.A.N.. a oferit un 
dineu.

Au luat parte Aneta Spornic si Vir
gil Teodorescu. vicepreședinți ai 
M.A.N.. Constantin Stătescu. ministrul 
iustitiei. Bujor Almăsan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior si Cooperării Econo
mice Internationale. Ioan Ce terchi, 
președintele Consiliului legislativ, 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Au fost nrezentl Lars Erik 
trom. ambasadorul Suediei la 
resti. membri ai ambasadei.

în timpul dineului, care s-a 
sunat într-o atmosferă cordială. Ni
colae Giosan și Henry Allard au 
toastat pentru fericirea si prosperi
tatea popoarelor român si suedez, 
pentru dezvoltarea continuă a prie
teniei dintre cele două parlamente, 
tari si popoare.

Heds- 
Bucu-

desfă-

(Agerpres)

Cronica
Luni a sosit la București Vaikudha 

Samruatruamphol. noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
gatului Tailanda în Republica Socia
listă România.

★
Sub auspiciile Academiei de științe 

sociale si politice, luni au început la 
București lucrările Comisiei de geo
grafie istorică de oe lingă Asociația 
internațională de studii bizantine.

La lucrări, care au drept obiectiv 
principal stabilirea unui program de 
cercetări în domeniul geografiei isto
rice a Imperiului bizantin, participă 
specialiști din 12 țări.

în ședința de deschidere au rostit 
alocuțiuni prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de stiinte sociale si politice, acad. 
Emil Condurachi. secretar general al 
Asociației internaționale de studii 
sud-est europene, și prof. Helene 
Ahrweiler. președinta Universității 
Sorbona.

r a
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

15 și 16 septembrie. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească ușor. 
Cerul va fi variabil. Innorări mal ac

zilei
Timp de 5 zile, nava americană 

„Charles F. Adams" a efectuat o 
vizită în portul Constanta. Cu acest 
prilej, comandantul misiunii a făcut 
vizite protocolare primarului muni
cipiului Constanța, comandantului 
marinei militare și comandantului 
Institutului de marină „Mircea cel 
Bătrîn". De asemenea’, marinarii ame
ricani au depus o coroană de flori la 
Monumentul Victoriei din Constanta.

în timpul șederii în tara noastră, 
marinarii americani au vizitat sta
țiuni de odihnă, monumente istorice 
și obiective turistice de pe litoralul 
românesc al Mării Negre.

Luni, nava americană a părăsit 
portul Constanța.

★
Un nou film românesc 

tat. începînd de luni. 
Capitalei : „Buzduganul_ ____
ceți". Spectacolul de premieră a avut 
loc luni seara la cinematograful 
Patria.

este prezen- 
oe ecranele 
cu trei pe-

centuate se vor semnala în nordul ță
rii, precum șl în zonele de munte, unde 
vor cădea ploi locale, cu caracter de 
aversă. In rest, ploile vor fi izolate. 
Vînt moderat, cu unele intensificări în 
nordul țării și zona de munte (40—50 
km pe oră). Minimele vor fl cuprinse 
între 8 și 18 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni, Iar maximele între 18 șl 
28 de grade, local mal ridicate. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce ceâță.

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

Deosebită apreciere și admirație 
pentru gimnastele noastre

Prima demonstrație din cadrul programului 
echipei feminine a României în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager- 
pres). — Echipa feminină de gimnasti
că a României, în frunte cu tripla cam
pioană olimpică Nadia Comăneci. a 
sosit în Mexic, la invitația Institu
tului national de sport al acestei țări. 
Timp de 10 zile, gimnastele românce 
vor participa la concursuri demon
strative la Ciudad de Mexico. Tijuana. 
Guadalajara, Monterrey șl Bajo Ca
lifornia.

La 11 septembrie, la Palatul spor
turilor din Ciudad de Mexico, a fost 
prezentată o primă demonstrație a 
programului echipei feminine de 
gimnastică a României. Au fost de 
fată doamna Carmen Romano de 
Lopez Portillo, soția președintelui 
Statelor Unite Mexicane, precum și 
reprezentanți ai vieții publice, cultu
rale și sportive din Mexic.

Evoluția gimnastelor românce și în 
special a Nadiei Comăneci a fost 
aplaudată, Îndelung, la scenă deschisă, 
de cei peste 25 000 de spectatori pre- 
zenti în tribune. Numeroase și emo
ționante au fost manifestările de 
simpatie și apreciere fată de gimnas
tele românce. Pe afișul care anunța 
prezenta în Mexic a echipei române.

soția președintelui Mexicului i-a de
dicat Nadiei Comaneci următoarele 
cuvinte : „Cu deosebită apreciere și 
admirație". La rîndul său. deputata 
Celia Tores a oferit echipei noastre 
un coș cu flori. împreună cu felici
tarea : „Salut frățesc poporului ro
mân și profundă admirație față de 
România".

Cu prilejul conferinței de presă, 
ținută după concursul demonstrativ 
de la Palatul sporturilor, pictorița 
mexicană Marta Orozco a înmînat 
Nadiei Comăneci un tablou în ulei 
dedicat marii campioane.

în legătură cu acest turneu, aș
teptat cu viu interes de amatorii 
de sport mexicani, cotidianul „La 
Prensa" publică un amplu reportai 
semnat de Victor Manuel Garcia, di
rector adjunct al ziarului, care a vi
zitat recent România. Reportajul. în
soțit de fotografii, prezintă în termeni 
elogioși dezvoltarea mișcării sportive 
din România, succesele gimnastelor 
românce la marile competiții inter
naționale. Articole similare au publi
cat ziarele „Excelsior". „El Heraldo". 
„Novedades", „Diario de Mexico".

O

la bacau Crosul tinerilor muncitori
în cadrul amplei competiții spor

tive „Daciada", la Bacău s-a desfă
șurat faza finală a celei de-a treia 
ediții a crosului tinerilor muncitori. 
Au luat parte aproape 350 de tineri 
și tinere din toate județele tării și 
din municipiul București, reprezen- 
tind peste 40 000 de participanți la 
faza de masă a competiției. Cele 
patru probe au fost câștigate de

Ioana Vlăsceanu (strungar, jude
țul Argeș), Maria Munteanu (țe
sătoare, județul Vaslui), Gheorghe 
Bunea (frezor, județul Alba) și Marin 
Tricu (strungar, județul Olt). Probele 
de la crosul popular care a precedat 
finala au fost cîștigate de tinerii 
muncitori Maria Caralița si Vasile 
Bandea din Bacău. (Gh. Baltă).

ÎTE
• Sportivii români Gheorghe Ber- 

ceanu si Ion Draica au terminat în
vingători în cadrul concursului inter
national de lupte greco-romane „Me
morialul Wladyslaw Pytlasinski". A- 
flată la cea de-a 20-a ediție, această 
tradițională competiție a reunit in 
orașul polonez Kalisz luptători din 
zece țări : Bulgaria. Cehoslovacia, 
Finlanda. Iran. Iugoslavia. România, 
Suedia. Ungaria. U.R.S.S. și Polonia.

La categoria 48 kg, Gheorghe Ber- 
ceanu l-a întrecut pe polonezul Ku- 
cinszkl și pe bulgarul Dudev. iar în 
limitele categoriei 82 kg. Ion Draica 
2 ocupat primul loc. fiind urmat de 
Korban (U.R.S.S.) și Dolgowicz (Po
lonia).

Dintre ceilalți concurenti români 
s-au mai evidențiat Ion Păun (68 kg) 
si Victor Dolipschi (peste 100 kg), 
clasați pe locul trei la categoriile 
respective.

RÎNDURI
• în cadrul competiției internațio

nale de lupte libere, desfășurată la 
Mahacikala (R.S.S.A. Daghestan), 
sportivii români Aurel Neagu (57 kg) 
si Vasile Tigănaș (82 kg) s-au clasat 
pe primul loc la categoriile respecti
ve. Alti trei luptători români : Emil 
Butu, Vasile Iorga si Vasile Ignat au 
ocupat locul doi. iar Ion Roșea s-a 
situat pe locul trei.

• Pe bazele sportive din Havana 
au început întrecerile celei de-a 
patra ediții a competiției internațio
nale polisportive „Spartachiada Ar
matelor Prietene".

în concursul de tir. țintașii de la 
Steaua București au ocupat locul doi 
in proba de pușcă cu aer comprimat, 
totalizind 1485 puncte. Primul loc a 
revenit echipei U.R.S.S. cu 1513 
puncte.

• Atleții noștri 
bilanț românesc record •

campioni balcanici • In campionatele internaționale de judo — 
Fotbalul la startul în marile sale încercări de toamnă

• Tradiționalul turneu internațio
nal de tenis de la Forest Hills a fost 
cîștigat la actuala ediție de jucătorul 
argentinean Guillermo Vilas, care l-a 
întrecut în finală cu 2—6, 6—3. 7—6, 
6—0 ne americanul Jimmy Connors. 
In .vîrstă de 25 de ani. Guillermo 
Vi ias ist adaugă încă un succes de 
'■prestigiu 'în. ‘ wufnaresul său sportiv, 
fiind primul tenisman sud-american 
care termină învingător în campio
natele „open" ale S.U.A.

De „Ziua pompierilor"
Ca în fiecare an, ziua de 13 Septembrie constituie un prilej de evo

care a luptei eroice a bravilor ostași pompieri, care, în urmă cu 129 
de ani, și-au jertfit viața pe Dealul Spirii pentru apărarea cauzei revo
luției de la 1848, a tuturor pompierilor care, de-a lungul timpului, s-au 
alăturat luptei poporului român pentru libertate, independență și su
veranitate. pentru apărarea gliei strămoșești. Este. în același timp, un 
prilej de a omagia activitatea neobosită a celor care veghează astăzi, 
zi de zi. la apărarea împotriva incendiilor a bunurilor obștii, a vieții 
și bunurilor cetățenilor. Despre tradițiile de luptă ale militarilor pom
pieri, despre contribuția pe care aceștia o aduc, împreună cu forma
țiile civile, la ocrotirea avuției naționale, ne vorbește tovarășul colonel 
Ștefan Șerean, secretarul Consiliului politic al trupelor de pompieri.

Istoria consemnează numeroase 
fapte pilduitoare prin care pompierii 
și-au făcut si îsi fac datoria fată de 
patrie. Evocînd semnificația bătăliei 
de pe Dealul Spirii. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : 
„Neșterse vor rămine in amintirea 
poporului actele de vitejie săvirșite 
de detașamentele de pompieri conduse 
de căpitanul Pavel Zăgănescu, de os
tașii Regimentului 3, care s-au jertfit 
într-o înfruntare inegală, copleșiți de 
superioritatea invadatorului, pentru 
salvarea cauzei sfinte a revoluției, 
pentru apărarea pămintului patriei". 
Jertfa de sing© dată de pompieri la 
13 Septembrie 1848 s-a înscris ca un 
preludiu al marilor bătălii din 1877— 
1878, pe cimpurile de luptă de la 
Plevna. Grivita, Smirdan și Vidin. 
Apoi, în august 1944. alături de cele
lalte unităti ale armatei., de forma
țiile de luptă patriotice, pompierii 
militari și-au adus contribuția la în
făptuirea insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste.

Continuatori ai tradițiilor de luptă 
ale înaintașilor, pompierii militari si 
civili își consacră astăzi toate efor
turile activității de prevenire a in
cendiilor, de ocrotire a avuției socie
tății. de îndeplinire a tuturor misiu
nilor încredințate. Ne sânt încă proas
pete în memorie faptele numeroșilor 
ostași pompieri care. în condițiile tra
gice create de seismul din 4 martie, 
au acționat energic, alături de alți 
militari, de gărzile patriotice, de oa
menii muncii, pentru salvarea vieți
lor omenești, pentru înlăturarea dis
trugerilor.

Pe baza indicațiilor conducerii de 
partid si de stat, a unor importante 
reglementări, activitatea de prevenire 
si stingere a incendiilor a cunoscut în 
ultimii ani un amplu proces de dez
voltare și perfecționare. în lumina a-

★
La Casa de cultură a Ministerului 

de Interne a avut loc. luni după- 
amiază, o adunare festivă consacrată 
Zilei pompierilor din Republica So
cialistă România. Au participat Ni
colae Matei, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. gene
rali și ofițeri, cadre din Comanda
mentul pompierilor, conducători ai 
unor întreprinderi bucureștene, acti
viști de partid, un numeros public.

Ședința a fost deschisă de general- 
maior Vasile Moise, adjunct al mi
nistrului de interne.

După ce a evocat glorioasele tra
diții de luptă ale pompierilor români, 
vitejia și spiritul de sacrificiu de 
care au dat dovadă în timpul eroi
celor evenimente pe care poporul 
nostru le-a scris în urmă cu cinci 
pătrare de veac în cartea de aur a 
neamului, general-maior Gheorghe 
Briceag, comandantul pompierilor, a 
relevat contribuția pompierilor la a- 
părarea proprietății socialiste, a vie
ții și bunurilor cetățenilor.

în încheiere, într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, participanta la 
adunare au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. sețrețar general al Parti
dului Comunist Român, președintei^ 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate, în care se exprimă hotărârea

cestor reglementări, comandanții uni
tăților de pompieri au pus și pun 
accentul pe activitatea de prevenire a 
incendiilor, au . intensificat controlul 
tehnic de specialitate în obiective si 
localități, au asigurat participarea ac
tivă a factorilor de conducere la în
deplinirea obligațiilor legale ce te re
vin, au organizat o largă activitate 
instructiv-educativă în rîndul mase
lor de oameni ai muncii pentru res
pectarea regulilor de prevenire șl 
stingere a incendiilor.

Apărarea avuției naționale contra 
flăcărilor mistuitoare este astăzi nu 
numai o obligație ostășească, ci și o 
datorie patriotică a tuturor cetățeni
lor. Semnificativ în acest sens este 
faptul că în activitatea de prevenire 
a distrugerilor cauzate de incendii ac
ționează astăzi, alături de unitățile 
militare, numeroase comisii tehnice 
din întreprinderi și unităti economi
ce. Ele cuprind în componenta lor 
peste 95 000 de maiștri, ingineri și alti 
specialiști, care, prin priceperea si 
competenta lor, prin măsuri si inter
venții prompte, aduc o importantă 
contribuție la bnevenirea și Înlătura
rea cauzelor generatoare de incendii. 
Db asemenea. în formațiile civile 
pompieri acționează peste 250 000 
oameni ai muncii, care veghează 
fiecare unitate, la fiecare loc

de 
de 
în 
de 

muncă, cu o înaltă conștiință cetă
țenească și patriotică, la securitatea 
proprietății socialiste, a vieții si bu
nurilor oamenilor.

Educați și îndrumați permanent de 
către partid. înconjurați cu stimă de 
oamenii muncii, pompierii militari si 
cei din formațiile civile se străduiesc 
să îndeplinească în condiții cât mai 
bune toate misiunile încredințate.

Constantin PRIESCU
★

fermă a pompierilor de a sluji cu 
abnegație și totală dăruire de sine 
patria socialistă, neprecupetind nici 
un efort pentru îndeplinirea exem
plară a nobilei misiuni care le este 
încredințată de conducerea de partid 
și de stat.

însufletitorul dumneavoastră e- 
xemplu, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegramă 
— de fierbinte patriotism, de dăruire 
totală, pasiune și consecventă revo
luționară, cu care conduceți poporul 
român spre cele mai înalte culmi de 
civilizație și progres, preocuparea 
permanentă pe care o manifestați 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viată și muncă ale mili
tarilor. ne mobilizează să milităm cu 
și mai multă abnegație și profund 
devotament pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor ce ne revin din do
cumentele Congresului al XI-lea al 
partidului și legile tării, din magis
trala dumneavoastră expunere la a- 
dunarea activului de partid si a oa- 
drelor de conducere din Ministerul 
de Interne.

România.

Cu același prilej, în holul Casei 
..cultură a Minteterului de Interne 

ă fost deschisă o expoziție de artă 
plastică cu' lucrări realizate de ofi
țeri și militari din unitățile de pom
pieri. (Agerpres)

Ne-am obișnuit ca Jocurile balca
nice de atletism (ajunse acum la a 
36-a ediție) să ne aducă prin tradiție 
bucuria titlurilor menite să ateste su
premația unora sau altora dintre re
prezentanții noștri in această zonă 
geografică. Nici ultima ediție (înche
iată duminica trecută la Ankara) n-a 
făcut excepție de la regulă, fapt con
firmat de cele 13 victorii românești 
in. probele individuale, ca si de po
ziția formațiilor noastre reprezentati
ve (masculină și feminină) în cla
samentele pe echipe. Numai că. de 
data 
ceva 
ceva 
tele 
pentru că. iată, telexurile agențiilor 
de presă ne-au comunicat o ierarhie 
mai puțin obișnuită în atletismul 
masculin din Balcani : pe locul întîi, 
și campioană balcanică, echipa Româ
niei — cu 141 puncte ; pe locurile 
următoare — echipele Bulgariei (la 
15 puncte diferență). Iugoslaviei (la 
29 puncte). Greciei (la 30 puncte) si 
Turciei (la 110 puncte diferență). 
Așadar, atletii noștri de azi, impu- 
nindu-se autoritar în fata unor echipe 
ce cuprindeau destui parteneri de re
zonantă continentală, ne-au făcut plă
cuta surpriză de a cuceri un titlu la 
care alteori au rîvnit fără succes unii 
înaintași mai de vază. Ii felicităm cu 
căldură, șl le urăm să poată ridica si 
mai sus această ștachetă a succeselor.

Sinceri să fim, noi ne-am fi aș
teptat ca și atletele noastre să intre 
în posesia titlului balcanic. In fapt, 
însă, clasamentul echipelor feminine 
a arătat astfel : 1. Bulgaria (123 de 
puncte), 2. România (114 puncte) și, 
în continuare, Iugoslavia și Turcia. 
Desigur că rezultatul, care fotogra
fiază o stare de moment, nu e în
grijorător, reprezentativa noastră fe
minină răminind în continuare candi
dată la medalia de aur a viitoarelor 
ediții balcanice. Am putea chiar re
ține cu satisfacție constatarea gene
rală că și atleții și atletele noastre 
au luptat și au contat in disputa 
pentru intiietate. Dar faptul în sine, 
că echipa feminină n-a luat titlul 
(acum, ca și la ediția trecută) pentru 
că n-a avut și a doua concurentă 
de valoare în multe din probele con
cursului este, parcă, de natură să 
îndemne la unele meditații construc
tive.

în privința evoluțiilor Individuale, 
Be cuvine remarcată reintrarea oare
cum spectaculoasă a Marianei Suman 
— triplă campioană balcanică a aces
tei ediții (la 400 m, 800 m și ștafeta 
4x400 m). După cum se știe, în ulti-

aceasta, s-a întîmplat. totuși, 
ieșit din comun, s-a întâmplat 
neașteptat care a fortat arani- 
tradiționalului. Spunem astfel

mul timp atleta noastră s-a pregătit 
individual acasă, în liniște, lipsind o 
perioadă de la lotul național și de 
la marile competiții obositoare ; re
intrarea ei demonstrează că s-a an
trenat temeinic, că are ambiția și ca
pacitatea de a cuceri noi lauri de 
genul cărora se încununa cu doi-trei 
ani în urmă. Iubitorii atletismului îi 
doresc sincer să se întâmple astfel. 
Vorbind de echipa feminină, nu se 
poate să nu subliniem și celelalte 
victorii românești — obținute de 
Ileana Silai (la 1 500 m — ceea ce 
confirmă foarte buna sa formă din 
acest an), de Alina Gheorghiu (la 
lungime) și Cornelia Popa (la înălți
me). Dar. observăm că ne lungim cu 
laudele și n-am evidențiat nici un 
băiat Aceasta, poate, și pentru că in 
probele masculine cel mai mult șl 
mai mult s-a remarcat, din partea 
noastră, ECHIPA, prin omogenitatea 
ei, prin rezultatul ei global. Sint și 
aici vîrfuri : Dumitru Iordache 
(care l-a întrecut pe campionul eu
ropean la lungime), Gheorghe Cefan 
(care revine la 3 000 m obstacole), 
Gheorghe Ghipu (la 1 500 m) ; dar 
nu trebuie uitați nici cei clasați (la 
masculin ori feminin) pe locuri se
cunde, locuri care au adus puncte 
Îrețioase în clasamentele pe echipe.

uturor deci le adresăm deopotrivă 
aplauzele noastre... scrise.

în același timp, ne manifestăm în
crederea că, pe lingă felicitările cu
venite, din analiza pe care forul fe
deral o va face bilanțului cu care 
atletismul nostru s-a Înapoiat de la 
recenta Balcaniadă nu vor lipsi teme 
cum sînt: rezultatele tot mai necon
vingătoare ale Natalie! Mărășescu 
(în ciuda bunei sale pregătiri din 
acest an), slaba omogenitate a repre
zentativei feminine, nevoia de înti
nerire (dacă se poate la o scară va
lorică superioară) a reprezentativei 
masculine, șl alte probleme pe care 
tehnicienii și specialiștii le cunosc 
mai bine.

Vorbind de bilanțuri, consemnăm 
cu o satisfacție lesne de înțeles și 
bilanțul record cu care tinerii noștri 
sportivi au încheiat zilele acestea 
cea de-a IX-a ediție a Campionate
lor internaționale de judo ale Româ
niei : in compania unor speranțe „de 
marcă" din alte 9 țări care repre
zintă adevărate puteri în această 
spectaculoasă disciplină sportivă, 
tricolorii noștri au cucerit 5 titluri 
de campioni, două titluri de vice- 
camploni și 5 locuri trei. Nu Insis
tăm acum — așteptăm și alte con
firmări — d ne rezumăm să men
ționăm saltul valoric făcut de acești

sportivi in anul în curs și numele 
celor
Radu 
Vlad 
de la 
să se 
noastră.

Și astfel am ajuns la fotbal. Pentru 
că, orice s-ar zice, finalul sportiv al 
săptăminil trecute s-a consumat și 
sub soarele fotbalului. însăși diviza
rea etapei a 5-a de campionat în 
două „reprize" — astfel incit trei din
tre echipele care zilele acestea vor 
păși în arena europeană să benefi
cieze de o zi de odihnă în plus — a 
atras atenția jucătorilor, tehnicienilor 
și sutelor de mii de simpatizanți că 
din această săptămină fotbalul nos
tru Începe marile sale încercări de 
toamnă. Cele tfei formații au jucat 
în deplasare și, cum se știe, toate au 
realizat egalitatea : Dinamo, cam
pioana, 1—1 la Hunedoara ; Univer
sitatea Craiova, câștigătoarea 
1—1 la Arad ; Steaua, din 
U.E.F.A., 0—0 la Bacău. A 
„ambasadoare" —A.S.A. Tg. 
din Cupa U.E.F.A. — a jucat 
ren propriu, unde a invins cu 4—1 
pe reșițeni, demonstrând că este în
tr-o formă sportivă care-i dă dreptul 
să spere mai mult decit în trecut de 
la competiția internațională în care 
este angrenată.

Nu s-ar putea spune că echipele 
noastre intră fără griji in „arena 
leilor". Universitatea Craiova — care 
beneficiază și de o formă mulțumi
toare, și de un adversar fără preten
ție — și. cum spuneam. A.S.A. (cu 
rezerva că si partenera sa, A.E.K. are. 
de asemenea, mare apetit de joc) au 
posibilitatea reală să obțină victorii 
care să ducă la calificarea in turul 
doi ; în schimb, Steaua și, mai ales. 
Dinamo au sarcini mult mai dificile 
(întrucît adversarii sînt foarte valo
roși. iar ele nu se află in formă ma
ximă). Toate patru insă au deopo
trivă datoria de prestigiu si de ini
mă să joace cu o mare ambiție spor
tivă. să nu precupețească nici un 
efort, să-și pună „sufletul pe tavă" 
pentru a-si fructifica șansa mai mică 
sau mai mare cu care intră pe teren. 
Să sperăm că echipele noastre se vor 
mobiliza astfel, si că vor încheia pri
mul tur al competițiilor europene cu 
fruntea sus ; dacă nu cu calificare, 
măcar cu fruntea sus. dar mai bine 
cu calificare în turul următor.

Pe urmă, vom mai vorbi si de al
tele în fotbal...

cinci campioni : Ion Arsenoiu, 
Daniel, Costel Năftică, Nicolae 
și Arpad Szabo. De la ei, și 
ceilalți, așteptăm ca și în judo 
vorbească tot mai mult de țara

Cupei.
Cupa 
patra 

Mureș, 
pe te-

G. MITROI

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. Teatru istoric co
mentat pentru elevi : „Pro
cesul Horia“ de Al. Voltin. 

10,00 Antologia filmului pentru co
pii șl tineret : Stan șl Bran 

11,05 Bueureștiul necunoscut — 
Universuri paralele

11.50 „Tara mea de dor și vis" — 
emisiune de cintece

11.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală : Ce este, cum 

funcționează ? ; Motorul die
sel ; locomotiva

16,35 Curs de limba engleză 
17,05 La volan

17,80 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

17.30 24 de ore la dispecera
tul pompierilor municipiului 
București. Reportaj

18,00 Cabinet de perfecționare pro
fesională

18.20 Moștenire pentru viitor — 
I. L. Caraglale (I)

19,05 Melodii populare
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei în economie 
20,00 Republica XXX. Azi. județul 

Bacău
20,25 Teatru TV. „Mașina de cal

culat" de Paul Everac.
21,00 Mal aveți o Întrebare ?
21,35 Ce frumoasă este muzica
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copii : 

Robin Hood.

90.30 Viața economică
21,00 Tineretul Capitalei. Emisiu

nea este dedicata deschiderii 
noului an școlar

21.30 Telex
21,35 De la Bach la Enescu — o 

istorie a capodoperelor mu
zicii de cameră

22,05 Inscripții pe celuloid : Gra
nada. Film primit de la tele
viziunea sovietică.

cinema
• Buzduganul cu trei peceți : 
PATRIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FA
VORIT — 9; 12,30; 16; 19.30, CAPI
TOL — 0; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 19, PALATUL SPORTURI
LOR SI CULTURII — 18.

Legătura propagandei cu viața
(Urmare din pag. I)

centrul activității coiitico-ideologice. 
în vederea unei înțelegeri depline si 
unei soluționări corespunzătoare, po
trivit obiectivelor si sarcinilor stabi
lite de Congresul al XI-lea. de Pro
gramul partidului. Asemenea proble
me sînt. bunăoară, cele privind repar
tizarea venitului national, căile de 
sporire a eficientei economice, apli
carea principiilor eticii si echității 
socialiste in înfăptuirea repartiției, ca 
si în întreaga viată socială, educarea 
comunistă a cadrelor de conducere, 
adâncirea democrației socialiste etc. 
Cerința expresă pe care o formulează 
secretarul general constă în legarea 
strinsă a acestora de situația con
cretă din fiecare unitate, din fiecare 
județ.

în cazul creșterii eficientei econo
mice, de 
faza de , 
noțiuni, 
acțiune.
aspecte 
pectivă 
îmbunătățirea 
tr-o întreprindere. primordială în 
acest sens poate fi organizarea su
perioară a producției sau promovarea 
mai susținută a progresului tehnic, 
după cum în alta, de maximă impor
tanță se dovedește extinderea largă 
a mecanizării și automatizării. Mai 
mult decit atit. propaganda are me
nirea să urmărească in ce măsură 
aceste probleme de extremă impor
tanță pentru viata colectivului au fost 
soluționate prompt In practica cu
rentă. Se va putea spune cu deplin 
temei că propaganda, munca politică 
funcționează bine numai în măsura 
în care colectivele de muncă înde
plinesc in cele mai bune condiții sar
cinile economice, asigură realizarea 
exemplară a prevederilor planului 
privind producția fizică, creșterea 
susținută a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție etc. După cum. propa
gandă eficientă înseamnă a se ex
plica temeinic, argumentat si a mo
biliza pe toti cetățenii tării 6ă răs
pundă printr-o muncă susținută, de 
bună calitate, la realizarea progra
melor de creștere a bunăstării între
gului popor — căci tocmai de aceasta 
depinde aplicarea lor integrală.

pildă, va trebui depășită 
simplă explicare a acestei 
a căilor general valabile de 

insistîndu-se asupra acelor 
concrete din unitatea res- 

care determină nemijlocit 
eficientei. Astfel. în- 

primordială

O eficientă mult sporită i se cere 
propagandei deopotrivă în ce pri
vește problemele eticii și echității 
socialiste. Evident. munca politică 
nu se poate limita la discuții gene
rale asupra principiilor și normelor 
de etică, la proclamarea virtuților pe 
care trebuie să le întruchipeze omul 
nou. Datoria ei primordială este să 
urmărească continuu în ce măsură 
s-a schimbat in bine comportarea 
oamenilor, modul lor de conduită, ce 
progrese înregistrează aceștia în în
sușirea moralei noi. cum se mani
festă efectiv atitudinea lor înaintată 
fată de muncă, fată de interesele ge
nerale ale societății, cum se com
portă în familie, cum îsi îndeplinesc 
obligațiile de educare și reeducare a 
tinerilor. Sarcina propagandei este 
ca. de la un an la altul, de la o lec
ție la alta, cunsanții să înregistreze 
evoluții notabile în direcția afirmării 
lor ca oameni cu o înaltă conștiință 
socialistă. în nici un caz nu va pu
tea fi vorba de eficientă în munca da 
propagandă dacă cursanții vor spu
ne în seminarii niște adevăruri fru
moase despre etică si echitatea so
cialistă. iar în viata de toate zilele 
vor avea manifestări înapoiate.

Esențială pentru creșterea eficien
tei propagandei este si realizarea 
unei schimbări profunde în Însăși 
mentalitatea propagandiștilor. în lu
mina exigentelor desprinse din cu- 
vintarea secretarului general al 
partidului, se impune o viziune 
mult mai largă asupra sarcini
lor ce te revin, în sensul că a- 
ceste sarcini nu se pot limita, 
cum s-a înțeles în multe cazuri pînă 
acum, doar la explicarea politicii 
partidului, la relevarea rațiunilor, 
justeții Si temeiniciei' ei. socotind că 
concluziile practice se vor desprinde 
de la sine. Propagandistul trebuie 
să-si propună cu mult mal mult, și 
anume urmărirea modului în care 
sînt transpuse în viață cunoștințele, 
ideile dezbătute în cursuri, la semi
narii, revenind o dată și încă o dată 
asupra lor, ori de cite ori constată 
că simbioza teorie-practică nu se 
desfășoară în mod corespunzător.

în această concepție, se înțelege că 
propagandistul nu poate fi doar un 
om de bibliotecă, un lucrător de bi
rou. ci un militant activ, hotărît si 
entuziast, aflat mereu in miezul vie-

ții. in mijlocul oamenilor. Tocmai de 
aceea. în cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului s-a subliniat ne
cesitatea atragerii puternice a tutu
ror propagandiștilor la viata de 
partid, la activitatea obștească, la 
infăptuirea politicii generale a parti
dului. Viata a dovedit că numai 
narticipînd din plin la întreaga via
tă a colectivelor în care activează, 
la viata socială, propagandiștii vor 
cunoaște pulsul preocupărilor oame
nilor muncii, vor fi în măsură să 
dezbată ceie mai acute probleme, să 
urmărească eficienta expunerilor ți
nute. Nu poate fi de conceput ca un 
propagandist să tină o expunere ex
celentă teoretic despre necesitatea 
creșterii productivității muncii, de 
Pildă, dar intr-o adunare generală de 
partid în care se dezbate această 
problemă, el să nu ia cuvlntul și să 
arate lipsurile care mai dăinuie 
în acest domeniu, să dezvăluie 
rezervele interne nefructificate. să 
pună în lumină modul în care se 
traduc în viată cele ce au fost dez
bătute cu oamenii muncii.

Pentru secretarii și ceilalți membri 
ai birourilor organizațiilor de bază 
si ai comitetelor de partid, pentru 
activiștii de partid și de stat este o 
îndatorire decurgînd din calitatea lor 
de militanti politici, să activeze ca 
propagandiști. în același timp, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, de buna desfășurare a 
propagandei trebuie să se preocupe 
nemijlocit toate cadrele și toti comu
niștii capabili să desfășoare o ase
menea activitate, organele colective 
de partid, în totalitatea lor. Dacă în 
domeniul muncii politico-educative 
rezultatele nu au fost la înălțime 
peste tot. cauza rezidă șl în faptul 
că această activitate importantă a 
fost lăsată adeseori doar pe seama 
unui număr restrîns de oameni, care 
lucrează în domeniul propagandei.

Sporirea forței de înriurire a pro
pagandei, a învățămîntului de partid 
va avea drept consecință mobilizarea 
tot mai intensă a eforturilor crea
toare ale întregului popor pentru 
realizarea în cete mal bune condiții 
a sarcinilor decurgînd din documen
tele adoptate de Congresul al XI-lea, 
pentru obținerea de noi victorii în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

• Epidemia s TIMPURI NOI — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Hindenburg s SCALA — 9; 
11.45: 14,30; 17,30; 20,15, FESTIVAL
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, GRA
DINA DINAMO - 19. PARC HO
TEL — 19,30.
• Unde Înfloresc crinii : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; ta; 
20,13.
• Nora : CENTRAL — 9; 12; 15; 
17,30: 20.
• Cartea junglei — 9,30; 11: 13; 
14,30: 16. Soarele alb al pustiului
— 18; 20 : DOINA.
• Adevărata glorie : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 16; 19, la grădină
— 19,15. EXCELSIOR — 9; 12; 16; 
19. MODERN — 9,30; 12,30; 16,30; 
19,45, la grădină — 19.
• Ciclul t EFORIE — 9; 12,30; 16; 
19,30.
• Corsarul negru : FEROVIAR — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. MELO
DIA — 8,45; 11,30; 14,18: 17; 19,45,

GLORIA — 8,48; 11,30; 14,18; 17;
20.30, GRADINA TITAN — 19,18.
• Căluțul roib — 9; 11. Cronica 
anilor de foc — 13; 18; 19 : FLO- 
REASCA.
• Spaniole la Paris ; GRIVITA —
9; 11.15; 13.45; 18; 18,15; 20,18,
GRADINA FESTIVAL — 19,15.
• Prețul vieții : VOLGA — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Mtnie rece : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.30: 16: 18,15; 20,15, la gră
dină — 19.
• B. D. Intră tn acțiune : BU- 
CEGI — 9; 11; 13; 16; 18; 20.
• Străina : LIRA — 9,15; 12,15; 16;
19.30, la grădină — 19,30, CIU
LEȘTI — 9; 12: 16; 19, GRADINA 
FLACARA — 19,15.
• O noapte furtunoasă t DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Frații mei, păsări călătoare : 
FERENTARI — 9,30; 11,30; 13,30; 
15.30; 17,30; 19,30.

• Accident t COTROCENI — (; 
11,18; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Necunoscutul din noapte : AU
RORA — 9; 11,45; 14.30; 17,18; 20, 
la grădină — 19, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17.15; 20, la grădină — 19, 
FLAMURA — 11; 13,30; 16; 19.
• Micul vrăjitor și marele cinci s 
FLAMURA — 9.
• Astă-seară dansăm tn familie t 
PACEA — 16; 18; 20.
• Cantată pentru Chile : VIITO
RUL — 15.30; 17,45; 20.
• Să nu crezi că nu mai exist :
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Podul fetelor : POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Dacii : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fablio magicianul — 15,45, O 
vară cu un cowboy — 18; 20,15 : 
COSMOS.
• Taina muntelui da aramă —

8,30, Întoarcere ttrzle — 11,30; 
13 30; 16; 18; 20 : FLACARA.
• Ultima noapte a singurătății i 
arta — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Clprlan Porumbescu ■ PRO
GRESUL — 16; 19.

teatre
• Teatrul Gluleștl (la Muzeul mi
litar central) : Imn pentru oame
nii acestui pămint — 11.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Cam
ping Boema — 19,30.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
romănă" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
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acordat Radioteleviziunii israeliene

ROMÂNIA LA TlRGURI Șl EXPOZIȚII L. BREJNEV L-A PRIMIT PE SECRETARUL GENERAL 
AL 0. N. U.

(Urmare din pag. I)

ÎNTREBARE : Cum apreciafi. 
domnule președinte, evoluția 
relațiilor cu Statele Unite, in- 
cepind din 1969, cind pre
ședintele Nixon a vizitat Româ
nia, iar dumneavoastră Statele 
Unite. România beneficiază de 
clauza națiunii celei mai favo
rizate. Acordați o importantă 
deosebită acestui fapt ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, relațiile 
României cu Statele Unite au cunos
cut în ultimii opt ani un progres 
simțitor. Fără îndoială că vizita pre
ședintelui Nixon si apoi vizitele mele 
in Statele Unite, a președintelui 
Ford in România au constituit un 
factor important în progresul rela
țiilor bilaterale, cît si în colaborarea 
dintre România si Statele Unite in 
diferite probleme Pe plan internatio
nal. Acordarea reciprocă a clauzei 
națiunii celei mai favorizate se în
scrie in practica internațională si. fără 
nici o îndoială, că este chemată să fa
vorizeze extinderea colaborării și coo
perării în producție. De aceea. Româ
nia consideră că trebuie să se ajungă la 
o înțelegere reciprocă pentru a nu se 
mai pune in discuție, anual, această 
clauză și pentru a se organiza rela
țiile economice, de cooperare, pe o 
bază trainică, îndelungată, ceea ce 
corespunde atît intereselor Româ
niei. cît și ale Statelor Unite. Și 
consider că vom ajunge la aceasta.

ÎNTREBARE : România șl Is
raelul întrețin relații diploma
tice. culturale și economice. 
Cum apreciafi aceste relații și 
ce ne puteți spune despre posi
bilitatea dezvoltării lor in vii
tor ?

RĂSPUNS : Este normal ca două 
state independente, membre ale 
O.N.U., să întrețină relații diploma
tice, culturale, economice, să colabo
reze și să acționeze pentru extin
derea și dezvoltarea raporturilor 
dintre ele. Considerăm că. din acest 
punct de vedere, sint posibilități de 
a obține în viitor o dezvoltare a 
acestor relații, în spiritul celor dis
cutate. de altfel, și recent, cu prile
jul vizitei primului ministru Begin — 
deși trebuie să spun că existenta 
stării de încordare și a pericolului 
de război in Orientul Mijlociu este 
de natură să frîneze într-o anumită 
măsură această colaborare. De aceea, 
noi considerăm că. odată cu reali
zarea unei păci juste și trainice în 

Orientul Mijlociu, se vor crea posi
bilități mai mari pentru dezvoltarea 
colaborării între România si Israel.

ÎNTREBARE : Republica So
cialistă România intretine bune 
relații și se bucură de încre
derea ambelor părți angrenate 
în conflictul din Orientul Mijlo
ciu. Avind în vedere această 
realitate, credeți, domnule pre
ședinte. că România poate juca 
un rol deosebit in rezolvarea 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu ? Doriți să dețineți un astfel 
de rol ?

RĂSPUNS : Într-adevăr. România 
întreține și dezvoltă relații de cola
borare largă în diferite sectoare de 
activitate cu țările arabe și. așa cum 
am vorbit deja, cu Israelul. A- 
ceasta se încadrează în politica ge
nerală a României de a dezvolta re
lațiile cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe bază de 
deplină egalitate, respect al indepen
denței și suveranității, neamestec în 
treburile interne — și de a contribui, 
atunci cînd se ivesc anumite neînțe
legeri sau conflicte, nu la adîncirea. 
ci la diminuarea și dispariția aces
tora.

în acest sens. România s-a pronun
țat întotdeauna pentru solutionarea 
politică a conflictului din Orientul 
Mijlociu. împotriva oricăror cuceriri 
teritoriale prin forță și. deci, pentru 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, pentru soluționarea problemei 
poporului palestinean — inclusiv 
prin formarea unui stat palestinean 
independent — precum și pentru 
realizarea unei păci juste și drepte, 
care să asigure independența, inte
gritatea și suveranitatea tuturor sta
telor din zonă. Considerăm că toate 
popoarele sînt interesate si trebuie 
să facă totul pentru realizarea aces
tei păci. Nu dorim în nici un fel să 
devenim mediatori, dar considerăm 
că și noi. ca și alte popoare, putem 
și trebuie să ne aducem contribuția 
la realizarea acestei păci.

ÎNTREBARE : Cu privire la 
problema palestineani, este cu
noscută poziția țării dumnea
voastră în ceea ce privește drep
tul la autodeterminare, inclusiv 
înființarea unui stat palestinean. 
Oare această poziție nu este în 
contradicție cu unul dintre prin
cipiile fundamentale ale politicii 
externe a României și anume : 

dreptul la existentă suverană șl 
independentă al tuturor statelor 
— in cazul nostru al statului 
Israel ?

RĂSPUNS : Am menționat că 
România se pronunță ferm pentru 
autodeterminarea poporului palesti
nean — inclusiv pentru dreptul său 
la un stat independent, liber — șl pe 
această bază, desigur, și pentru parti
ciparea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Conferința de la Gene
va, în vederea soluționării probleme
lor din Orientul Mijlociu. Este evi
dent că între dreptul de autodetermi
nare a popoarelor, de a se constitui 
ca state de sine stătătoare, și princi
piile de egalitate și respect al inde
pendenței și suveranității naționale 
nu există vreo contradicție ; dimpo
trivă, există o strînsă concordantă, 
pentru că numai în condițiile în care 
fiecare popor — deci și poporul arab, 
și poporul israelian — își vor avea 
state proprii, independente, se va 
asigura cu adevărat posibilitatea ma
nifestării depline a acestei indepen
dente.

Trebuie de înțeles că tocmai nega
rea dreptului la autodeterminare a 
altui popor este de natură să pună 
în pericol Independența și suverani
tatea propriului popor. Este bine .cu
noscută teza confirmată de experien
ța istorică că nici un popor nu poate 
fi cu adevărat liber și independent 
atunci cînd asuprește și neagă drep
tul la libertate și independentă al al
tui popor. Dezvoltarea liberă și in
dependentă a oricărui popor este ne
mijlocit legată de recunoașterea 
dreptului la autodeterminare, la dez
voltare independentă, de sine stătă
toare a celorlalte popoare. Tocmai 
prin recunoașterea dreptului la exis
tență liberă, la crearea unui stat pro
priu al poporului palestinean, prin 
stabilirea păcii trainice și juste in 
Orientul Mijlociu, se poate asigura și 
Integritatea, suveranitatea și dezvol
tarea liberă a poporului israelian.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ce aș putea comunica 
din partea dumneavoastră po
porului israelian ?

RĂSPUNS : Aș dori să urez, în 
primul rind, poporului israelian să 
obțină cît mai curind pacea, care 
constituie bunul cel mai de preț și 
care să-i deschidă calea spre dezvol
tarea economico-socială și spre bună
stare.

INTERNATIONALE
ZAGREB Președintele Consiliului Executiv

Federal al R.S.F. Iugoslavia a vizitat 
pavilionul țării noastre

BELGRAD. — Pavilionul Româ
niei la cea de-a XXX-a edi
ție jubiliară a Tîrgului interna
țional, de toamnă de la Zagreb a fost 
vizitat, luni, de Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului Executiv. 
Federal al R. S. F. Iugoslavia, care 
a fost însoțit de Emil Ludviger. se
cretar federal pentru comerț exterior, 
Ivo Kustrak, președintele Comitetu
lui federal pentru agricultură, și alți 
conducători ai organelor federale și

MOSCOVA „Ziua României" ia expoziția 
internațională „Chimia 77“

MOSCOVA. — La expoziția inter
națională ..Chimia 77". deschisă în 
parcul Sokolniki din Moscova, a fost 
organizată, la 12 septembrie. „Ziua 
României". Pavilionul tării noastre a 
fost vizitat cu acest prilej de P. De- 
micev. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. L. Ros-, 
tandov. ministrul industriei chimice 
al Uniunii Sovietice, de alte persoane 
oficiale.

Oaspeții, tntîmpinați de Mihail Flo- 
rescu. ministrul industriei chimice, 
aflat în vizită în capitala sovietică, 
si de Gheorghe Badrus. ambasadorul 
tării noastre la Moscova. au făcut 
aprecieri pozitive cu privire la cali
tatea si diversitatea produselor chi
mice românești si modul de prezen
tare a acestora. Adresînd felicitări 
pentru succesele realizate de această 
ramură de vîrf a economiei româ
nești. ministrul sovietic al industriei

PLOVDIV Pavilionul românesc s-a bucurat 
de un remarcabil succes

SOFIA. — Tirgul internațional de la 
Plovdiv și-a închis porțile după ce 
timp de sânte zile un număr de 40 
de țări. între care si România, au 
expus o serie de produse reprezen
tative. realizări din diferite ramuri 
economice. Pavilionul României la 
această amplă manifestare economică 
s-a bucurat de un remarcabil succes. 
După cum se Știe, pavilionul a fost 
vizitat de Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria. care a dat o înaltă apreciere 
produselor românești, dezvoltării ge
nerale a economiei tării noastre, pre
cum si de numeroși specialiști si oa
meni de afaceri. Două dintre expo
natele românești au primit medalii 

din R. S. Croația. Inalților oaspeți 
le-au fost prezentate exponatele din 
domeniile mașinilor unelte, electroni
cii. electrotehnicii, mașinilor textile, 
mijloacelor de transport și bunurilor 
de larg consum.

Șeful guvernului iugoslav a făcut 
aprecieri pozitive la adresa realiză
rilor economice românești, interesîn- 
du-se îndeaproape de produsele re
alizate în cooperare cu organizațiile 
economice iugoslave.

chimice a subliniat că ritmurile înal
te si constante de dezvoltare si cali
tatea produselor realizate la nivelul 
tehnicii contemporane plasează chi
mia românească pe un loc de frunte 
în lume. A fost reafirmată, cu a- 
ceastă ocazie, dorința de a se dez
volta în continuare colaborarea dintre 
România si U.R.S.S. în domeniul in
dustriei chimice, precum si în con
strucția de mașini si utilaje nentru 
industria chimică.. subliniindu-se po
sibilitățile largi ce există în această 
direcție.

Prezentă cu un pavilion, propriu la 
această manifestare internațională, 
industria chimică românească a obți
nut 11 diplome de onoare acordate 
de Prezidiul Camerei de comerț și 
industrie a U.R.S.S. pentru calitatea 
produselor realizate la nivel mondial 
competitiv.

de aur — convertizorul de sudură de 
la întreprinderea de mașini electrice 
București, și mașina de facturat si 
contabilizat ..Felix FC 64". Dună cum 
anreciază reprezentanții celor 16 în
treprinderi de comerț exterior, pre- 
zenti la tîrg. prin numeroasele con
tracte si acorduri încheiate în ramuri 
imnortante ale producției industriale, 
participarea . românească la această 
ediție a Tîrgului international de la 
Plovdiv a fost deosebit de fruc
tuoasă.

ÎN SPIRITUL LEGATURILOR
PRIETENEȘTI

INTRE OAMENII DE ȘTIINȚA
DIN BALCANI

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit, luni, pe secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, aflat într-o 
vizită oficială în Uniunea Sovietică. 
Cu acest prilej, a avut loc un schimb 
de opinii în probleme privind acti
vitatea desfășurată de O.N.U. pentru 
menținerea păcii si securității inter
naționale. precum si într-o serie de 
probleme internaționale actuale. O 
atenție deosebită a fost acordată ne

BERLIN

Miting consacrat 

comemorării victimelor 

fascismului
BERLIN 12 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc un miting consacrat 
Zilei comemorării victimelor fascis
mului. La manifestare au luat parte 
peste 100 000 de locuitori ai capitalei 
R.D.G. în tribună se aflau Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, alti conducă
tori de partid si de stat din R.D.G.. 
precum si delegați ai foștilor luptă
tori antifasciști din 25 de țări. între 
care și România.

Luînd cuvîntul în cadrul mitingu
lui. Erich Mtickenberger. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. a 
relevat necesitatea luptei neobosite 
pentru apărarea păcii, pentru con
tracararea revansismului si neonazis- 
mului.

Solidaritate 
cu poporul chilian

MADRID. — Circa 30 000 de oa
meni au participat la sfirsitul săp- 
tăminii trecute la un miting de so
lidaritate cu poporul chilian, organi
zat la Madrid de Partidul Comunist 
din Spania. Partidul Socialist Mun
citoresc Spaniol si, alte organizații 
politice de stînga. Au luat' cuvîntul 
Santiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania. Fe
lipe Gonzalez. prim-secretar al 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol. si alti vorbitori. 

Sărbătoarea unor ziare comuniste
„L Humanite"

cesității înfăptuirii grabnice a unor 
măsuri eficiente de limitare a cursei 
înarmărilor și de înfăptuire a dezar
mării. De asemenea, au fost eviden
țiate rolul si responsabilitatea O.N.U. 
în sprijinirea popoarelor care luptă 
împotriva ultimelor regimuri colo
niale și rasiste ce mai persistă în 
lume.

Secretarul general al O.N.U. l-a 
lnmînat lui L. Brejnev Medalia de 
Aur a Păcii a Organizației Națiunilor 
Unite — relatează agenția T.A.S.S.

Plenara C.C. al P.C. Mexican
CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico s-au 
încheiat lucrările plenarei Comitetu
lui Central al P.C. Mexican, consa
crate analizării situației economice si 
politice din tară. Plenara a aprobat 
raportul prezentat de secretarul ge
neral al C.C. al partidului. Arnoldo 
Martinez Verdugo. în care se subli
niază că este necesar să fie promo
vată o nouă politică economică. Ra
portul respinge politica de austeritate 
propusă Mexicului de Fondul Mo
netar International si se pronunță 
pentru planificare economică la toate 
nivelurile.

Plenara a apreciat că partidul co
munist are condiții pentru dobindirea 
legalității si a drepturilor sale elec
torale. Totodată, plenara a decis să 
fie continuată campania de sporire a 
numărului membrilor partidului.

Un document al Partidului 
Socialist din Chile

SANTIAGO DE CHILE. — Parti
dul Socialist din Chile a analizat în 
cadrul unei plenare, desfășurată în 
ilegalitate, situația politică din tară 
și a stabilit poziția partidului în 
lupta nentru reinstaurarea democra
ției. Plenara a adoptat un document 
în care se subliniază că blocul so
cial-politic care soriiină actualul re
gim s-a destrămat. ..gravele contra
dicții dintre marea burghezie si 
restul păturilor sociale negăsind ca
nale adecvate de expresie care să 
ducă la amortizarea conflictului". De 
asemenea, documentul relevă că sînt 
necesare restabilirea drepturilor con
stitutionale si îmbunătățirea condiții
lor de viată ale populației.

In favoarea reluării convorbirilor intercomunitare

NICOSIA 12 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției de presă 
turce Anatolia, președintele Ciprului. 
Spyros Kyprianou, a declarat că pro
blema cipriotă prezintă două aspecte 
— unul constituțional și unul geogra
fic. „Noi am acceptat crearea unui 
stat federal cu scopul de a contribui 
la soluționarea problemei sub aspect 
constituțional" — a spus președin
tele cipriot, arătînd în continuare că 
„in statul federal, guvernul central 
trebuie să fie învestit cu suficiente 
puteri și funcțiuni pentru a asigura 
unitatea statului".

în ce privește aspectul geografic, 
Kyprianou a precizat că în stabilirea 
regiunilor se au in vedere criterii re
feritoare la populație și la eficiență. 
Alte principii, legate strîns de cele 
două aspecte — constituțional și geo

grafic — a menționat el, sînt liber
tatea de circulație și de instalare, 
ca și dreptul de proprietate oriunde 
în insulă. Refuzul acestora ar supri
ma pur și simplu concepția unui stat 
federal și ar duce la împărțirea 
insulei.

Președintele a subliniat apoi ne
cesitatea ca partea cipriotă turcă să 
prezinte propuneri clare cu privire 
la cele două aspecte ale problemei 
cipriote, înainte de reluarea nego
cierilor.

NICOSIA 12 (Âgerpres). — într-o 
declarație făcută presei de liderul 
ciprioților turci, Rauf Denkțaș, 
acesta a arătat că cea mai bună 
modalitate pentru găsirea unei solu
ții problemei Ciprului o constituie 
convorbirile intercomunitare.

Festivitățile de la Addis Abeba

cu prilejul aniversării
ADDIS ABEBA. — Cu prilejul ce

lei de-a IlI-a aniversări a Revoluției 
etiopiene, la Addis Abeba a avut loc 
luni un miting de masă la care au 
participat și delegații din numeroase 
țări ale lumii. Din țara noastră a 
luat parte Mircea Malița. membru al 
C.C. al P.C.R.. reprezentant al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

în discursul rostit la miting. Men- 
gistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu, a făcut bilanțul realiză
rilor dobindite în cei trei ani de po
porul etiopian și a subliniat necesi
tatea formării partidului progresist al 
clasei muncitoare, care să conducă

Revoluției etiopiene
poporul în lupta pentru lichidarea 
rămășițelor vechiului sistem feudalo- 
capitalist. pentru libertate, democra
ție și socialism Președintele a arătat 
că sarcina creării partidului celor ce 
muncesc trebuie înfăptuită astfel in
cit obiectivele revoluției democratice 
raționate'să poată fi integral reali
zate sub conducerea unei avangărzi 
revoluționare, marxist-leniniste si în 
condițiile obiective specifice, exis
tente in Etiopia. Vorbitorul a lansat 
un apel la -unitatea organizațiilor 
marxist-leniniste într-un larg front 
unic, care să se transforme într-un 
partid al celor ce muncesc și să 
călăuzească întregul popor pe calea 
edificării unei societăți noi.

Alegeri legislative în Norvegia
OSLO. în Norvegia au avut loc a- 

legeri legislative în vederea desem
nării celor 155 de membri ai nou
lui Parlament (Storting) pentru o 
perioadă de patru ani. Deși oficial 
alegerile au fost anunțate luni, potri
vit legislației electorale norvegiene, 
municipalitățile au făcut apel la 
dreptul dă a deschide birourile de 
vot cu o zi mai devreme, respectiv

duminică, nentru a oferi celor 2 7 
milioane de alegători posibilitatea de 
a-și exprima opțiunile. Duminică. 242 
municipalități din totalul de 545 
și-au deschis punctele de . votare, dar 
cea mai mare parte a . alegătorilor 
s-au prezentat Ia urne în cursul zi
lei de luni. începînd de la ora 8.00 
G.M.T.

S.U.A. recunosc dreptul palestinenilor de a participa 
la realizarea păcii In Orientul Mijlociu

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
într-un comunicat al Departamentu
lui de Stat al S.U.A.. dat publicității 
de purtătorul de cuvînt Hodding 
Carter, se subliniază că ..reprezentan
ții palestinenilor trebuie să participe 
la procesul realizării păcii în Orien
tul Mijlociu, fiind necesar ca aceștia 
să fie nrezenti la Geneva, pentru ca 
problema palestineană să poată fi re
zolvată" — transmite agenția United 
Press International.

..Pentru a fi durabilă, se arată în 
documentul citat, o reglementare de 
pace trebuie să beneficieze de spri
jinul tuturor părților în conflict, in
clusiv al palestinenilor. Statutul pa
lestinenilor trebuie definit într-un

acord de pace global israelo-arab. îm- 
i nreună cu problemele privind natura 

păcii.. recunoașterea, securitatea și 
frontierele" — subliniază comunica
tul. adăugind că această problemă 
..nu poate fi ignorată, dacă se urmă
rește si rezolvarea celorlalte proble
me". în continuare, adaugă agenția 
Associated Press, documentul Depar
tamentului de Stat al S.U.A.. consi
deră că ..toti pârtieioantii la Confe
rința de la Geneva vor trebui să a- 
dere la condițiile rezoluțiilor 242 și 
338 ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U.. care constituie pînă în pre
zent singura bază de acord în vede
rea negocierilor".

Sâptdmîna 
medicală balcanică

BELGRAD — La Itelgri&r»»-* țn«- 
put luni lucrările cea de-a 14-a Săp- 
tămînă medicală balcanică care se 
desfășoară sub înaltul patronaj al pre
ședintelui R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito. La lucrări participă si o 
delegație română condusă de acad. 
Stefan Milcu. președintele secției ro
mâne a Uniunii Medicale Balcanice. 
Prof. dr. M. Popescu-Buzeu. pre
ședintele de onoare si secretar gene
ral al Uniunii Medicale Balcanice, a 
prezentat o expunere privind princi
piile care stau la baza acestei vechi 
organizații menite să întărească legă
turile științifice și de prietenie între 
oamenii de știință din Balcani.

agențiile de presă transmit:

Simbătă și duminică 
l-a desfășurat in parcul 
de la Courneuve, din 
vecinătatea Parisului, 
Sărbătoarea ziarului 
„L’HUlhânit'd''. organul 
de presă ap Partidului 
Comunist Francez. Tra
diționala manifestare, 
care în acest an a cu
noscut o amploare și 
un entuziasm popular 
fără precedent, a reunit, 
în răstimp de două zile, 
peste 1 milion de oa
meni, devenind. așa 
cum o intitula ziarul 
„L’Humanite". „O săr
bătoare semnificativă, 
imensă, activă, plină de 
voie bună, o adevărată 
sărbătoare a democra
ției". In cadrul mani
festărilor organizate in 
jurul temei centrale a 
festivalului: „Dezvolta
rea tuturor regiunilor 
Franței", au participat 
zeci de mii de oameni 
la dezbateri asupra 
unor subiecte economi
ce, politice și sociale.

In același timp, au avut 
loc variata manifestări 
culturale, spectacole fol
clorice, la toate standu
rile federaților P.C, 
Francez.

Manifestările politice 
s-au încheiat cu un 
mare miting, la care 
a luat cuvîntul tovară
șul Georges Marchais. 
Subliniind importanța 
acestei acțiuni politice 
organizate de comuniș
tii francezi în preajma 
campaniei pentru alege
rile legislative din mar
tie viitor, secretarul ge
neral al P.C.F. a arătat 
că „fiecare muncitor, 
incepind de azi. trebuie 
să-și facă auzită păre
rea". reliefînd astfel 
modul in care concepe 
P.C.F. participarea ma
selor largi populare la 
viata politică a Franței, 
la lupta pentru înnoirea 
tuturor structurilor so
ciale.

In cadrul festivalu
lui. de un succes deo

sebit s-a bucurat „ora
șul international", la 
care au fost reprezen
tate, in standuri spe
ciale. zeci de ziare ale 
unor partide comuniste 
și muncitorești, mișcări 
progresiste și organizații 
de eliberare națională 
din întreaga lume. 
Pavilionul ziarului 
„Scinteia". care a fost 
vizitat de membri ai 
conducerii Partidului 
Comunist Francez, a 
prezentat o amplă ex
poziție consacrată cen
tenarului Independenței 
de stat a României. De 
asemenea, au fost pre
zentate expoziții de car
te, de discuri si artiza
nat românesc, precum și 
ale unor firme de co
merț exterior si turism.

Ziarul „Scinteia" a 
fost reprezentat la săr
bătoarea ziarului „L’Hu- 
manită" de Virgil Dăn- 
ciulescu. secretar res
ponsabil de redacție.

„Avânte" «

Delegația de activiști ai 
P C.R. c°ndusă de Florea Ristache, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
nrim-secretar al Comitetului iudetean 
Dîmbovița al P.C.R.. care s-a aflat 
într-o vizită de schimb de experien
ță în U.R.S.S.. a fost primită, la 12 
septembrie, de I. V. Kapitonov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. La în- 
tilnire. desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, a participat Gheorghe 
Badrus. ambasadorul României in 
U.R.S.S.

Alegeri in R.P.D. Co* 
reeanâ Președintele R.P.D. Co
reene. Kim Ir Sen. a promulgat o 
decizie a Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme privind 
organizarea alegerilor deputatllor în 
Adunarea Populară Supremă, la 11 
noiembrie a.c.

Dolores Ibarruri, președinte
le Partidului Comunist din Spania, 
a părăsit clinica unde a fost supusă, 
săptămîna trecută, unei duble ope
rații pe cord.

Vizita lui Edward Gierek 
în Franța. La invitatia președin
telui Franței. Valery Giscard 
d’Estaing. luni a sosit la Paris. într-o 
vizită oficială de trei zile. Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
în aceeași zi. au început convorbi
rile polono-franceze la nivel înalt.

Premiu. Juriu* Concursului in
ternational pentru compoziții de mu
zică modernă, organizat de Fun
dația ..Gaudeamus" din Bilthoven 
(Olanda), a decernat premiul I tînă- 
rului compozitor Șerban Nichifor.

Convorbiri bulgaro-turce. 
în zilele de 11 si 12 septembrie, la 
Sofia s-au desfășurat convorbiri în
tre Petăr Mladenov. ministrul aface
rilor externe al Bulgariei, si Ihsan 
Sabri Caglayangil. ministrul afaceri
lor externe al Turciei, in cadrul că
rora. duoă cum informează agenția 
B.T.A.. au fost examinate probleme 
ale dezvoltării continue a relațiilor 
bilaterale.

C.C. al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adoptat o hotărîre prin care se 
trasează organelor de resort sarcina 
de a face ca învătămîntul profesio
nal Si tehnic să devină o scoală au
tentică a educației comuniste si mă
iestriei în muncă. Hotărîrea adopta
tă subliniază că pregătirea tinerelor 
cadre de muncitori reprezintă o sar
cină de mare importantă politică si 
economică.

Devalorizare în Sri Lan
ka. Banca Centrală a Republicii Srl 
Lanka a anunțat luni devalorizarea 
monedei naționale — rupia — în ra
port cu principalele valute occiden
tale, stabilind noua paritate la 
8,61 rupii (față de 7,78 rupii, ante
rior) pentru un dolar S.U.A.

Mexicul își va dubla pro
ducția de petrol pînâ tn anul 
1982 — a declarat Jorge Diaz Serra
no. directorul societății „Petroleos 
Mexicanos". El a precizat că tara sa 
va menține exclusivitatea investi
țiilor în domeniul explorării, exploa
tării si rafinării petrolului.

La Vale do Jamor, in 
apropierea Lisabonei, 
au luat sfîrșlt duminică 
seara manifestările po
litice și ; cultural-artis
tice consacrate sărbăto
rii ziarului „Avânte", 
organ central al Parti
dului Comunist Portu
ghez. Manifestările s-au 
încheiat printr-un mare 
miting popular, la care 
a luat cuvîntul Alvaro 
Cunhal, secretar general 
al P.C.P. Referindu-s^ 
la actuala situație din 
Portugalia, el a subliniat 
importanta liotăritoare a 
realizării unității dintre 
toate forțele democra
tice și progresiste. în 
primul rind dintre co
muniști si socialiști, 
pentru desfășurarea cu

succes a luptei împo
triva reacțiunii, pentru 
apărarea cuceririlor re
voluționare.

Organele de presă ale 
unor partide comuniste 
și muncitorești au parti
cipat la acest eveniment 
cu pavilioane proprii. 
In pavilionul ziarului 
„Scinteia" a fost pre
zentată a expoziție con
sacrată centenarului In
dependentei de stat a 
României, care a înfă
țișat momentele de sea
mă ale istoriei patriei 
noastre, ale luptei po
porului român pentru 
păstrarea ființei națio
nale. pentru realizarea 
statului rămân unitar, 
pentru libertate si nea

târnare. Expoziția a cu
prins. de asemenea, o 
suită de fotografii si 
grafice înfătișind reali
zările obținute de 
România socialistă în 
dezvoltarea economică
și social-culturală. pre
cum si un stand de 
cărți. La loc de cinste
au fost expuse operele
tovarășului 
Ceausescu, 
românesc a 
biectul unui

Nicolae 
Pavilionul 
format o- 
viu inte

res din partea partici- 
panților la festivități.

La sărbătoarea ziaru
lui „Avânte", din par
tea ziarului „Scinteia" a 
fost prezent Anghel Pa- 
raschiv. redactor șef ad
junct al ziarului.

„Le Drapeau Rouge" și „De Rode Vaan“
în capitala Belgiei — 

Bruxelles — s-au desfă
șurat manifestările legate 
de sărbătorirea ziarelor 
„Le Drapeau Rouge" și 
„De Rode Vaan", orga

ne ale P.C. din Belgia. 
Sărbătoarea tradițio
nală a presei comuniste 
belgiene constituie in 
fiecare an un eveniment 
de seamă in viața so- 
cial-politică a țării, fi

ind un prilej pentru 
prezentarea activității 
partidului și de mani
festare a sprijinului de 
care se bucură din par
tea maselor largi popu
lare.

• CARTEA IN MASE, 
în orașul Ho Șl Min s-a în
cheiat o acțiune de anvergură, 
cu efecte salutare pentru ridi
carea culturală a maselor. Un 
comitet popular a inventariat 
întregul fond de carte provenit, 
după eliberarea Vietnamului, 
din colecții particulare, maga
zine, edituri. Pe această bază 
au fost înființate 200 biblioteci 
noi. Drept urmare, interesul 
maselor pentru lectură a cres
cut considerabil ; numărul citi
torilor în bibliotecile publice 
ale orașului a crescut de mai 
multe ori.

• DEPOLUARE PRIN 
METODE BIOLOGICE. 
Purificarea lacurilor, a rezer
voarelor de apă și canalelor de 

irigații prin procedee biologice 
se va extinde în India, avîn- 
du-se în vedere marea însemnă
tate pentru economia națională 
a acestor resurse acvatice. Intre 
altele, în acest scop sînt folosi
te, bunăoară, anumite specii de 
pești, printre care și un soi de 
crap care se hrănește cu plante 
acvatice. Experiențele efectuate 
în statul Rajasthan prin popu- 
larea lacurilor cu pești din a- 
ceastă specie au dat rezultate 
foarte bune. în prezent. în cîte- 
va state din India funcționează 
ferme speciale pentru creșterea 
puieților de crapi consumatori 
de plante.

• UNELTE DE ACUM 
280 000 DE ANI. Unelte 
de cremene de care s-au folosit 
oamenii primitivi la începutul 

epocii de piatră au fost găsite 
de o echipă de arheologi într-o 
mină de cărbuni părăsită. si
tuată lîngă Leipzig (R.D. Ger
mană). Potrivit aprecierilor, a- 
ceste obiecte au o vechime de 
aproximativ 280 000 de ani. Prin
tre ele se află cuțite, topoare, 
dinți de cai sălbatici și altele.

• PERFORMANȚA A- 
NIVERSARĂ. Student* ca
nadiană Cindy Nicholas și-a săr
bătorit împlinirea a 20 de ani 
într-o manieră mai mult decît 
originală : ea s-a angajat., cu 
acest prilej, să parcurgă Marea 
Minecii înot, dus și întors, fără 
oprire. Cindy Nicholas și-a ținut 
promisiunea, devenind prima fe
meie din lume care reușește o 
asemenea performantă. Prima 
jumătate a distanței a fost par

cursă In 8 ore și 58 minute, far 
cea de-a doua în 10 ore și 57 
minute. Cindy Nicholas a avut 
și o mică satisfacție, feminină : 
a reușit să întreacă recordul 
masculin în materie.

• CEA MAI MARE 
CENTRALA SOLARĂ DIN 
LUME va intra în funcțiune 
anul viitor pe malul fluviului 
Niger, la Dire în Mali. Avînd 
o putere de 80 kilowați, insta
lația depășește de departe tot 
ceea ce s-a realizat pînă acum 
în. materie de centrale solare. 
Ea va avea funcții multiple :
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va pompa zilnic din Niger 8 500 
mc de apă destinată irigațiilor ; 
va extrage dintr-un puț adine 
de 18 m apă potabilă pentru a- 
provizionarea unui număr de 
circa 10 C20 de consumatori ; va 
face să funcționeze o cameră 
frigorifică într-o cooperativă a- 
gricolă ; va produce energie 
electrică pentru iluminatul coo
perativei și al unui hotel turistic.

• ARESTAREA UNEI 
BANDE DE TRAFICANTI 
DE DROGURI. 18 da 
heroină și cocaină, valorînd 5 

milioane dolari pe piața neagră 
a drogurilor, au fost confiscate 
la Ciudad de Mexico, odată cu 
arestarea unei bande de trafi- 
canți. Membrii bandei au intro
dus în Statele Unite, în ultimii 
ani, peste 90 kg de cocaină.

• ÎNCERCARE TE
MERARA. Doi temerari din 
Statele Unite, care Încearcă să 
traverseze Atlanticul într-un 
balon, străbătuseră duminică 
mai mult de jumătate din dis
tantă, ajungînd intr-un punct 
situat la 289 kilometri gud-est 
de Groenlanda. Dacă încercarea 
reușește, Ben Abrutzzo. în 
vîrstă de 47 de ani. și Maxie 
Anderson. în vîrstă de 44 de ani, 
ar fi primii care ar reuși să 
ducă la bun sfîrșit una din ne
număratele încercări de a tra

versa Atlanticul în balon. Ba
lonul., care pînâ duminică fusese 
purtat de un vînt favorabil la 
o altitudine de 2 400 metri, ar 
putea ajunge pe pămîntul euro
pean marți.

• ENIGMA NORU
LUI DE PRAF. Ori da
ori în regiunea orașului Barrow 
(Alaska de nord — S.U.A.) vîn- 
tul suflă din sud sau sud-est, la 
o înălțime de 1 800—2 100 metri 
se formează un nor galben-brun, 
la fel ca și în marile centre in
dustriale. Or. în această regiu
ne aproape că nu există indus
trie. tn împrejurimile orașului 
n-au fost depistate decît 100 
particule de praf la un cmc de 
aer. în momentul cînd apare 
norul, densitatea prafului, în a- 
propierea solului, crește pînă la 

500 particule la un cmc. Potrivit 
primelor cercetări, s-a ajuns la 
concluzia că aceste particule 
sînt aduse din regiuni industria
le din Europa sau estul S.U.A.

• PROIECTUL UNEI 
NOI CAPITALE A NIGE
RIEI. In Nigeria a fost elaborat 
planul preliminar de construire 
a unei noi capitale a țării, care 
va fi ridicată lîngă localitatea 
Abuja. La încheierea primei 
faze a construcțiilor, în 1987, 
populația orașului ar urma să 
atingă cifra de 500 000 de locui
tori. Lucrările propriu-zise vor 
începe anul viitor, iar transferul 
total al instituțiilor publice cen
trale urmează să se încheie în 
1989, cînd noua capitală va fi 
inaugurată.
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