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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Costa Rica

wA

Politica socialii, revoluționară 
a partidului nostru 

in domeniul retribuției 
asigura aplicarea consecventă a principiilor eticii si 
echității socialiste, o cointeresare materială sporită, 
un raport rational intre veniturile mari si mici, n viată 

mereu mai bună pentru toti oamenii muncii
„Avem în vedere ca repartiția fondului pentru consum să se 

facă într-un spirit de echitate socialistă, desigur, menținîndu-se 
principiul repartiției după munca depusă și după importanța aces
tei munci din punct de vedere social, dar micșorînd decalajul 
între veniturile mari și cele mici, păstrînd o proporție echitabilă, 
rațională".

NICOLAE CEAUȘESCU
între schimbările revoluționare 

profunde pe care orinduirea socialistă 
le-a adus in viața societății noastre, 
în prim plan se înscrie înfăptuirea 
acelui sistem de repartiție la care 
au năzuit si pentru care au militat 
cu ardoare atitea generații de înain
tași — sisțemul ce proclamă munca, 
utilă si necesară societății, drept uni
ca sursă de venituri a oamenilor. 
Este, fără îndoială, modul cel mai 
direct în care se exprimă ceea ce au 
însemnat in viața celor ce muncesc 
instaurarea si generalizarea proprie
tății socialiste, deoarece tocmai pe 
baza acestei proprietăți a devenit po
sibil ca de tot ceea ce se creează in 
societate să beneficieze nu un mă
nunchi de exploatatori, cum se in- 
timpla în trecut, ci oamenii muncii 
înșiși. întrunind pentru prima oară 
dubla calitate de producători si pro
prietari ai mijloacelor de producție.

în înfăptuirea repartiției în raport 
cu cantitatea si calitatea muncii de
puse de fiecare membru al societății 
își găsesc întruchipare. într-un mod 
deosebit de pregnant, principiile eticii 
si echității, așezate de orinduirea so
cialistă la baza întregii vieți sociale, 
într-adevăr. este în spiritul celei mai 

depline echități ca fiecare membru al 
societății să primească de la socie
tate în raport cu ceea ce îi dă. cu 
contribuția pe care o aduce la dez
voltarea forțelor de producție, la 
progresul economico-social al tă
rii. Atît timp cit dezvoltarea for
țelor de producție nu a atins 
un asemenea nivel incit să facă po
sibilă repartiția după nevoi, atit 
timp cit mai continuă să existe deo
sebiri esențiale între munca fizică și 
munca intelectuală. între cea califi
cată si necalificată, repartiția după 
cantitatea si calitatea muncii repre
zintă singura modalitate echitabilă 
de repartizare a bunurilor necesare 
traiului.

Anii din urmă au marcat, după 
cum se știe, o seamă de perfecționări 
aduse relațiilor de producție și de 
repartiție, tocmai în direcția aplicării 
cu tot mai multă consecventă a prin
cipiilor echității socialiste. O însem
nătate de prim ordin acordă partidul 
realizării unui raport echitabil între 
veniturile oamenilor muncii, dimi
nuării unor discrepanțe nejustificate. 
Congresul al XI-lea al P.C.R. a 
stabilit, drept corespunzător etapei 
actuale și etapei următoare de 5—10 

ani, un raport de 1 la 5,5 între ve
niturile mici și cele mari, subliniind 
că acest raport corespunde stadiului 
de dezvoltare a economiei noastre 
naționale, • a societății noastre socia
liste și asigură atît cointeresarea ma
terială în raport cu munca depusă, 
cit și o aplicare mai fermă în viață 
a principiilor de etică și echitate so
cialistă.

Consecvența cu care este urmărită 
înfăptuirea in practică a acestui 
obiectiv se reflectă in faptul că ra
portul dintre retribuțiile nete cele 
mai mari si cele mai mici s-a redus 
continuu, sistematic în anii construc
ției socialiste, ajungîndu-se de la 
circa 23 la 1, cit a fost in 1950. la 
aproximativ 7 la 1 in 1970. și lă cir
ca 5.5 la 1 in 1975 — ceea ce arată 
că încă de pe acum s-a ajuns la rea
lizarea obiectivului stabilit de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Calea principală urmată de partid 
pentru crearea unui raport cit mai 
echitabil între veniturile oamenilor 
muncii este creșterea într-un ritm 
mai rapid a retribuțiilor mici. Merită 
să fie ami nti t în acest sens că retribu- 
(Continuare în pag. a IV-a)

Au îndeplinit planul 
pe nouă luni 

Industria 
județului Maramureș 
Intr-o telegramă adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean 
de partid Maramureș anunță că 
oamenii muncii din industria 
județului Maramureș au înde
plinit sarcinile de plan pe 9 luni 
la producția globală industrială, 
estimînd ca pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie să se obțină o 
producție industrială suplimen
tară de 350 milioane lei.

Dind glas gindurilor și senti
mentelor de înaltă admirație și 
prețuire ale tuturor maramure
șenilor față de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune in încheie
rea telegramei, vă asigurăm că 
și în viitor vom munci cu ne
țărmurită dăruire pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din planul unic de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, fiind hotăriți să intîm- 
pinăm Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 30-a ani
versare a proclamării Republicii 
cu noi și însemnate realizări 
in ampla întrecere socialistă de
dicată propășirii și înfloririi 
multilaterale a României socia
liste.

Industria 
județului Neamț

Colectivele de oameni ai mun
cii din industria județului Neamț 
raportează că și-au realizat sar
cinile de plan pe nouă luni. 
Au fost astfel create condițiile 
pentru ca. pînă la finele lunii 
septembrie, să se livreze supli
mentar economiei naționale pro
duse în valoare de 470 milioane 
lei. în unităti fizice se vor rea
liza peste prevederile Planului 
10100 tone țevi din oțel fără 
sudură. 1 270 semănători meca
nice. 1550 tone fire si fibre 
sintetice, 530 000 mp țesături din 
fire de lină și bumbac. 3 670 hl 
lapte și importante cantități de 
mobilă, ciment ș.a. (Ion Manea).

Industria 
municipiului Botoșani 
Oamenii muncii din -industria 

municipiului Botoșani au rapor
tat îndeplinirea planului la pro
ducția globală industrială ne 
9 luni. Fină la sfîrșitul acestei 
luni se va realiza suplimentar 
o producție industrială de peste 
80 milioane lei. materializată în 
aparataj electric de joasă ten
siune. piese de schimb pentru 
diferite utilaje, produse agroali- 
mentare, alte bunuri de consum. 
(Silvestri Ai lenei).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri. 21 septembrie, pe 
ambasadorul Republicii Costa Rica,

Sectorul furnale de la Combinatul siderurgic din Reșița

ȘAPTE LA SUTĂ!
’ cu atît a fost depășită 

productivitatea muncii planificată
Pe foile de bilanț ale statisticii ju

dețene urmărim evoluția rezultatelor 
economice ale unităților industriale 
ale Prahovei. Iată si rubrica produc
tivitatea muncii. Ne atrage atentia 
cifra de 8 657 lei, notată cu un plus 
în drentul întreprinderii de utilaj pe
trolier și reparații Teleajen. Ce în
seamnă asta? înseamnă că la această 
unitate, în vreme de 8 luni, fiecare 
angajat a obținut 
un spor excelent 
de productivita
te. Cum. anume ? 
— știind că seis
mul din martie a 
lovit grav halele 
și atelierele în
treprinderii. Pe 
ce căi, prin ce 
mijloace, colec
tivul a depășit 
greutățile și a 
putut să țină, 
totodată, atît de 
ridicată șta
cheta producti- 

■ vității muncii ?
— Numai si numai printr-o bună 

organizare a producției si a muncii; 
ținind seama strict de situația con
cretă a unității — ne răspunde ine. 
Vasile Grozea. directorul întreprin
derii, în felul acesta. întregul poten-- 
tial uman si tehnic a putut fi folo
sit tot mai bine, punîndu-se în valoa
re trăsăturile de voință, de price
pere. de entuziasm ele colectivului. 
Cind omul vede că munca e bine or
ganizată. că eforturile ce se fac au 
eficientă pentru el si pentru socie
tate. entuziasmul lui creste : creste 
încrederea- în capacitatea lui si a co
lectivului de a depăși și cele mai gre
le situații. Dar sperăm că vă interesea
ză mai concret cum s-au desfășurat la 
noi procesele de organizare...

Teodoro Quiros Castro, in vizită de 
rămas bun. la încheierea misiunii sale 
în tara noastră.

Cu ocazia primirii. între președin

S-a pornit de la amplasarea mai 
judicioasă a utilajelor ne suprafețe
le de producție existente, incit în 
fluxul de fabricație să fie eliminate 
pierderile de timp. încrucișările în 
prelucrarea reperelor. drumurile 
lungi interateliere s.a. Astfel, rolelor 
de tractor, care se executau pe dife
rite mașini aflate în hala de prelu
crare. li s-a asigurat pentru fabri

Un succes notabil, o experiența 
valoroasa la întreprinderea 

de utilaj petrolier și reparații 
Teleajen, explicata de autorii lor

cație un atelier mic. de 500 mp. Aici 
s-au adus strungurile, frezele, mași
nile de găurit, cât si oamenii, orga
nizați în muncă în trei schimburi. 
Totul s-a dat în primirea a trei mai
ștri. Rezultatul imediat : o creștere 
pe fiecare produs a productivității 
muncii de 10 la sută. A urmat o altă 
concentrare a fabricației : sectorul 
scule de forai-extractie. Stabilirea 
lucrului pe grupe de mașini, intr-un 
flux continuu, pînă la montai, cit si 
organizarea muncii în 3 schimburi, 
sub asistenta tehnică a maiștrilor, au 
dus, de asemejfea. la cîștigarea unui 
spor de 12 la sută la productivitatea 
muncii. Inginerul-șef, Emil Petrescu, 
a tinut să arate că o creștere de 
randament în muncă s-a înregistrat 

tele Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii Costa Rica a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

și la sectorul C.I.F.. care, avind o 
producție eșalonată si grupată, reu
șește să obțină o productivitate mai 
mare pe utilai și să consume mai 
putină energie electrică. Discuția cu 
inginerul-sef a evidențiat corelația 
dintre buna organizare si pregătirea 
judicioasă a producției. Planul tri
mestrial pe ateliere si secții se cu
noaște cu mult înainte. Dar la fie

care 22 ale lunii, 
sarcinile sânt de
falcate pe cele 30 
de zile următoare 
și făcute cunos
cute in amănunt, 
pină la nivel de 
maiștri și șefi de 
echipă. Așadar, 
există timp sufi
cient pentru pre
gătirea rațională 
a lucrului —■ a- 
provizionarea cu 
piese in scopul 
prelucrării. cu 
S.D.V.-uri, cu do
cumentație și de

sene — la început de lună.' In 
felul acesta, nici un om nu poate 
avea ..timpi morti“ în producție.

Cum se asigură corelarea activității 
sectoarelor calde cu a celor de prelu
crare. știind că turnătoria și foria 
trebuie să livreze piesele cu un anu
mit decalaj de timp ? Răspunsul : 
sincronizarea procesului de produc
ție este asigurată incă de la progra
mare. La semifabricate turnate sau 
forjate, avansul în programare este 
de circa o lună. Tot pe acest princi
piu se stabilesc comenzile si terme-

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vă amintiți ? Era în 
luna martie, praful stăruia 
pe salopete și pe fețe cind 
pe străzile Capitalei au în
ceput să apară acele para
vane cu inscripții neobiș
nuite pentru bucureșteni : 
„Trustul de construcții Ti
mișoara" ; „Trustul de con
strucții Galați" ; „Trustul 
de construcții Brașov"; 
„Trustul de construcții...". 
Multe județe neâfectate sau 
mai puțin lovite de cu
tremur și-au trimis in Ca
pitală și în alte locuri a- 
cele solii ale solidarității și 
omeniei — brigăzi de con
structori gata să pună umă
rul pentru a înlătura cit 
mai grabnic urmările seis
mului. De atunci, în spate
le acestor paravane gropi
le au fost transformate în 
fundații, au început să 
crească etaje.

Am vizitat zilele trecute 
un asemenea șantier al so
lidarității, cel din Bule
vardul Păcii, lingă stația de 
tramvai căreia conductorii 
îi spun „a băcăuanilor". 
Poate provizoriu, poate din 
cauza acelor panouri albe 
cu inscripția „Trustul de 
construcții Bacău"... Sau 
poate din cauza puternice
lor faruri la lumina cărora 
s-a turnat beton noapte de 
noapte aici, la margine de 
București. Oricum, șeful a- 
cestui minișantier, Ioan Lo
vin, consideră că e un semn 
bun.

— înseamnă că lumea ne 
cunoaște. Iar dacă blocurile 
pe care le ridicăm pentru 
bucureșteni — Al și A2 — 
vor fi pe plac, cine știe, 

poate și numele stației va 
rămine.

Cind a venit aici ingine
rul Lovin ? își amintește 
precis o oră : 1.46 ; noaptea 
de 21 sau 22 martie. De ce 
ora 1,46 noaptea ? Pentru 
că atunci și-a terminat tre
burile „de acasă". A discu

„Vom veni să vedem 
ferestrele luminate..."

Constructorii din Bacău, la nivelul 10 în Capitală

tat Îndelung cu adjunctul 
său, inginerul Vasile Co- 
man, căruia i-a dat „chei
le" de la șantierul de con
strucție din Moinești, al că
rui șef este. S-a asigurat că 
lucrările nu vor rămine în 
urmă nici măcar cu o... că
rămidă. Și a ajuns la Bucu
rești cu o mașină de oca
zie. La ora 15,30 a aflat 
care o să fie „obiectivul 
său bucureștean" : blocurile 
Al și A2 cu 168 de apar
tamente, din Bulevardul 
Păcii. Termen de predare 
la cheie — 31 decembrie 
1977.

îmi povestește despre 
momentele de adevărată 

bucurie cu care a fost pre
sărată munca aici : nopțile 
cind brigada și-a bătut pro
priile recorduri, turnînd 160 
mc beton, ziua de 15 iunie, 
cînd, la bilanțul lunar, s-a 
constatat că cei 14 oameni 
au montat 95 tone de fier- 
beton, ziua cînd au termi

nat fundațiile, cu o lună 
mai devreme, aducîndu-le 
la cota zero, de unde înce
pe zidul să se înalțe. Și, de 
bună seamă, zilele trecute, 
cînd au pus „cununa" 
blocurilor, adică etajul 10. 
Cu 24 zile mai devreme. De 
necazuri nu-și aduce a- 
minte.

își amintește însă econo
mistul Nicolae Gurău, orga
nizatorul grupei de partid. 
Era în aprilie, cînd gestio
narul șantierului. Valentin 
Baciu, a venit abătut. Pri
mise o veste proastă din Ba
cău : băiatul, în vîrstă numai 
de 4 luni, s-a îmtx>lnăvit. Au 
vrut să-l trimită acasă, să 

vadă ce și cum. N-a accep
tat. Cind au chemat spita
lul la telefon, în baraca in
ginerului era ciucure de oa
meni. O simplă răceală. 
Apoi, necazul a dat în 
bucurie. Peste opt zile pa
cientul Bogdan Baciu, in 
vîrstă de 4 luni, a ieșit din 

spital însănătoșit. Au hotă- 
rit să boteze o scară, așa, 
pentru ei, „Bogdan"...

Pe economistul Nicolae 
Gurău il leagă de Bucu
rești unul din momentele 
importante ale vieții sale 
— începutul carierei de 
constructor. Aici a absol
vit, în 1965, școala de nor- 
matori în construcții. Apoi, 
împletindu-și munca de zi 
cu zi pe șantier cu orele 
de studiu, a absolvit la 
fără frecvență cursurile 
învățămintului superior.

— Bucureștiul m-a lan
sat in viață cu dreptul, 
spune el. Și iată, am pri
lejul să întorc Bucureștiu- 

lui măcar o parte din ce 
mi-a dat. să arăt ce am 
învățat. E, cura să zic. o 
ambiție.

Ambiția de constructor 
e însă nu numai a lui. 
Convertită-n munca de zi 
cu zi a întregii brigăzi bă
căuane, ea se exprimă în 
gesturi și acțiuni aparent 
mărunte, ca cedarea unei 
ore de Somn, pentru tova
rășul care „e mai obosit 
decît mine", renunțarea la 
un rînd de ducere la Ba
cău, la familie, pentru că 
e nevoie să meargă alt to
varăș, să pună la punct și 
niște treburi pe șantierul 
de acolo. Armonii în marea 
familie.

Dar nu numai în „marea 
familie", ci și în familiile 
mai mici. Căci a existat în 
brigadă și așa ceva. Șeful 
echipei de dulgheri, Iosif 
Șimon, își amintea cum a 
ajuns familia lui „să con
struiască Bucureștiul". A 
construit prima dată co
muna Girleni, pe urmă 
Moineștiul, apoi Bacăul, 
dar cind i s-a spus de Ca
pitală...

Au făcut un consiliu de 
familie, acolo la Girleni. 
Cu frații Ion (sudor elec
tric), Anton (dulgher), cu 
cumnații Gheorghe Mitite- 
lu, Petrea Bortă, Petrea 
Rotaru și. bineînțeles, cu 
soțiile. Și au hotărît : o 
parte a echipei rămine la 
șantierul băcăuan, Cornișa, 
pe seama lui Anton. Cea
laltă merge „să construias-

Laurențiu DUȚA 
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„SCÎNTEIA“ PE URMELE... „SCÎNTEII“

OPINII ALE CETĂȚENILOR 
despre calitatea muncii într-un sector de larg interes cetățenesc:

SERVICIILE PUBLICE
Programul de dezvoltare a prestărilor de servicii că

tre populație in perioada 1976—1980, elaborat pe baza 
indicațiilor date de secretarul general al parti
dului. prevede o depășire a indicatorilor stabiliți 
inițial in Directivele celui de-al XI-lea Congres al parti
dului. în scopul de a se putea răspunde într-o mai mare

măsură cerințelor cetățenilor pentru toate categoriile de 
servicii. Una din căile esențiale pentru îndeplinirea în
tocmai a prevederilor programului o constituie cunoaș
terea cerințelor cetățenilor din flecare județ șl localitate, 
organizarea serviciilor in conformitate cu aceste cerințe, 
cu posibilitățile reale de satisfacere a acestora.

Revenire după un an prin 
unitățile cooperației 

meșteșugărești 
din Alexandria

(Continuare în pag. a V-a)

Cum se înfăptuiesc, concret, pre
vederile programului de dezvoltare a 
prestărilor de servicii către popu
lație în județul Teleorman ? Exact 
cu un an în urmă, în articolul „Re
virimentul se lasă așteptat", publi
cat in ziarul „Scînteia" din 22 sep
tembrie 1976, care analiza situația 
serviciilor publice din județul Teleor
man. se arăta, printre altele, că în 
primele 8 luni ale anului 1976 planul 
in sectorul prestărilor de servicii nu 
numai că nu fusese îndeplinit, dar 
în comparație cu aceeași perioadă 
din anul precedent fusese chiar mai 
mic.

Care ește situația acum, după un 
an de zile ? In loc de răspuns, am 
putea reproduce — aproape cuvint 
cu cuvint — articolul de anul tre
cut. fantele fiind valabile, si astăzi ; 
volumul serviciilor din primele 8 luni 
ale anului 1977 este cu mult sub ni
velul planificat si inferior anului 1976.

La această stare de lucruri am pu
tea adăuga si celelalte aspecte sem
nalate anul trecut. în aceeași mă
sură actuale și acum : lipsa de preo
cupare a consiliului județean al a- 
provizionării si prestărilor de servi
cii pentru urmărirea îndeplinirii sar
cinilor din domeniul serviciilor pu
blice ; neasigurarea baremului mini
mal de servicii in nici o localitate 
a județului ; in timp ce unitățile 
meșteșugărești se pling de lipsă de

Constructorilor le plac înălțimile. Ca șl celor din Bacău care au ajuns să privească Bucureștiul de la etajul zece al blocurilor A-1 și A-2. construite de ei pe Bulevardul Păcii Foto : Sandu Cristian

materiale, cooperativele plătesc do- 
binzi penalizatoare pentru depășirea 
stocurilor supranormative...

Așadar, prezentarea acum a tablou
lui exact al serviciilor publice din 
Teleorman ne-ar obliga — după cum 
spuneam — la o repetare aproape in
tegrală a articolului din 22 septem
brie anul trecut. In discuțiile pe care 
le-am avut și de această dată cu fac
torii de răspundere din acest dome
niu, s-au repetat aceleași explicații și 
„justificări" de anul trecut. Dar 
muncitorii, gospodinele, locuitorii o- 
rasului Alexandria ce părere au. care 
sînt opiniile lor. ce observații și su
gestii fao în legătură cu modul de 
funcționare a serviciilor publice, ca
litatea acestora ? Ne-am adresat cî- 
torva beneficiari directi ai acestor 
servicii, consemnînd aici opiniile lor.

Toader Smărăndescu, s^ada Liber
tății nr. 5 : „Nu cunosc cît sînt de 
preocupați de îmbunătățirea propriei 
activități tovarășii care lucrează in 
sectorul, serviciilor publice, dar in 
unităti întâlnești la tot pasul nume
roase dificultăți. Bunăoară, dacă ai de 
reparat un frigider sau un aragaz, 
afli că meseriașii de la atelierul din 
cartier lucrează zilnic numai dimi
neața. de la ora 7 la 15,30. iar sim- 
băta, de la 8 la 14. Ce poate face 
clientul în această situație ? Ori să 
se învoiască de la serviciu pentru a 
veni la atelierul respectiv, ori să a- 
peleze la un particular", care nu în 
puține cazuri este lucrător al coope
rativei cu program numai dimineața.

Dumitru Ivănescu. str. 13 Decem
brie, bl. C 22 : „Recent, aflîndu-mă 
la atelierul de reparat televizoare, am 
asistat la o discuție în care meseriașii 
se plîngeau că nu au de lucru, vrînd 
să-l convingă astfel pe reprezentantul 
cooperativei, venit în control, că nu 
din vina lor nu-și fac planul, ci din 
lipsa de comenzi. (N. R. Aceleași ar
gumente ne-au fost invocate si nouă 
în discuția purtată cu meseriașii ate
lierului). Mă întreb : dacă meseriașii 
nu au de lucru, dacă nu au dienti.

Mihai IONESCU
(Continuare in pag. a II-a)
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Diploma de unitate fruntașă pe ra
mură, acordată pentru rezultatele ob
ținute in anul trecut, este o bună re
comandare pentru colectivul de la 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc — Pitești. Mai ales că. in 
urmă cu un an si jumătate, așa cum 
se releva și in „Scinteia", colectivul 
se confrunta cu probleme privind în
cadrarea la nivelul planificat al chel
tuielilor de producție, indicator care, 
la vremea respectivă, prezenta serioa
se nerealizări. Dar prin acțiunile în
treprinse de consiliul oamenilor mun
cii si organizația de partid, atît anul 
trecut, cit si in acest an. concomitent 
cu Îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
de plan la toti indicatorii, s-au asigu
rat si importante economii la costurile 
de producție. Pentru acest an, bună
oară, pe baza planului, cheltuielile la 
1 000 lei productie-marfă urmează să 
fie reduse cu 24 lei prin efortul co
lectivului combinatului : in opt luni, 
nu numai eă s-a atins această limită, 
dar cheltuielile ia 1000 lei s-au di
minuat suplimentar cu 2.2 lei. eco- 
noraisindu-se materii prime și mate
riale in valoare de 4 milioane tei.

Ce demonstrează aceasta 7 Uri fapt 
pozitiv — ei anume că oamenii mun
cii de aici au Înțeles Si au acționat

riguros evoluția acestora. încadrarea 
în nivelul stabilit a consumurilor și 
cheltuielilor este un criteriu de bază 
al aprecierii activității colectivului, 
al retribuirii muncitorilor și specia
liștilor. Practic, depășirea cheltuieli
lor atrage după sine diminuarea re
tribuției. iar realizarea de economii 
determină, potrivit normelor legale,

măsurilor tehnice sau organizatorice 
pentru prevenirea depășirii consu
murilor sau a cheltuielilor normate. 
De asemenea, se asigură cunoașterea 
eventualelor neajunsuri în sectorul 
unde s-au produs. De pildă, dacă 
serviciul de aprovizionare nu a achi
ziționat la timp un anumit material, 
pentru a fi folosit altul mai scump

tul conducerii secției furtunuri, să nu 
fie un simplu gestionar, ci să con
troleze și modul de utilizare a mate
rialelor pe care le predă formațiilor 
de lucru. în acest scop, el trece sis
tematic pe la toate locurile de muncă 
și și-a întocmit o evidentă strictă a 
..mișcării" fiecărui material în secție ; 
cînd constată o proastă gospodărire

cu stăruință in spiritul sarcinilor sub
liniate. în repetate rînduri. de secre
tarul general al partidului privind 
reducerea stăruitoare a consumurilor 
si economisirea resurselor materiale 
ale economiei si. sore a spori — pe 
această cale — contribuția unității la 
creșterea mai rapidă a venitului na
tional. baza trainică și sigură a pro
gresului economic al tării, a ridicării 
nivelului general de trai ..1 poporu
lui. în esență, experiența avansată a 
combinatului constă in INTRODU
CEREA BUGETULUI DE CHELTU
IELI AL SECTORULUI DE PRO
DUCȚIE.
: Dar ce înseamnă bugetul de chel
tuieli al' sectorului de producție ? în 
funcție de planul de producție, fie
cărui sector i se stabilește precis, 
pentru fiecare decadă, lună și tri
mestru, cantitatea maximă din fie
care sortiment de materie primă, ma
terial auxiliar sau semifabricat care 
poate fi consumată, precum și chel
tuielile de regie in care trebuie să 
pe încadreze. La nivelul sectoarelor 
de producție, consumurile și cheltuie
lile se evidențiază-zi cu zi, iar șeful, 
secției are obligația de a controla

în fiecare decadă, lună și trimestru

CONSUMURI ȘI CHELTUIEU 
RIGUROS MĂSURATE

„Scinteia" propune spre generalizare experiența Combinatului 
de articole tehnice din cauciuc - Pitești privind utilizarea 

bugetului de cheltuieli al sectorului de producție

majorarea eîștigurilor membrilor 
secției. Este firesc ea spiritul gospo-- 
dăresc. să fie recompensat, iar risipa, 

-rebuturile, nepăsarea fată de valori
ficarea resurselor materiale ale în
treprinderii si. in fond, ale societății 
să*și primească pe loc replica cu
venită. afectînd direct retribuția celor 
vinovati.

Pentru a descifra modul de func
ționare a mecanismului bugetului de 
cheltuieli, ne oprim la secția a IlI-a, 
furtunuri — garnituri profilate. Aici 
am reținut de la tehnicianul Emil Co
coș' că lucrurile se desfășoară în fe
lul următor : fiind defalcat pe pe
rioade scurte, bugetul de cheltuieli 
permite urmărirea pas cu pas a fie
cărui consum, aplicarea operativă a

său cu un consum maț ridicat, este 
necesar* să se obțină aprobarea nu 
numai a organelor tehnice, ci si a con- 
tabilului-șef, aprobare care se dă doar 
după o serioasă analiză a cauzelor 
situației apărute, după sancționarea 
celor răspunzători pentru atari ne
ajunsuri.

Din numeroasele exemple care a- 
testă că introducerea bugetului de 
cheltuieli pe sectoare a generat o pu
ternică acțiune de masă pentru în
tărirea spiritului de bun gospodar, 
pentru drămuirea cu zgîrcenie a fie
cărui consum, a fiecărei cheltuieli, 
redăm succint citeva :
• Muncitorul Florea Lunganu. care 

are atribuția de primitor-distribuitdr 
de materiale, a hotărît. cu asentimen-

sau risipă îl... trate de minecă pe 
operatorul chimist aflat în culpă, se
sizează maistrul din sectorul respectiv 
sau. după caz. declanșează adevărate 
„procese" în adunările de partid și 
sindicale. în bună parte, datorită 
unor asemenea acțiuni, s-a înlăturat 
risipa de ulei siliconic, economisin- 
du-se in fiecare lună circa o tonă 
din acest valoros material care se a- 
duce din import.
• Nicolae Trache. operator chi

mist, a avut ideea de a refolosi in 
producție unele amestecuri de cau
ciuc sau resturile de la diferite șarje 
de amestec, care in mod obișnuit sint 
considerate rebuturi sau deșeuri și 
sint aruncate. Sustinind această idee, 
operatorul chimist Ion Nodea a pro

pus folosirea intr-o anumită propor
ție a deșeurilor de polietilenă, in 
unele amestecuri de cauciuc. în scopul 
economisirii altor materiale valoroase. 
Soluția s-a dovedit eficientă și va fi 
aplicată in producție. Tot pentru 
valorificarea Ia maximum a re
surselor materiale intrate in ges
tiunea secției, șeful de echipă Ion 
Banu a decis ca marginile și alte res
turi de pinză cauciucată rezultate de 
la debitare să nu mai fie aruncate, 
ci să fie strînse in rulouri și utili
zate la fabricarea unor tipuri de fur
tunuri. Măsura a fost generalizată la 
toate formațiile de lucru din atelie
rul de furtunuri diverse. De fapt, in 
secție s-a introdus o evidență stric
tă a deșeurilor și nu mai iese din 
secție nici un deșeu fără avizul con
ducerii secției și al controlului teh
nic de calitate.

• Maistrul Ion Ciocănel se preo
cupă de readucerea în circuitul pro
ductiv a unor utilaje nefolosite. Re
cent, el a modificat anumite dispo
zitive la o mașină de împletit fir 
textil, reușind ca pe acest utilaj să 
confecționeze, cu un consum de sîr- 
mă din import de două ori mai re
dus. trese pentru furtunuri rotary de 
calitate superioară. Acționind pentru 
diminuarea > consumurilor și ridicarea 
calității furtunurilor, un grup de spe
cialiști și muncitori din secție și din 
compartimentul de concepție a tre
cut la reproiectarea tehnică și teh
nologică a acestora. La un tip de 
furtun, de pildă, un metru a ajuns 
să cîntărească numai 3,5 kg, în loc 
de 13 kg. economisindu-se astfel în
semnate cantități de cauciuc natural 
și sintetic, materiale textile și sîrmă, 
plastifianți ș.a.m.d.

Efectul tuturor acestor acțiuni gos
podărești ? S-au asigurat încă de pe 
acum condiții pentru încadrarea în 
nivelul costurilor de producție sta
bilit pentru anul viitor. Supunem, 
deci, atenției colectivelor din indus
tria cauciucului, din alte ramuri ale 
economiei naționale experiența Com
binatului de articole tehnice din cau
ciuc — Pitești, odată eu invitația 
consiliului oamenilor muncii șl orga
nizației de partid de aici, adresată 
întreprinderilor din economie, de a 
face un schimb de experiență in do
meniul gospodăririi cit mai fructuoa
se a resurselor materiale.

Corneltu CÂRLAN

LA MĂGURELE

în imediata vecină
tate a modernelor e- 
dificii de învătămint 
si cercetare științifică, 
de blocuri de locuin
țe si alte obiective so
ciale de la Măgurele, 
lingă București, coope
rația de consum deți
ne un mare complex 
comercial si hotelier.

Supercoop Măgure
le. în suprafață de 
peste 1 200 mp. dispu
ne de numeroase ra
ioane specializate, bine 
aprovizionate cu o 
gamă largă de produ
se : o alimentară cu 
autoservire, tricotaje, 
galanterie. confecții, 
textile. încălțăminte, li- 
brărie-papetărie. mer
cerie. parfumerie, me
naj. electrotehnice, 
mobilă si altele.

în alte corpuri de 
clădire s-au, organizat 
ateliere prestatoare de 
servicii, reparații ra
dio si televizoare, fri- 
zerie-coafură. foto, 
croitorii pentru femei 
Si bărbați, cizmărie, 
ceasornicărie etc.

în cadrul complexu
lui funcționează, de 
asemenea, un modern 
hotel cu 200 de locuri 
in camere elegante cu 
grupuri sanitare pro
prii. baie sau duș. în
călzire centrală, tele
fon. precum si o co
fetărie. o cramă si un 
restaurant elegant si 
spațios.

La restaurant si la 
cramă se not organiza 
si mese festive, ani
versări. nunti, petre

ceri familiale. Am
bianta este plăcută, iar 
serviciul de calitate.

Vizitatorii Capitalei 
se oot, caza in condi
ții excelente la hote
lul din cadrul com
plexului Măgurele, 
unde se poate ajun
ge si cu. mijloace de 
transport in comun : 
in numai 20 de minu
te cu autobuzul 103 R 
din statia ce se află 
in soațele clădirii Tri
bunalului. iar de la 
capătul liniilor de 
tramvai 2. 15. 18 cu 
autobuzul 56. Pentru 
informații si rețineri 
de locuri, solicitant!! 
se pot adresa la tele
foanele 80 22 80 si 
80 31 15.

Dacă muntele ar avea grai...

Recolta de toamnă este bogăția noastră, a întregii societăți

NICI 0 CLIPĂ DE RĂGAZ PlNĂ NU VOM 
PUNE LA ADĂPOST TOA TE PRODUSELE!

*
V

DIN ZORI Șl PlNĂ SEARA %

Remorci, camioane, căruțe într-un 
neîntrerupt du-te-vino de la cimp la 
baza de recepție, la fabi-icile de con
serve de la Fetești și Tulcea. spre 
piețele Sloboziei și ale Capitalei, la 
Fabrica de zahăr din Țăndfirei. la 
depozitele de furaje și cramă. 
Fără istov, cooperatorii din comuna 
Gheorghe Lazăr, din zori si nină la 
asfințit, string si pun la adăpost roa
dele toamnei.

Am ajuns la sediul cooperativei cu 
puțin înainte de a se lăsa întuneri
cul. N-am asistat la obișnuita ședin
ță de seară, pentru că factorii de 
răspundere din cooperativă, fiecare 
in sectorul unde este repartizat, fă
ceau bilanțul zilei, informindu-se 
reciproc asupra programului stabilit 
cu oamenii în cimp pentru a doua zi.

Pornim in raid In zori. Primii au 
sosit Ia cimp (ora 5,30) cooperatorii 
din echipa de recoltare a furajelor 
Condusă de Gheorghe Tigău. Toti 
erau prezenți. 16 încărcau lucerna in 
remorci, alti 6 înălțau șirele. Ora 6. 
Ne oprim la secția S.M.A. Trei trac
toare cu cîte două remorci plecaseră 
încă de la 4 dimineața. încărcate de 
cu seară cu sfeclă de zahăr la fa
brica din Țăndărel. Alte patru au 
fost repartizate la furaje și transpor
tul sfeclei. Ne îndreptăm, odată cu 
cei 40 de cooperatori de la sectorul 
porcin si de la construcții, la culesul 
porumbului. Ne-am împărțit în 
două, ne-a spus îngrijitorul. Constan
tin Linte Dimineață am fost la fer
mă și am dat de mîncare animalelor. 
La fel au procedat si constructorii : 
unii lucrau la moara de furaje si la 
amenajarea unor boxe, alții la recol
tatul porumbului.

Lăsăm in urmă livada, via. grădi
na de legume și pornim pe urmele 
celor trei tractoare care plecaseră de 
dimineață, la punctul Stăncuta. să 
încarce sfeclă. Lingă tarlaua de sfe
clă. oooperatorii din brigada Mi Du
mitru Ciupercă așteptau. Era ora 7,30. 
„N-a venit dislocatorul. Trebuia să 
fie aici la 5 și jumătate să ne facă 
front de lucru" — ne-a spus șeful de 
echipă. Sosește și dislocatorul (aflăm 
mai tirziu că deși trebuia să i se su
deze o piesă, in ziua precedentă, așa 
cum a stabilit vicepreședintele coo
perativei, din vina șefului secției de 
mecanizare, operația s-a făcut abia 
dimineața, ri’he aici întirzierea). Ime
diat. tractoristul Aurelian Stere a in
trat în lan. Dar dislocatorul nu pu
tea scoate sfecla pentru că pămîntul 
era acoperit de masă vegetativă foar
te dezvoltată. S-a constatat acum că 
nici mecanizatorul de pe combina 
de siloz, care trebuia să facă front 
de lucru dislocatorului de cu seară, 
nu-ți făcuse datoria. La intervenția 
inginerului șef. cele două utilate au 
intrat In brazdă : ca și celelalte echi
pe conduse de Vasile Alexandru, 
Stoica Ciupercă. Petre Buzeu. au în
ceput deooletatul sfeclei și încărca
tul în remorci de-a lungul brazdei.

Pe Inginera Margareta Chiscani. 
aefa fermei de legume, am întîlnit-o 
In mi jlocul copiilor de la școala ge

nerală care recoltau roșii. Camioa
nele cu legume, încărcate în ziua 
precedentă, plecaseră de dimineață. 
Pe scurt, șefa fermei ne-a prezentat 
planul zilei: „Lucrează 127 de elevi 
si 10 profesori, 30 de angaiatl din co
mună. în frunte cu vicepreședinta 
consiliului popular, și 100 de coopera-

O zi de muncă 
într-o cooperativă 

agricolă din Bărăgan
tari. La bilanțul zilei aveam să aflăm 
rezultatele : 10 tone de roșii. 1.5 tone 
de ardei, o tonă de castraveți. Cu 
toate că. practic, tot satul o mobilizat 
la lucru, nu întotdeauna se roate 
răspunde prompt solicitărilor mart 
din această perioadă de vîrf. La ora 
10,30. șefa fermei legumicole a fost 
anunțată că au sosit 40 tone de car
tofi de sămintă, care trebuie descăr
cat! si sortați. împreună cu vicepre
ședintele cooperativei. se găseste to
tuși o soluție : fiecare echipă să dea 
dte doi oameni.

Aproape nu e zonă de pe cele 4 200

hectare ale cooperativei unde să nu 
întîlnim oameni la lucru. Iată cîteva 
fapte. Cooperatorii de la Gheorghe 
Lazăr au obtinut o producție bună 
de floarea-soarelui — peste 2 500 kg 
la hectar. Dar au constatat că în 
urma combinelor au mai rămas Capi
tule cu semințe. „Acum facem -rec
tificări», ne-a spus inc. Marin Popes
cu. șeful fermei nr. 4. Două echipe cu 
50 de oameni si o batoză realizează 
zilnic 9—10 tone de sămintă de floa
rea-soarelui". La ora 15,30 oprim la 
o solă unde cinci tractoare arau sub 
supravegherea șefului secției de me
canizare. „Pînă seara, a apreciat el. 
împreună cu 
de la ferma 
tare"..

■ Spre seară

tractoarele si
2 vom realiza

discurile
40 hec-

către se- 
oamenii

ne îndreptăm 
diul cooperativei odată cu ____
din ctaD. La o răsointie ne întîlnim 
cu cei doi tractoriști care provoca soră 
întirzieri de dimineață la recoltatul 
sfeclei. După ce si-au revizuit mași
nile. au plecat spre terenurile culti
vate cu sfeclă să pregătească front 
de lucru pentru a doua zi.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Șclnteii"

Și în această toam
nă. un mare număr 
de studenti s-au ală
turat lucrătorilor din 
întreprinderile agrico
le de stat vrincene. îrt 
efoi-tul de a strînge <?t 
mai grabnic rodul unui 
an întreg de muncă. 
Studenții Facultății de 
medicină din Bucu
rești, pentru că de ei 
este vorba, au schim
bat. pentru o scurtă 
perioadă de timp, am
fiteatrul universitar cu 
amfiteatrul muncii. în 
viile podgoriilor Pan
ciu,. Odobesti. Cotesti 
se află, de duminica 
trecută, 1 850 de stu
denti si citeva'zeci de 
cadre didactice. Ei au 
fost repartizați în fer
mele viticole ale celor 
trei întreprinderi agri
cole de stat mari 
tivatoare de vită 
.vie/- Gazdele i-au

cul- 
de 

ca-

zat in condiții bune, le 
asigură masă. Progra
mul de recoltare, ela
borat din timp, a fost 
pus în aplicare de că
tre comandamentele 
de acțiune ale studen
ților. S-au fixat grafi
ce si norme zilnice de 
lucru.

Deși în primele trei 
zile timpul a fost in
stabil. printre ..feres
trele" dintre ploi stu
denții au și ieșit la lu
cru. Iată și primele 
rezultate. Cei 900 de 
studenti. veniti in spri
jinul întreprinderii a- 
gricole de stat Cotesti, 
au cules 170 tone stru
guri. Un alt grup de 
617 studenti. reparti
zați întreprinderii a- 
gricole de stat si sta
țiunii de cercetări vi
ticole Odobesti. au re
coltat 64 tone struguri, 
iar colegii lor. aflati

în fermele întreprin
derii agricole de stat 
Panciu. au cules 75 
tone struguri. Desi
gur. realizările puteau 
fi mult mai mari dacă 
n-ar fi plouat. Studen
ții au înțeles cit de 
necesar este sprijinul 
lor și de aceea mun
cesc cu dăruire, unin- 
du-și eforturile cu cele 
ale harnicilor lucră
tori ai agriculturii ju
dețului Vrancea. Si a- 
ceasta le-a atras pre
țuirea si respectul din 
partea acestora.

Obiectivul aparatu
lui de fotografiat a 
surprins (imaginile de 
sus) in plină acti
vitate pe studenții 
care lucrează în marea 
plantație de vită de 
vie a întreprinderii a- 
gricoie de stat Pan
ciu. (Al. Crihană).

Pe platoul Bucegilor, cu numeroa
sele sale locuri pitorești, urcă sim- 
băta și duminica mii de oameni, care 
vin aici să se bucure de aerul cu
rat al munților. După o statistică 
a Oficiului Județean de turism Pra
hova vin anual in Bucegi mai mult dc 
un milion de turiști. Muntele e o gazdă 
bună pentru toți și ne primește cu 
brațele deschise. Dar noi, cei care 
beneficiem de darurile lui, știm oare 
întotdeauna să le prețuim cum se 
cuvine ?

„Marca majoritate a turiștilor care 
vin in Bucegi — ne spune Ion Dinu, 
șeful compartimentului cabane al 
O.J.T. Prahova — sint oameni care 
știu să iubească cu adevărat frumuse
țile muntelui, să se bucure de ele și 
să le ocrotească. Din păcate, se con
stată. de la o vreme, apariția unui 
fenomen de „poluare turistică" a Bu
cegilor.

...Am vizitat platoul Bucegilor în 
orima zi după un asemenea „exod" 
turistic duminical. Frumusețea din 
jurul cabanei Poiana Stihii — ca
bană așezată la marginea celei mai 
frumoase poiene a soarelui — părea 
desfigurată. Se vedeau la tot pasul 
vetre de foc. urme de parcare a ma
șinilor, „covoare" de hîrtii și resturi 
de mincare. Nu e deloc greu de sta
bilit, după aceste „imagini", că aici 
au fost cu o zi in urmă zeci de ma
șini. sute de turiști care au smuls 
naturii ceva din frumusețea ei. 
Asemenea triste priveliști am în- 
tîlnit și în jurul cabanelor Ba
bele, Piatra Arsă, Caraiman, Vir- 
ful cu Dor, Miorița. Nu știm dacă ar 
fi încăput in citeva camioane 
hfrtiile, cutiile de conserve, sti
clele goale și alte asemenea „pre
țioase" daruri lăsate în urma lor de 
ce; care, cu o duminică. în urmă, se 
nțiMeau „oameni veniți să se bucure 
de frumusețile muntelui". De la a- 
ceastă formă de poluare recuperabilă 
(cu eforturi mari, ce-i drept, perso
najul cabanelor încearcă să înlăture 
în. două-trei zile reziduurile lăsate 
de acești așa-ziși turiști) nu este de- 
cît un pas pînă la altele mult mai 
distructive. Este vorba de atentatul
— nu găsim alt cuvînt mai potrivit
— la integritatea vegetației și monu
mentelor muntelui. Unii turiști tin 
să se întoarcă de la munte cu tot

felul de „trofee" : crengi de brad 
arboret (in special jnepeniș). flori 
etc.

Avem dreptul șl datoria să cerem 
organizatorilor de turism — O.J.T., 
B.T.T., școlilor etc. — să-și privească 
mai atent sarcinile ce ie revin nu 
numai prin prisma cerințelor de 
„rentabilitate" (să antrenăm cit mm 
mulți oameni la excursii !). ci, ma. 
ales, prin prisma misiunii turismului 
ca factor de educație civică și pa
triotică. Există certe dovezi — inclu
siv constatările de față — că educa
ția turistică nu este cultivată nici pe 
departe pe măsura îndatoririlor ce 
le revin acestor organisme. Dar, ori- 
cît de mari ar fi răspunderile celor 
care organizează excursii — și ele 
se cer tot mai bine înțelese — rolul 
educativ ăl marii mase a turiștilor, 
al celor sub ochii cărora se petrec 
astfel de fapte ar trebui să fie mult 
mai activ. Ei. Cei multi, ei. adevăratii 
iubitori al muntelui, sint datori 
să ia atitudine fermă, să sanc
ționeze prompt, pe loc, orice fapt 
aflat în contradicție cu normele de 
comportare in natură. între multele 
organisme învestite cu protecția na
turii, cu civilizația locurilor de po
pas se numără și unitățile de control 
ai oamenilor muncii. Deși în orașul 
Sinaia activează un număr mare de 
echipe de control, deși din ele fac 
parte multi oameni care cunosc bine 
muntele, normele de conduită civică 
la locurile de popas, nici o acțiune 
dirijată de Consiliul orășenesc al 
Frontului Unității Socialiste n-a avut 
pînă în prezent ca obiectiv perma
nent protecția muntelui, compor
tarea turiștilor în această zonă 
atit de populată în zilele de sîm- 
bătă și duminică. Or, dacă și efor
turile echipelor de control al oa
menilor muncii s-ar alătura mai 
mult decit pină acum celor ale 
iubitorilor muntelui, prin exercitarea 
unor acțiuni în zilele de mare aglo
merație. s-ar crea o mai mare răs
pundere pentru ocrotirea frumuseți
lor muntelui, pentru păstrarea unei 
ambianțe civilizate in toate locurile 
de popas. O ambiantă care ar fi ea 
însăși un bun educator pentru toti 
cei care vor 6ă se bucure de frumu
sețile muntelui.

Constantin PRIESCU

0 nouă stațiune balneară în județul Sălaj
Stațiunea balneară Boghiș, din ju

dețul Sălaj, devine tot mai cunoscu
tă și mai solicitată pentru calitățile 
sale terapeutice.

Așezată pe traseul Zalău — Șimr 
leu Silvaniei — Oradea, cu o deviere 
de cîțiva kilometri pe șoseaua as
faltată din comuna Nusfalău, stațiu
nea a atras și în acest an un nu
măr mare de turiști, care se bucură 
de largă ospitalitate. Aici există po
sibilități pentru cazarea a 200 de 
persoane in noul pavilion și căsuțe 
camping, iar masa se servește în tot 
cursul zilei. Băile de la Boghiș sînt

indicate în afecțiunile aparatului lo
comotor. ginecologice etc., fiind si
milare cu cele de la Felix. Important 
pentru cei sosiți aici este, de aseme
nea, tratamentul antireumatic, cu 
nămolul de origine vulcanică din 
Stoboru, al cărui efect este bine cu
noscut și în străinătate. împache
tări cu parafină, duș subacvatic și 
altele. Stațiunea Boghiș dispune, de 
asemenea, de bazin acoperit și vane 
pentru baie.

Turiștii sosiți aici se bucură de 
o plăcută destindere si tratament 
eficace în tot cursul anului.

DOUĂ UNITĂTI
DE

'.•fen.

VECINE, DOUĂ MODURI DIFERITE 
A ORGANIZA MUNCA

într-una din diminețile trecute, în multe din unită
țile agricole din județul Galati a plouat. O ploaie de 
scurtă durată, firească pentru zilele de toamnă. La 
fel de firesc este ca și activitatea din agricultură să 
continue pe orice timp, pentru ca nimic din roadele 
toamnei să nu se risipească. Iată însă surprinse pe 
peliculă două moduri diferite de a acționa, de a înțe
lege răspunderea ce revine conducerilor unităților 
agricole de a mobiliza, pe orice timp, pe toti locuitorii 
satelor la strîngerea grabnică a recoltei. La ferma le
gumicolă a cooperativei agricole din. Șivița (fotografia 
din'stingă), după ploaie zeci de cooperatoare și-au re
luat munca la strinsul roșiilor. Șeful fermei, Costică 
Hîncu, șl președintele cooperativei, Nicolae Ocheșelu, 
erau in mijlocul oamenilor indrumind activitatea de

sortare și de transportare a roșiilor spre unitățile be
neficiare.

Terenurile fermei legumicole a cooperativei agricole 
din Frumușița fac hotar cu cele ale cooperativei agri
cole din Șivița. După ploaie insă aici cimpul a rămas 
pustiu (fotografia, din dreapta). Dar nu numai atît. 
Peste 40 de tone de roșii erau împrăștiate pe cîmp în 
grămezi sau in lădițe. supuse deprecierii. Pe Ion Ari
ton, vicepreședintele cooperativei, și Victor Roibu, in
ginerul șef, i-am găsit în birou, la sediul cooperativei. 
Despre situația de la ferma legumicolă nu știau nimic. 
Normal ! Din birou nu se poate cunoaște realitatea din 
cimp. Le prezentăm fotografia pentru luare aminte...

Foto-text: A. Papadiue

SERVICIILE PUBLICE
(Urmare din pag. I)

de ce nu fac minimum de efort pen
tru a veni în sprijinul solicitantilar 1 
Dacă ti s-a stricat televizorul si-i rogi 
Bă vină acasă să-J repare, te pun să

■ Cari tu apăratul bină la atelier. Cu 
ce si cum. te interesează. Ei să aibă 
aparatul pe tejghea. Or. din cite știu, 
în alte orașe acest stil de „servire" a 
fost abandonat de mult, meseriașii 
fiind cei care se deplasează la clienti 
acasă".

în această situație — adăugăm noi 
— cetățeanul este nevoit ca si in ca
zul precedent să apeleze la meseria
șul „particular", care nu este altul 
decit meseriașul cooperativei, care în 
timpul programului cere să i se a- 
ducă aparatul pe tejghea, iar în tim
pul liber poate merge si acasă la 
client. Și mai e ceva : meseriașii din 
atelier vin si pleacă de la lucru cînd 
vor. Dacă-l cauți pe unul anume, ti 
se spune că-i plecat. Unde, nimeni 
nu știe. La unitate nu există nici mă
car condică de prezentă.

Dinu Vasilica. str. Griviței 17 : „In 
mod firesc, lucrătorii din. sectorul de 
servire publică ar trebui să se con
sulte în permanentă cu noi. cetățe
nii. pentru ca măsurile ce le iau să 
tină oont de cerințele noastre. Nu cu
nosc cu cine s-su sfătuit tovarășii de 
la cooperativă elnd au stabilit ca toti 
locuitorii din orașul Alexandria, care 
vor să se folosească de serviciile soi-

lătoriel chimice, să vină cu hainele si 
rufele la spălat la o singură unitate 
centrală. în loc să se organizeze punc
te de primire in, cartiere. Exista, cu 
puțin timp în urmă, un asemenea 
punct de primire, intr-un cartier, dar 
a fost desființat. Desigur, in condi
țiile unei asemenea organizări — în 
totală neconcordantă cu cerințele pu
blicului — e si firesc că volumul ser
viciilor. în loc de progres. Înregis
trează un regres".

Lucia Mandache, str. Rahovei, bl. 
A 1 i „Adeseori lipsa de preocupare 
a lucrătorilor din unităti se îmbină cu 
formalismul celor ce conduc activi
tatea de servire publică. S-a deschis, 
nu de mult, în cartierul PECO. un a- 
telier de croitorie. Dar cel care intră 
în unitate cu intenția să comande un 
costum, sau un pardesiu ies total ne
mulțumiți. negăsind aici nici un fel 
de stofă de sezon. Nici responsabilul 
atelierului, nici conducerea coopera
tivei nu s-au preocupat să aprovizio
neze unitatea cu materialele necesare. 
Au pus în vitrină cîteva cucoane de 
stofă si cu asta cred că au diversifi
cat prestațiile. In realitate însă, nu 
s-a făcut nimic util pentru cetățean".

Am consemnat aici doar cîteva o- 
pinii ale cetățenilor din Alexandria. 
Este posibil ca unele din observațiile 
lor — »i, mai ales, unele dintre solu
țiile propuse — să nu fie întru totul 
conforme cu posibilitățile reale ale 
cooperatorilor din orașul lor. Dar nu

aceasta este problema esențială, ci — 
asa cum subliniam si la începutul a- 
cestor rinduri — obligația tuturor fac
torilor care răspund de serviciile pu
blice să organizeze cu temeinicie o 
sondare a cerințelor populației si. in 
raport de posibilitățile de care dis
pun. să determine cit mai grabnic cu 
putință o îmbunătățire a întregii ac
tivități în acest domeniu de o deose
bită însemnătate economică si socia
lă. în acest scop, se cere să se acțio
neze cu mai multă răspundere si e- 
nergic din partea conducerii coope
rației. a consiliului județean al apro
vizionării și prestărilor de servicii si. 
fără îndoială. din partea Consiliului 
popular al orașului Alexandria, a or
ganismelor de specialitate ale Consi
liului popular Județean Teleorman. 
Nu este Îngăduit ca in loc de îmbu
nătățiri continue, de modernizare si 
diversificare, un asemenea sector e- 
sential al vieții sociale, cum sint ser
viciile publice, să înregistreze nu nu
mai rămîneri în urmă fată de olanul 
Ia zi. ci chiar regrese fată de anii 
precedent!. Si nu este îngăduit să se 
facă rabat de la îndeplinirea nici u- 
neia din prevederile programului de 
dezvoltare a prestărilor de servicii 
către populație, de la nici una din 
sarcinile ce revin acestui domeniu, 
subliniate cu putere în ultimul timp 
de conducerea partidului si statului 
nostru.
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„Este necesar să menționez rolul important al tineretului, care, în 
multe întreprinderi, reprezintă marea majoritate a muncitorilor, necesi

tatea de a acorda o atenție sporită educării și formării tinerei generații, 
de a-i da posibilitatea să-și îndeplinească cu cinste rolul pe care-1 are în 
întreaga dezvoltare economico-socială a patriei, de a-și însuși atot- 
biruitoarea concepție revoluționară despre lume și viată—materialismul 
dialectic și istoric—de a se pregăti în așa fel încît să-și poată îndeplini 
rolul său în construcția socialistă și comunistă a patriei noastre64.

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu deplinâ maturitate, discutând despre problemele și sarcinile tinerei generații

TINERII sînt,asa cum
$

așa cum dorim să fie
REVOLUȚIONARI, PATRIOT! ÎNFLĂCĂRAȚI, CONSTRUCTORI 

CUTEZĂTORI, DESTOINICI, CAPABILI SĂ DUCĂ 
MAI DEPARTE ȘTAFETA GENERAȚIEI DE ASTĂZI

lată țelul activității educative a comuniștilor dintr-o puternică organizație de partid - „Electromotor11 Timișoara
— iatâ preocuparea pe care trebuie s-o aibă comuniștii la orice loc de muncă

Participăm la o adu
nare a organizației 
U.T.C. din secția 
sculărie a uzinei „E- 

lectromotor". In iurul nos
tru chinuri luminoase de 
băieți si fete, dintre care 
unii abia au trecut pragul 
adolescentei. Printre ei în
tâlnim însă si unele figuri 
mai vârstnice : stat mem
bri ai biroului organizației 
de partid si maiștri de 
schimb, care iau parte cu 
regularitate la adunările 
utecistilor.

Pe ordinea de zi a adu
nării se afla o temă apa
rent abstractă: „Trăsă
turile definitorii ale profi
lului politico-moral al co
munistului". Dezbaterile ar 
fi putut căpăta un caracter 

‘„academic", de repetare a 
unor adevăruri binecunos
cute dacă... Iar . in acest 
„dacă" era acumulată în
treaga istorie recentă a co
lectivului acestei secții.

Reper in timp : anii 
1974—75 cind, pentru a se 
pune in funcțiune două 
noi întreprinderi timișo
rene. ..Electrotimi’sul" si 
întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat, s-a 
cerut vechiului si încerca
tului colectiv al „Electro
motorului" să pună la dis
poziția proaspăt înființate
lor unități industriale un 
însemnat număr de mun
citori. printre care si multi 
dintre cei mai buni sculeri 
si matriteri. Ca întotdeau
na in asemenea impreju- 
rări. organizația de partid 
de la „Electromotor" a mo
bilizat cele mai bune forte, 
muncitori cu înaltă califi
care. comuniști cu expe
riență în activitatea ob
ștească. spre a veni in 
sprijinul noilor întreprin
deri. Transferul nu era 
simplu de făcut, deoa
rece însuși „Electromoto
rului" ii revenea sarcina 
ca. in cincinalul 1976—1980, 
să-și înnoiască aproape 
iumătate din produse, ceea 
ce presupunea crearea 

Cițiva dintre „părinții spirituali" — comuniștii Gheorghe Cană și Domnica Borza — cu unii dintre „elevii" lor in producție și in ucenicia muncii obștești

unei game largi si com
plexe de scule, dispozitive 
si matrite. „Cu cine să le 
facem ?“ — întrebau unii 
cu neliniște in glas, iar 
neliniștea lor nu era deloc 
lipsită de temei.

„Cu cine să le facem ? 
Cu tinerii !“ — a venit răs
punsul calm si ferm al 
biroului organizației de 
bază din secție, puternic 
susținut de comitetul de 
partid din întreprindere. 
Dar cum se poate să în
credințezi unor „puști" 
(virsta medie a angajaților 
era acum în jur de 20 de 
ani) — cum se exprimau, 
fără protocol, neîncrezătorii 
— realizarea sculelor și 
matrițelor de mare preci
zie pe care, le solicita pro
ducția noilor tipuri de mo
toare ?

— Iată că s-a putut — . 
vorbea în amintita adunare 
U.T.C. șeful atelierului, in
ginerul Aurel Putz. el în
suși nu departe de virsta 
utecistă. în fond, organiza
ția noastră de tineret nu e 
una oarecare, ci de tineret 
revoluționar. Iar ce fel de 
revoluționar e acela care 
nu are drept tel permanent, 
drept motor lăuntric do
rința de autoperfectionare ?

Firește, discuția despre 
înaltul model uman pe 
care îl reprezintă. în ochii . 
acestor tineri, comuniștii 
nu • s-a purtat de către 
participantii la adunarea 
U.T.C. în abstract : vorbi
torii s-au referit la exem- 
piele concrete pe care le 
întilnesc zilnic in jurul 
lor.’ unele dintre cele mai 
grăitoare fiind acelea pe 
care le oferă, prin munca 
si comportarea lor. comu
niștii de virstă utecistă. 
Semnificativ ni s-a părut, 
în acest sens, faptul că 
media de virstă a organi
zației de partid de la scu- 
lărie e la ora actuală de nu
mai 26 de ani. in timp ce, 
nu cu multă vreme în 
urmă, depășea 40 de ani.

— Esențială este nu tine

rețea colectivului, căci tine
rețea nu e un merit în sine 
— vorbea răspicat în adu
nare frezorul utecist Marin 
Haisuc. Esențial e. după 
mine, faptul că tovarășii 
noștri membri de partid 
ne-au ajutat să instaurăm 
în organizația U.T.C., in 
rîndurile tuturor tinerilor 
din secție un asemenea cli
mat de exigentă si autoexi
gență revoluționară încît să 
nu admitem nici un rabat, 
nici o concesie de la înal
tul etalon cu care definim 
noi „munca de calitate". 
Așa se explică, bunăoară, 
fapttil că luna trecută sec
ția noastră n-a dat absolut 
nici un rebut...

— Oare acest rezultat ne 
dă dreptul să ne amețim cu 
apa de trandafiri a auto- 
mulțumirii ? — a intervenit 
Alexandru Kerekgyardo, 
locțiitorul secretarului or
ganizației U.T.C. Să nu ui
tăm că. anul trecut, cam tot 
în perioada asta, după niște 
succese asemănătoare, a- 
junsesem într-o situație 
cam neplăcută cu cantita
tea si calitatea S.D.V.-uri- 
lor realizate. A fost un „dus 
rece" pe care ar fi bine să 
nu-I mai primim...

Laitmotivul dezbaterii a 
devenit, la un moment dat, 
necesitatea ?Ca tinerii care 
au dobindit de-acum o înal
tă calificățe — nu numai 
profesională, ci și civică — 
să se Îngrijească, la rindul 
lor. de îmbogățirea cunoș
tințelor în meserie si de în
sușirea atitudinii înaintate 
fată de muncă de către cei 
mai tineri, clocit ei. Cu alte 
cuvinte, transmiterea ștafe
tei generațiilor să continue, 
neîntreruptă, tumultuoasă, 
ca însăși viața marii uzine.

Nu mi se pare deloc 
extraordinar sau ieșit 
din comun că fe
tele vin adesea la 

mine să mă consulte nu 
numai in legătură cu ope
rațiile mai complicate pe 
care le solicită bobinarea u

nor tipuri de motoare, ci 
și cu privire la chestiuni ale 
vieții lor personale, de pil
dă. cum să se imbrace ori 
cum să se comporte intr-o 
anume împrejurare, cum să 
rezolve vreo problemă sen
timentală sau cum să apla
neze un conflict în familie. 
Să încerc a le ajuta pe mă
sura experienței și puterilor 
mele, consider că face parte 
din îndatoririle mele de co
munistă...

Femeia care își împărtă
șește aceste gînduri. Dom- 
nica Borza, e de aproape 
trei decenii în uzină si stâ- 
pînește la perfecție meseria 
de bobinatoare. Autoritatea 
profesională de care ,se 
bucură in rtad^rile colecti
vului se îmbină armonios eu 

’ prestigiul politic — e de a- 
proape două decenii mem
bră de partid și a fost, in 
ultimii ani. mereu realeasa 
în biroul organizației de 
bază — la care se adaugă, 
ca un corolar firesc, irepro
șabila ținută etică în fami
lie și societate. Toate aces
tea. fără îndoială, reprezin
tă mult, dar nu explică în
tru totul faptul că tinerele 
din secție vin la ea cu atita 
ardoare după un sfat, o în
drumare. o părere : substra
tul uman care dă consisten
tă și relief tuturor celorlal
te atribute ale personalită
ții ei este marea înțelegere 
și profunda încredere pe 
care le arată tovarășelor ei 
mai tinere. „Din Încredere 
se naște încredere, iar ome
nia începe cu un gest ome
nesc" — obișnuiește ea să 
spună și tot ce face repre
zintă în fond o ilustrare 
prin fapte a acestui gînd a- 
tit de adine si adevărat.

— Satisfacția mea sînt 
„copiii" mei care impînzesc. 
azi uzina — ne spune ea 
cu acel zîmbet cald si lumi
nos pe care numai senti
mentul datoriei împlinite iî 
face să înflorească. Nici 
nu-i mai pot număra, sînt 
zeci și sute de bobinatoare, 
unele dintre ele lucrează azi 

și în alte întreprinderi din 
Timișoara sau din alte ora
șe ale tării.

Le-am cunoscut pe trei 
dintre tinerele cărora Dom- 
nica Borza le-a insuflat nu 
numai pasiunea meseriei, 
nu numai dragostea de 
muncă și bucuria de a se 
realiza in faptă creatoare, 
ci și conștiința răspunderii 
civice : nu intîmplător cele 
trei — pe numele lor Ma
rinara Mlendea. Lucia Nico- 
rici si Marita Rijahici — au 
fost recomandate cu căldu
ră de organizația U.T.C. să 
fie primite in rîndurile 
membrilor de partid.

— Ceea ce contează pen
tru un tînăr — ne spune 
Lucia Nicorici, cu acea se- 

■ riozitate gravă care stă atit 
de bine vîrstei marilor ela
nuri — este nu să-i arăți 
tot timpul cu degetul, ce să 
facă și ce să nu facă? ci să 
vadă în jurul lui exemple 
care să-l îndemne să le ur
meze. Or, pentru noi, tova
rășa Borza, ceilalți comu
niști cu experiență de via
tă si muncă reprezintă toc
mai acele exemple de con
știinciozitate în tot ceea 
ce fac și care îți dau 
senzația că. dacă nu le 
urmezi, săvirșești o mare 
greșeală față de tine însuți 
si fată de oamenii din jurul 
tău. Uite, să vă relatez o în
tâmplare recentă. O colegă 
a noastră mai tinără. grăbi
tă să nu piardă ora la coa
for. a lăsat neterminată bo
binarea unui rotor ce tre
buia predat chiar în ziua a- 
ceea. A doua zi dimineață, 
nu mică i-a fost uimirea 
cind n-a mai găsit rotorul 
la masa ei de lucru. A în
trebat în dreapta si in stin
gă Si. pină lâ urmă, a dez
legat „misterul" : tovarășa 
Borza, văzind rotorul fe
tei neterminat. a ră
mas după orele de program 
ca să-l pună la punct și să-l 
predea atelierului de mon
taj. Tovarășa Borza n-a po
menit nimic despre fapta ei 
— dar vă asigur că întâm

plarea aceasta a fost o lec
ție usturătoare. pe care fata 
n-o va uita.

Exemplul comuniștilor ca 
element catalizator al unui 
climat „bun conducător" de 
idealuri profesionale si mo
rale — iată o realitate cu 
care în marea întreprindere 
timișoreană te intilnesti la 
tot pasul, iată factorul e- 
sențial ce determină înaltul 
spirit de răspundere cu 
care sint aici traduse în 
viată obiectivele stabilite de 
partid.

Firește, toate cele ară
tate mai înainte nu 
vor să ee constituie 
în argumentele unei 

atmosfere rozalii, dulce 7 
ge, lipsite de conflicte. Si 
aici, ca in orice alt colectiv 
de muncă. întâlnești „ca
zuri" care dau de furcă si 
solicită intervenția hotărită 
a comuniștilor, a organiza
țiilor U.T.C.

— Principalul însă e —ne 
spunea tovarășul Romică 
Toma. secretarul comitetu
lui de partid din secția mo
toare mari — că ne stră
duim. cu forte unite, ca a- 
ceste „cazuri" să nu se 
transforme in... necazuri.

întru susținerea acestei 
idei, tovarășul Toma l-a in
vitat pe secretarul organi
zației U.T.C. de la montaj, 
Viorel Damșa. care e și 
membru in biroul organi
zației de partid din atelier, 
să ne povestească des
pre modul cum au acționat 
uteciștii pentru a-1 readuce 
pe tînărul H.H. — care să- 
vîrșise un șir de acte de 
indisciplină — la limanul 
unei comportări demne de 
exigențele colectivului.

— Tînărul despre care 
este vorba nu e ceea ce se 
cheamă un „băiat rău" — 
preciză de la bun început 
Damșa — de altminteri, eu 
personal nici nu cred că 
există asemenea „băieți 
răi" , o dată pentru totdeau
na, adică nerecuperabili. Ce 
se întimplase cu el ? Intra

se într-jo „gașcă", de pierde- 
vară care il „trăgeau" la 
chiul și irosirea timpului pe 
bulevarde, amăgindu-1 cu 
iluzia Că or să-i găsească ei 
un post mai bun și că „de 
ce să-și omoare el tinere
țea în uzină ?“. După ce 
am aflat cauzele repetatelor 
absente și întârzieri ale to
varășului nostru de atelier, 
ne-am sfătuit cu Petru Ni- 
colcea, secretarul organiza
ției noastre de partid, și cu 
membrii biroului U.T.C. To
varășul Nicolcea are o 
vorbă : or fi ele.,, vorba zi
calei bătrînești. orele tână
rului mai lungi decit zilele 
bătrînului. dar trebuie să 
ne preocupăm și de felul 
cum. le folosește : cu rost 
ori, fără ? Am 'stabilit îm
preună un „plan de bătaie". 
Cîtiva dintre cei mai buni 
uteciști s-au legat printr'-o 
prietenie mai strinsă de 
H.H. si l-au însoțit de cite- 
va ori la întâlnirile cu „gaș
ca". Băieți deștepti si spi
rituali. uteciștii noștri au 
izbutit în citeva rânduri să-i 
ironizeze în asemenea hal 
pe cei din gașcă, să „de
monteze" cu atita aplomb 
„concepțiile" lor ieftine 
despre viață, încît lui H.H. 
a început să i se facă rușine 
să-i mai frecventeze. în a- 
telier. în schimb, noi l-am 
înconjurat cu toată atentia 
și i-am insuflat încetul cu 
încetul sentimentul că fără 
el cu greu ne putem 
descurca, dîndu-i astfel cel 
mai important lucru în via
tă— conștiința utilității lui 
sociale. Și astfel H.H. a re
devenit un tânăr de nădej
de. un om pe care se poate 
pune bază.

Un om pe care se poate 
pune bază ! -Poate că in a- 
ceastă frază constă, de fapt, 
cheia activității educative, 
și esența forței de regene
rare morală de care dispun 
uteciștii de la .. Electromo
tor". îndrumați si ajutați, 
clipă de clipă, de comu
niști. O pildă sugestivă a 
ceea ce înseamnă această 
năzuință de a face din toți 
tinerii „oameni pe căre se 
poate pune bază" ne-a fost 
oferită chiar în răstimpul 
petrecut de noi în uzi
nă. Nu de mult. ve
nise aici să se angajeze'o tâ
nără ce ispășise o pedeapsă 
într-o colonie de reeducare 
și fusese eliberată în urma 
măsurilor întreprinse ' de 
conducerea partidului pen
tru sporirea rolului co
lectivelor muncitorești în 
activitatea de readucere a 
acestor tineri pe făgașul 
vieții normale. Rodica Muia, 
secretara adjunctă a comi
tetului UÎT.C.. din uzină, a 
fost chemată de secretarul 
comitetului de partid și i 
s-a încredințat sarcina de a 
se ocupa în mod special de 
noua venită. împreună cu 
Csik Ecaterina. bobinatoare 
fruntașă, membră în biroul 
U.T.C. și în comitetul de 
partid din uzină, au luat-o 
sub oblăduirea lor si au 
dus-o la locul de murică ce 
i s-a încredințat. îngrijih- 
du-se ca de fostul „statut" 
al proaspetei angajate să. nu 
știe decit secretarul de 
partid si cel al organizației

„Organizația noastrâ de tineret nu e una oarecare, ci de 
tineret revoluționar..."

U.T.C. din secție, spre a nu 
stirni manifestarea cine știe 
căror prejudecăți si a nu 
îngreuna astfel integrarea 
fetei în colectiv. Mai mult, 
au aranjat lucrurile în asă 
fel tacit să- locuiască la că
minul de ntffamiliști în ace
eași cameră cu una din cele 
rrlai burie Uteciste din -sec
ție. căreia i-au dat. in mod 
discret, și sarcina de a o 
ajuta pe noua venită să-și 
completeze garderoba din 
prima retribuție pe care o 
va primi. Totul s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de gri
jă. cu adevărat părintească 
de a nu leza în nici un fel 
demnitatea tinerei și de a-i 
înlesni revenirea la viata si 
munca normală, la statutul 
firesc al oricărui tînăr din 
generația ei. Și — de ce nu 
— de a face din ea. potrivit 
rodnicei tradiții educative 
a harnicului colectiv al e- 
lectroniștilor timișoreni, 
„un om pe care se poate 
pune bază".

Gheorghe Cană si A- 
lexandru Knejevici 
discutau aprins — in 
pauza de masă in

tr-un colt al atelierului 
de bobinai din secția mo
toare mari. Cind ne-am a- 
propiat de ei. l-am auzit 
pe Cană insistând cu o voce 
ce se străduia să fie cît mai 
convingătoare cu putintă :

— Bine, măi băieți, dar 
unde sînt acțiunile tinerești, 
concepute cu mai multă 
imaginație, fantezie, care 
să solicițe nu numai rațiu
nea. ci si pasiunea, entu
ziasmul. înflăcărarea ute
cistilor ?

Și. spunînd aceasta, arăta 
cățre. o hirtie pe care am 
deslușit un titlu : „Plan de 
muncă al organizației ' de 
bază U.T.C. ps trimestrul 
IV al anului 1977“.- Nu 
ne-am amestecat în disputa 
lor și am așteptat s-o în
cheie. între timp am aflat 
— cum, de altfel, si bănu
iam — că acolo, la bobinaj. 
Gheorghe Cană e secretar 
de partid, iar Alexandru 
Kpejevicj secretarul organi
zației U.T.C.

— Noi colaborăm foarte 
bine — ținu să precizeze tâ
nărul mustăcioS? du privire 
dreaptă, deschisă — iar exi
gența iară rabat cu care to
varășul Cană ne examinea
ză; planurile. cu care ne a- 
nalizează în biroul de partid 
activitatea, cu care partici
pă la adunări și la alte ac
țiuni ale noastre ne dă tot
deauna certitudinea, atit de 
necesară la virsta noastră, 
că mergem pe un drum 
bun. că ne facem datoria...

• Comuniștii.se ocupă în
deaproape. ou numai de ac
tivitatea "ta producție a ti
nerilor .'din uzină, dar și de 
felutâ-cum iși petrec timpul 
liber, I-am văzut împreună 
— vârstnici , și tineri — în 
săli de spectacole, ca si pe 

terenuri de sport, la biblio
tecă sau. într-un auditoriu 
de conferințe. Am ascultat 
dialoguri pline de învăță
minte despre modul cum 
se. poate irosi in van un 
bun atit de prețios cum e 
timpul și despre valoarea 
lui pentru imbogătirea ori
zontului spiritual, dacă știi 
să-1 folosești cum trebuie. 
Și ne-a impresionat mereu 
intensa căldură umană a 
grijii părintești a comuniș
tilor.

Această grijă, această în
drumare. această exigentă 
„fără rabat". învederate a- 
tit în producție, cit și in 
organizarea timpului li
ber, trebuie să se facă 
adine simtite — în actuala 
perioadă, cind organelor si 
organizațiilor de partid le 
revine înalta îndatorire de 
a călăuzi temeinic, respon
sabil buna pregătire si des
fășurare a adunărilor si 
conferințelor de dări de 
seamă si alegeri in orga
nizațiile de U.T.C.

...Secretarul comitetului 
de partid din uzină, tovară
șul Vasile Pop. ne oprește 

‘— parcă in treacăt, dar cu 
un tîlc pe care l-am deslu
șit abia ulterior — în fata 
unei încăperi din care răz
bate un zgomot puternic, 
bine ritmat. Ne aruncăm o 
privire și zărim motoare 
așezate la rind lingă diverse 
aparate.

— E standul de probă, ul
timul și cel mai sever exa
men al calității muncii din 
toate compartimentele —
— ne lămurește el. Și să 
știți că responsabilul stan
dului e tot un tinăr. Viorel 
Gornic, secretarul adjunct 
al Organizației U.T.C. din 
secție. Din păcate sau. poa
te. din fericire — adaugă

. cu un zîmbet de hitră „pă
rere de rău" tovarășul Pop
— pentru munca noastră cu 
tinerii, pentru activitatea a- 
cestui „pedagog colectiv" 
care e uzina în ansamblul 
ei. singurul „stand de 
probă" e viata, altul nu 
există. Și vă spun eu că 
n-am întâlnit un mai exi
gent „controlor de cali
tate"...

Tot ceea ce am văzut, am 
înțeles și am notat in car
netele de reporteri aici, la 
„Electromotor", demonstrea
ză că. prin activitatea 
perseverentă, neobosită, a 
comuniștilor — acești în
drumători. sfătuitori și. 
intr-un cuvînt. răspunzători 
cotidieni de formarea tine
retului pentru muncă și 
viată — „standul de probă" 
si „controlul de calitate" a- 
mintite de tovarășul secre
tar dau, în covirsitoarea 
majoritate a situațiilor, 
„produselor umane" pre
zentate de întreprindere ca
lificativul : excelent 1
Victor BÎRLADEANU 
Cezar IOANA

(Urinare din pag. I)
nele de livrare in relațiile cu parte
nerii. respectiv. întreprinderile „1 
Mai". „Flacăra" din Ploiești si altele.

Iată-ne în sectorul de prelucrare 
utilai petrolier. De la ing. Gheorghe 
Mușat. șeful. sectorului. am reținut 
că întreaga programare a produc
ției se desfășoară cu o riguroasă pre
cizie si aceasta nu se suprapune cu 
comenzile urgente sau cu dispozițiile 
de suplimentare a producției, care să 
deregleze munca pe anumite linii _ de 
fabricație. Nu intîmplător. ritmicita
tea fabricației pe decade in această 
secție, dar si pe întreprindere este de 
30—33 la sută. „Lichidind lucrul în 
asalt — ne spunea maistrul Dumitru 
Tomescu — reușim să realizăm o 
muncă de calitate într-un timp mai 
scurt. Ne-am dat seama că o produc
tivitate înaltă nu se poate asigura lu- 

crînd în asalt. Am sugerat astfel con
siliului oamenilor muncii să acțione
ze ferm pentru programarea sigură si 
aprovizionarea ritmică a locurilor de 
muncă. Eforturile pe această linie au 
dus la o producție ce se desfășoară 
în condiții normale, cu randamente 
superioare".

Ceea ce am retinut cu precădere 
din analiza întreprinsă în această în
treprindere din Teleaien este grija 
colectivului de a nu risipi timpul — 
ora. minutul si chiar secunda. Am 
văzut în ateliere. în secții, in incinta 
întreprinderii, la gazetele de perete, 
pe panouri satirice, in forme diferite 
ale muncii politico-educative si foar
te concret tratată această mare pro
blemă a folosirii la maximum a tim
pului de lucru. „Cîtâ angajați din cei 
350 din acest schimo al secției utilaje 
au intirziat astăzi?" — o întrebăm. pe 
pontatoarea Constanta Gologanu.

Ne-a răspuns prompt : ,.Nu am 
nici un intirziai. Dar. de ce în
trebați ? Să stiti că situația ne-a 
fost cerută la prima oră si de 
șeful secției. inginerul Gheor- 

DEPĂȘIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII PLANIFICATE
ghe Mușat". Secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii. tovarășul 
Marin Florea. ne-a spus că nu numai 
în această secție, dar in toate atelie
rele. prima grijă a maistrului, a șe
fului de echipă, a șefului de seclor 
este să vadă cine din oameni a intir
ziat și din care motiv. Acest control 
operativ a dat rezultate. Cei obis- 
nuiti cu „mici ciupeli" de timp in 

cursul schimbului de lucru au renun
țat la această practică si au văzut 
că randamentul lor pe mașini creste, 
mărindu-se si suma de bani pe sta
tul de plată.

Totuși, cazuri de indisciplină, de 
întârziere sau de chiul mai sint. Iată, 
chiar la gazeta de perete se află 
caricatura unui angajat, care. în loc 
să folosească timpul mai bine, a în
cercat să modifice bonul de lucru. 
Reacția tovarășilor de muncă, a co
lectivului a fost promptă. Nu numai 
angajatul respectiv, dar si alții ca el 
au fost discutați aspru în formațiile 

de lucru, operativ, la sfirsitul schim
bului. Apoi au fost așezați să mun
cească alături de tovarășii discipli
nați. seriosi. pentru întrajutorare.

Ne consultăm cu cîtiva maiștri si

șefi de echipă asupra următoarei 
probleme : are muncitorul totul asi
gurat la locul de muncă, incit să lu
creze din plin toate cele 8 ore ? Dis
cuția s-a dovedit a fi interesantă. A- 
devârul este că nu a scăpat din a- 
tentia conducerii întreprinderii si 
nici a organizatorilor locurilor de 
muncă o asemenea problemă vitală 
pentru obținerea unei productivități 

înalte. Iată., spre exemplu, s-a orga
nizat rațional transportul intern si ne 
liniile de fabricație,'Săptămina! și zil
nic. maiștrii se preocupă si de asi
gurarea necesarului de S.D.V.-uri, de 
desene.

Dar starea de funcționare a mașini
lor cum se prezintă ? Cad ele „ac
cidental ?“ Și dacă da. sînt ele repa
rate cu maximum de urgentă ? Mai 
sint cazuri cind strungurile sau fre
zele se defectează. Fie datorită unor 
manevrări greșite, fie dintr-o repa
rație de mai slabă calitate. Anul a- 
cesta s-au înregistrat. în opt luni. 
12 000 de ore întreruperi accidentale. 
„Cu citeva mii mai puține. este 
drept, fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut, dar totuși considerăm că 
aceste pierderi trebuie diminuate, că 
aici ar fi o rezervă serioasă de creș
tere a productivității muncii". Meca- 
nicul-șef. ing. Lazăr Noech. care a 
făcut precizarea; a adăugat că cei 60 

de mecanici-lăcătusi si electricieni 
sint preocupați de asigurarea „stării 
de sănătate" a utilajelor, dar si lu
crătorii din producție trebuie să le 
îngrijească cu toată atentia. Sint doar 
avuția întreprinderii, a Întregii socie
tăți.

Măsurile aplicate în acest an la 
întreprinderea din Teleajen în peri
metrul bunei organizări a produc
ției si a muncii au asigurat colecti
vului depășirea cu 7 la sută a pro
ductivității planificate. Colectivul nu 
se va opri aici. Răspunzînd îndemnu
rilor secretarului general al partidu
lui, de a organiza mai bine produc
ția, de a munci mai cu spor pentru 
îndeplinirea exemplară a indicatori
lor de plan, comuniștii și întregul 
colectiv vor pune în continuare în 
valoare rezervele de productivitate, 
acționind cu răspundere, cu spirit de 
bun gospodar.

Comuni%25c8%2599tii.se
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Imboldul de a păstra 

mereu vii valorile, perma
nentele poporului în scară 
istorică, figurile funda
mentale care au luminat 
marile momente ale isto
riei, succesiunea luptelor, a 
transformărilor, datele a- 
poteotice sau martirolo- 
giul națiunii. în trecerea 
veacurilor, a creat, și păs
trează mereu vie actualita
tea. necesitatea unei mari 
împliniri : epopeea națio
nală. Bineînțeles, privită 
prin ochii concepției știin
țifice materialist-dialectice. 
Și nu doar segmentul me
dieval. ci întreaga arie a 
istoriei noastre, in care să 
se oglindească deplin fiin
ța poporului român, cu toa
te ceasurile sale de răs
cruce. cu toate culmile sale 
în timpul și spațiul istoric, 
în imaginea ei plastică, cu 
toate tradițiile ei bala
dești.

Această nevoie de rcpri- 
vire atit apoteotică, precit 
și critică, a fost si este o 
preocupare, o rațiune de a- 
firmare a sentimentului 
propriu al evocatorului 
scriitor sau poet, dar și. așa 
cum s-a dovedit prin inte
resul realizării, al difuzării 
unor asemenea creații, o 
cerință mereu nepotolită a 
maselor, dornice să se re
vadă, să se regăsească în 
făptura neamului asa cum 
a durat ea. în lungul 
timpului. Deoarece. în tot 
ceea ce realizăm, fie ca 
istorici sau scriitori, in 
opere științifice, sau în 
lucrări de artă, avem în 
vedere înalta datorie a scri
sului nostru, asumată ca 
un legămînt sacru, de a în
făptui — așa cum încă 
o dată sublinia secretarul 
general al partidului nos
tru la recenta consfătuire 
de lucru cu activiștii și 
cadrele din domeniul edu
cației politice, al propagan
dei și ideologiei — „educa
rea maselor largi ale oame
nilor muncii. îndeosebi a 
tineretului. în spiritul no
bilelor idei care au însu
flețit dintotdeauna existența 
poporului nostru, ale pa
triotismului, ale dragostei 
fată de partid și fată de 
patria socialistă".

Romanul istoric, biogra
fia romanțată cunosc în 
literatura noastră realizări 
înscrise în istoria literară, 
devenite parte din zestrea 
spirituală, căutind să des
fășoare o frescă pregnantă, 
o colorată, vie și judicioa
să viziune, un profil moral 
istoric al trecutului patriei, 
a pămîntului și poporului 
român. Nu voiesc să enu
măr. citind, titluri și au
tori care și-au luat nobila 
sarcină să reactualizeze 
sau mai curînd să redese-

neze, atît liniile directoare, 
cit și carnea unei epopei 
viabile, clădită pe datele 
sever, scrupulos urmărite, 
făcînd o artă a istoriei, 
dincolo de istoria științific 
urmărită de istorici.

Voiesc doar a vedea schița 
integrală convingătoare, a- 
totcuprinzătoare a marii 
noastre epopei' in stare a 
descifra șl mărturisi con
temporaneității și viitori
mii forța spirituală a po
porului nostru. Căci speci
ficul românesc, spirituali
tatea poporului, considera
tă ca fenomen general in

ar fi de negîndit în totul ei 
și mai ales în esența ei 
epopeea națională.

Gindesc aceasta deoarece 
îmi pare că. in genere, 
suma lucrărilor de acest 
gen nu cuprinde decit reu
șite parțiale, iar unele ma
nuscrise aflate în studiul 
editurilor, după analiză, se 
dovedesc a fi doar rodul 
unei năvale de veleitarism. 
Sînt scrieri mici, dacă nu 
mărunte. năzuind spre 
porțile mari ale unei idei 
generoase, entuziasmante. 
Prin ce greșesc unele din 
aceste scrieri, prea mici

grafii, perindarea treptelor 
istorice, urcate în dezvol
tare de popor și figurile 
memorabile, care au mar
cat piscurile spiritual-dina- 
mice ale poporului, cit și 
figurile negative, drama
tice. care datorită și ad
versităților istorice au pus 
praguri de interzicere sau 
regres mersului evolutiv al 
poporului ? Desigur, nu 
prin repovestirea quasi- 
didactică a faptelor, a da
telor folosite de istorici. 
Poporul este o ființă uni
că. o putere unică. Aceas
tă putere, această voință și

Viața și lupta eroilor 

poporului nostru- 

tezaur inepuizabil 

al educării comuniste
alcătuirea specificului fie
cărei națiuni în parte, se 
înscrie in universal, fără a 
pierde, fără a fi alterat, 
fără a fi întunecat de a- 
propierea, de contactul cu 
alte națiuni. Urmărind
ideea hegeliană despre na
tura exterioară care ope
rează asupra spiritului,
tipul natural al locului ce
coincide cu tipul și carac
terul poporului, apare maî 
subliniată osmotica acor
dare : om-natură. în acest 
cadru s-a modelat și im
pus în decursul veacurilor 
caracterul, forța poporului 
român, trecut prin toate 
etapele de prefacere pe 
care istoria le semnalează.

Acest specific, forța și 
culorile sale particulare 
cred că trebuie să fie re
flectate în lucrările epo
peii, pe care o dorim pri
vită. realizată nu atit în 
întindere, cît mai ales în 
adîncime. Vreau să spun, 
urmînd dictonul : „Non 
multa sed multum". Adică 
nu o avalanșă de lucrări în 
gen, ce ar adăuga valori 
prin evocări viabile, ci O 
arie de scrieri esențiale în 
stare a fi considerate ja
loane. opere fără de care

puncte de vedere
de Radu BOUREANU

pentru intenții mari 7 Aș 
vrea să mă explic, rostind 
un punct de vedere care 
poate fi. cred. util.

Istoria avînd rol de ju
decător al acțiunilor uma
ne. impune și in reflecta
rea ei artistică, în romane, 
în biografii, o observare, o 
strictețe în judecarea în
cercărilor de a zugrăvi e- 
poci și eroi ai epopeii vii 
din timpul nostru istoric, 
din toată trecerea istoriei 
noastre. Urcarea, succesivă 
a treptelor istorice poporul 
a făcut-o. prin luptă, avînd 
uneori in fruntea sa eroi 
naționali, voievozi de stir
pe valahă, moldavă sau 
transilvană. deșcălicători. 
purtători de spadă, ctitori 
de cultură, dar și oameni 
din gloată, țărani și mun
citori deveniti stegari, con
ducători ai mișcărilor 
populare, de eliberare, de 
dreptate socială. Cum pot 
fi redate în lucrări para
lelele cu studiile cronologiei 
istorice, în romane sau bio-

acțiune oomună este în 
marile momente transmisă 
unui mandatar istoric. în 
speță voievodului, sau con
ducătorului exponent au
tentic al voinței maselor. 
Atît acea ființă unică — 
poporul — cît și ființa in 
care se concentrează voin
ța poporului. Pe care în- 
tr-un anume ceas al isto
riei îl reprezintă și caro nu 
poate fi privită pe un teren 
de suprafață, ci sondîn- 
du-se în străfundurile cele 
mai autentice, mai specifi
ce. ale vieții colective, cu 
rădăcini adinei în trecut. O 
asemenea viziune, in toată 
profunzimea. in toată 
neîntrerupta ei continuitate 
e in stare să explice actele 
indivizilor memorabili în
vestiți de către popor cu 
puteri și sarcini care să le 
rezolve și să apere exis
tența și permanența na
țiunii.

Din corpusul de istorie 
sacră și istorie profană a 
unei părți a istoriei noastre 
se desprind figuri de căr
turari. voievozi sau oameni 
de stirpe obișnuită, care au 
căutat să aducă între ai 
lor și intre hotare, valorile 
umanismului. Viata lor,

idealurile și avatarurile lor 
au fost diverse, mișcate, lu
minoase sau contradictorii. 
Nu au lipsit aventurile 
particulare, anecdoticul, 
ambițiile, renunțările, mar
tirajul. Acțiunile lor au fost 
și se cer judecate de către 
tribunalul istoriei precum 
au fost. Meandrele vieții 
politice, interstatale, ad
versitățile. nedreptățile din 
afară și dinlăuntru alcătu
iesc o gamă bogată, un 
cimp întins de analize, de 
căutări, de întrebări, de re
velații. care pot trasa dru
muri luminoase sau de 
întuneric în viata poporu
lui și a eroilor din sinul 
său: voievozi, boieri, că
pitani de oaste, figuri le
gendare, rămase in negura, 
în îneifrarea legendei, prin 
uzarea, uitarea sau lipsa 
înscrisului pe materia sau 
în conștiința umană, eu 
care s-au topit deodată. 
Părăsind oceanul cartesian 
al îndoielilor, putem, din 
deschiderea unor paran
teze, din părăsirea unor ti
pare. să izbutim spre alte 
stări apoteotice, dar adevă
rate, ale vieții poporului și 
eroilor săi. nu vieți imagi
nare numai, ci o reconsti
tuire de prefigurare a ade
vărurilor trăite. A tot ce se 
înscrie integral pe traiec
toria de nimic întreruptă a 
vieții spirituale a poporu
lui. Așa ne Întoarcem că
tre istorie, către fapte, ca 
din încălzirea lor în con
știința noastră să se contu
reze vii revelația si răs
punsurile pe care lumea 
supranaturalului si istoria 
sacră nu ni le pot da.

Dincolo de tablourile 
sintetice. în sensul manua
lelor sumare si condensate 
ale epocilor in trepte ale 
istoriei noastre, cronologic 
urmărite ale valoroșilor 
noștri istorici, nu expuneri 
istorice analitice trebuie să 
întreprindă eventualii au
tori de romane și biografii, 
ci, în sensul unei picturi 
istorice, o urmărire sensi
bilă. psihologică, a grupu
rilor și indivizilor, a rațiu
nilor adinei, ascunse, bă
nuite sau evidente, care 
definesc stări, care dese
nează profiluri istorice, 
punțile dintre epoci, eve
nimente și acel mozaic co
lorat al faptului diurn, o- 
bișnuit sau deosebit, care 
dau o frescă vie, mișcată, 
de sentimente omenești, 
prea omenești chiar. Aces
tea ar fi, credem, sensul, ra
țiunea și alcătuirea unei 
epopei naționale, nobila și 
plenara înțelegere de sine 
prin descifrarea a tot ceea 
ce a fost forță statornică 
de-a lungul veacurilor tră
ite. și va fi în cele viitoare.

Casa de culturâ a sindicatelor din Tirgu Jiu
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• Pentru noul an de învățămînt au fost date în foto* 
sință mii de locuri noi în grădinițe, săli de clasă, ate- 
liere-școală, internate, cămine și cantine studențești
• Zestrea materială a școlii de toate gradele conti
nuă să fie îmbogățită • „Corigenți“ ai construcțiilor

școlare și universitare la ora bilanțului
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„Comoara"
Nu este vorba de nici o mira

culoasă descoperire, ci despre 
faptele de muncă ale metalur- 
giștilor tulceni, care i-au inspi
rat unui tinăr autor local (Aurel 
Ifrim) piesa de teatru cu acest 
titlu. O amintim aici pentru că. 
in interpretarea colectivului Tea
trului popular din.Tulcea, „Co
moara" a prefațat „balul frun
tașilor". care a avut loc la Casa 
de cultură, cu prilejul „Zilei 
metalurgistului". Cit despre 
fruntași — adevărata „comoară" 
a Tulcei — fie-ne iertat că nu-i 
putem aminti aici. Motivul : 
spațiul e prea mic, iar ei sînt 
prea multi. Si dorim să fie și 
mai mulți în viitor.

„Numai 
bucurii 
și multă 
sănătate!“

Du-
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în revista „Discul”, publicație a 
Casei de discuri „Electrecord". Marin 
Constantin, pleda intr-un articol 
pentru datoria de onoare a muzicie
nilor de azi privind păstrarea si valo
rificarea tezaurului de melodii româ
nești din veacurile trecute. Sublinia 
excelenta inițiativă a „Electrecordu- 
lui" de a edita seria intitulată : „Do
cumente ale culturii muzicale vocale 
în Moldova. Muntenia si Transilvania 
din secolele XIV—XIX". Era. de fapt, 
un „articol-invitație” către toți mu
zicienii. etnomuzicologii. bizantinologii 
să depună strădanii in acest sens, să 
se dedice cercetării, transcrierii ve
chilor creații, să demonstreze cit mai 
convingător fenomenele de cultură ce 
s-au impus incă 
din secolul al 
XIV-iea pe me
leagurile patriei 
noastre... Si iată 
că acum discofilii 
au bucuria să as
culte primul disc 
din seria acestor „documente" : un 
disc in care ascultăm excelentele tăl
măciri ale corului „Madrigal" dirijat 
de Marin Constantin, un disc despre 
..Școala de Ia Putna", despre transil
vănenii Honterus, Mosto, Duma Bra
șoveanul, despre muntenii Filotei sin 
Agăi Jipei, Macarie, Anton Pann, 
făuritori de cîntec românesc, tezaur 
de spiritualitate și cultură.

O altă serie de mare succes a „E- 
lectrecordului" este „Nunta la ro
mâni" ; primul — „Nunta in Sălaj" 
(a participat la imprimare ansam
blul „Meseșul" din Zalău) — buchet 
de cintece și jocuri rituale-cere- 
moniale. de orații, de „ziuituri" ; ta
blou colorat — monografie sonoră ce 
vorbește despre datinile noastre, des
pre cum se face o „chemare la nun
tă” pe la Zalău, care este ritmul din 
„La ehiperi". cum mulțumesc tinerii 
părinților mirelui... ; toate, depănate 
cu tilc cu spirit, cu emoție, făcin- 
du-ne cunoștință ca într-un basm, cu 
mireasa — „cinstita împărăteasă”, cu 
mirele — „tinărul nostru împărat". cu 
alaiul nuntașilor — „mindra oaste 
Împărătească".

„As vrea să notați citeva cifre sem
nificative — ne spune Teodor Carțiș, 
directorul Casei de discuri „Electre- 
cord". Am ajuns să edităm aproape 
șase milioane de discuri pe an. din
tre care 62 la sută — muzică popu
lară. aproximativ 20—22 Ia sută — 
muzică ușoară, in rest: literatură 
simfonică, poezie, teatru ; procentajul 
acestora din urmă e mult mai ridicat

Valoroase înregistrări 
la „Electrecord"

decit în unele țări cu tradiție. Ne 
preocupă experiențele cuadrofonice 
deși, personal, nu cred in viitorul 
acestui procedeu tehnic. Avem în ve
dere „video-discul". Ne bucurăm de 
succesul casetelor, la care am notat 
de curînd numărul 40. casete cu 
basme.' teatru, muzică. Este intere
sant. că ținem seama pentru impri
mările noastre de pregnantele cerințe 
regionale. Și anume, dacă mă refer 
la muzică populară. în nordul Mol
dovei se epuizează in citeva zile 
discurile cu Sofia Vicoveanca. în Ma
ramureș. imprimările fraților Petreuș, 
ale Angelei Buciu. Titianei Mihali. in 
Transilvania, cintecele Lucreției Cio- 

banu, Măriei Bu- 
taoiu... în mo
mentul de față 
cererile sînt de 
10—12 . milioane
de discuri si, 
fără îndoială, cind 
se va pune în

funcțiune noua fabrică vom reuși 
să satisfacem toate preferințele".

Casa de discuri ..Electrecord” a 
realizat in ultima vreme, asa cum 
am văzut, citeva imprimări de refe
rință. Amintim si : „documentul vor
bit" — vocile lui Nicolae Iorga și 
N. Titulescu, lucrările lui 'Michael 
Haydn imprimate Ia „Muzeul Țării 
Crișurilor” din Oradea, „integrala 
cvartetelor de coarde de Beethoven", 
„Sadoveanu citind din Eminescu și 
Creangă". Și la toate acestea : pre
miul I la Festivalul japonez de artă 
— martie 1971 pentru discul „Oedip", 
realizat în colaborare cu artiștii Ope
rei Române — în rolul titular David 
Ohaneziăn — eu dirijorul Mihai Bre- 
diceanu. „Aș mai dori să subliniez un 
lucru care mi se pare semnificativ 
pentru activitatea noastră. Sînt utile 
discuțiile noastre cu furnizorii, cu re
prezentanții comerțului de stat si Coo
perației. cu librarii. Ascultăm obțiu- 
nile. sugestiile, ținem seama de toate 
.acestea in planurile editoriale. Dar, 
la ceea ce se cere, prin testare, adău- 

. găm propunerile noastre. Pentru că 
noi, ca specialiști, trebuie să fim cu 
un păs înaintea cerințelor. Spre 
exempiu : nu ni s-au cerut discuri 
cu Titulescu sau Iorga. dar le-am 
realizat și vor rămine cu siguranță 
documente. Pentru că discul tre
buie să fie o istorie a culturii româ
nești in toate genurile, un amplu do
cument. un, instrument eficace in 
educarea marelui public".

Smaranda OȚEANU

LA EDITURA ACADEMIEI

SUB TIPAR - DICȚIONARUL LITERATURII ROMÂNE
DE LA ORIGINI

La Editura Academiei Republicii 
Socialiste România se află sub tipar 
o lucrare de o importantă si utilitate 
deosebite pentru cultura românească : 
Dicționarul literaturii române de la 
origini cină la 1900. Prima lucrare 
dr acest fel. dicționarul, elaborat de 
un colectiv de cercetători ai Institu
tului de lingvistică, istorie literară si 
folclor din Iași, reprezintă o sinteză 
de amploare asupra literaturii, isto
riei. criticii șl esteticii literare româ
nești. Pentru a răspunde unor nece
sități variate de informare, dicționa
rul cuprinde în cele peste 1 000 pagini 
mai multe tipuri de articole : autori 
(scriitori, traducători, critici, folclo
riști. publiciști etc.), opere (creații 
populare reprezentative, scrieri culte 
anonime sau cu paternitate cont.ro-

PINĂ LA 1900
versată, cărți populare etc.), reviste 
(și alte publicații periodice), societăți 
literare, specii folclorice. în felul a- 
cesta. lucrarea va reflecta, sub mul
tiple aspecte, fenomenul literar româ
nesc. valorificind zone de mare inte
res pentru cultura si literatura noas; 
tră. De remarcat că printre cei 
peste 800 de autori figurează un nu
măr mare de scriitori, publiciști, tra
ducători. care beneficiază, pentru 
prima dată în istoria noastră literară, 
de scurte sinteze informative asupra 
vieții și operei lor. Prin profilul și 
obiectivele pe care și le propune, dic
ționarul se adresează atit specialiști
lor. profesorilor si studenților, cit si 
oricărui cititor român sau străin care 
dorește să se informeze asupra lite
raturii noastre. (Agerpres)

PROGRAMUL 1

16.M Telex
16,05 Teleșcoală • Dicționar școlar
16.35 Curs de limba rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 Consultații juridice
17,40 Hochei : cehoslovacia — U.R.S.S. 

Selecțluni înregistrate de la Praga
18.50 România pitorească
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Tribuna experienței Înaintate
20.00 Ora tineretului

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunii. în program : 
Ion Dumitrescu — Preludiu sim
fonic, dirijor — Pietro Argento ; 
W. A. Mozart — Concertul nr. 7 
pentru vioară șl orchestră, solist 
Henryk Szering ; L. van Beetho
ven — Simfonia a IH-a în ml be
mol major, „Eroica", dirijor — 
lorii Conta

21.30 Telex
21,35 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,55 Emisiune de știință : Despre sim

țul tactil
32.30 închiderea programului

Mai întâi un fapt de bun augur : 
deschiderea noului an de invățămint 
a însemnat, implicit, darea in folo
sință a circa 15 mii noi locuri în gră
dinițe, 1800 săli de clasă, 20 mii 
de locuri în internate. 8 mii locuri 
in ateliere-școală, 50 săli de gimnas
tică și 2 000 locuri in școli sneciale 
și case de copii. Totodată,, spatii 
noi in suprafață de 14 550 mp 
si cămine cu peste 3 500 locuri 
pentru invătămintul superior. Si 
semnificația acestor cifre sporeș
te cind știm că pe șantierele de 
investiții școlare și universitare, 
alături de constructori și-au adus și 
mai aduc incă o contribuție substan
țială brigăzile muncii patriotice, al
cătuite din sute de mii de studenți, 
elevi, tineri muncitori, părinți etc. 
Faptul ca atare atestă o dată mai 
mult că ori de cite ori construcțiile 
pentru invățămint se bucură de o 
larga participare cetățenească, lucră
rile pot fi efectuate intr-un timp mai 
scurt.

Este, între altele, cazul județului 
Hunedoara care, asociind larga parti
cipare a cetățenilor cu buna organi
zare . a șantierelor in toate etapele 
de desfășurare a lucrărilor, a reușit 
încă de la începutul lunii septembrie 
să îndeplinească in proporție de peste 
89 la sută planul anual de construcții- 
montaj. Rezultate bune au obținut, de 
asemenea, județele Argeș cu planul 
pe 8 luni îndeplinit în proporție de 
84 la sută. Covasna și Suceava — 87 
la sută. Cluj — 71 la Sută, Brașov — 
70 la sută. Iași — 69 la sută, Ialomița 
— 67 la sută etc.

Există insă și destule cazuri in 
care ritmul construcțiilor școlare 
nu este satisfăcător. Așa, de pil
dă, la sfîrșitul lunii august și în
ceputul lunii septembrie, județul 
Arad iși îndeplinise planul de con
strucții școlare abia in proporție de 
23,1 la sută. Bistrlța-Năsăud — 32,2 
la sută. Mehedinți — 35 la sută. 
Dolj — 46,5 la sută. Și, bineînțeles, 
o asemenea enumerare nu se oprește 
aici. Ea ar putea continua sau, ca 
să fim drepți, ar trebui începută cu 
ministerele economice, cam aceleași 
„corigente" de la un an la altul la 
construcții școlare. între ele se nu
mără Ministerul Construcțiilor In
dustriale cu „realizări" pe primele

8 luni de numai 21 la sute din pla
nul investițiilor școlare (intre al
tele, și-a „planificat” să dea în fo
losință pină la începutul acestui an 
școlar un cămin cu 480 de locuri Ia 
Arad, dar lucrarea încă nu începuse 
la data de 31 iulie). Ministerul Co
merțului Interior cu 22 la sută. Mi
nisterul Industriei Chimice cu 35,3 
la sută, Ministerul Energiei Electrice 
cu 36,7 la sută ș.a.m.d. Datorită a- 
cestor rămineri în urmă, nejustifi
cate in cea mai mare parte a lor, 
cu numai 15 zile înainte de des
chiderea noului an de învățămînt, 
realizarea planului de investiții șco
lare pe ministere nu depășea 47 la 
sută.

Desigur, veștile sosite in ultima 
vreme de pe șantierele construcțiilor 
școlare și universitare atestă pe a- 
locuri un reviriment, nu însă 
atît de puternic precum ar fi 
necesar. De aceea, situația a- 
cestor construcții se cuvine să dea 
serios de gindit celor care poar
tă răspunderea întirzierilor semna
late. cu atît mai mult cu cit organi
zarea de ansamblu a noului an de 
invățămint se întemeiază pe ideea că 
zestrea materială a școlii de toa
te gradele va fi îmbogățită, pină la 
sfîrșitul anului 1977, cu incă 7 mii 
locuri în grădinițe. 700 săli de cla
să. 12 mii locuri în internate, atelie
re-școală pentru 3 mii de locuri. 50 
săli de gimnastică etc ; pentru nece
sitățile învățămlntului superior ur
mează. de asemenea, să fie date în 
folosință noi spații in suprafață de 
peste 2 500 mp, cămine studențești 
cu 4 696 de locuri și cantine cu peste 
1 800 locuri. Timpul incă prielnic 
ușurează urgentarea tuturor acestor 
construcții, eu condiția, firește, ca 
titularii de investiții — consilii 
populare județene si ministere — 
precum și organizațiile locale de con
strucții să acorde pretutindeni atenție 
sporită organizării exemplare a șan
tierelor. să manifeste spirit gospodă
resc și răspundere in utilizarea fon
durilor. in folosirea optimă a miinii 
de lucru și a materialelor de con
strucții. în eliminarea oricărei risipe 
de pe urma căreia șantierele con
strucțiilor școlare și universitare au 
încă mult de suferit.

Mihai IORDANESCU
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I21,05 Telerecltal SUviu Stănculescu

Politica socială, revoluționară a partidului 
nostru în domeniul retribuției

(Urmare din pag. I)

ția minimă netă lunară Pe economica 
crescut de la 161 lei în 1950 la 450 lei 
in I960, la 800 lei în 1970 și 
la 1 114 lei în 1975. urmînd ca in 
cursul actualului cincinal, prin majo
rările prevăzute in 'Programul de 
creștere mai accentuată a nivelului 
de trai al oamenilor muncii aprobat 
de plenara C.C. al P.C.R, din iunie 
a.c. — majorări considerabil sporite 
pentru retribuțiile mici față de me
die — să ajungă la 1 425 lei. Deosebit 
de semnificativ în această privință 
este și faptul că, in timp ce in numă
rul total al engajaților. ponderea 
grapelor cu retribuții mici (pină la 
1 500 lei) a scăzut de la 86,1 la sută 
în 1965 la 65 la sută in 1970 și la 20,3 
Ia sută in 1975. ponderea grupelor cu 
retribuții imediat superioare. între
1 501 și 2 500 lei. a crescut de la 12.7 
la sută in 1965. la 29 la sută în 1970 
și 70,4 la sută in 1975 ; într-un ritm 
mult mai lent a crescut ponderea 
grupelor cu retribuții mar!, de peste
2 500 lei — de la 1,2 la sută in 1965, 
la 6 la sută in 1970 si 9.3 la sută in 
1975.

O asemenea orientare in politica 
partidului de ridicare a nivelului de 
trai nu este rezultatul unor dorințe 
subiective, al unei atitudini „filantro
pice” fată de cei cu venituri mici, 
ci o necesitate obiectivă, decurgînd 
din înseși schimbările care au avut 
si au loc in structura economică și 
socială a societății noastre, din cerin
țele dezvoltării si perfecționării noii 
orinduiri. Așa cum se știe, in anii 
construcției socialiste, si cu deosebire 
în ultimul deceniu, forțele de produc
ție au cunoscut o puternică dezvol
tare si modernizare, iar în relație 
directă cu aceasta, a sporit gradul 
de tehnicitate și complexitate a mun
cii. a crescut nivelul de pregătire 
tehnico-profesională. științifică și 
culturală a celor ce muncesc. Dacă 
în 1950 majoritatea covirșitoare a 
muncitorilor aveau un nivel minim 
de instrucție școlară. în prezent a- 
proape totalitatea muncitorilor sînt 
absolvenți a 7 sau 0 clase, com
pletate cu pregătirea în școli pro
fesionale și alte forme de în- 
vătămint. . Este firesc ca în ra
port cu creșterea generală a nive
lului de pregătire profesională, si de 
cultură al membrilor societății, cu 
diminuarea deosebirilor esențiale in
tre diferitele munci, cu mărirea a- 
portului tuturor oamenilor muncii la 
progresnl societății si. desigur, cu po
sibilitățile sporite ale economiei în 
continuă dezvoltare, să se asigure si o

sporire a veniturilor mici, diminua
rea decalajelor intre venituri.

Realizarea unui raport echitabil 
între venituri este reclamată și de 
structura socială a societății noas
tre, ca societate unitară, formată 
exclusiv din oameni ai muncii, de 
caracterul ei consecvent democratic, 
incompatibil cu existenta unor cla
se sau categorii sociale privilegiate. 
Tocmai in. spiritul acestor realități 
au fost adoptate in anii din urmă 
măsuri de înlăturare a unor carențe 
și anomalii ale sistemului de retri
buție, cum au fost cumularea de 
funcții remunerate, remunerarea cu 
indemnizații fixe, pe viată, a titlu
rilor științifice, didactice, artistice, 
sportive etc., iar mai recent măsu
rile de desființare a unor reduceri 
și scutiri de impozit.

Aceleași realități, același spirit al 
democratismului consecvent, al eti
cii și echității socialiste inspiră exi
gențele partidului fată de cadrele 
sale, fată de activiști, fată de toți 
comuniștii. Este cunoscută stăruința 
cu care partidul subliniază necesita
tea ca cel investiți cu răspunderi 
în conducerea societății să nu cu
noască nici un fel de alt privilegiu 
decit acela de a-și servi cu abnega
ție patria, poporul, să dea dovadă de 
modestie, de cumpă'are. să lupte 
ferm împotriva oricărei atitudini de 
risipă, de consum anarhic, împotri
va manifestărilor boierești, mic-bur- 
gheze. Este evident că o diferenție
re exagerată a veniturilor n-ar pu
tea decit să genereze sau să încura
jeze astfel de manifestări, cu desă- 
vîrșire străine naturii și scopurilor 
societății noastre, in timp ce asigu
rarea unui raport echitabil între ve
nituri creează condițiile optime pen
tru a le înlătura, a asigura respec
tarea consecventă a principiilor eti
cii și echității în viața socială. Este 
ideea căreia secretarul general al 
partidului i-a dat un deosebit relief 
la recenta consfătuire cu cadrele din 
domeniul propagandei : „noi am li
chidat asuprirea și inegalitatea eco
nomică nu pentru ca să le înlocuim 
cu o altă inegalitate, sub numele 
cointeresării materiale sau al răs
punderii pe care o au unii sau alții 
in muncă, ci pentru a crea o socie
tate mai dreaptă, in care uu numai 
mijloacele de producție să fie in 
mina poporului, dar si repartiția 
venitului national să fie realizată in 
mod mal echitabil, mai drept".

Pe măsura dezvoltării societății 
noastre, odată cu realizarea acelei 
productivități superioare a muncii, 
care să asigure belșugul de bunuri 
materiale, se va crea posibilitatea —

conturată de Pe acum de Programul 
partidului — a trecerii de la repar
tiția după muncă la repartiția după 
nevoi, la satisfacerea deplină a ne
voilor materiale si spirituale ale tu
turor membrilor societății. Nu s-ar 
putea spune însă că, chiar și in ac
tualul stadiu de dezvoltare a socie
tății noastre, necesitățile normale 
ale unora ar fi cu mult mai mari de
cit ale altora. De altfel. în condi
țiile omogenizării sociale tot mai ac
centuate pe care o cunoaște socie
tatea noastră, ale ridicării generale 
a nivelului de civilizație, are loc și 
o apropiere tot mai mare a cerin
țelor si nevoilor de viață ale oame
nilor muncii din diferite sectoare de 
activitate. Micșorarea decalajului 
intre venituri, ridicarea mai accen
tuată a veniturilor mici se circum
scrie in modul cel mai firesc aces
tui amplu și complex proces social, 
creează condițiile pentru satisface
rea in mai bune condiții a nevoilor 
sporite, materiale și spirituale, pe 
care le au in etapa actuală toți 
membrii societății.

Tocmai datorită multiplelor rați
uni care o justifică și o impun, ori
entarea spre înfăptuirea unui raport 
echitabil, corespunzător etapei actu
ale. intre veniturile mari si cele 
mici a fost adoptată în unanimitate 
de Congresul al XI-lea. iar faptele, 
întreaga desfășurare a vieții noastre 
sociale arată că această orientare a 
fost însușită de întregul partid, de 
întregul popor. Cu atît mai inaccep
tabilă apare mentalitatea celor care, 
exprimindu-și în. vorbe acordul cu 
principiul stabilit, gindesc că in apli
carea lui ar trebui să se facă și ex
cepții, să fie si unii care să primeas
că cu mult mai mult. că doar „so
cialismul n-ar trebui realizat chiar 
așa cum scrie la carte”. Or. excep
țiile de la aplicarea legilor și hotări- 
rilor nu sînt de conceput în societa
tea . noastră socialistă, societate a 
dreptății sociale si a legalității ; ra
portul care a fost stabilit intre veni
turile mari și cele mici trebuie să 
acționeze in întreaga societate, impli- 
cind odată cu mărirea veniturilor 
mici și unele diminuări în cazul ve
niturilor prea mari. A-ti manifes
ta acordul cind e vorba de prin
cipii care prin însăși justețea lor se 
impun consensului general, dar a fi 
în dezacord cind ;e trece la aplica
rea lor. de dragul unor Interese în
guste. personale, în flagrantă con
tradicție cu interesul general este 
incompatibil cu normele de partid, 
cu principiile moralei socialiste.

Preoeupindu-se neîncetat de con
tinua îmbunătățire a condițiilor de 
viată ale celor cu venituri mici, de

reducerea diferențelor nejustificate 
intre venituri, partidul a acționat și 
acționează totodată ferm împotriva 
oricărei nivelări a veniturilor in 
sensul egalitarismului mic-burghez : 
el a subliniat în repetate rinduri că 
egalitarismul in repartiție nu are 
nimic comun cu echitatea, ci dimpo
trivă. ar reprezenta o încălcare fla
grantă a cerințelor ei. neutru că 
promovează in fapt retribuirea ega
lă pentru muncă inegală. Cine iși 
îndeplinește cu conștiinciozitate și 
înaltă răspundere angajamentele a- 
sumate, se distinge prin muncă de 
înaltă productivitate si de bună ca
litate. printr-o contribuție deosebită 
la bunul mers al colectivului din 
care face parte, are tot dreptul să 
obțină veni tui-i mai mari. Tocmai 
pentru a accentua caracterul stimu
lativ al retribuției, partidul cere să 
se tină permanent seama, in modul 
de retribuire, atit de cantitatea, cit 
și de calitatea muncii, de condițiile 
mai grele de lucru, de importanta și 
răspunderea socială a diferitelor ac
tivități, exigențe ce au călăuzit și 
si-au găsit o vie oglindire si în pre
vederile Programului de creștere a 
nivelului de trai al populației ’ in 
actualul cincinal. Nivelarea in ma
terie de retribuție n-ar putea să 
aibă decit efecte negative asupra 
dezvoltării forțelor de producție, să 
diminueze spiritul de inițiativă și 
interesul pentru continua perfecțio
nare a pregătirii profesionale, să 
încurajeze parazitismul. Dimpotrivă, 
recunoașterea materială si morală a 
eforturilor încununate de realizări 
constituie un factor important de 
mobilizare a energiilor, de canaliza
re a lor spre activități de înaltă u- 
tilitate și eficientă.

Alături de măsurile legislative și 
organizatorice de perfecționare a re
tribuției socialiste, o importantă de
osebită are dezvoltarea conștiinței 
maselor. înțelegerea deplină, la toa
te nivelurile, a problemelor care se 
pun în acest domeniu. în spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea, al 
politicii generale a partidului de ri
dicare a nivelului de trai al poporu
lui. Este de o deosebită • însemnătate 
ca propaganda de partid, in genere 
activitatea politico-ideologică a or
ganizațiilor de nar^d să abordeze 
farm, deschis, pe baza unei analize 
temeinice — asa cum s-a subliniat 
la recenta consfătuire cu activiștii 
și cadrele din acest domeniu — pro
blemele retribuției in societatea 
noastră, miîitînd pentru aplicarea 
fermă, si în acest domeniu de ma
ximă însemnătate, a principiilor e- 
tlcii si echității socialiste.
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Ne scrie cititorul nostru 
mitru Bundac: „Împreună cu 
sofia (amindoi angajați la o în
treprindere din Zămești — Bra
șov) am ajuns, in timpul conce
diului de odihnă, in vechea ce
tate de scaun Suceava. Tocmai 
cind să ne bucurăm și noi de 
vizitele pe care voiam să le fa
cem la celebrele monumente is
torice și de artă, soția s-a îm
bolnăvit grav. Am dus-o la poli
clinică si. imediat, a fost inter
nată In noul și frumosul spital 
județean, fiind supusă unei foar
te complicate intervenții chirur
gicale. Dacă astăzi soția mea 
trăiește și este sănătoasă, intru 
bucuria intregii familii, aceasta 
se datorește priceperii profesio
nale si supravegherii cu, cea 
mai aleasă omenie de către me
dicul Vasile Andrei și colabora
torii săi, cărora le dorim, la rin- 
dul nostru, numai bucurii 
multă sănătate".

Paznicul •••
fi

de
pianist

După ce și-a părăsit slujha 
paznic la Casa modei a coopera
tivei „Munca” din Satu Mare, 
trăind apoi un an de zile din 
munca soției, Rudolf Bani și-a 
părăsit și familia plecind hai-hui 
prin lume. Descoperindu-și. chi
purile, vocația de... pianist, po
posește pe la diferite restauran
te, unde iși încearcă norocul. 
Dar nu zăbovește prea mult, 
pentru că este mereu chemat în 
judecată ■ pentru plata pensiei a- 
limentare a celor doi copii pe 
care-i are. La ultima citație a 
răspuns judecătoriei astfel : „Mii 
de scuze că nu pot veni acum. 
Cum iau chenzina, mă prezint 
și cu pensia alimentară". A mai. 
Încasat de atunci alte citeva 
chenzine, dar de venit n-a ve
nit. Ultima oară a fost văzut 
.lehinuind" un pian intr-un res
taurant din Cluj-Napoca, dar iar 
s-a făcut nevăzut. Care pian i-o 
fi căzut iar victimă ?

Un
„împrumut" 
ciudat

Printre noile case, mindre si 
frumoase, care se înalță in Ghe- 
răeștii Noi, județul Neamț, se 
află și aceea a lui Valentin Mi- 
hoc. Deunăzi, făcindu-și el soco
teala cam ce i-ar mai trebui 
pentru construcția casei, a obser
vat că-i lipsesc panourile pentru 
cofraje. Cum pe șantierul nr. 5 
din Roman se aflau din belșug 
astfel de panouri •— si incă de 
foarte bună calitate — V.M, s-a 
gindit să „împrumute* si ei ci
teva. Cum la ora aceea n-avea 
cu cine să „trateze" afacerea, a 
luat de unul singur vreo 70 de 
panouri, pe alese, si a pornit 
spre casă.

.— Nu sint cam multe. 70 de 
panouri ? — a fost întrebat.

— Sincer să fiu, mi-ar mai 
trebui vreo 20. dar mi-e frică să 
mai incerc a doua oară, 
matale cine ești, bădie 7

— De la miliție.
—Si de ce i-a fost frică, 

scăpat.

Dar

n-a

Tractor 
al nimănui ?
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In zori de zi, pe cind plecau 
la muncile cimpului. sătenii din 
Dunăreni, județul Constanța, 
au găsit pe o uliță un tractor. 
Un tractor cu motor, cu roți și 
volan, numai bun de trimis să 
care recolta de pe cimp. Avea 
chiar și număr de înmatriculare: 
41-CT-2470. Văzindu-1, copiii sa
tului s-au arătat tare bucuroși, 
pentru că acum puteau 
joace și ei cu un tractor 
rat. Dar pentru că un 
nu-i jucărie, sătenii l-au 
primărie. Și ia primăria din Ali- 
manu se află și acum? Si nu de 
o zi sau două, ci de două săp- 
tămini. Cine o fi păgubașul ? Și 
unde-o fi... bădița cu tractorul ?

Atentie!...»
Atenție!...

A intrat in firea lucrurilor — 
frumos și drept, și omenește — 
să sari in ajutorul semenulut 
tău. Așa cum s-a gindit să facă 
și Teodor N. din comuna Buteni, 
județul Arad. Zilele trecute s-a 
dus să-l ajute pe un consătean 
să-și repare casa. Bucuros de 
venirea lui. gospodarul a inceput 
să rinduiască lucrul in așa fel, 
incit să fie cu cit mai mult fo
los. Irttimplarea — dar și lipsa 
de grijă ! — „ făcut ca atunci 
cind a trebuit să fie bătut un 
cui să se atingă instalația elec
trică. Urmarea, pentru T. N„ a 
fost fatală.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților . 
„Scinteil" I

să se 
adevă- 
tractor 
dus la
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al 

lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
cum și al întregului popor bulgar, exprimam cele mai sincere 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român, pentru felici
tările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste in Bulgaria.

Sîntem convinși că colaborarea multilaterală bulgaro-română, bazată pe 
principiile marxism-Ieninismului și internaționalismului socialist, se va dez
volta și adinei in continuare în interesul popoarelor bulgar și român, al 
unității și coeziunii țărilor comunității socialiste și al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cauzei păcii, socialismului și colaborării 
ternaționaie.

Exprimăm ferma noastră convingere că convorbirile ce au avut loc 
cent in Republica Populară Bulgaria și înțelegerile la care am ajuns 
acest prilej vor da un nou impuls relațiilor politice, economice și culturale 
dintre țările noastre vecine și prietene.

Vă urăm dumneavoastră, dragi tovarăși, ș! poporului frate român, noi 
și tot mai mari succese în construirea societății socialiste multilateral dez
voltate în Republica Socialistă România.

Partidului Comunist Bulgar, Consiliu- 
ale Republicii Populare Bulgaria, pre- 

mulțumiri

in-

re-
cu

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Primire la primal ministry al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit 
miercuri la amiază pe ambasadorul 
Republicii Costa Rica. Teodore Qui- 
ros Castro, in vizită de rămas bun,

în legătură cu încheierea misiunii 
sale in România.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Sosirea în Capitală a unei delegații 
economice guvernamentale argentinene

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație economică gu
vernamentală argentineană. condusă 
de Edmundo Sangenis. subsecretar de 
stat pentru comerț exterior, pre
ședintele părții argentinene în Comi
sia mixtă interguvernamentală 
mâno-argentineană. centru 
cina la lucrările celei de-a 
siuni a comisiei.

La sosire, pe aeroportul 
delegația a fost intîmpinată de Nico- 
Jae Ștefan, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior si cooperării

economice internaționale, președintele 
părții române in comisie, de alte per
soane oficiale.

r

ro- 
a parti- 
Il-a se-

Otoneni.

a
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 septembrie. In tară : Vremea 
va fl relativ caldă, mal ales In prima 
parte a Intervalului. Cerul va fl schim
bător. In Banat, Crlșana, Transilvania,

Cronica zilei
Miercuri la amiază, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a primit pe E.F. Kaiser jr„ președin
tele firmei „Kaiser-Resources” din 
Canada, care se află în țara noastră. 
Au fost discutate probleme privind 
posibilitățile de cooperare între firma 
canadiană si întreprinderi de comerț 
exterior din tara noastră în domeniul 
minier.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALI

★
au început la Ministe- 
Exterior si Cooperării 

Internaționale lucrările
în aceeași zi 

rul Comerțului 
Economice 
sesiunii. Se examinează stadiul dez
voltării schimburilor comerciale si a 
cooperării economice româno-araen- 
tinene. precum si măsunile ce tre
buie întreprinse pentru extinderea 
acestor relații.

Maramureș și nordul Moldovei vor că
dea ploi locale. în rest ploi Izolate. 
Vlnt slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului va Înregistra o scădere 
spre sfîrșltul Intervalului. Seara șl di
mineața, local se va produce ceață. în 
București : Vremea se menține relativ 
caldă, mai ales la începutul .intervalu
lui. Cerul va fl schimbător, favorabil 
ploii slabe. Temperatura în scădere 
ușoară.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
0 reușită verificare a potențialului echipei noastre

România Grecia 6-1
Echipa de gimnastică a României a strălucit

Tuin toată splendoarea ei

★
Ambasadorul Danemarcei la Bucu

rești, Niels Boel, a oferit miercuri o 
recepție cu prilejul încheierii mi- 

. siunii sale in țara noastră.
Au luat parte Vasile Gliga, adjunct 

al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale.

♦
Cu prilejul vizitei ce care o efec

tuează in tara noastră Ia invitația 
Consiliului Național al Femeilor, de
legația Uniunii Populare a Femeilor 
din Peru, condusă de Maximina Ar
gote Roman, vicepreședintă a Uniu
nii Populare a Femeilor, a fost pri
mită miercuri de tovarășa Lina 
Ciobanu. președinta Consiliului Na
țional al Femeilor. în cadrul întîl- 
nirii s-a realizat un schimb rednroc 
de informații asupra preocupărilor 
mișcării de femei, rolului femeilor 
în viata economică, politică si so
cială a celor două tari.

★
Miercuri s-a deschis la Școala cen

trală sindicală din cadrul Academiei 
..Stefan Gheorghiu" cursul pentru 
activiști ai sindicatelor din unele țări 
ale Asiei., din Australia. Noua Zee- 
land ă st Republica Cooperatistă Gu
yana, organizat, de Uniunea Genera
lă a Sindicatelor din România. Ca 
si celelalte manifestări asemănătoa
re. organizate de U.G.S.R. nentru ca
drele sindicale din numeroase țări 
ale lumii, acest curs reprezintă o 
contribuție la continua întărire a 
prieteniei si colaborării oamenilor 
muncii din România cu oamenii 
muncii din aceste țări.

(Agerpres)

Excelenței Sale Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Mali, vă adresez în numele 
poporului și guvernului român, precum și al meu personal, calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului malian prieten.

Sintem convinși că in viitor Se vor dezvolta mereu legăturile de prietenie 
și cooperare intre Republica Socialistă România și Republica Mali, in 
interesul celor două popoare, al luptei pentru instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, pentru pace și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cînd 
mată, 
blica 
tării.
130 000 
mai mare parte trăind 
in zona insalubră, re
zervată de către colo
nialiști populației a- 
fricane.
sul are 
cuitori. Vechiului oraș 
Bamako — în limba 
bombara. .„satul de la 
coada crocodilului” — 
întins de-a lungul unei 
singure magistrale ea 
pornește de pe colina 
Koulouba pînă la flu
viul Niger, i s-au adău
gat în anii, indepen
dentei două cartiere 
noi, Badalabougou si 
Qu'iuaâimbougou. pre
cum și o serie de com
plexe modeme de in
stituții. publice în zona 
centrală.

Actualul plan cinci
nal acordă o atenție 
deosebită ridicării u- 
nor. obieotive industri
ale — condiție esenți
ală a consolidării in-

a fost orocla- 
in I960. Repu- 
Mali. capitala 
Bamako, avea 
de locuitori, cea

Astăzi
400 000

dependentei economi
ce. Pentru a asigura 
necesarul de energie 
electrică, va fi con
struită o mare hidro
centrală ne fluviul Ni
ger. la Selenga, care 
va produce două mili
oane de kWh. Lacul 
de acumulare ce va fi 
creat. aVind o capaci
tate de două milioane 
metri cubi de apă, 
va contribui la iriga
rea unei suprafețe de 
60 000 ha. Un avantaj 
în, plus al noii con
strucții îl constituie 
regularizarea apelor 
fluviului, care va de
veni astfel navigabil 
în această zonă. Tot în 
cadrul planului actual 
de dezvoltare (pe pe
rioada 1974—1978), se 
are în vedere înce
perea construcției u- 
nei alte hidrocentrale, 
pe fluviul Senegal, in 
colaborare cu Republi
ca Senegal și Mauri
tania. în zona respec
tivă se prevede con-

fabrici 
per- 
re- 
din 

flu- 
tota- 
tnsu-

gtnicția unor 
și uzine care vor 
mite valorificarea 
surselor naturale 
bazinul marelui 
viu. Investițiile 
le în economie
mează 487 milioane de 
franci malieni.

Eforturile poporului 
malian de dezvoltare 
a economiei, de pro
pășire socială sint ur
mărite cu caldă sim- 
patie de poporul ro
mân. în spiritul poli
ticii sale constante de 
extindere a colaborării 
cu tinerele state afri
cane, România socia
listă dezvoltă relații 
de prietenie și colabo
rare cu Republica 
Mali. Aceste relații au 
cunoscut in ultimii ani 
un curs mereu ascen
dent, spre binele celor 
două țări și popoare, 
al cauzei păcii, pro
gresului și colaborării 
internaționale.

A. BUMBAC
Echipa națională a României și-a 

inaugurat sezonul de toamnă prin- 
tr-un meci amical interțări pe care 
l-a ciștigat cu un scor mare, la fel 
cum se petrecuseră lucrurile și la 
începutul sezonului de primăvară. 
Atunci, fusese învinsă categoric echi
pa Turciei ; ieri, la București, de 
asemenea pe stadionul Steaua, a fost 
întrecută cu 6—1 (4—1) echipa Gre
ciei, scor care vorbește de la sine 
despre diferența de calitate a jocu
lui dintre cele două formații.

Programarea pregătirii și succe
siunea partidelor din această toam
nă se aseamănă mult cu ordinea de 
desfășurare stabilită de Ștefan Covaci 
pentru sezonul trecut, sezon care, 
după cum se știe, s-a încheiat cu re
zultate excelente. Și atunci a avut 
loc un turneu pregătitor peste hotare, 
urmat de două meciuri amicale inter
țări, gradate ca dificultăți. Apoi, 
echipa noastră s-a dovedit capabilă 
să cucerească patru puncte in pre
liminariile campionatului mondial, 
învingind atit formația Spaniei la 
București, cit și foarte valoroasa for
mație a Iugoslaviei, în deplasare, pe 
terenul din Zagreb.

Judecind și comparind primele me
ciuri din respectivele sezoane, des
prindem cu ușurință o deosebire in
tre jocul echipei noastre din meciul 
cu reprezentativa Turciei și cel din 
după-amiaza zilei de ieri, tn primul 
caz, formația tricoloră nu căpătase 
contur ca nume și din punctul de 
vedere al tacticii de joc, fiind abia 
in curs de asamblare. însă ieri, for
mația noastră ne-a apărut relativ 
bine închegată, dacă ținem seama că 
era vorba de primul meci interțări 
din toamnă, jucătorii se cunoșteau și 
se găseau între ei in numeroasele 
acțiuni, iar, ceea ce ni s-a părut de 
importanță decisivă, jucătorii urmă
reau anume idei tactice și executau 
manevre pe care era evident că le 
exersaseră la antrenamente. In pu
ține cuvinte, aveam de-a face 
ieri cu o veritabilă echipă: pu
tem deci aprecia că începem se
zonul internațional de toamnă Drin 
a avea o echipă satisfăcător aleasă si 
instruită.

îndreptări în ordinea de ioc si în 
pregătire se vor dovedi probabil utile 
ducă acest reușit meci de verificare 
a potențialului prezent al echipei 
noastre, pînă la viitorul test, cu echi
pa Poloniei, de la 9 octombrie. Des
fășurarea partidei cu tinerii si talen- 
t.atii fotbaliști eleni, cărora le lip
sește insă experiența internațională 
valabilă, ne-a arătat realizările for
mației noastre, precum si citeva 
neajunsuri.

Jucătorii români au început partida 
de-a dreptul furtunos — în primele 
cind minute, cind ocazii de gol mari, 
printre care si o minge trimisă în 
bară, dupâ care Dumitru a și des
chis seria celor șase goluri ! însă, 
mai ales după golul al doilea, marcat 
de Boloni printr-un sut pe cit de pu
ternic. pe atit de precis, s-au văzut 
destule baloane jucate neglijent de 
mijlocași si atacanti. precum și o 
apărare indedsă. parcă îngăduitoare 
cu tinerii adversari. Credem că nu 
greșim dacă cerem fotbaliștilor noștri 
atitudinea cea mai fermă si serioasă

în fiecare clipă din cele 90 de minu
te. indiferent de valoarea adversari
lor. indiferent de scor.

Mai departe : Ion Dumitru s-a do
vedit piesa principală in angrenajul 
pe care l-a conceput Stefan Covaci. 
El a jucat ceva maj avansat decit de 
obicei, suplinind si absența lui lor- 
dânescu în combinațiile din centrul 
înaintării cu Georgescu. Trei goluri a 
marcat Dumitru, care, cel puțin in 
prima parte a meciului, a fost cum 
se spune „cel mai bun de pe teren". 
Din păcate, acest atit de înzestrat 
fotbalist, n-are încă rezistentă fizică 
pentru o întreagă partidă, fapt ce a 
produs după pauză destule neajunsuri 
in linia de 
Georgescu 
gol. la un 
de Crișan. 1 
marca mai __
dacă nu pleca cu oarecare întirziere 
la citeva pase foarte propice. Și așa, 
cele două șuturi din minutul 75 au 
fost de rară frumusețe, meritind in
tr-adevăr aplauzele tribunelor. Bd- 
16ni. cu două goluri înscrise prin șu
turi violente cu piciorul sting, și Ro- 
milă. foarte activ in ambele faze, de 
apărare si de atac, au completat in 
jurul lui Dumitru o linie de mijloc — 
punct forte al echipei noastre. Mai 
slab, chiar nereușit a fost jocul pe 
aripi — ieri Zamfir n-a fost deloc in 
apele lui. iar Troi. ca înlocuitor, a 
făcut obișnuita figurație. E aproape 
sigur că Ștefan Covaci va păstra ari
pile pe care le-a ales — Zamfir, stin
gă. Crișan. dreapta — ambii eficienți 
în condiții normale de ioc : o subli
niere pentru necesitatea serviciilor 
pe aripa dreaptă la Crișan. jucător 
dovedit rezultativ, atit în. curse -lan
sate, rit și în combinații.

Apărarea și apărătorii pot fi mai 
greu apreciati după meciul de ieri. 
Probabil, testul următor, cu formația 
poloneză, ne va spune mai mult. 
Contrar altor opinii, am avut impre
sia că lovitura liberă din care au 
marcat elenii a fost imparabilă. Se 
mai întimplă și astfel in fotbal — 
n-a fost de vină nici „zidul", nici 
portarul Moraru...

Golurile partidei au fost înscrise de 
Dumitru (min. 6, 32 și 77). 
(23 și 42). Georgescu (80) și. 
tiv. Karavitis (28). Meciul 
corect condus de Rene 
(Franța).

! mijloc și la înaintare, 
a înscris ieri numai un 
serviciu excelent realizat 
Dar. tunarul nostru putea 
după măsura renumelui

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager- 
pres). — Echipa feminină de gimnas
tică a României și-a continuat tur
neul de concursuri demonstrative in 
Mexic, oferind un spectacol de gală 
la Monterrey. în prezenta soției pre
ședintelui Mexicului. Carmen Romano 
de Portillo, care pentru a treia oară 
a asistat la demonstrația sportivelor 
noastre, a guvernatorului statului 
Nuevo Leon. dr. Pedro Zarilla Mar- ■ 
tmez. a reprezentanților vieții publi
ce. culturale si sportive din acest 
oraș.

Evoluția gimnastelor românce a fost 
primită cu multă căldură, simpatie 
si admirație de spectatori. Televiziu
nea mexicană a transmis în întregi
me demonstrația de gală de la Mon
terrey. iar presa a nftblicat ample si 
elogioase reportaje. Astfel, ziarul „El 
Porvenir" a scris : „Tripla campioa-

nă olimpică Nadia Comăneci și co
echipierele sale au cucerit publicul 
din Monterrey cu gratia și extraor
dinara lor agilitate, ce transformă 
gimnastica într-un sport de ținută 
estetică. La paralele, birnă si sărituri, 
frumoasa Nadia este de neîntrecut, e- 
voluția sa neputind fi egalată de cind 
această gimnastă din România a cu
cerit medalia de aur la Jocurile Olim
pice dfe la Montreal". în exercițiile 
la sol. a atras atenția „Micuța si gra
țioasa Marilena Vlădărău. aplaudată 
călduros, amintind în evoluțiile sale 
de o albină ce zboară pe fiecare notă 
muzicală". Cotidianul „El Norte" 
scria în relatările sale : „Gimnastele 
din România au lăsat o impresie pu
ternică. iar Nadia Comăneci a de
monstrat întreaga gamă a măiestriei 
sale. Echipa română a strălucit în 
toată splendoarea sa“.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în prima zi a turneului internațio

nal masculin de volei de la Lublin 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Polonia (A) — Franța 3—0 : Po
lonia (B) — România 3—2 (9—15,
15—13, 10—15, 15—10. 15—4).

★
Intr-un meci de pregătire pentru 

campionatele europene, selecționata 
feminină de volei a Poloniei a în
trecut echipa similară a României cu 
scorul de 3—1 (17—15, ”
15—13).

15—12. 12—15,

turneul inter- 
Varșovia con-

După sase runde, in 
național de șah de la 
tinuă să conducă maestrul român 
Aurel Urzică si maestrul polonez 
Maciejewski.cu cite 5 puncte. în run
da a șasea. Aurel Urzică l-a învins 
pe Sliwa (Polonia).

DIN
Orașul din care nu se muta constructorii

Boldni 
respec- 
a fost 
Vigliani

Valeriu MIRONESCU
Ieri la Chalkis a avut loc meciul 

international amical de fotbal dintre 
selecționatele de tineret (jucători sub 
21 de ani) ale Greciei si României. 
Partida a luat sfirsit cu un rezultat 
de egalitate 1—1 (1—1). Jocul a fost 
urmărit de peste 8 000 de spectatori.

★
Selecționata secundă de fotbal a 

României va susține astăzi, in depla
sare. un meci amical cu reprezenta
tiva Kuweitului. Antrenorii echipei 
române au anunțai că intenționează 
să înceapă partida cu următoarea for
mație : Rădncanu — Tănăsescu..Dinu. 
Mehedintu. Turcu. V. Muresan. O. Io- 
nescu. Dobrin. Anghel (R. Nun- 
weiller). M. Sandu și Lucescu.

„Vom veni să vedem ferestrele luminate■

(Urmare din pag. I)

că Bucureștiul”. La început a aflat 
toată comuna, acum știe si Bacăul.

Efectivul și componenta brigăzii 
băcăuane s-a schimbat odată cu creș
terea etajelor : de la 82 de oameni la 
început (excavatoristi. dulgheri, beto- 
niști. sudori), la peste 150 în prezent 
(instalatori, mozaicari, zugravi, par- 
ehetari etc.).

— Ceva nu s-a schimbat însă, iar 
acest ceva il vom lua cu noi. la Ba
cău : acest spirit de echipă si în e- 
gală măsură spiritul responsabilității.

Sosește o nouă mașină încărcată cu 
piese pentru instalațiile sanitare, cu 
uși. cil ferestre. Brațul macaralei le 
ridică spre etaje unde le așteaptă 
oamenii.

— Avem un avans de 24 de zile, 
spune inginerul Ioan Lovin, peste 
fata căruia trece ca un fulger de lu
mină soarele reflectat de o fereastră. 
Și-l vom păstra. Vom preda cheile 
apartamentelor cu 24 de zile mai de
vreme. Apoi, după o scurtă tăcere : 
„Că ne iubeam si pînă acum Capi
tala. e de 
ceva cind 
reprezintă 
om măcar
tărui imobil din București va spune 
o vorbă bună despre tine, construc
tor din Bacău. Oricum, noi vom veni 
să vedem ferestrele luminate de la 
blocurile din acest colt al Bucurestiu- 
lui nostru".

la sine înțeles. Dar e alt- 
stii câ o cărticică din ea 
munca ta. că un singur 
din viitorii locatari ai cu-

Partidele disputate în primul tur 
al turneului internațional de tenis de 
la Paris s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Goven (Franța) — Ilie 
Năst.ase (România) 6—4, 2—6. 6—4 ; 

, Soler (Spania) — Smith (Anglia) 6—3, 
6—1 ; Higueras (Spania) — Deblicker 

J (Franța) 6—3. 6—3 ; Protsy (Franța) 
— Pilici (Iugoslavia) 6—1. 3—3 (aban
don).

- Campionatele mondiale de haltere 
au continuat !n orașul vest-german 
Stuttgart cu Întrecerile de Ia catego
ria ușoară. în care victoria a revenit

cinema
• Odlseu și stelele — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, Un rege la New York
— 9 : TIMPURI NOI.
• Hercule in centrul Pămîntului : 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 10,45; 12.45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45, la grădi
nă — 19.30, FAVORIT — 11,15! 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Semurg, pasărea fericirii i FA
VORIT — 9.
• Buzduganul cu trei peceți : 
CAPITOL — 9; 12.30; 16; 19,30. Ia 
grădină — 19. PATRIA — 9: 12.30; 
16; 19.30, EXCELSIOR — 9; 12,30; 
16; 19,30, MODERN — 9; 12,30; 16;
19.30, la grădină — 18,45.
• „Hindenburg” : SCALA — 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,15, FESTIVAL
— 8,45; 11,30; 14,15: 17; 19.45, AU
RORA — 9; 11,45; 14,30: 17.15; 20, 
la grădină — 19.
• Vieți scurte (în cadrul 
filmului din R. P.
RIE — 9; 11,15;
20.30.
• Unde înfloresc 
RIA — 9; 11,15;
20,13. COTROCENI 
15,45; 18; 20,15.
• Adevărata glorie : FEROVIAR
— 9: 12; 16; 19, MELODIA — 8.45; 
11,30; 14,15: 17; 19,45, GLORIA — 
9: 12.30: 16,15; 19.15.
• Iluminare — 9,15; 11,30, O noap
te furtunoasă — 13,45; 16: 18,15;
20.S0 : CENTRAL.
• Spaniole ia Paris : MIORIȚA
— 11; 13.15; 13.30; 17.45 : 20, GRA
DINA TITAN — 19,15, GRADINA 
MOȘILOR — 19,15.

.Zilelor
Polonă”) : EFO- 
13,30; 16; 18,15;

crinii : VICTO- 
13,30; 16.45; 18; 
— 9: 11.15: 13,30;

• PE PRIMUL LOC - 
INFORMAȚIA. Dacă ati « 
pus in situația de a vă limita la 
un singur obiect de uz casnic 
modern, pe care l-ați prefera ?“. 
La această întrebare, formulată 
in cadrul unei anchete efectuate 
de Institutul nipon pentru stu
dierea opiniei publice, la care 
au participat 2 625 de persoane 
in vîrstâ de peste 15 ani, s-au 
primit răspunsuri deosebit de 
semnificative. Astfel, 37 la sută 
din cei interpelați au optat pen
tru televizor, iar 20 la sută au 
declarat că cel mai important 
lucru pentru el sint ziarele. Un 
număr mult mai mic de opțiuni 
au întrunit telefonul, automobi

lul, aparatele electrice de uz 
gospodăresc. De unde rezultă că 
pentm cetățeanul modern pri
mordiale sint mijloacele de in
formare în masă.

• DATELE DEMO
GRAFICE FURNIZATE 
DE O.N.U. arată că, în pe
rioada anilor 1976—1975, în A- 
frica, la 1 000 de locuitori s-au 
născut în medie 47 persoane și 
au murit 20, sporul natural al 
populației fiind de 27 de oameni. 
Cea mai ridicată natalitate s-a 
înregistrat in Niger (52,2 la mie), 
in Zambia (51,5), Togo (50,6), 
Malawi (50,5), iar cea mai mare 
mortalitate în Malawi (26,5), 
Volta Superioară (25,8), Niger

(25,5), Mauritania (24,9). Deose
bit de înaltă este rata mortalită
ții în rîndul copiilor. La 1 000 
de nou născut), mor în primul 
an de viață 259 în Zambia, 229 
in Gabon, 200 în Niger, 190 în 
Imperiul Centrafrican. Din nu
mărul total al locuitorilor Afri
cii. de 401 milioane de oameni, 
doar 6 352 șint trecuti de 60 de 
ani. Prezentînd aceste date, do
cumentele O.N.U. pun în evi
dență că această situație este 
una din gravele consecințe ale 
îndelungatei dominații coloniale, 
a persistenței fenomenelor sub
dezvoltării economice.

• CASA MUZEU 
BRECHT-WEIGEL. Be?e-

sportivului cubanez Roberto Urrutia 
cu un total de 315 kg. rezultat ce 
constituie un nou record mondial. 
Medalia de argint a fost cucerită de 
Serghei Pevsner (U.R.S.S.) — 302,500 
kg. iar cea de bronz a revenit lui 
Zbigniew Kaczmarek (Polonia) —
297.500 kg.

Halterofilii români Alexandru Kiss 
si Virgil Dociu s-au clasat pe locurile 
12 (8 in ierarhia europeană) cu 280 kg 
si. respectiv. 13 (9). cu 277,500 kg. La 
întrecerile acestei categorii au par
ticipat 20 de concurenți.

La stilul „aruncat”, titlul mondial a 
fost ciștigat de Serghei Pevsner —
172.500 kg. (Alexandru Kiss a ocupat 
locul 9. cu 160 kg), iar la stilul 
„smuls”, pe primul loc s-a situat Ro
berto Urrutia — 142,500 kg (nou 
cord mondial).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
DIN 21 SEPTEMBRIE 1977

re-

Fond de cîștiguri : 491 136 Iei plus 
500 000 lei report la categoria A.

Extragerea I : 11 45 26 16 17
Extragerea a II-a : 23 22 20 14 5
Extragerea a III-a : 40 28 24 43 12

’Belgrad. început de septembrie... 
Privesc panorama marelui oraș de 
pe promontoriul ce domină conflu
enta Dunării cu Sava. Pe de o par
te. fortăreața Kalemagdan, care și-a 
împrumutat parcă numele dintr-o 
poveste orientală. De cealaltă parte. 
Novi-Beograd. cu profilurile sale ar
hitectonice modeme, expresie a 
zentului și viitorului capitalei 
vecine și prietene.

Nu este o simplă metaforă 
afirmi că Belgradul 
plică contemporană 
danului. Pentru că 
rat de celfi cu două secole îna
intea erei noastre, denumit apoi de 
romani Sigidunum. a fost de 40 de 
ori complet distrus în lunga sa is
torie și tot de atitea ori s-a ridicat 
din ruine, renăscind din cenușă ca 
pasărea 
doar de 
se filme 
plastică, 
întipărit 
tic al celei din urmă și celei mai 
dureroase distrugeri a Belgradului, 
de urgia fascistă. Dar, după cum 
poate vedea oricine astăzi, după 
eliberare, timpul a căpătat noi di
mensiuni și orașul s-a înălțat in în
tregime nou, simbol viu al edifică
rii Iugoslaviei socialiste.

Belgradul, care in ajunul războiu
lui număra aproximativ 
locuitori, s-a transformat 
tală modernă, cu peste 
locuitori. Două treimi din 
apartamente sint noi. 
amenajate sau refăcute în jur de 350 
de străzi si piețe publice. Numeroase 
raioane și-au schimbat înfățișarea, 
în fostele periferii au apărut cartie
re moderne — Karaburma. Banovo 
brdo. Kanarevo brdo. Harinkovo ba
ra — în care locuiesc zeci de mii de 
cetățeni ai capitalei iugoslave.

Dar cea mat mare și evidentă rea
lizare urbanistică postbelică rămîne 
Novi-Beograd. ridicat de-a lun
gul malului stîng al Savei. Astăzi, 
după 29 de ani de la implantarea 
primului pilon în solul mlăștinos, 
aici îsi au casele 150 000 de belgră-

pre- 
tării
dacă 

re-este o 
a Kalemag- 
orașul du-

Phoenix. Să ne reamintim 
trecutul apropiat. Numeroa- 
documentare. opere de artă 
albume de fotografii ne-au 
în memorie tabloul drâma-

300 000 de 
într-o capi- 
1 300 000 de 
numărul de 

au fost re-

deni. Au fost înălțate un mare nu
măr de edificii publice și culturale, 
printre care sediul Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, clădirea Vecei Executive 
Federale, Galeria de artă modernă, 
școli elementare și medii, numeroase 
magazine, căminul de copii, un cvar
tal aparte constitui.ndu-1 orășelul stu
dențesc. Recent.- s-a terminat edifi
ciul Centrului Congreselor, unde se 
va deschide în curind. reuniunea re
prezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa. Fără îndoia-

însemnări de călătorie 
din R. S. F. Iugoslavia

lă„ alternînd blocurile cu zeci de e- 
taje, din beton, aluminiu și sticlă, 
cu clădirile de numai citeva niveluri, 
arhitectii au reușit să ritmeze supra
fețele și volumele, atribuind acestui 
oraș o frumusețe și o funcționalitate 
inedite.

Dar. dincolo de pulsul viguros al 
vieții citadine, există un dinamism 
interior al Belgradului. Te impresio
nează efervescenta întregii vieți po
litice, economice, sociale și cultura
le. sălile de spectacole înțesate de 
lume. Nu poți să nu remarci 
cu satisfacție că oamenii sint comu
nicativi. voioși, pătrunși ‘de încredere 
în viitorul patriei lor socialiste. Mi 
ș-a părut deosebit de semnificativ 
în acest sens faptul că la un spec
tacol de muzică populară. în timp ce 
se interpreta un cunoscut cîntec de 
partizani, spectatorii aplaudau de 
cite ori versul amintea numele to
varășului Iosip Broz Tito. Era o ma
nifestare plină de sinceritate, a dra
gostei 
cilor ___
dului și statului, 
ca de
Comuniștilor din Iugoslavia, care asi-

si stimei tinerilor și virstni- 
fată de președintele parti- 

’ ‘ fată de politi-
constructie socialistă a Uniunii

gură vitalitate orinduirii instaurate 
prin mari si bine cunoscute jertfe și 
datorită căreia Iugoslavia de azi și-a 
dobindit un loc de cinste in concer
tul națiunilor.

De altminteri, despre vitalitatea 
orinduirii vorbea si arhitectul Miiu- 
tin Kaglavicik, consilier la Institutul 
de urbanism, prezentînd planul „Bel
grad 2000”. Prognozele arată — spu
nea el — că in curind capitala 
R.S.F. Iugoslavia va avea un mi
lion si jumătate de locuitori și șase 
orașe satelit. Oamenii vor trăi in
tr-un puternic centru economic și 
veniturile lor vor crește pînă la 
sfirsitul secolului de patru ori. 
Aceasta va permite să investească 
tot de atitea ori mai mult pentru 
dezvoltarea orașului.

Planul pune un accent deosebit pe 
sistematizarea circulației. Recent a 
început construcția noii gări, ale că
rei legături cu orașul se vor face 
prin pasaje subterane, precum și 
a noului aeroport, care va avea 
o capacitate anuală de tranzit 
de aproximativ 5 milioane de pasa
geri. Se prevede — spunea interlo
cutorul — construirea unui metrou, 
care prin anul 2000 să asigure 90 la 
sută din necesitățile de circulație, 
și a unei autostrăzi circulare. 
Mi s-a vorbit, de asemenea, des
pre proiectele noului port la Du
năre. ale noilor grădini botani
ce și zoologice, ale centrului spor
tiv de la Radno și despre multe alte 
preocupări menite să asigure dezvol
tarea multilaterală a Belgradului, 
ridicarea calității vieții corespunză
tor cerințelor unei metropole mo
derne. Așadar, pentru multă vreme 
Belgradul rămîne orașul din care nu 
se mută constructorii.

Am părăsit capitala, 
vizitat și alte orașe ale 
slavia, avind întipărită 
imaginea unei țări prietene, 
înaintează ferm, cu încredere, pe ca
lea socialismului, făurindu-si in pre
zent viitorul său luminos.

după ce am 
R.S.F. Iugo- 
în memorie 

care

Al. POPESCU

• Orfana : MIORIȚA — 9.
• Corsarul negru : GRIVITA — 
9; 12; 16; 19. TOMIS — 9; 11,45; 
14,30: 17,15; 20. la grădină — 19. 
FLAMURA — 11.30; 15,30; 19.
• Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
• Epidemia : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Pisicile aristocrate — 9,30:
11,30; 13,30: 16, Trei zile și trei 
nopți — 18; 20 : DOINA.
• Nora : BUCEGI — 9,30; 12; 15; 
17.30; 20.
• Explozia : FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Străina : BUZEȘTI — 9; 12;
15,15; 18,30, la grădină — 19. ARTA
— 9; 12; 15,15; 18,30, la grădină
— 19.
• Să nu crezi că nu mai exist : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18; —
• Jaroslaw Dombrowski : 
LEȘTI — 9.
• Necunoscutul din noapte : 
LESTI — 11.45: 14,30; 17.30;
VOLGA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20.
• Prețul vieții : POPULAR — 
15.45; 18: 20.
• Cartea junglei — 9.30; 11,30;
13,30, O scrisoare pierdută — 16: 
19 : FLACĂRA.
• Cenușa : FLOREASCA — 9,30; 
13; 16: 19.
• Oaspeți de
— 16; 18: 20.
• Soarele alb
CEA — 16; 18;
• Micul vrăjitor și marele cinci 
— 9.30: 11.30: 13.30. Salvele Au
rorei — 15.45: 10: 20 : MUNCA.
• Al șaptelea cartuș : PRO
GRESUL - 16: 18: 20.
• Pinocchio — 15,45, Astă-seară
dansăm in familie — 13; 20 : COS
MOS.

• Frații met, păsări călătoare : 
GRADINA LIRA — 20.15.
• Inspectorul și fantoma : 
DINA UNIREA — 19.
• Minie rece : GRĂDINA 
CĂRA — 19,15.
• Judecătorul Fayard zis 
riful” : PARC HOTEL — 19.

GRA-

FLA-

„Șc-

teatre

20,15. 
GIU-

Giu-
20.15,

seară : VIITORUL

al pustiului : PA
SO.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19.30, (sala micâ) : Viata unei fe
mei — 19.30, (sala Atelier) :
Poezie și dans — 19,30.
• Opera Română : Seară de lie
duri. Recital Maria Slătlnaru- 
Nistor — 19.
• Teatrul Mic : Două ore de pace 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Jucătorii de cărți — 
Ursul (premieră) — 19,30.
• Teatrul Glulești : Descăpățina- 
rea — 19,30, (la Muzeul militar 
central) : imn pentru oamenii a- 
cestui pămint — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu” : SiciHai 
na — 19.30.
• Ansamblul artistic 
română” : Bucuroși de
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" 
toria) : Fata babei și 
neagului — 17.

„Rapsodia 
oaspeți —

(sala Vie 
fata moș-

Glasul indienilor americani
la Palatul Națiunilor din Geneva

La sediul O.N.U. din Geneva s-au deschis lucrările Primei Conferințe 
internaționale privind discriminarea indienilor de ne continentul ameri
can. Participă reprezentanți ai indienilor din S.U.A., Canada si dintr-o 
serie de țări latino-americane. Conferința are loc sub auspiciile unui grup 
de organizații neguvernamentale recunoscute de O.N.U., intre care Insti
tutul pentru dezvoltarea dreptului indian. Consiliul international al trata
telor indiene. Consiliul european pentru populațiile indigene ș.a.

Corespondentul agenției FRANCE PRESSE relateazâ din Geneva .

dința de vacanță de la Buckow. 
R.D. Germană, a dramaturgului 
și poetului Bertolt Brecht (1898— 
1956) și a soției sale, comediana 
Helen Weigel, a fost transfor
mată in muzeu. Fotografiile și 
obiectele originale expuse dau 
vizitatorilor o imagine asupra 
vieții și preocupărilor drama
turgului. O construcție din apro
piere, de pe malul laculuj Scher- 
miitzel, a fost transformată în
tr-un. muzeu al teatrului, unde 
pot fi văzute, printre altele, că
ruța din piesa „Mutter Courage",

pusă în scenă de Berliner 
Ensemble, regizată de Brecht și 
în care soția sa a deținut rolul 
de cel mai mare succes din În
treaga ei carieră.

• PETROL SUB PA
LATUL WINDSOR ? Potn- 
vit unui eminent specialist în 
prospecțiuni petroliere, Allen 
Bennison, sub palatul regal 
Windsor, din apropierea Londrei, 
exiștă un adevărat izvor de aur 
negru. Ipoteza se sprijină pe 
faptul câ palatul de pe malul

Dezbaterile au debutat 
intr-o atmosferă pito
rească. Circa 100 de in
dieni iroquezi din Sta
tele Unite, in frunte cu 
bătrinul lor șef in vârstă 
de 103 ani. au traversat 
curțile Palatului Națiu
nilor in sunet de tobe, 
în admirația sutelor de 
funcționari internațio
nali. Era ca 
„western" avind 
vestiți luptători 
cu costume de 
culori vii. brodate 
artă, pălării si haine de 
piele, cu cusături ciuda
te si bijuterii din aroint 
vechi, migălos cizelate. 
Dar iroquezii au venit 
la Geneva — scrie in 
continuare agenția citată 
— pentru a face auzită 
vocea „pieilor roșii" in

Tamisei este așezat pe un dom 
de cretă de la sfîrșitul Cretaci- 
cului, suprapus la rîndul său pe 
o formațiune nisipoasă caracte
ristică pentru zonele cu rezerve 
de petrol. „Chiar dacă acest ză- 
cămînt ar fi mai ușor de ex
ploatat decit cel din Marea Nor
dului, este imposibil să ne ima
ginăm că o companie petrolieră 
ar obține autorizația de a pros
pecta sub palatul Windsor" — a 
declarat un funcționar de la Mi
nisterul englez al Energiei.

• CEAS ASTRONO
MIC LA LICITAȚIE. Luna 
viitoare va fi scos la licitație Ia 
Geneva un ceas astronomic con
struit intre anii 1898 și 1904, fi

intr-un 
ca eroi 
indieni 
lină in 

cu

acest forum internațio
nal. La sfirsitul ceremo
niei, ei au ridicat pum
nul stina. iar delegații 
lor au intrat in sala de 
conferințe pentru a in- 
eepe dezbaterile.

Indienii, care afirmă 
că sint victimele discri
minării si nedreptăților 
din Alaska si Pină la Tara 
de Foc. reprezintă in 
Statele Unite 1 la sută 
din populație si 2.5 la 
sută in Canada. Circa 
trei sferturi din numărul 
lor suferă de subnutriție 
Si soma). _____
în medie de 3 pri 
scăzute decit ale 
lalți compatrioți ai lor.

In America 
există, probabil, 
milioane de indieni, fată 
de 100 de milioane cit

Salariile sint 
mat 

celor-

Latină 
cinci

erau in secolul al XV- 
lea, cind au debarcat pe 
aceste meleaauri con
chistadorii spanioli si 
portughezi. Supraviețui
torii din unele țări se 
plina astăzi că sint pri
vați de drepturi 
și politice.

Luind cuvintul 
drul dezbaterilor. 
Means, fost conducător 
al Mișcării indienilor a- 
mericani, a cerut orga
nizatorilor conferinței, 
intre altele, să recoman
de participarea indieni
lor americani la activi
tățile Națiunilor Unite. 
„-’Pieilor roșii» nu li se 
permite să participe la 
viata comunității inter
naționale. Dar noi sin- 
tem o parte a familiei 
națiunilor" — a ară
tat el.

civile

in ca- 
Russel

ind o adevărată bijuterie in ma
terie. Confecționat din aur și a- 
vind două cadrane, ceasul indică 
ora, ziua, data, luna și anii bi- 
secți, semnul zodiacului, dife
rența de fus orar, răsăritul și a- 
pusul Soarelui și al Lunii. lucea
fărul dimineții și al serii, pre
cum și faza Lunii la un moment 
dat. El emite două semnale so
nore, de intensități diferite, iar 
dimensiunile, in comparație cu 
multifuncționalitatea sa, sint 
mai mult decit modeste — opt 
centimetri in diametru. Cons
truit de Fritz Piguet, un adevă
rat campion Ia concursurile de 
cronometre, ceasul, cu marca 
„Bent S3 Cockspur street, Lon
don", este în bună stare de func
ționare și a fost evaluat la res

pectabila sumă de 250 000 de 
franci.

• NICI O ȘANSA 
PENTRU HOȚI. In Elvetia 
a fost realizat un original pro
cedeu de prevenire a furturilor 
din magazine. Mărfurile au a- 
plicate pe ele mici timbre greu 
de observat și care sint înde
părtate de vînzători cu ajutorul 
unor dispozitive speciale la a- 
chitarea bonului de casă. Dacă 
marfa părăsește magazinul fără 
a fi fost indeDărtate timbrele 
respective, automat se declan
șează — prin inducție — siste
mul de alarmă. Timbrele pot fi 
folosite de la un produs la altul.



LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII VIENTIANE

GENERALE A O N.U.
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

Discursul de deschidere a celei de-a 
32-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. a fost rostit în numele pre
ședintelui sesiunii precedente. Shirley 
Amerasinghe, de ministrul de exter
ne al Republicii Sri Lanka. Shahul 
Hameed.

în discursul rostit după alegerea sa 
ca președinte al actualei sesiuni a

Adunării Generale. Lazar Moisov. ad
junct. al secretarului federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, a 
lansat un 
cooperării 
fășurarea 
împlinirii 
mai bună.
. Referlndu-se la cursa înarmărilor, 
la instabilul statu quo existent între

apel pentru intensificarea 
internaționale, pentru des- 
de noi eforturi în vederea 
aspirațiilor pentru o lume

Republica Socialistă Vietnam 
— membră a O. N. U.

Cuvîntarea reprezentantului României
Adunarea Generală a O.N.U. a 

hotărit in ședința sa inaugurală 
admiterea Republicii Socialiste Viet
nam si a Republicii Djibouti în Or
ganizația Națiunilor Unite, numărul 
statelor membre ale organizației 
atingînd astfel cifră de 149.

Luînd cuvintul în Adunarea Ge
nerală. reprezentantul permanent al 
României la O.N.U.. ambasadorul Ion 
Datcu. a reafirmat poziția tării noas
tre, subliniind că victoria Vietna
mului reprezintă o contribuție de 
mare importantă la lupta generală 
împotriva politicii de dominație, de 
agresiune și dictat, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor de a se dez
volta liber si independent.

Admiterea Republicii Socialiste 
Vietnam în O.N.U., a arătat repre
zentantul român, constituie un act

conform cu aspirațiile ponorului 
vietnamez, care, in decursul istoriei 
sale, a luptat eroic pentru realizarea 
independentei si unității sale națio
nale și care a făcut dovada voinței 
de a lua parte. împreună cu celelalte 
popoare, la activitățile O.N.U.

în prezent, poporul vietnamez, stă
pin pe destinele sale, este angajat 
intr-o operă vastă si complexă de 
reconstrucție a tării pentru lichidarea 
consecințelor grele ale războiului. 
Considerăm de aceea necesar ca. pe 
lingă aceste eforturi proprii; poporul 
vietnamez să beneficieze de asistenta 
comunității internaționale. România 
sprijină în acest sens cererile le
gitime ale Guvernului R. S. Vietnam 
de a primi reparații pentru pagubele 
cauzate de război si de a fi aiutat in 
reconstrucția economică a tării.

0 încununare a luptei poporului

puterile nucleare, situație care are 
drept rezultat o permanentă sporire 
a arsenalelor nucleare si menținerea 
sistemului alianțelor de bloc. Lazar 
Moisov a apreciat că acest sistem nu 
poate duce la o pace mondială sta
bilă si la progrese pe calea soluțio
nării problemelor esențiale ale epocii 
contemporane. Actualei structuri a re
lațiilor internaționale — a spus el — 
trebuie să-i urmeze una nouă, bazată 
pe cooperarea egală între toate na
țiunile și popoarele lumii, pe inde
pendentă si suveranitate, pe comple
ta renunțare a utilizării forței si pe 
soluționarea pașnică a disputelor co
mune. în temeiul unor principii de 
coexistentă general acceptate. în con
struirea unei asemenea structuri a ra
porturilor internaționale. Organizația 
Națiunilor Unite rămîne un instru
ment de neînlocuit si principalul ca
dru de activitate.

în continuare, vorbitorul a deplîns 
faptul că. în prezent, două treimi din 
populația globului trăiesc în condiții 
de înapoiere si stagnare economică, 
zbătîndu-se pentru o simplă subzis
tență. ceea ce constituie una din prin
cipalele surse ale crizelor grave si 
conflictelor ce apar in relațiile eco
nomice internaționale.

Exprimîndu-si preocuparea în legă
tură cu neaplicarea deciziilor O.N.U.. 
vorbitorul a sugerat crearea unui 
mecanism care să supravegheze tra
ducerea în viată a acestora. în ce pri
vește destinderea, care a produs „a- 
numite rezultate", el a apreciat că 
aceasta stagnează si nu a fost extin
să la alte zone ale globului. „O des
tindere globală si durabilă nu poate 
fi realizată fără să fie înregistrate 
progrese în domeniul dezarmării" — 
a subliniat Lazar Moisov.

Tovarășul Kaisone Phomvihane a primit 
pe ambasadorul României

VIENTIANE 21 (Agerpres). — To
varășul Kaisone Phomvihane. secre
tar general al Comitetului Executiv 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, l-a primit pe Tudor 
Zamfira, ambasadorul țării noastre 
la Vientiane.

Tovarășul Kaisone Phomvihane a 
transmis, cu acest prilej, conducerii 
Partidului Comunist Român, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănătate,

succes deplin în dezvoltarea conti
nuă a economiei românești, precum 
Si sincere mulțumiri pentru ajutorul 
acordat de România poporului lao
țian.

Evocînd vizita sa în România, con
vorbirile purtate cu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Kaisone Phomvihane a 
apreciat că Declarația comună, cele
lalte documente semnate la Bucu
rești constituie o bază bună pentru 
diversificarea si lărgirea in viitor a 
relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

O R I E N T U L

vietnamez, o victorie a realismului
și justiției internaționale

Opinia publică din țara noastră 
salută cu cea mai vie satisfacție ad
miterea Republicii Socialiste Viet
nam în Organizația Națiunilor U- 
nite. Hotărirea luată de Adunarea 
Generală la acest început de se
siune confirmă, prin votul marii 
majorități a țărilor membre ale 
O.N.U., recomandarea dată la 20 
iulie de Consiliul de Securitate.

Înălțarea steagului Republicii So
cialiste Vietnam alături de drape
lele celorlalți 148 membri ai orga
nizației reprezintă o importantă vic
torie politică a poporului vietna
mez. o recunoaștere plenară a drep
turilor sale legitime, dobindite prin- 
tr-o luptă îndelungată si eroică 
pentru salvgardarea ființei naționa
le, pentru dezvoltare liberă pe ca
lea progresului, intr-o patrie unită 
Si suverană. Actul primirii R. S. 
Vietnam in O.N.U. are, de aseme
nea, o profundă semnificație inter
națională, marcind un nou succes 
al rațiunii politice, al spiritului de 
justiție pe arena mondială. Este 
bine cunoscut că evenimentul încu
nunează un proces îndelungat, nu 
lipsit de un sir de obstacole si po
ziții în contradicție cu interesele 
normalizării relațiilor internaționa
le, ale destinderii și înțelegerii 
între națiuni.

Asa cum este știut. România s-a 
situat de la început in rindul țări
lor care au militat ferm pentru ad
miterea R. S. Vietnam in O.N.U., 
ca o consacrare a drepturilor sale 
imuabile, in aceasta și-a găsit o 
nouă expresie solidaritatea activă a 
partidului, statului si poporului nos
tru, care, de la inceput si in perma
nență, au fost alături de poporul

vietnamez, au sprijinit activ cauza 
lui dreaptă.

Acțiunea tării noastre in favoa
rea admiterii R.S. Vietnam in 
O.N.U. a fost, totodată, izvorită din 
principiile și telurile fundamentale 
ale politicii sale externe — respec
tul jată de drepturile fiecărui popor 
de a fi deplin stăpin pe destinele 

1 sale, dezvoltarea colaborării intre 
toate statele, creșterea rolului 
O.N.U. ca factor de pace si înțele
gere internațională.

Prin primirea R. S. Vietnam, ca 
Si a Republicii Djibouti, numărul 
statelor membre tțle O.N.U. se ri
dică la 149, ceea ce reprezintă a- 
proape triplarea numărului statelor 
membre in raport cu cel al statelor 
fondatoare — evoluție care ilustrea
ză prin ea insăsi marile schimbări 
care au loc in lume. Reunind 'în 
prezent . cvasiunanimitatea statelor 
lumii, O.N.U. se apropie de realiza
rea unuia din principiile sale di 
bază — universalitatea. Firește, a- 
ceasta nu poate fi concepută numai 
ca număr, ci și in conținut, prin a- 
sigurarea condițiilor ca toate statele 
membre — indiferent de mărime — 
să-si aducă o contribuție cit mai 
substanțială la promovarea telurilor 
păcii si colaborării.

Felicitind călduros poporul viet
namez cu ocazia primirii țării sale 
în O.N.U., poporul român ii urează 
din inimă noi succese in consolida
rea si dezvoltarea cuceririlor sale, 
in construirea socialismului si în
florirea patriei sale unificate, in 
sporirea contribuției la lupta pentru 
o politică nouă, de pace si progres, 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte si mai Sune.

Coretta King, reprezentantă 
a S.U.A. la sesiunea O.N.V.

WASHINGTON. — Coretta Scott 
King, văduva pastorului Martin Lut
her King, asasinat de rasiști în apri
lie 1968, a fost desemnată de pre
ședintele Carter să reprezinte Statele 
Unite, alături de Andrew Young, 
ambasador pe lingă Națiunile Unite, 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U.

Agravarea situației
BEIRUT. — Libanul a făcut cunos

cut la 21 septembrie că Israelul a 
dislocat trupe si blindate peste fron
tiera israeliano-libaneză. pătrunzînd 
în sudul Libanului 
tiile internaționale de presă, 
precizează că unități 
israeliene au intrat in 
Houra si Deir Mimas, 
puțin de 500 metri 
Trapele israeliene și-au extins pozi
țiile si au instalat noi puncte intărite. 
în timp ce forte nalestinene au des
chis focul asupra forțelor mobile 
israeliene.

Este pentru prima dată cînd gu
vernul președintelui Elias Sarkis 
acuză oficial pe israelieni că desfă
șoară operațiuni militare în interio
rul frontierelor libaneze, relevă agen
ția Associated Press.

TEL AVIV. — într-o conferință de 
presă, primul ministru israelian, Me- 
năhem Begin, a declarat, potrivit a- 
-gențiilor 
Iul este 
moment 
generală 
lui".

Această declarație — comentează 
agenția U.P.I. — este prima recu
noaștere a implicării statului israe
lian în luptele din sudul Libanului.

anunță agen- 
care 

ale armatei 
satele libaneze 
situate la mai 
de frontieră.

U.P.I. și Reuter, că „Israe- 
dispus să înceapă în orice 
negocieri pentru o încetare 
a focului in sudul Libanu-

agențiile de presă
Săptămîna filmului româ

nesc la Bonn. La Teatrul muni_ 
cipal din Bonn. Bad Godesberg, s-a 
deschis „Săptămina filmului româ
nesc". consacrată aniversării zilei de 
23 August, cu prezentarea filmului 
„Osânda". Spectacolul s-a bucurat de 
atenția unui public numeros.

Întrevedere. Hua Ku(>-fen' 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, a avut miercuri o 
întrevedere cu Seyni Kountche. pre
ședintele Consiliului Militar Suprem, 
șeful statului Niger.

Lucrările reuniunii la ni
vel înalt a stîngii franceze 
au fost reluate la Paris. Delegațiile 
sînt conduse de Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Co
munist Francez. Francois Mitterrand, 
prim-secretar al Partidului Socialist

Francez, și, respectiv, Robert Fabre, 
președintele Mișcării Radicalilor de 
Stingă.

Convorbiri vietnamezo- 
laOtienO, Duan, secretar gene
ral al C.C. al P. C. din Vietnam, a 
primit delegația militară a R. D. P. 
Laos, condusă de Khamtay Siphan- 
done. vicepremier și ministru al apă
rării naționale, comandant suprem al 
armatei de eliberare, care întreprinde 
o vizită oficială de prietenie în R. S. 
Vietnam.

La Moscovaau avut loc con_ 
vorbiri între Aleksei Kosîghin. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. și Geir Hallgrimsson. pri
mul ministru al Islandei. care se află 
într-o vizită oficială în Uniunea So
vietică. Cele două părți și-au expri
mat dorința de a-si aduce în conti
nuare contribuția la adîncirea proce
sului destinderii internaționale, la în
tărirea securității si extinderea cola
borării pe continentul european.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI 
INTERPARLAMENTAREUNIUNII

în sala 
început 

64-a
SOFIA 21 (Agerpres). — 

„Universiada" . din Sofia au 
miercuri lucrările celei de-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare.

Todor Jivkov. președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
rostit o cuvîntare de salut. în care a 
subliniat importanta participării ac
tive a parlamentelor, a Uniunii In- 

. terparlamentare la promovarea idea
lurilor de pace și progres. în inte- 

, resul păcii și securității internațio
nale.

într-un mesaj adresat conferinței, 
secretarul general al O.N.U.. Kurț 
Waldheim, a relevat rolul Uniunii 
Interparlamentare in rezolvarea pro
blemelor care confruntă omenirea. în

MIJLOCIU
din sudul Libanului

Un comunicat al comandamentului 
suprem, al forțelor armate israeliene 
anunță că miercuri artileria israelia
nă a deschis focul asupra unei zone 
din sudul Libanului, după ce din 
această zonă s-a tras cu rachete asu
pra localității israeliene Safad.

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
dat publicității un raport al observa
torilor O.N.U. in care se arată că in 
perioada 16—19 septembrie, armata 
israeliană a tras numeroase salve de 
artilerie peste linia de armistițiu cu 
Libanul si că avioane militare is- 
raeliene au survolat teritoriul liba
nez. Observatorii au semnalat ințjl- 
trarea. la 18 septembrie, pe teritoriul 
libanez a unor autovehicule si trans
portoare blindate israeliene. încărcate 
cu „persoane neidentificate".

WASHINGTON. — La încheie
rea întrevederii dintre președintele 
Jimmy Carter și Ismail Fahmi, vice
premier și ministru de externe al 
Egiptului, secretarul de stat american 
Cyrus Vance, care a participat la în
trevedere. a lansat din partea S.U.A. 
un apel la încetarea imediată a fo
cului în sudul Libanului,

transmit
Convorbiri mongolo—bul

gare» J"3 Bator s-au încheiat 
miercuri convorbirile dintre președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole. Jambin Batmunh. și . pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. Stanko Todorov, care 
efectuează o vizită oficială de prie
tenie în Mongolia. ~ 
evidențiat existența unor posibilități 
sporite de extindere și adincire a re
lațiilor bilaterale de cooperare.

Convorbirile au

La Ambasada României 
din Luanda 3 avut loc ° con£e- 
rință de presă dedicată prezentării în 
Angola a volumului de versuri ..Sfin
țenia speranței", apartinînd președin
telui republicii. Agostinho Neto. în 
cuvintul său. ambasadorul român. Ion 
Moraru. a subliniat semnificația pu
blicării in România a volumului de 
poezie revoluționară al președintelui 
Agostinho Neto. El a evocat, totodată, 
raporturile de prietenie si solidarita
te militantă româno-angoleze.

Cerințe esențiale în fața reuniunii de la Belgrad

Un comunicat al Consiliului 
Central al O.E.P.

mod deosebit înfăptuirea dezarmă
rii. A fost exprimată convinge
rea că Uniunea Interparlamentară, 
parlamentele vor acționa pentru 
succesul sesiunii speciale a Adulte
rii Generale a O.N.U., din anul 
consacrată dezarmării.

La lucrări participă delegații 
lamentare din România si din 
peste 70 de țări, precum si repre
zentanți ai unor organizații interna
ționale.

Pe ordinea de zi a conferinței sînt 
înscrise probleme privind securitatea 
europeană. înfăptuirea dezarmării, 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, situația din Africa 
australă, dreptul mării. utilizarea 
resurselor de ană si altele.

în cadrul primei sesiuni a Consi
liului Interparlamentar, care s-a 
desfășurat în ziua precedentă, parti
cipants au aprobat în unanimitate 
primirea în organizație a grupurilor 

Emiratele 
Totodată,

1978,

par- 
alto

DAMASC. — Comunicatul dat pu
blicității la încheierea reuniunii 
Consiliului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, desfă
șurată la Damasc cu participarea lui 

' Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., informează 
că au fost examinate cu prioritate 
evoluția situației din sudul Libanu
lui și recenta declarație a Departa
mentului de Stat al S.U.A. in pro
blema palestineană.

în legătură cu primul subiect. în 
comunicat se arată că membrii con
siliului consideră că „acțiunile mili
tare din sudul Libanului, recunoscu
te de Israel și de comunicatele ofi
ciale libaneze, precum și de diferiți 
observatori din regiune, coincid cu 
începerea lucrărilor sesiunii Adună- 

, rii Generale a O.N.U. și constituie o 
încercare de a se crea o situație 
nouă în vederea subminării poziției 
arabe, in general, și a poporului pa- 
lestinean, în special". Documentul a- 
daugă că ..această agresiune are drept 
scop să lovească în procesul de in
staurare a păcii în Liban".

Examinind declarația Departa
mentului de Stat al S.U.A., care re
cunoaște necesitatea ca palestinenii 
să participe la procesul instaurării 
păcii în Orientul Mijlociu, arată co
municatul, Consiliul Central a con
statat că declarația a omis orice re
ferire Ia drepturile naționale ale 
poporului palestinegn, inclusiv la 
dreptul Ia autodeterminare și la con
stituirea unui stat independent con
dus de O.E.P.

naționale din Algeria. 
Arabe Unite și Kenya, 
consiliul a luat în dezbatere încăl
carea drepturilor omului în Chile, 
adontînd o rezoluție in această pro
blemă.

S. U. A
— Guvernul brazilianBRASILIA.

a suspendat ultimele clauze ale a- 
cordului de asistentă militară cr ' 
S.U.A., datind de 25 de ani. desfiin- 
tind comisia militară mixtă ameri 
cano-braziliană si misiunea mixtă 
navală a celor două țări — anunță 
agenția U.P.I. Măsura braziliană, co
mentează agenția citată, se datoreSte 
faptului că Congresul S.U.A. a con
diționat acordarea oricărui ajutor 
militar de asa-zisa problemă a drep
turilor omului în țările care bene
ficiază de acest ajutor, inclusiv Bra
zilia. „Brazilia refuză orice ajutor 
militar care depinde, direct sau in
direct. de examinarea de către orga
ne ale unui guvern străin a unor pro
bleme care, prin natura lor. sînt de 
competenta exclusivă a guvernului 
brazilian" — se precizează într-o 
notă a Ministerului Afacerilor Ex
terne al acestei țări.

în document se precizează că Bra
zilia dorește să aibă cu S.U.A. relații 
bazate pe „respectarea tradițională a 
principiilor neamestecului reciproc în 
treburile interne".

Tendințe în evoluția consumului și prețurilor 
la carnea de bovine in unele țări capitaliste
Date apărute recent în publicații 

specializate — Fas-Usda ..Foreign 
Agriculture". ..Marche International 
des Viândes et Derives". „VWD Vieh 
und Fleisch" — indică tendința de 
stagnare la consumul de carne de 
bovine in principalele țări capitaliste. 
Deosebit de semnificativă este. în 
acest sens, situația din țările Pieței 
comune. în care consumul de carne 
de bovine se menține constant in ul
timii șapte ani. la 25 kg pe cap de 
locuitor. în unele cazuri, cum este 
cel al Japoniei, unde consumul total 
de carne era în 1975 de 23 kg 
locuitor, consumul de came de 
vine este de numai 4 kg.

La această situație contribuie
măsură hotăritoare creșterea prețului 
la carnea de bovine. Astfel. în peri
oada 1971—1977, preturile de vinzare 
cu ridicata au crescut în S.U.A. cu 
30.8 la sută, in țările Pieței comune 
cu 109,8 la sută, iar în Japonia cu 
172 la sută.

La preturile cu ridicata se adaugă 
o serie de impozite si cheltuieli co
merciale care influențează, de aseme
nea. creșterea preturilor de vinzare 
cu amănuntul. Astfel, la începutul 
acestui an. preturile plătite de con
sumator pentru un kg de carne de 
vită. Ia principalele sortimente, erau 
următoarele :

pe 
bo-

în

Orașul
Mușchi 

(dezosat) 
dolari/kg

Antricot 
(dezosat) 
dolari/kg

Bonn 9,57 6,89
Bruxelles 9,29 4,88
Copenhaga 11.67 5,34
Paris 6,85 3,80
Roma 7.14 5,72
Stockholm 12,18 7,35
Haga 9.19 5,51
Tokio 23,36 14,55

Atrage atenția, din acest tabel, pe 
de o parte nivelul general ridicat al 
preturilor cu amănuntul, ceea ce ex
plică în bună măsură si tendința de 
stagnare 
duse, cit 
sensibile 
rite țări.

a consumului la aceste pro- 
si diferențele deosebit de 
de preț existente între dife-

'F Elaborarea unui program de măsuri concrete privind 
dezangajarea militară și dezarmarea în Europa

„Ne pregătim să participăm la reuniunea de la Belgrad cu hotărirea 
de a face totul pentru a contribui la impulsionarea colaborării econo
mice, tehnico-științifice, culturale între statele europene, dar mai cu sea
mă pentru a se trece la dezangajarea militară a continentului nostru, 
fără de care nu se poate concepe înfăptuirea unei reale securități, a pă
cii în Europa și în întreaga lume".

NICOLAE CEAUȘESCU
înscriindu-se ca un jalon important 

în procesul amplu de edificare a 
securității in Europa, reuniunea de la 
Belgrad, care iși va începe în curind 
lucrările, este chemată să im
pulsioneze înfăptuirea hotărîrilor 
Conferinței de la Helsinki, să eviden
țieze căi concrete și noi măsuri efec
tive pentru statornicirea pe conti
nent a unui climat fecund și a unor 
noi relații interstatale, de natură să 
asigure dezvoltarea liberă, de sine 
stătătoare, a fiecărei națiuni europe
ne, prosperitatea ei, progresul ge
neral.

în acest sens, însăși ordinea de zi, 
asupra căreia s-a convenit în cadrul 
întîlnirii pregătitoare, a prevăzut ca 
la reuniune să fie examinate proble
mele ameliorării securității și dez
voltării cooperării, ca și ale adîncirii 
în viitor a destinderii, punindu-se 
astfel in evidență, în lumina Actu
lui final — conceput ca un tot uni
tar — caracterul complementar al 
aspectelor politice, economice, cultu
rale și militare ale procesului de edi
ficare a securității europene.

Militînd activ și perseverent pentru 
edificarea unei securități europene 
reale, sub toate aspectele, pronun- 
țîndu-se ferm pentru ca la Belgrad 
să se ajungă la acorduri cît mai 
substanțiale în ce privește dezvolta
rea cooperării economice, tehnico- 
științifice, culturale, inclusiv pentru 
soluționarea unor probleme de ordin 
umanitar. România atribuie o însem
nătate deosebită abordării frontale a 
problemelor de ordin militar, care să 
se materializeze in măsuri și acțiuni 
concrete pe linia dezangajării mili
tare și dezarmării pe continent.

Accentul deosebit, prioritatea pe 
care partidul și statul nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu le

atribuie preocupărilor în acest do- 
ntetriu decurg din rațiuni politice 
evidente.

Este cunoscut și dovedit de nu
meroase fapte că destinderea care 
s-a conturat iii., Europa ca rezultat al 
marilor prefaceri revoluționare, so
ciale și naționale, al schimbării ra
portului mondial de forțe, este abia 
la început ; cursul ei este încă fragil 
și nu lipsesc forte care inten
ționează să-1 pună în pericol 
— tocmai de aceea .fiind dece- 
sar să se acționeze cît mai hotărit 
pentru consolidarea rezultatelor ob
ținute pînă acum în lupta pentru 
afirmarea principiilor colaborării, 
securității și păcii. Aceasta implică 
însă, ca un imperativ major, eli
minarea definitivă a instrumentelor 
prin care se exercită politica de forță 
și presiuni — armele, precum și a 
unor factori care au generat, mențin 
și alimentează în permanență neîn
crederea între state și insecuritatea 
internațională, cum sint menținerea 
bazelor si a trupelor pe teritorii 
străine, blocurile militare.

între destinderea politică și intensi
ficarea curse; înarmărilor există o 
evidentă incompatibilitate ■; ele sint 
procese care se resping reciproc. 
Sporirea continuă a potențialului 
militar al statelor duce nu la 
diminuarea, ci la creșterea perico
lelor pentru pace. Poate oare să fie 
vorba de o reală destindere, de con
diții favorabile de colaborare paș
nică în momentul în care pe conti
nentul european continuă să fie con
centrate fată în față cele mai mari e- 
fect-ive militare, insumind peste 8 mi
lioane de oameni, cînd la dispoziția 
lor se află peste 23 000 de avioane de 
luptă, 4 500 nave de război. 14 000 tu

nuri și circa 10 000 de încărcături 
nucleare tactice ? Cit timp Europa va 
fi continentul cel mai înarmat și în 
arsenalele sale vor continua, să se 
acumuleze stocuri de arme nucleare 
și convenționale, securitatea popoa
relor continentului va rămîne, evi
dent, doar un deziderat.

Se susține uneori că desfășurarea 
în continuare a cursei înarmărilor 
este determinată de necesitatea asi
gurării echilibrului necesar între ni
velul de înarmare al diferitelor state. 
Firește, echilibrul este necesar pen
tru a se evita tentația unor cercuri 
agresive spre aventuri militare. Dar, 
în condițiile continuării cursei înar
mărilor, un asemenea echilibru este, 
în mod inerent, fragil și, ca atare, 
se poate rupe, provocind, implicit, 
neîncredere și încordare. Așa cum 
arăta tovarășul^ Nicolae Ceaușescu. 
apare mult mai logic ca echilibrul 
militar să se realizeze nu prin spori
rea, ci prin reducerea înarmărilor, 
prin dezangajare militară pe conti
nent.

Aceasta va contribui, inevitabil, la 
diminuarea pericolului de război ; în 
același timp, vor fi reduse și posibi
litățile materiale de promovare a po
liticii de forță și amenințare cu 
forța, de intimidare a popoarelor, 
care decurg din existența armelor 
moderne, locul suspiciunilor va fi 
luat treptat de încredere și colabo
rare.

în sensul opririi cursei înarmări
lor pledează nu numai conside
rentul pericolului de război, ci 
și factori economici și umanitari. 
Lipsa de încredere pe care o gene
rează înarmările nu poate decît să 
frîneze dezvoltarea colaborării în do
meniile economic, cultural, tehnico- 
științific, afectînd ceea ce s-a reali

zat pozitiv pe aceste planuri. în 
plus, cheltuielile militare, care apasă 
ca o grea povară pe umerii tuturor 
popoarelor, reprezintă unul din fac
torii principali ai fenomenelor de 
inflație, șomaj, criză, cu consecințe 
atît de grele pentru oamenii muncii 
din țările capitaliste. Astfel, în re
ducerea înarmărilor sînt interesate 
masele populare din țările europene, 
nemaivorbind de faptul că, prin a- 
ceasta, s-ar elibera fonduri impor
tante care ar putea fi destinate 
soluționării problemelor acute ale 
subdezvoltării pe. glob, a căror persis
tență generează și ele tensiune și 
primejdii pentru pace.

Pornind de la aceste considerente» 
România s-a situat permanent pe 
poziția că destinderea politică poate 
dobindi o bază trainică numai dacă 
este completată prin destindere mili
tară, că realizarea unei securități și 
păci reale și trainice pe continentul 
nostru presupun și reclamă cu nece
sitate adoptarea de măsuri concrete 
și ferme de dezangajare militară și 
dezarmare.

După cum se știe, acest principiu 
esențial pentru cauza securității eu
ropene a fost consacrat de Actul fi
nal de la Helsinki care relevă nece
sitatea unor „măsuri efective care, 
prin scopul și natura lor. să consti
tuie pași către realizarea în final a 
dezarmării generale". în mod concret 
însă, dat fiind că în condițiile de 
atunci un consens mai larg nu s-a 
putut realiza, documentul nu a pre
văzut, în cadrai măsurilor destinate 
să promoveze încrederea și stabilita
tea. decit cite va măsuri minimale, 
cum ar fi notificarea manevrelor mi
litare și schimbul de observa
tori la asemenea acțiuni. Fără a 
subestima cîtuși de puțin însemnăta
tea unor astfel de măsuri, se poate 
afirma că timpul scurs de la sem
narea Actului final a demonstrat in
suficiență acestora. Ar fi greu de 
sdus că în intervalul de la 
semnarea Actului de la Helsinki, 
încrederea și stabilitatea în Europa 
au sporit, în condițiile în care noi 
acorduri ne linia dezangajării si dez
armării nu au mai fost încheiate. 
După cum se știe, nici discuțiile 
purtate în ultimii ani în cadrul Con

ferinței pentru dezarmare de la Ge
neva, nici negocierile de la Viena 
privind reducerea forțelor urmate și 
armamentelor în Europa centrală 
n-au dus la înțelegeri corespunză
toare, cu efecte practice. în schimb, 
în același răstimp, cursa înarmărilor 
a continuat și s-a intensificat ; to
talul cheltuielilor militare ale țărilor 
participante la Conferința general- 
europeană a atins un nivel record ; 
declarații și comunicate oficiale au 
făcut cunoscute în ultimul timp pla
nuri de întărire a forțelor N.A.T.O. 
și .de înzestrare a lor cu tehnică mi
litară modernă din ce* in ce mai per
fecționată, inclusiv bomba cu ne
utroni. Toate acestea nu pot decît 
să sporească îngrijorarea popoarelor, 
confirmînd cerința lor imperioasă de 
a se acționa cu hotărîre pentru în
făptuirea dezangajării militare și 
dezarmării în Europa. Reuniunea de 
la Belgrad nu poate ignora această 
cerință ; ea poate și trebuie să mar
cheze un pas înainte în eforturile de 
stăvilire a cursei înarmărilor și de 
înaintare pe calea dezangajării și 
dezarmării in Europa.

Sînt cunoscute propunerile pe care 
România, în concordanță cu progra
mul cuprinzător și realist de dezar
mare adoptat de Congresul al XI-lea, 
le preconizează în scopul realizării 
dezideratelor dezangajării și dezar
mării pe continentul nostru. Pe a- 
ceastă linie se înscrie propunerea ca 
toate statele participante la Confe
rința general-europeană să-și asume 
angajamente ferme privind reduce
rea bugetelor militare. desfiin
țarea bazelor si retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state, reducerea treptată a armatelor 
naționale, crearea de zone de pace și 
colaborare, lipsite de arme nucleare. 
Acelorași teluri le răspunde iniția
tiva cuprinsă în Declarația sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, adoptată cu prilejul 
consfătuirii de la București din no
iembrie 1976. privind încheierea între 
statele participante la Conferința ge
neral-europeană a unui Tratat refe
ritor la nefolosirea primele unul îm
potriva altuia a armelor nucleare.

însemnătatea măsurilor pentru a 
căror adoptare acționează țara noas

tră constă în aceea că transpunerea 
lor în viață ar contribui la progresul 
destinderii, la stăvilirea cursei înar
mărilor și eliberarea unor importante 
fonduri irosite in acest scop, la sti
mularea încrederii și crearea condi
țiilor pentru desființarea blocurilor 
militare, netezind drumul sore dez
armarea generală si nucleară si fa- 
vorizînd, totodată, cooperarea pe 
plan politic, economic și în alte do
menii, spre binele popoarelor și al 
păcii.

Este semnificativ că necesitatea 
imperioasă de a se folosi prilejul 
reuniunii de la Belgrad pentru tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare este relevată de numeroși oa
meni politici realiști. Astfel, pre
ședintele subcomitetului pentru con
trolul înarmărilor din Bundestagul 
vest-german. scria recent că lu
crările reuniunii de la Belgrad 
trebuie „să se concentreze asupra 
domeniului militar", devenind „o le
gătură indispensabilă intre prima 
fază a politicii de destindere ?i cea 
de-a doua fază, cea a limitărilor con
crete ale armamentelor și a acordu
rilor cu privire la dezarmare... Nu 
există nici o alternativă responsabi
lă la continuarea politicii de destin
dere. Dar dacă prin această politică 
nu se reușește să se țină în frîu dez
voltarea armamentelor, s-ar putea ca 
în următorul deceniu să nu mai 
avem capacitatea de a le controla. 
Aceasta este principala primejdie ce 
trebuie eliminată".

Reuniunea de la Belgrad va răs
punde așteptărilor popoarelor în mă
sura în care participanții, privind 
cu luciditate și realism realitățile 
vieții internaționale, vor acționa ferm 
pentru a se trece în modul cel mai 
hotărit și mai urgent la măsuri practi
ce. concrete, de dezangajare si dez
armare ne continent. în ce o pri
vește, așa cum relevă în permanen
ță conducerea partidului și statului 
nostru, România nu-și va precupeți 
eforturile pentru ca, în strînsă cola
borare cu ceilalți participanți, să se 
obțină în acest domeniu progrese 
reale, de natură să promoveze destin
derea și securitatea, potrivit interese
lor și aspirațiilor tuturor popoarelor.

Ion FINTINARU

ITALIA

Condamnare fermă 
a atentatelor teroriste
ROMA 21 (Agerpres). — Liderii po

litici italieni si diferite organizații 
și-au exprimat indignarea în legătură 
cu atentatul comis împotriva ziaris
tului Nino Ferrero de la cotidianul 
„I’Unitâ". organul Partidului Comu
nist Italian, grav rănit de focuri de 
armă, si cu un alt atentat soldat cu 
explozia unei bombe la sediul ziaru
lui „La Stampa", informează agenția 
italiană de presă A.N.S.A.

Exprimînd solidaritatea partidului 
cu ziaristul de la „TUnită", victimă a 
atentatului, secretarul general al 
P.C.I.. Enrico Berlinguer. a arătat că 
„toți comuniștii si democrații italieni 
condamnă acest nou act criminal care 
poartă semnătura dușmanilor institu
țiilor democratice, a dușmanilor or
ganizațiilor oamenilor muncii si ai 
libertății presei".

Secretarul national al Partidului 
Democrat-Crestin. Benigno Zaccagni- 
ni. condamnă la rindul său atentatele 
comise „la adresa spiritului demo
cratic și antifascist".

în mesajul Federației P.C.I. din 
Torino, se subliniază necesitatea mo
bilizării tuturor energiilor pentru a- 
părarea democrației.

După cum s-a anunțat, atentatele 
au fost revendicate de organizația 
teroristă italiană ce se autointitulează 
„Acțiunea revoluționară".

Conferința mondială 
asupra energiei

ISTANBUL 21 (Agerpres). — „Ță
rile în curs de dezvoltare, unde tră
iesc trei sferturi din populația lumii, 
utilizează doar 15 la sută din ener
gia produsă pe plan global", se arată 
într-un raport prezentat în cadrul 
dezbaterilor Conferinței mondiale 
asupra energiei. în curs de desfășu
rare la Istanbul. în document se 
apreciază, pe de altă parte, că este 
de așteptat ca pînă în anul 2020 con
sumul de energie să sporească de 
trei sau chiar patru ori. Ca urmare, 
penuria de combustibil clasic va 
trebui suplinită cu alte surse de 
energie, între care energia nucleară 
ar urma să asigure 57 la sută din 
producția de energie a anului 2020. 
Se remarcă faptul că importanta 
cărbunelui ca una din sursele de 
energie a sporit în ultimii ani.
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