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Incepind de azi, 1 octombrie

NOI CATEGORII DlE OAMENI Al MUNCII
BENEFICIAZĂ UE SPURIREA RETMTIIIDR

lucrătorii din industria metalurgiei Creșterea medie a retribuției tarifare nete

neferoase si a produselor 
din substanțe abrazive, 

din cărbune si grafit
Potrivit prevederilor din Progra

mul partidului de creștere mai ac
centuată a nivelului de trai al po
porului în acest cincinal, incepind 
dc azi. 1 octombrie, un nou detașa
ment al clasei muncitoare — anga- 
jații din industria metalurgiei nefe
roase și din industria produselor din 
substanțe abrazive, din cărbune Ș> 
grafit — beneficiază dc majorarea 
retribuțiilor. Conform programului, 
în prima etapă de majorare, de la 
1 octombrie, s-a prevăzut ca retri
buția tarifară netă din aceste sectoare 
ale economiei naționale să se majore
ze, în medie, cu 18,8 la sută, urmind 
ca pe ansamblul cincinalului, 
etapa a dou.a de majorare 
rioada 1979—1980. creșterea 
retribuției să ajungă la 33 
— unul din cele mai mari 
de majorare a retribuțiilor 
nomie în actualul cincinal. Este o 
dovadă concreta a prețuirii de care 
se bucură din partea societății oame
nii muncii din aceste sectoare eco
nomici?. care dau tării atit. de pre
țuitul metal alb — aluminiul — cuprul 
St celelalte metale neferoase, produsele 
abrazive, cărbunoase și cele pe bază 
de grafit. Cea mai mare parte din 
industria metalurgică neferoasă este, 
de altfel, rodul politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării, mari
le combinate de aTumină de la Oradea 
și Tulcea. ca și cel de aluminiu de la

după 
din pe- 
medie a 
la sută 

procente 
din eco-

so-

eco- 
me-

Slatina fiind construite in anii 
cialismului.

Ca si în celeilalte ramuri ale 
nomiei naționale, si în industria
talurgiei neferoase si a produselor 
din substanțe abrazive, din. cărbune 
si grafit au avut loc în ultimii ani 
importante perfecționări ale proce
sului de producție, a fost luată o 
serie de măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă si viată, s-au 
construit numeroase locuințe, s-a 
lărgit, dotarea social-edilitară si cul
turală a localităților respective.

Semnificativ pentru grija ce o poar
ta partidul si statul nostru oamenilor 
muncii din noile combinate si intre- 
prinderi alo metalurgiei neferoase 
este si faptul că in cadrul actualei 
majorări a retribuțiilor s-a asigurat 
trecerea retribuțiilor lucrătorilor din 
această ramură la o rețea 
superioară. aljjndu-se la 
..siderurgie B". în acest fel 
fit sensibil coeficienții de
zare a retribuțiilor, in actualul cin
cinal aceștia urmind să fie cuprinși 
între 1.125—1,410. 
1.050—1.297 — cit 
majorare. Astfel.
între retribuțiile lucrătorilor din ra
mura „siderurgie B" si cei din me
talurgia neferoasă existau diferente 
Ia retribuție cuprinse între 39 si 132 
lei. începind de azi. 1 octombrie, a- 
ceste diferente dispar.

în cadrul majorărilor ce se aplică

tarifară 
rețeaua 

s-au mă- 
ierarhi-
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cincinalului | iț ii

ETAPA I
de la 1 octombrie 1977

118,8

u
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fată de numai 
erau înainte de 
dacă pină acum

C©'
începind de azi se reflectă puternic 
unul din principiile de bază ale sis
temului de retribuire din econdmia 
noastră, anume principiul echității 
socialiste. S-au prevăzut astfel 
creșteri mai substanțiale nentru cei 
ce muncesc direct in producție, care 
realizează valori materiale. Bunăoară,

în timp ce retribuțiile personalului 
T.E.S.A. se majorează. în prima eta
pă, cu 15,4—16,4 la sută, retribuțiile 
muncitorilor din cele două ramuri — 
metalurgia neferoasă si industria 
produselor din substanțe abrazive, din
(Continuare in pag. a IlI-a)

MINERII VĂII JIULUI SE ANGAJEAZĂ:

„Vom recupera restanțele, vom îndeplini
planul în cele mai bune condiții, 

vom da țării cit mai mult cărbune!“
TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în ziua de 30 septembrie a.c. a 
avut loc plenara Comitetului munici
pal Petroșani al P.C.R. cu activul de 
partid din întreaga Vale a Jiului, 
care a analizat .și dezbătut sarcinile 
ce revin organelor și organizațiilor 
de partid, de masă și obștești, con
siliilor oamenilor muncii din între
prinderile miniere pentru realizarea 
integrală a indicatorilor de plan pe. 
acest an și întregul cincinal, in lu
mina indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei 
întreprinse in Valea Jiului și a cu- 
vin țărilor rostite la recentele consfă
tuiri de lucru de la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
do puternică insuflețire, a fost adop
tată o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, in care se 
spune :

Activul de partid, in numele tutu
ror comuniștilor din bazinul carboni
fer al Văii Jiului vă raportează, sti
mate tovarășe secretar general, că in 
scopul îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe șnul 1977 și recuperării restanțe
lor înregistrate in producția de căr
bune s-au asigurat măsuri tehnice și 
organizatorice pentru desfășurarea

normală a activității de producție în 
condițiile programului de lucru in 
patru schimburi, îmbunătățirea pro
gramului de mecanizare a minelor 
pentru perioada 1976—1980, redistri
buirea la lutrări direct productive in 
subteran a unui număr important de 
muncitori din sectoarele auxiliare, 
constituirea de echipe specializate 
care să efectueze lucrări in subteran, 
dc montaj, întreținere și reparație 
a utilajelor, prestarea in activități 
direct productive a cel puțin 50 la 
sută din timpul de lucru al perso
nalului tehnico-ingineresc din servi
ciile tehnice si tehnologice ale uni
tăților miniere. Au fost luate măsuri 
de realizare a hotăririi Congresului 
consiliilor oamenilor muncii cu pri
vire la reducerea personalului teh
nic, economic, de specialitate și ad
ministrativ. prin raționalizarea acti
vității acestuia, realizindu-se astfel 
prezența lui in sectoarele de pro
ducție.

Exprimindu-se sentimentele dc re
cunoștință . si satisfacție ale tuturor 
locuitorilor din Valea Jiului — ro
mâni. maghiari si germani — in tele
gramă se adresează din toată inima 
conducerii 
tovarășului 
călduroase 
deosebită si

partidului
Nicolae

mulțumiri pentru grija 
permanentă fată de ridi-

si statului,
Ceaușescu,

carea nivelului de viată al mineri
lor tării — detașament de frunte al 
clasei noastre muncitoare — al ce
lorlalte categorii de oameni ai mun
cii, al întregului popor.

Vă informăm, se arată în continua
re, că au fost materializate indica
țiile dumneavoastră cu privire la îm
bunătățirea activității de comerț și 
aprovizionare a populației cu produ
se agroalimentare si industriale, per
fecționarea activității in domeniul 
asistenței medico-sanitare. Se înfăp
tuiesc măsurile indicate privind dez
voltarea bazei materiale a jnvăță- 
mîntului și culturii, a condițiilor de 
odihnă si recreare a oamenilor 
muncii.

în încheiere, in telegramă se spu
ne : Vom milita cu toată consecven
ța si responsabilitatea pentru a asi
gura întărirea in continuare a rolului 
de conducător al organizațiilor de 
partid, sporirea mai accentuată a ca
pacității de mobilizare a maselor la 
infăptuirea sarcinilor ce le revin, la 
îndeplinirea in cele mai bune con
diții a planului, pentru a da tării cit 
mai mult cărbune si de calitate su
perioară. sporind astfel contribuția 
noastră la dezvoltarea rapidă a eco
nomiei naționale, la înaintarea 
României pe calea progresului și ci
vilizației comuniste.

Acum, cind cu fiecare zi soarele răsare mai tirziu și apune mai devreme, 

se inzecește valoarea fiecărei ore de lucru:

TREBUIE INTENSIFICATĂ RECOLTAREA
• STADIUL LUCRĂRILOR • RAIDUL NOSTRU PE OGOARELE BRĂILENE 

ÎN PAGINA A III-A

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
a primit delegația Partidului Comu
nist Portughez, condusă de tovarășul 
Octavio Pate, membru al Comisiei 
Politice, secretai- al C.C. al P. C. 
Portughez, care, la invitația C.C. ai 
P.C.R.. face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei și Iosif Banc, membri 
supleaiiți ai Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretari ai C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Americo Leal și Aboim Ingles, 
membri ai C.C. al P.C. Portughez.

Tovarășul Octavio Pato a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc din partea 
C.C. al P.C.P. și a tovarășului Alvaro 
Cunhal, sepretar general al P. C. 
Portughez. împreună cu cele mai 
bune urări de succes in activitatea 
pe care o desfășoară in fruntea 
partidului și statului, pentru înde
plinirea hotăririior Congresului al 
XI-lea al P.C.R.. pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se_transmită 
secretarului general ‘ ~
tughez, 
ducerii

Por- 
celorlalți membri ai con- 

_____ partidului, tuturor comu
niștilor portughezi un cald salut 
de prietenie, si urări de succes in 
lunta pentru apărarea intereselor oa
menilor muncii, pentru consolidarea 
democrației si a independentei de 
stat.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității si reocupărilor celor doua 
nartide. asupra dezvoltării relațiilor 
dintre P.G.R. si P.C.P.. dintre Roma
nia Si Portugalia, precum si asupra 
unor probleme actuale ale vieții in
ternaționale. ale mișcării comuniste 
si muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a re- 
afirinat solidaritatea comuniștilor, a

al P. C. 
membri 

tuturor 
un cald

intregului Dopor român, cu activita
tea Partidului Comunist Portughez, 
a celorlalte forte politice democra
tice si progresiste din Portugalia. în 
lupta lor pentru apărarea si conso
lidarea cuceririlor Revoluției din 25 
aprilie 1974, a principiilor democra
tice înscrise în Constituția Republi
cii. pentru dezvoltarea procesului 
democratic, pentru înaintarea Portu
galiei pe calea 
greșului social.

Conducătorul 
a dat o înaltă._______  _________
obținute de ponorul român, sub con
ducerea partidului său comunist, in 
dezvoltarea economiei, științei si 
culturii.. in ridicarea nivelului de 
trai, material si spiritual, al oame
nilor muncii.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție dezvoltarea 
rodnică a relațiilor de prietenie, co
laborare si solidaritate militantă din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist Portughez, care 
slujește dezvoltarea raporturilor din
tre cele două țări și popoare, cauzei 
unității mișcării comuniste si mun
citorești internaționale.

S-a relevat, de comun acord, ho- 
tărirea ambelor partide, de a acționa 
pentru dezvoltarea raporturilor bune 
de colaborare, ne multiple planuri, 
dintre România si Portugalia, cores
punzător intereselor celor două po
poare. ale cauzei păcii si înțelegerii 
internaționale.

Cele două partide au. exprimat ho- 
tărirea de a acționa pentru edificarea 
unui sistem trainic de securitate si 
cooperare in Europa și au subliniat 
importanta ne care o are in. acest 
sens apropiata reuniune de la Bel
grad chemată să dea un nou impuls 
înfăptuirii integrale a prevederilor si 
principiilor Actului final al Confe
rinței de Xa Helsinki, pentru reali
zarea unor progrese reale pe calea 
dezangajării militare si dezarmării pe 
con tin entul european.
' A tost reliefată necesitatea instau-

independentei si oro-
delegației portugheze 
apreciere rezultatelor

rării unei noi ordini economice in 
ternaționale care să ducă la lichi
darea subdezvoltării in lume, să 
asigure progresul si bunăstarea fie
cărei națiuni si in primul rind ale 
popoarelor din țările rămase în urmă 
din punct de vedere economic.

în cursul schimbului de păreri s-a 
exprimat, de asemenea, solidaritatea 
si sprijinul P.C.R. si P.C.P. față de 
popoarele si mișcările care luptă 
pentru eliberare si independentă na
țională. împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului, 
a politicii de apartheid si de discrir 
minare rasială, pentru dezvoltare 
de sine stătătoare pe calea progre
sului economic si social.

Cele două partide și-au exprimajt 
hotărirea de a-si aduce. în. continua
re. contribuția la restabilirea si fău
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești, în spiritul marxism- 
leninismului si solidarității interna
ționale pe baza egalității in drep
turi. a respectării independentei fie
cărui partid, a dreptului de a-șî 
elabora și înfăptui propria linie po
litică, tactica si strategia, in confor
mitate cu condițiile si realitățile 
concrete in care acționează. Totoda
tă. ele au subliniat necesitatea in-, 
târârii solidarității dintre toate for
țele democratice si progresiste, anti- 
imperialiste. in lupta comună pentru 
triumful ideilor păcii, libertății, in
dependenței si înțelegerii între po
poare, ale democrației si progresului 
social.

S-a apreciat, de comun acord, câ 
vizita delegației P.C.P. in România, 
convorbirile care s-au desfășurat, cu 
acest prilej, intr-o atmosferă tovă
rășească de respect si înțelegere re
ciprocă. constituie o nouă contribuție 
la dezvoltarea raporturilor de prie
tenie, colaborare si solidaritate din
tre cele două partide, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, ale 
cauzei păcii si socialismului./

Edward Heath,
Britaniifost prim-ministru al Marii

Tovarășul Jf i c o 1 a e Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe Edward Heath, per
sonalitate de frunte a Partidului

Anotimpul cărților
in

i-a

Vorbind despre vre
mea potrivită a fiecă
rui lucru si a fiecărei 
acțiuni omenești. Un 
scriitor al secolului 
nostru spunea că este 
un timp cind se aleg 
semințele, dar vine și 
timpul cind te bucuri 
de culesul roadelor ; 
că este un timp pen
tru creație și unul pen
tru bucuria creaturii. 
Și așa mai departe.

Ne îngăduim a-i 
continua gindul și a 
adăuga Că există si un 
timp al cărții, un timp 
al trudei și unul al 
bucuriei. O primăvară 
a semănatului și ger
minației gindurilor si 
a lucrării fertile, a 
mintii se întregește și 
dă rod intr-o toamnă a 
culesului, a plenitudi
nii cuvîntului 
și doldora de 
sensului, ca un ___
copt. Fiecare carte are 
in acest anotimp bo
gat. de aur. al toamnei 
românești, in zilele 
culesului, luminile și 
culorile blinde, dulci 
ale roadelor așezate pe 
polițe in cămările 
parfumate. Galbene, 
roșii, liliachii, brumate 
adesea sub învelișul 
lor protector de celo
fan. cărțile așteaptă, 
cu provizia lor de pu
teri pentru minte si 
inimă, 
tră. Și 
nu va

Ca 
jerbe de culoare, DE
CADA CĂRȚII ROMA
NEȘTI. impămînteni- 
tă la noi asemenea 
unui bun obicei colec
tiv, in acești ultimi 
ani, aduce in librări
ile din București si 
din toată tara, in bi
bliotecile orașelor și 
satelor si județelor, 
noutățile editoriale din 
toate domeniile. în ex
pozițiile de carte be
letristică. social-politi- 
că. științifică, tehnică, 
de artă ctc.. care se 
vor întilni la fiece pas. 
fiindcă standurile vor 
pătrunde peste tot cu

rotund 
sevele 

fruct

alegerea noas- 
aceasta știm că 
întîrzia.
o explozie în

prezenta lor ispititoa
re. cititorii vor regăsi 
cărțile pe care le do
resc. pe care le-au 
văzut semnalate in 
presă ori la televiziu
ne. Ca de obicei, se 
vor organiza pasionan
tele intîlniri, atit de 
frecventate la noi. de 
marele public, cu scri
itorii și editorii. Din 
nou. cititorii iși vor 
vedea de aproape poe
ții. prozatorii, drama
turgii. oamenii de ști
ință. vor sta de vorbă 
despre creația lor în 
simpozioane și mese 
rotunde organizate în 
acest scop. Pe străzi, 
în parcuri, în întreprin
deri. in școli, cartea ne

Zoe DUMITRESCU 
BUȘULENGA

va chema, cu bogăția 
ei nouă. înspre ori
zonturi mereu altele și 
mereu mai vaste. Prie
tenul acesta tăcut și 
știutor care ne inso- 
tește si ne îndreaptă 
in spre noi lumini ale 
simțirii si sufletului, 
ni se adresează si de 
această dată, de pe 
rafturile ticsite (pro
ducția anului 1976 și a 
primului semestru din 
1977 ridicindu-se pină 
la aproape cinci mii 
de volume in 118 932 000 
dc exemplare), cu 
chemarea irezistibilă 
de a ne sluji de uneal
ta pe care ne-o pune 
la îndemînă.

într-adevăr. cartea 
rămîne instrumentul 
de lucru individual 
prin excelentă, infor
matorul cel mai exact., 
mentorul credincios al 
căutărilor noastre in 
tezaurul românesc si 
universal al cunoștin
țelor si înțelepciunii 
de ieri și de azi. Pre
zența prestigioasă a 
cărții în România so
cialistă. văzută ca ata-

re din producția, dar 
moi cu seamă din con
sumul de carte, ne în
găduie să depășim si 
să infringem o mai 
veche temere in legă
tură cu concurenta — 
de fapt, | iluzorie — 
dintre ceea ce numim 
„civilizația Guten
berg" (a tiparului)’ și 
„civilizația imaginii" 
(a televiziunii). Dra
gostea publicului ro
mânesc fată de carte, 
astăzi, și _mai cu sca
mă siguranța cu care 
se îndreaptă spre căr
țile bune. epuizate 
adesea in mai puțin de 
24 de ore. ne fac să 
afirmăm nu- atit su
perioritatea crescindă 
a mijloacelor de infor
mare vizuală, de masă, 
ci o intrare biruitoare 
a cărții in cadrul mij
loacelor de comunica
re in masă.

Este, desigur, p me
taforă pe care 
permitem, dar 
sul unui 
fundamental, 
din realitatea 
dintre cititorul 
și carte. Și ne 
fără îndoială, prezenta 
atit de puternic afir
mată a cărții in ca
drul culturii socialiste, 
căci prestigiul ei fată 
de celelalte mijloace 
de informare și comu
nicare stă in neconte
nitul apel la inteligen
tă. la înțelegerea lu
mii prin concept si 
limbaj. Introducmd di
mensiunea reflecției în 
preluarea informației, 
a cunoștințelor. car
tea reprezintă pentru 
cititorul ei unul din 
cele mai eficiente mij
loace formative și slu
jește astfel. în cel mai 
înalt grad. înaltelor 
teluri ale educației și 
culturalizării pe care 
le urmărim. De aceea, 
pentru noi toți. „Deca
da cărții" înseamnă o 
nouă întilnire cu pre
țioasele produse ale 
mintii, oferite înseta
tei noastre curiozit&ti 
de cunoaștere.

Conservator din Marea Britanie, fost 
prim-ministru, caro, la invitația Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, a făcut o vizită in țara 
noastră.

Oaspetele britanic și-a exprimat 
satisfacția de a fi primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. mulțumind, tot
odată. pentru ospitalitatea ce i-a 
fost rezervată în. timpul șederii 
țara noastră, pentru prilejul ce
fost oferit de a cunoaște realitățile 
și dezvoltarea României contempo
rane.

în timpul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-britanice și 
s-a apreciat că promovarea pe mai 
departe a acestor raporturi de cola
borare este menită să servească in
teresele celor două popoare, să con
tribuie la afirmarea idealurilor păcii 
și înțelegerii in lume.

S-a subliniat, totodată, importanța 
abordării în spirit realist și construc
tiv a problemelor edificării unui sis
tem trainic de securitate în Europa 
și înfăptuirii, ca un tot unitar, a an
gajamentelor asumate la Conferința 
de la Helsinki, în vederea realizării 
unor pași concreți pe calea' dezvol
tării colaborării între state și dezan
gajării militare, a dezarmării, în 
special a dezarmării nucleare. S-a 
relevat că este necesar să se asigure - 
participarea activă, pe baze egale, a 
tuturor statelor la viața internațio
nală, la făurirea noi; ordini 
mice, la instaurarea unui real 
de egalitate și colaborare, 
respect mutual și înțelegere 
națiuni,

întrevederea s-a desfășurat
atmosferă cordială, prieteneasca.

econo- 
climat 
stimă, 
intre

intr-o

28 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

REPUBLICII POPULARE CHINEZE

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

Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

ne-o 
in sen- 
adevăr 
extras 

relației 
român 

bucură,

Avem deosebita plăcere ca, în momentul în care poporul frate chinez 
sărbătorește cu entuziasm și bucurie cea de-a XXVIII-a aniversare a pro
clamării Republicii Populare Chineze, in numele Partidului Comunist Ro
mân. Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român și al nostru 
personal, să vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist Chinez, Gu
vernului Republicii Populare Chineze și întregului popor chinez calde fe
licitări și cele mai bune urări.

Lupta revoluționară eroică, desfășurată de poporul chinez, . sub condu
cerea încercată a partidului său comunist, pentru răsturnarea vechiului 
regim reacționar, împotriva imperialismului, feudalismului și capitalismu
lui comprador, pentru eliberare națională și socială, a fost incununată de 
o strălucită victorie prin proclamarea, la 1 octombrie 1949, a Republicii 
Pspulare Chineze. Victoria revoluției chineze, nașterea Chinei populare au 
marcat o cotitură radicală in istorja milenară a poporului chinez, consti
tuind. in același timp, un eveniment de mare însemnătate internațională, 
cu puternice înriuriri asupra luptei revoluționare a popoarelor pentru în
lăturarea dominației străine, pentru libertate și independență națională, 
pentru o viață mai bună.

Devenit liber și stăpin pc destinele sale, harnicul și talentatul popor 
chinez a obținut, în anii 
î;l revoluția și construcția 
publicii Populare Chineze 
sub conducerea Partidului 
frunte cu dumneavoastră.
si in mod rodnic pentru traducerea in viață a hotăririior celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, pentru transformarea marii Chine populare intr-un 
stat socialist puternic și modern. Poporul român urează din toată inima 
poporului frate chinez să Obțină noi și tot mai mari realizări în înfăptuirea 
programului partidului de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei.

Exprimindu-rie satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor tradițio
nale frățești româno-chineze, sintem convinși că prietenia revoluționară, 
solidaritatea militantă și conlucrarea pe multiple planuri dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se vor dezvolta și întări tot mai mult, in inte
resul construcției socialiste in tarile noastre, al cauzei libertății și indepen
denței popoarelor, al păcii, colaborării și socialismului în lume.

puterii populare, victorii și succese remarcabile 
socialistă, in afirmarea tot mai puternică a Re- 
pe arena mondială. în prezent, poporul chinez, 
Comunist Chinez, a Comitetului său Central, in 
tovarășe Hua Kuo-fen, acționează cu fermitate

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România
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Actul de decizie—elaborat cu muncitorii, in mijlocul muncitorilor
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Am mai avut prilejul să con
semnăm în rubrica noastră nu
mele profesorului de matemati
că Emanoel Dogăroiu de la Li
ceul centenar ,.Nicolae Bălces- 
cu“ din Brăila. De data aceasta, 
prilejul ni-1 oferă o reușită 
„sută la sută" a foștilor săi elevi. 
Despre ce este vorba ? Ca și in 
anii trecuți, absolut toți cei 27 
de absolvenți — promoția 1977 
— ai clasei de matematică de 
la liceul sus-amintit sînt acum 
tot atiția studenți in centrele 
universitare ale țării. Mulți din
tre cei 27 s-au numărat printre 
primii zece clasați pe listele de 
concurs ale facultăților la care 
s-au prezentat. Și incă un „a- 
mănunt" : profesorul Emanoel 
Dogăroiu nu oferă meditații 
particulare.
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Bucuria 
„Șoimilor

Pe masivul Măgura, din apro
pierea orașului Tg. Ocna, a fost 
organizată o tabără de creație 
plastică. Timp de două săptă- 
mîni, pictori și sculptori din în
treaga țară au realizat aici zeci 
de lucrări inspirate din frumu
sețea peisajului, din tradițiile 
istorice și culturale ale acestor 
plaiuri moldovene. Dar poate că 
realizarea cea mai valoroasă a 
grupului de artiști o constituie 
decorarea celor două fațade ale 
unei grădinițe de copii din oraș. 
Cu migală și dăruire, ei au in
crustat in tencuiala dublă a fa
țadelor noii clădiri motive or
namentale florale și secvențe 
sugestive din activitatea „Șoimi
lor patriei". Motiv pentru care 
„șoimii" le mulțumesc din inimă.

Un recurs

ti
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respins
Cu trudă Și grijă de părinte, 

Vasile Z. din Iași i-a cres
cut pe cei doi copii ai săi. Unul 
a devenit inginer, iar celălalt 
economist. Cei doi au locuit 
ani de zile in aceeași casă cu 
tatăl lor, ocupind fiecare cite o 
cameră. Pe bătrin l-au silit să 
doarmă in bucătărie. Multă vre
me. inginerul și economistul 
n-au plătit nici măcar chiria, 
fiind nevoie să intervină justi
ția. Ajuns la vîrsta de 77 de ani, 
și fiind bolnav, tatăl i-a rugat 
pe copii să-l ajute, dar cum ci 
au refuzat, a apelat la judecă
torie. Instanța i-a obligat pe in
giner și economisi să-i acorde, 
lunar, cite un ajutor bănesc pen
tru întreținerea tatălui. Dar 
amindoi au făcut recurs.

Recursul a fost respins.

Contabilul...
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Un echipaj al miliției județu
lui Ilfov, aflat in misiune, i-a 
făcut semn unui conducător 
auto să tragă pe dreapta.

— E mașina dumneavoastră ?
— Personală.
— Dar ce aveți in ea de 

s-a lăsat așa de jos, de parcă 
mătură șoseaua ?

In portbagaj se 
de cartofi, unul și 
trebarea de unde-i 
mașinii a dat din 
Piuă la urmă, adevărul a ieșit 
la iveală : ii sustrăsese de la 
ferma legumicolă din Vedea. Și 
au urmat întrebările 
goare :

— Cum vă numiți ?
— Ion Popescu.
— Ce meserie aveți ?
— Sînt 

de zahăr

aflau 160 kg 
unul. La în- 
are, stăpinul 
colt in colț.

ele ri-

contabil-șef la 
din Giurgiu...

Fabrica

I rînd cu
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...Si s-a9

potolit
în loc să fie și el în

tinerii din satul său (Buzd-Si- 
biu), care hărnicesc la muncile, 
cimpului 
șantiere, 
virsta de 
ocupație.
„ostenit"
a pornit-o pe trei cărări și a în
ceput să profereze insulte și in
jurii la adresa celor întilniți în 
cale. în clipa în care i s-a atras 
atenția să-și vadă de drum, 
fiind sfătuit să meargă acasă să 
se culce, I.V. s-a năpustit spre 
doi cetățeni, lovindu-i. Trecă
torii care au văzut cele întîm- 
plate au chemat imediat un 
subofițer de miliție, dar I.V. s-a 
repezit și asupra lui. Au sărit 
cetățenii și l-au imobilizat, iar 
procuratura municipiului Mediaș 
a dispus arestarea Iui sub învi
nuirea de „tulburare a liniștii 
publice și ultraj cu violență".

Control

sau in fabrici și pe 
Ioan Vlas a ajuns la
23 de ani fără nici o 
Deunăzi, după ce a 

prea mult cu băutura,
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inopinat
Lucrători de miliție, în colabo

rare cu reprezentanți ai Inspec
toratului de stat pentru contro
lul calității produselor și ai Cen
trului sanitar antiepidemic, au 
poposit prin mai multe 
de alimentație publică 
mișoara. Unul dintre 
suri" : localul cafe-bar 
unde au surprins-o în 
pe Anișoara Guran 
băuturi cu lipsă la măsurătoare. 
Și — culmea ! — după ce că vin
dea cu lipsă, mai incasa și su- 
prapreț. Minusul la măsurătoare 

cu plusul la încasare au dat 
de această dată un... plus de bani 
în valoare de 1042 lei la secto
rul bar-cafea, și de 2 357 lei la 
bar-băuturi. Așa stînd lucrurile, 
unitatea a ' '
pentru a 
complet.

Rubrică
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

localuri 
din Ti- 
„popa-

..Nord“, 
flagrant 
vînzind

fost imediat sigilată, 
se face inventarul

realizată de

I
I
I
I
I
I
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Din considerente asupra cărora nu 
mai este necesar să stăruim, nimeni 
nu va putea nune vreodată sub sem
nul egal repararea unui vagon de 
călători cu execuția lui de la înce
put. Cu toate acestea, dacă zăbo
vești prin atelierele întreprinderii 
mecanice de material rulant „Grivi- 
ta roșie" din Capitală, constați cu 
ușurință că repararea in serie a res
pectivelor vagoane este un proces 
aproape tot atit de complex ca și cel 
Pe care-1 presupune introducerea lor 
în fabricație. Iar aceasta înseamnă : 
organizare judicioasă, operativă, a 
locurilor de muncă, recondiționare, a- 
similare continuă a unor noi piese 
de schimb și realizarea lor paralel 
cu execuția reparațiilor propriu-zise, 
aducerea permanentă a tuturor com
partimentelor întreprinderii la nu
mitorul comun al unei activități 
productive mereu mai spornice si 
mai eficiente. Cum se asigură, prac
tic, o asemenea coordonare de forțe 
pe atitea direcții simultane de ac
țiune?

In primul rînd, pulsul producției 
este într-o relație directă cu gra
dul de maturitate al conștiin
ței colectivului, cu climatul de exi
gentă și emulație cultivat, zi de zi, 
prin fapta și cuvîntul comuniștilor, 
prin forța exemplului si atitudinii 
lor care iși găsesc un cîmp larg de 
manifestare în cadrul brigăzilor de 
producție și educație socialistă, e- 
xistente in toate compartimentele 
de bază ale întreprinderii.

Totodată, se cuvin subliniate exis
tența unui grad înalt de receptivitate 
pe toate verigile circuitului productiv 
față de nou și față de problemele 
ce se cer în permanență rezolvate, o 
coordonare judicioasă a forțelor pen
tru transpunerea la timp in practi
că a soluțiilor preconizate, decizie 
clară și intervenție energică pentru 
realizarea ei — într-un cuvint. o 
conducere mereu pe fază, implicată 
direct acolo unde este mai greu, ca
pabilă să asigure — așa cum sub
linia secretarul general al partidului 
la recenta consfătuire consacrată 
perfecționării conducerii activității 
de partid, a tuturor domeniilor eco- 
nomico-sociale — înfăptuirea în bu
ne condiții a tuturor sarcinilor de 
plan.

Există numeroase argumente (da
tele bilanțului pe 9 luni, dacă ar fi 
să ne referim la ele. vorbesc des
pre o adevărată tradiție făurită de

colectiv din îndeplinirea ritmică a 
principalilor indicatori de plan) care 
atestă că in munca de conducere 
desfășurată în întreprinderea amin
tită s-a cristalizat o experiență ce 
merită atenție. Și, din numeroasele 
aspecte ale acesteia. în rîndurile de 
fată vom stărui îndeosebi asupra 
unui element, considerat, pe bună 
dreptate, vital pentru eficienta ac
tivității de conducere: realizarea 
conducerii pe baza unei legături 
strînsc, nemijlocite. cu oamenii 
muncii.

Cum se asigură, practic, transpu
nerea în viată a acestui deziderat ?

conducere. Ni s-a vorbit in această 
privință de un fapt. Era la scurt 
timp după ce pe platforma industri
ală „Grivrta roșie" luaseră ființă 
două întreprinderi cu profile diferi
te — una de utilaj chimic si cealal
tă de reparat vagoane. Conducerile 
lor. potrivit actului normativ de în
ființare. urmau să funcționeze îm
preună în vechea clădire a conduce
rii administrative. Aceasta se afla 
însă în afara perimetrului atelierelor 
de reparat vagoane si oamenii de. 
aici nu se puteau impăca cu gindul 
unei conduceri de la distantă. în 
consecință. directorul de atunci al

Din experiența activității de conducere 

la întreprinderea mecanică de material 

rulant „Grivița roșie" din Capitală

Dintr-o lungă discuție cu directorul 
întreprinderii, am reținut, drept răs
puns. o replică : „Dacă cineva vine 
la mine cu o problemă oarecare, eu 
nu-i zic niciodată : -nu-mi spune 
mie»- și nici «las-o pentru mîine». 
Șliu că datoria mea este să lămu
rim lucrurile pe loc. Aceasta este 
bine și pentru el. dar și pentru mi
ne. deoarece sint sigur că n-am să 
mă mai ocup de aceeași problemă 
a doua oară".

Imposibil — ar putea să ripos
teze unii: directorul de între
prindere n-are timp să răsufle, 
cum mai conduce el. dacă discută 
toată ziua cu oamenii ? Stînd fie și 
numai citeva ore în preajma sa. nu 
este greu să constați că nici Ale
xandru Preda. în aceeași calitate, nu 
este mai puțin ocupat. Și. totuși, iată 
că el poate demonstra oricind că 
este absolut tot timpul la dispoziția 
oamenilor. Explicația ? Simplă : di
rectorul, în haine de lucru — pre
zent mereu in halele de producție, 
nu poate concepe să conducă in- 
treprindere.a decit stînd . de vorbă 
cu oamenii din subordine.

Intr-un fel sau altul, si alți inter
locutori au tinut să sublinieze ideea 
aceasta a stilului activității de

întreprinderii abia înființate a re
nunțat la vechiul său birou (care, in 
paranteză fie spus, de altminteri, 
stătea mai mult inchis. deoarece, so
licitat de oameni, se afla mai tot 
timpul în ateliere), mutindu-se într-o 
încăpere situată în hală, aproape de 
liniile de recepție a vagoanelor, 
unui din locurile „fierbinți". în care 
se simte în orice moment pulsul 
producției. O incăpere care ar putea 
fi. spre exemplu, biroul unui șef de 
atelier, unde se intră fără a fi anun
țat de secretară (care a deve
nit pur și simplu inutilă) și unde 
totul se discută direct și simplu, 
fără nici un fel de ceremonii proto
colare. Firește. în rarele momente 
cind directorul poate fi găsit aici. 
Pentru că. așa cum spuneam, de o- 
bicei el se află în ateliere, printre 
oameni, acolo unde știe că interven
ția si controlul său sint absolut ne
cesare si unde, totodată, se află și 
el sub controlul oamenilor muncii.

Dar un asemenea stil de muncă a 
putut fi încetățenit si dintr-un alt 
motiv. După cum remarca șeful de 
brigadă Constantin Ionescu. de la 
atelierul de timplărie. cadrele de 
pe diversele trepte ale sistemului de 
conducere sint crescute in intreprin-

dere. în spiritul dragostei pentru 
muncă, al modestiei si atașamentului 
pentru colectivul care le-a format, 
participă Ia acțiunile organizate în 
uzină, trăiesc printre muncitori. Di
rectorul. șefii de secții și ateliere, 
maiștrii, șefii de brigadă alcătuiesc 
astfel o echipă de conducere în ade
văratul sens al cuvîntului. ai cărei 
membri înțeleg să-si asume în fie
care zi sarcini concrete și să le re
zolve efectiv. împreună cu oamenii 
din compartimentele lor. Nu cumva 
însă o asemenea concentrare spre 
problemele actualității imediate du
ce la neglijarea celor de perspecti
vă sau la fenomene de suprapuneri 
și paralelisme ? La prima vedere 
s-ar părea că da. Cu toate acestea, 
viata a demonstrat că nici asemenea 
temeri nu sint justificate : implica
rea directă în problemele muncii de 
zi cu zi deschide tot. dată si căile 
ce duc spre solutionarea principale
lor probleme de perfecționare con
tinuă a activității productive, creează 
terenul necesar repartizării judici
oase a forțelor, întăririi ordinii și 
disciplinei.

Firește, cele relatate pînă acum 
nu se vor o pledoarie pentru con
cluzia că la I.M.M.R. „Grivita ro
șie" n-ar mai fi incă destul loc pen
tru mai bine, pentru creșterea efici
entei activității de conducere. Inter
locutorii noștri, apreciind aspectele 
pozitive asupra cărora ne-am oprit 
mai sus. au numit și o serie de do
menii — cum sînt cele referitoare 
la activitatea educativă în rîndul 
muncitorilor navetiști și al tineretu
lui. punerea în valoare a unor noi 
resurse de creștere mai rapidă a 
productivității muncii si de reducere 
a consumurilor de materii prime și 
materiale — în care se mai manifes
tă încă o seamă de deficiente ce nu 
pot fi explicate decit prin anumite 
minusuri existente pe diferitele 
trepte ale sistemului muncii de con
ducere a întreprinderii. Dar cum 
tradiția, unui asemenea colectiv care 
nu se mulțumește niciodată cu ceea 
ce a realizat obligă și se constituie 
în același timp într-o garanție for
mă centru mai bine, nu încape în
doială că deficientele respective vor 
fi în scurtă vreme înlăturate, că ac
tivitatea de conducere va deveni 
astfel si mai mult o componentă a 
Procesului de producție.

Dumitru TIRCOB

Noi construcții de locuințe la Cîmpulung Moldovenesc Foto : S. Cristian

— Lăzile acestea sint cele 
mai „vechi", au 1 211 zile de 
staționare, cealaltă e mai 
„nouă", numai 631 : dar iată 
altele, de 700 de zile...

...Ne-am aflat, de curând, 
în portul Constanta. De pri
sos. credem, să căutăm la 
începutul acestor rinduri 
cifre, comparații si imagini 
pentru a sugera cititorilor 
intensitatea si dimensiunile 
unei activități care, zi sau 
noapte, nu contenește nici o 
clipă. Acesta este, de fapt, 
specificul activității portua
re și. pe bună dreptate, 
portul nostru maritim a fost 
asemănat cu un uriaș plâ- 
min prin care respiră tara. 
O expresie plastică, suges
tivă pentru locul de unde 
vin si pleacă atitea vapoare, 
unde se încarcă si se des
carcă zilnic mii si mii de 
tone de mărfuri. Dar iată 
că la serviciul „Import-ex- 
port-expeditii“ al cortului 
am făcut cunoștință cu o si
tuație mai puțin vizibilă si 
total nefirească : colete, 
mărfuri care stau aici de 
săptămini in sir. de luni si 
unele chiar de ani de zile. 
Și-au pierdut stăpinul. au 
ajuns ale nimănui si nimeni 
nu se indura să le scoată 
din suferință. Uitare, nepă
sare. risipă ?

— Din toate cite ceva si 
uneori toate la un loc — au 
fost de părere funcționarii 
de la serviciul „Expediții". 
Noi nu știm ce explicații 
s-ar putea găsi, dar iată, 
cele 3 colete venite aici ia 
4 mai 1974 (!) stau toi aici, 
iar furnizorul din acte. ..Ni
cotină" Iași, ne-a replicat 
intr-o adresă că nu-i apar
țin : coletul de 631 de zile 
este o ladă de 24 kg cu pie
se de schimb, apartinind în
treprinderii „Autoimportex- 
port" : cele de 700 de zile 
sint lăzi cu rulmenți s.a.m.d. 
Nu știm ce justificări por 
găsi cei în cauză, dar pînă 
una-alta. nouă ne ocupă de 
multă vreme spatiile de de
pozitare...

Am pornit, cum era si 
normal, ne urmele unor a- 
semenea colete aflate in 
port'sub zodia uitării. Cum 
sint. bunăoară, rulmenții (32 
lăzi. 2 tone) expediati de 
„Rulmentul" Brasov si so
siți in port încă de la 1 oc
tombrie 1975. Și rămași de 
atunci tot acolo.

— Noi — ne-a snus tova
rășul Ștefan Zugravu. direc
tor comercial adjunct al în
treprinderii brașovene — 
am respectat termenele de 
livrare, rulmenții au sosit la 
timp în port. Obligația în
cărcării si expedierii lor din 
port către beneficiarii ex
terni revenea întreprinderii 
de comerț exterior „Tehno-

importexport". De ce nu au 
fost expediati. numai tova
rășii de acolo o pot spune...

— Din decembrie 1975 am 
trimis lunar adrese către 
„Tehnoimportexport" — a 
adăugat șeful biroului olan- 
financiar. Constantin Doga- 
ru. Păgubitor nu este numai 
faptul că noi nu am încasat 
încă suma de peste 700 000 
Iei (valoarea rulmenților), 
dar în tot acest răstimp 
s-au plătit si dobinzi pena
lizatoare. astfel incit acum 
am ajuns si la Arbitrai.

Soluția, desigur, o va da 
la vremea cuvenită Arbitra
jul — nu ne propunem deci 
să analizăm litigiul in sine. 
Dar. mai ales fiindcă exista 
și un precedent — intrucit 
erau în discuție nu unul, ci 
două loturi, două expediții 
de rulmenți (un lot de 6

Dar. în continuare, după 
consultarea altor scripte : 
„Mai intii. nava pentru care 
s-au trimifi . rulmenții n-a 
mai operat în portul nostru, 
pe urmă ă expirat acrediti
vul. apoi n-am avut iar 
navă, iar oină la urmă s-Jiu 
trimis alti rulmenți pe ca
lea ferată si asa au rămas 
ceilalți in cort, spre o e- 
ventuală rediriiare...".

Un spațiu din cel atit de 
prețios, al portului. închi
riat (si blocat cu lăzi a că
ror soartă este doar aștep
tarea) : o marfă neajuns!, 
nici la destinație, nici la 
vreo altă întrebuințare, o 
importantă sumă de bani 
neintrată in fondurile pro
ducătorilor... O nedorită 
mostră a modului cum nu 
trebuie gospodărite bunu
rile si banii obștii. O mos-

să de schimb, nu tocmai 
necesară deocamdată si de 
aceea nu s-ar fi arătat firea 
insistent! tovarășii de la 
Galați ?... Și dacă-i șșa,’ de 
unde si pînă unde această, 
filotimie dispusă să Plă
tească luni în sir. fără a 
clipi, taxe de staționare 
portului ? Făcînd astfel pro
ducția mai scumpă, mai în
cărcată de cheltuieli neeeo- 
nomicoase !

Dar cheltuielile prilejuite 
de staționări îndelungate nu 
sint. din păcate, singurele 
manifestări de risipă : li se 
adaugă si adeseori le înso
țesc. alte atitudini negospn- 
dăresti. încurcături sau gre
șeli datorate superficialită
ții in muncă. Drept urmare, 
nu de puține ori se aiunge 
la situații aidoma celor de 
mai jos. Prezentate contra-

Tangajul... justificărilor
IN PORTUL CONSTANTA, PRINTRE MĂRFURI 

UITATE CU LUNILE Șl ANII PRIN MAGAZII

lăzi si. respectiv, unul de 
32 de lăzi), — ne-am conti
nuat investigațiile si la în
treprinderea ..Tehnoimport
export". Aici însă, după u- 
nele divagații si considera
ții mai largi pe marginea 
chestiunii, ne-a fost dat să 
consemnăm explicații care 
âu darul să surprindă prin 
ceea ce dezvăluie (aproxi
mații si nepotriviri, cunoaș
teri de suprafață) în legă
tură cu operații comerciale 
care se cer știute si urmă
rite cu precizie matematică. 
Astfel, „cele 6 lăzi cu rul
menți ar fi de fapt marfă 
vîndută si factura este în
casată. dacă se mai găsesc 
încă în port, nu poate fi 
vorba decit de o expediere 
dublă, din greșeală"... No
tăm că această posibilă 
„expediere dublă" are data 
sosirii in port 27 augus*  
1976. împlinise la data in
vestigațiilor noastre. 388 de 
zile de așteptare. Oare cile 
zile or fi necesare pentru 
clarificarea unei atari situa
ții ? Dar — răbdare 1 — si 
mai întortocheate au fost 
explicațiile în privința ce
lorlalte 32 de lăzi. Spicuim : 
„rulmenții au fost duși în 
port oe baza unei situații 
de moment, poate a expirat 
acreditivul... Oricum, spa
țiul maeaziei e închiriat, nu 
se plătește locație portului".

tră de risipă (fiindcă ce alt
ceva decit risipă pot fi 
stagnările, imobilizările pro
duselor, penalizările și do- 
binzile la care se ajunge 
fără rost, locațiile s.a.m.d.). 
Risipă si nu dintre cele mai 
neînsemnate ! Cu atit mai 
dăunătoare, cu cit este una 
nu prea vizibilă cu ochiul 
liber : o acoperă adeseori o 
pojghiță de argumente si 
împrejurări în numele că
rora se invocă cele ma.i fe
lurite justificări. Care jus
tificări. cînd nu se bat cap 
în cap. seamănă aidoma zi
calei cu paiul din ochiul al
tuia...

Oare să nu-i fie necesar 
Combinatului siderurgic Ga
lati cilindrul laminor venit 
pe bani erei din import si 
aflat încă din 30 mai tot în 
port ? Greu de crezut. In 
schimb, după aproape patru 
luni de staționare — în lo
cul mult-asteotatei descăr
cări — pare să se fi aiuns. 
dună lungi tratative, la un 
început de rezolvare : calea 
ferată ar fi acceptat, in 
sfirsit. să încarce acest ci
lindru. dar... a intrat în re
parație macaraua din port. 
Deci. încă un bob zăbavă... 
Să ne raliem părerii expri
mate la întreprinderea de 
comerț exterior „Metarom". 
conform căreia, cilindrul 
respectiv o fi probabil pie-

dictoriu. fiindcă si în astfel 
de cazuri vina este „pasa
tă" de la unul la altul, in 
timp ce timpul trece si ba
nii se duc...

— Există situații — ne-au 
informat in continuarea in
vestigațiilor noastre aceiași 
reprezentanți ai portului, de 
la serviciul „Expediții" — 
care duc si la cheltuieli si 
la ocuparea spațiului de de
pozitare : colete care, cre
dem noi. conțin cantitâti iu 
plus fată de cit trebuia li
vrat. Este, de pildă, cazul 
întreprinderii de sîrmă si 
produse din sîrmă din Bu
zău : de la o trimitere sta
ționează după plecarea măr
fii 6 colete (4 tone. 126 
zile) : apoi 3 colete (2 tone. 
128 zile) iar de la o altă 
expediere avem rămase 25 
colete (2,5 tone, 756 zile de 
staționare). E drept că une
ori expeditorii și le mai iau 
inaooi. dar dună un timp 
cazurile se repetă...

— Plusuri la descărcare ? 
Nu. nu sînt. plusuri — si-a 
exprimat opinia tovarășul 
Tănase Marinache. directo
rul comercial al întreprin
derii din Buzău. Aceste co
lete au rămas neîncărcate 
din cauze care se datorează 
lucrătorilor din port. între
prinderea noastră a si fost 
sesizată de beneficiari că

nu a trimis cantitatea pre
văzută in documente...

N-avem cum ști care 
dintre cele două poziții e 
cea mai apropiată de reali
tate — poate in urma apa
riției acestor rinduri se va 
lămuri in sfirsit si acest lu
cru. De netăgăduit este insă 
faptul că aceste încurcături 
nu produc altceva decit pa
gubă. diminuind astfel, iară 
rost, rezultatele eforturilor 
unor colective de muncă 
din unitățile furnizoare, ce 
se străduiesc să producă la 
timp, să livreze la vreme, și 
sint in drept să pretindă la 
termen intrarea contravalo
rii produselor in fondurile 
unităților respective. Și este 
nedrept, este inechitabil ca 
munca lor. precum si ob
ținerea roadelor cuvenite să 
fie stinienite datorită ușu
rinței. scăpărilor sau cir
cuitului steril de justificări 
si explicații. Au produs 
muncitorii de la „Industria 
sirmei" din Cîmpia Turzii 
vagonul de sirmă necesar 
unei anumite expedieri ? 
L-au produs. Cineva insă, 
în loc să trimită vagonul la 
Brăila, unde trebuia, l-a 
trimis la Constanta, unde 
nu trebuia și de unde 
a trebuit să fie rediriiat (in- 
cărcind nota de plată cu 
încă 10 000 de lei). Au pro
dus muncitorii de la o în
treprindere buzoiană cele 
necesare pentru o altă ex
pediere ? Le-au produs. 
Le-au expediat. Și au sosit 
în port, incă de la 21 sep
tembrie 1976. Dar... acolo au 
rămas. In timp ce la doi 
pași, chiar in Constanța 
(dacă intr-adevăr nu era 
cazul să mai fie expediate 
undeva), orice șantier de 
construcții le-ar fi utilizat 
imediat (se pare că în cele 
din urmă s-ar fi recurs to
tuși la această măsură)...

Risipa, mare sau mică, 
oriunde s-ar produce si in 
orice formă s-ar manifesta, 
este intolerabilă. La fel de 
intolerabile sînt si mentali
tățile nocive care o gene
rează si o alimentează, ca 
în situațiile prezentate mai 
sus. in forme uneori mai 
„subtile", oe drumul Întor
tocheatelor „justificări". 
Dar. cu sau fără ele. risipa 
tot risipă rămîne si tot in 
averea obștii produce pier
deri. Să ne dovedim — asa 
cum ne-o cer documentele 
de partid — buni gospodari 
ai averii obștești, eliminind. 
preîntîmoinînd orice posibi
litate de risipire, de irosi
re — cit de mică — a efor
tului material si uman al 
societății.
Dinu POPESCU 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

Cuvîntul 
cititorilor, 
CUVÎNTUL 

OAMENILOR 
MUNCII
0 importantă pîrghie a perfecționării 

producției rămîne neutilizată 
acolo unde nu se aplică legea 

privind rolul și atribuțiile maiștrilor
VICTOR MITU, tehnician la 

„Electroputere" din Craiova :
La întreprinderea „Electroputere" 

din Craiova nu se depun eforturi 
stăruitoare pentru a se aplica Le
gea nr. 6, din 30 iunie 1977, pri
vind : „Rolul și atribuțiile maistru
lui", îndeosebi articolul 16 care pre
vede : „Organele de conducere co
lectivă ale unităților economice 
sînt obligate să ia toate măsurile 
pentru a crea condițiile necesare 
îndeplinirii de către maiștri a ro
lului lor in procesul de producție 
și să asigure, prin șeful de atelier, 
șeful de secție sau prin comparti
mentele unității următoarele :

a) Repartizarea programului de 
producție cu cel puțin 5 zile înain
te de începerea lunii, cu precizarea 
sarcinilor de plan referitoare la 
sortimente, cantități și termene, 
număr de muncitori, fondul de re
tribuire, normele de muncă, indica
tori de calitate, indici de consum 
și coeficientul de rebut admis, in
dici de utilizare a mașinilor și in
stalațiilor.

în întreprinderea noastră se în
tocmește lunar un PROGRAM DE 
FABRICAȚIE (producție), dar care 
este comun pentru fabrică, secție, 
atelier și formațiile de lucru. Ca 
urmare, maiștrii sint obligați ca 
zilnic să extragă din acest program 
ceea ce au de făcut, pentru întoc
mirea „sarcinii de schimb" ce tre
buie să o realizeze muncitorii din 
lormația ce o conduc. Maiștrii nu 
primesc însă in scris, cum preci
zează legea (sub semnătura șefului 
de secție și a altor compartimente 
de specialitate — planificare, pro
gramarea — urmărirea producției) 
programul de producție propriu 
pentru formația din subordine. Din 
această cauză, maiștrii nu cunosc 
cu exactitate dacă programul de 
producție lunar este corelat cu forța 
de muncă și dacă se asigură ciști- 
gul muncitorilor, respectiv, dacă se. 
pot încadra in fondul de retribuție 
ș. a.

Consecința ? Programul de fabri
cație ce trebuie realizat la unele 
formații este mobilizator, iar la al
tele se află sub capacitățile de care 
dispune formația și, in acest caz, 
maiștrii sint nevoiți să insiste pen
tru a li se repartiza lucrări. 
La finele lunii, nimeni nu spune 
maiștrilor dacă și-au realizat sar
cinile de plan. Relatez aceste si
tuații, fiindcă am făcut parte din-

Să plantăm cit
GHEORGHE MOHORA. Piața 

Alex. Sahia. București :
Sînt, cunoscute avantajele nucu

lui: fructele constituie un ali
ment valoros, iar lemnul dă 
cel mai bun furnir. Se știe prea 
Dutin de alte însușiri ale nucului, 
între care si aceea de a produce 
fitocide. substanțele eterice elimi
nate de frunze, care au proprie
tatea de a respinge tîntarii. muș
tele si omizile. Nu e greu de ob
servat că omida îndrăznește să a- 
tace pomii numai pină in vecină
tatea nucului. Ferestrele unei case 
inconjurate de mai mulți nuci pot 
fi lăsate deschise fără teama că în 
încăpere vor pătrunde tîntarii. 
Dacă cel puțin malurile lacurilor

tr-un colectiv ce a efectuat studii 
și analize privind programarea sar
cinilor de plan la formațiile de lu
cru. fiindcă — din diferite motive 
— nu se atribuie corect titlul de 
formație evidențiată și fruntașă în 
întrecere, la primul și cel mai im
portant criteriu : realizarea sarcini- 
lpr de plan la producția fizică. Pe 
baza constatărilor (în urma studiu
lui efectuat în luna iunie a.c.), am 
făcut propuneri concrete directoru
lui economic al centralei și direc
torului întreprinderii. Au fost în
treprinse unele măsuri, dar ele nu 
au fost finalizate, duse pină la 
capăt.

Deficiențele în planificarea sarci
nilor la nivelul formațiilor de lucru 
existente în prezent nu permit nici 
înfăptuirea integrală a prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat nr. 
88 din 27 iunie 1977 privind : 
„Aplicarea majorării retribuției 
personalului muncitor" — care, la 
articolul 8. menționează : „Maiștrii 
vor lucra în acord global în toate 
cazurile în care muncitorii lucrează 
în acord și vor primi retri
buția in aceeași proporție cu gra
dul de îndeplinire a retribuțiilor 
tarifare ale muncitorilor din forma
ția condusă, corespunzător timpului 
lucrat în cadrul programului de lu
cru aprobat. Adaosul de acord 
global cuvenit maistrului se acordă 
integral, cu condiția realizării sar
cinilor de producție contractate, 
precum și a sarcinilor ce îi revin 
în calitate de conducător al forma
ției". Or, la „Electroputere" maiștrii 
primesc retribuția ca și înainte de 
a fi elaborate și aprobate aceste 
două documente. Din această cauză, 
in rîndul lor există nedumerire. De 
ce conducerea întreprinderii nu a- 
plică prevederile legii — începind 
cu luna august a.c. privind retri
buirea muncii lor ? Deficiențele in 
stabilirea sarcinilor de plan pentru 
formațiile de lucru din ..Electropu
tere" sint de neînțeles, mai ales câ 
în luna iulie 1977 au fost înființate 
două noi servicii și anume : „Plan- 
producție" și „Pregătirea fabrica
ției" (la nivelul întreprinderii — în 
paralel cu cele două servicii simi
lare, existente la centrala de resort, 
care este grefată pe „Electropu
tere"), care au atribuția să rezolve 
și această problemă a planificării și 
programării sarcinilor de plan, în 
mod corespunzător, îndeosebi pen
tru formațiile de lucru.

mai multi nuci
ce înconjoară Capitala ar fi plan
tate cu nuci, ar dispare si foca
rele de tințari si s-ar preveni in 
mare măsură si poluarea. Nucii ar 
trebui plantați în toate locurile po
sibile. să înlocuiască arboretul inu
til. fără valoare economică si de
corativă.

Iată de ce consider ca din a- 
ceastă toamnă să se desfășoare am
ple acțiuni de masă pentru extin
derea nucului, nu numai în Capi
tală. ci si in toate orașele si sa
tele tării.

Iar celor care ar spune că aceas
ta ar cere ani și ani, li s-ar putea 
răspunde că orice acțiune trebuie 
să-și aibă, odată și odată, un în
ceput.

Cit mai e pînă la plecarea trenului ?
IOSIF ROSZA, tehnician, orașul 

Nădlac:
Sosiri: 1,03; 7,29; 9.31: 15.54;

17.05 și 20.46. Plecări: 5.03; 7,59; 
13.02; 17,18; 21,01 și 21,40. Am
notat aici orele sosirilor și plecări
lor trenurilor din gara orașului Iîă- 
dlac nu de dragul cifrelor și nici 
pentru a supăra pe cineva cu acest 
șir de cifre, ci din dorința de a evi
denția faptul că tot de atitea ori 
oamenii, consătenii mei. care călă
toresc, sînt nevoiți să parcurgă o 
distanță destul de mare, (de la gară 
și pînă la cel mai îndepărtat punct 
al orașului fiind 5 kilometri) pe 
jos. Ce e drept, în oraș avem un 
autobuz pentru transportul în co

mun, dar cum nu există decit un 
singur șofer încadrat pentru a-1 
conduce, de binefacerile mijlocu
lui de transport in comun nu 
beneficiază toți cei care călă
toresc cu trenul. Mă refer în
deosebi la acei care vin noaptea 
sau pleacă seara după ora 21. Știu 
că s-au făcut numeroase propuneri 
și intervenții pentru soluționarea 
acestei probleme, dar dacă am a- 
juns să vă scriu și dumneavoastră, 
e de la sine înțeles că problema 
nu e nici acum rezolvată. Oare e 
chiar așa de greu să se rezolve ? 
Ce părere au forurile competente 
locale față de această doleanță a 
cetățenilor ?

Ecouri la sesizările rubricii
Consiliul oamenilor muncii a reacționat 
energic - pentru economisirea energiei

La nota intitulată „Mai energic 
pentru economisirea energiei pu
blicată in rubrica din „Scînteia" nr. 
10 877. conducerea întreprinderii de 
prelucrare a maselor plastice Buzău 
ne-a comunicat următoarele :

„Consiliul oamenilor muncii, re- 
analizind stadiul realizării progra
melor de reducere a consumului 
de energie electrică, precum si de
ficientele semnalate în articol, a 
procedat la întărirea asistentei teh
nice pe schimburi în toate ateliere
le de prelucrare mase plastice, prin 
redistribuirea a încă 6 ingineri si 
maiștri. S-au procurat, de aseme
nea. otelurile necesare pentru con
fecționarea snecurilor si cilindrilor 
de schimb a mașinilor de extru
dare. în vederea readucerii lor la

capacitatea inițială : s-au deschis 
cursuri de calificare si specializarea 
operatorilor in secțiile de Prelu
crare mase elastice : s-au accele
rat lucrările de efectuare a bilan
țurilor reale, optime și normate pen
tru consumurile electroenergetice. 
hotărindu-se ca acestea să se în
cheie cu o lună mai devreme fată 
de termenul planificat : s-au făcut 
intervenții la furnizorii principale
lor materii prime pentru respec
tarea ritmicității aprovizionării, a- 
sigurîndu-se condiții mai bune de 
programare a producției etc. Con
siliul oamenilor muncii. întregul 
nostru colectiv se angajează să de
pună toate eforturile în vederea re
cuperării depășirilor de consum si 
încadrarea în normele stabilite".
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NOI CATEGORII DE OAMENI 
Al MUNCII BENEFICIAZĂ

Să popularizăm, să încurajăm, să aplicăm
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ!I

DE SPORIREA RETRIBUȚIILOR
(Urmare din pag. I)

cărbune si grafit — se majorează cu 
15,5—24,9 la sută.

în conformitate cu principiul echi
tății socialiste si al cointeresării ma
teriale — ce stă la baza- sistemului 
de retribuire din societatea noastră — 
si care stimulează perfectionarea 
continuă a calificării oamenilor mun
cii. intensificarea preocupărilor pentru 
o activitate mai spornică, s-a avut in 
vedere ca in însăși grapa personalului 
direct productiv să se realizeze o ma
jorare prioritară a retribuției munci
torilor calificați, tinind cont de con
tribuția sporită pe care ei o aduc în
—

procesul de producție. Astfel. în timp 
ce retribuțiile muncitorilor necalifi- 
cati din metalurgia neferoasă se ma
jorează cu sume cuprinse între 183— 
256 lei, retribuțiile muncitorilor cali
ficați se majorează cu sume cuprinse 
între 287—590 lei.

Totodată. în cadrul fiecărei- grupe 
— de muncitori calificați si munci
tori necalificati — s-a avut in vedere 
stimularea muncitorilor cu un grad 
mai înalt de calificare si o expe
riență mai îndelungată în muncă. 
La categoria a cincea. de exemplu, 
majorările de retribuție ale muncito
rilor calificați din metalurgia neferoa-

să sînt de : 416 lei la bază. 427 Iei 
la treapta I, 438 lei la treapta a doua 
și 449 lei la treapta a treia.

Majorările de retribuții de care vor 
beneficia de azi înainte 
din metalurgia neferoasă si 
produselor din substanțe 
din cărbune si grafit vor 
sporirea si a celorlalte cistiguri 
nesti ale angaiatilor. prin aplicarea 
acordului global — care va deveni si 
în aceste ramuri, ca de altfel în în
treaga economie, forma principală de 
retribuție —, a sporului de vechime 
în muncă și a celorlalte sporuri pre
văzute de lege. Exemple :

lucrătorii 
industria 
abrazive, 
permite 

bă-

UN MUNCITOR CALIFICAT DIN INDUSTRIA METALURGIEI NEFEROASE 
categoria a cincea, treapta a doua

CÎȘTIGUL ÎNAINTE 
DE MAJORARE

CÎȘTIGUL 
DUPĂ MAJORARE

Retribuția tarifară de încadrare
Sporul de vechime (10 la sută)
Sporul de acord (11 la sută)

1 806
181
199

TOTAL 2 186

lei 
lei 
lei 
lei

2 244
224
247

2 715

lei 
lei 
lei 
lei

SPORUL 
DE CÎȘTIG

438
43
48

529

lei 
lei 
lei 
lei

UN MAISTRU DIN INDUSTRIA
clasa 26, gradația a 5-a

METALURGIEI NEFEROASE
înainte de majorare, respectiv clasa 27, gradația a 5-a 

după majorare
CÎȘTIGUL ÎNAINTE

DE MAJORARE
CÎȘTIGUL 

DUPĂ MAJORARE

Retribuția tarifară de încadrare
Sporul de vechime (10 la sută)
Sporul de acord (11 la sută)

2 503
250
275

TOTAL 3 028

lei 
lei 
lei 
lei

3 030
303
333

3 666

lei 
lei 
lei 
lei

SPORUL 
DE CÎȘTIG

527
53
58

638

lei 
lei 
lei 
lei

UN MUNCITOR CALIFICAT DIN INDUSTRIA MATERIALELOR ABRAZIVE
încadrat după rețeaua „construcții de mașini B" la categoria a patra, treapta a treia

CÎȘTIGUL ÎNAINTE 
DE MAJORARE

CÎȘTIGUL 
DUPĂ MAJORARE

SPORUL 
DE CÎȘTIG

Retribuția tarifară de încadrare
Sporul de vechime (10 la sută)
Sporul de acord (11 la sută)

1 656
166
182

TOTAL 2 004

lei 
lei 
lei 
lei

1 948
195
214

2 357

lei 
lei 
lei 
lei

292
29
32

353

lei 
lei 
lei 
lei

0 METODĂ AVANSATĂ PENTRU
ACCELERAREA CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE
Tovarăși proiectanți și constructori, promovați cu mai mult curai

și generalizați „TEHNOLOGIA CONVEIER"!

■ Cele două ramuri la care se 
începînd de azi. prevederile 
tulul de majorare a retribuțiilor se 
adaugă celor 8 ramuri care au bene
ficiat pină acum de noile majorări. 
Pină la rfirsitul anului, în alte noi 
sectoare economice se vor aulica ma
jorările de retribuție. în total, in 
acest an vor primi retribuții majorate 
peste 3,5 milioane de oameni ai mun
cii —. urmînd ca anul viitor să se 
încheie acțiunea de majorare în pri
ma etapă a retribuțiilor în întreaga 
economie.

Răspunzind noilor măsuri de ma
jorare ă retribuțiilor, muncitorii din 
industria metalurgiei neferoase si a 
produselor din substanțe abrazive, 
din cărbune si grafit au datoria să se 
înroleze cu mai multă vigoare in 
eforturile generale ale întregului po
por pentru îndeplinirea si depășirea 
planului și a an ga jamentelor, puni n d 
accentul, cu precădere, pe asemenea 
indicatori fundamentali cum sînt : 
creșterea suplimentară a producției 
fizice și a productivității muncii, a 
volumului economiilor. reducerea 
stăruitoare a consumurilor, in- spe
cial de energie — știut fiind de 
pildă faptul că industria aluminiu
lui este o mare consumatoare de 
energie electrică — pe sporirea efi
cienței economico.

Toate aceste majorări ale retribu
țiilor — alături de cele privind pen
siile. alocația do stat pentru copii si 
ajutoarele pentru mamele cu mai 
multi copii,, intrate in vigoare in 
acest an —au fost, desigur, posibile 
datorită muncii mereu mai spornice 
a întregului nostru popor, datorită 
politicii consecvent revoluționare a 
partidului nostru care nune în centrul

aplică. 
Decre-

nreocupărilor sale omul, satisfacerea 
la un nivel superior a cerințelor sale 
materiale si spirituale. Avem, de 
aceea, cu totii datoria să răspundem 
prin fapte de muncă la noile măsuri 
de creștere

astfel resursele materiale necesare 
majorărilor de acum a veniturilor, 
resursele progresului, si prosperității 
țării in perspectiva viitoarelor majo
rări a câștigurilor din anii ce 
urma.

După cum se știe, potrivit progra
mului elaborat de către partid pen
tru creșterea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor, în actualul 
cincinal, în tara noastră trebuie să 
se construiască circa 1 milion de 
apartamente. Este un. program gran
dios fără precedent in- istoria patriei 
și care, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, va trebui în
făptuit cu rigurozitate pe baza con
jugării perfecte a eforturilor proiec- 
tanților, constructorilor și beneficia
rilor. Iată și motivul pentru care, in 
cadrul unei consfătuiri de lucru or
ganizate la Roman de către Minis
terul Economiei Forestiere și al Ma
terialelor de Construcții, un însem
nat număr de specialiști din toate 
județele țării și-au confruntat opi
niile pe marginea unei probleme de 
stringentă actualitate — și anume 
promovarea cu mai mult curaj a 
tehnologiilor moderne și de mare 
randament in domeniul construcțiilor 
de locuințe.

De ce a fost ales drept gazdă a 
acestei consfătuiri județul NEAMȚ? 
Se cunoaște că, încă din anul 1971, 
pe baza unor cercetări și experimen
tări proprii, un grup de specialiști 
de la întreprinderea județeană de 
constructii-montai Neamț au pus 
la punct o tehnologie originală Pri
vind realizarea de locuințe prin uti
lizarea panourilor mari prefabricate 
și a fațadelor gata finisate. Chiar 
din primul an de aplicare, această 
tehnologie și-a dovedit din plin efi
ciența economică. Astfel, profesia de 
zidar a fost complet înlocuită, sarci
nile acesteia fiind preluate de către 
brigăzile și echipele complexe de 
montori de prefabricate, care lucrea
ză în acord global, iar o bună parte 
din operațiunile greoaie ce se exe
cutau pe șantiere au fost transferate 
in poligoane speciale, unde, pe baza 
unui înalt grad de industrializare și 
mecanizare, se realizează mulaje din 
beton aparent. Mai mult, volumul de 
manoperă necesară executării fața-

delor se reduce de circa 10 ori. iar 
prin înlocuirea fațadelor clasice, ba
zate pe zugrăveli, cu fațade gata fi
nisate sînt eliminate total lucrările 
de întreținere a exterioarelor blocu
rilor, fapt care — numai la nivelul 
volumului de construcții din județul 
Neamț — determină o economie 
anuală de peste 1 miliard de lei.

Avantajele economice, net supe
rioare, ale aplicării 
elaborate de către

noii tehnologii 
constructorii din

lor exterioare în zonele sensibile la 
condens, se reduc lungimile rosturi
lor de 
economii însemnate de manoperă și 
material. De menționat
ciza interlocutorul nostru — că, în 
prezent, în județul Neamț 93 la sută 
din volumul locuințelor noi se con
struiesc după această tehnologie.

Era normal deci ca în urma aces
tor rezultate, noua tehnologie a con
structorilor din

îmbinare si se realizează
ne pre-

județul Neamț să fie

---------  AVANTAJE: ---------
• TIMPUL DE EXECUȚIE AL FIECĂRUI 

APARTAMENT SE REDUCE CU 40 LA SUTĂ
• FARA ZIDARI CU ECHIPE DE MONTORI
• LA FAJADE, VOLUMUL MANOPEREI SE 

MICȘOREAZĂ DE 10 ORI

Gospodarii - mari mici - la siriusul

a retribuțiilor, asisurind

La cooperativa agricolă din Rîrnnicelu (fotografia din stingă) se recoltează arpagicul, singura cultură de legume rămasă in cîmp, iar la Fabrica de conserve din Vădeni (fotografia din dreapta) 
elevii claselor a IX-a și a X-a de la Liceul industrial nr. 2 Brăila se apropie și ei de sfirșit cu sortatul ardeilor

județul Neamj se regăsesc si în re
ducerea simțitoare a timpului de 
execuție a fiecărui apartament. Ast
fel, comparativ cu sistemul clasic 
de construcție, cind erau necesare. 
34 de ore/om pentru fiecare metru 
pătrat arie desfășurată construită, 
în prezent, pentru același volum 
lucrări, sint necesare numai 
ore om. Cu alte cuvinte, timpul 
execuție al fiecărui apartament 
reduce cu 40 la sută. După cum 
relata ing, Adrian Ghica, directorul 
întreprinderii județene de construc- 
ții-morrtaj — Neamț, unul din au
torii noii tehnologii, aceasta are și 
alte avantaje. Bunăoară, îmbinările 
panourilor exterioare se fac acum 
în dreptul ferestrelor si nu in drep
tul pereților interiori. Ca urmare, 
se asigură o continuitate a panouri-

de
21 
de
se 
ne

sortatul legumelor

îmbrățișată și valorificată și pe ce
lelalte șantiere din țară. Dar, din 
păcate, deși au trecut 6 ani de la 
aplicarea ei cu foarte bune rezultate, 
în unele părți această tehnologie nu 
se folosește decit sporadic, iar ma
rea majoritate a județelor nu au ma
nifestat pină acum receptivitatea cu
venită. Mulți proiectanți, constructori 
și beneficiari din țară, participanți la 
consfătuire, au pus această lipsă de 
preocupare pe seama necunoașterii 
tehnologiei respective — dar nu știm 
cine i-a oprit să o cunoască — și 
pe inexistența in județe a condițiilor 
tehnico-materiale. necesare.

Este bine că, pentru a suplini acest 
gol, nu in toate cazurile justificat, in 
cadrul consfătuirii de lucru s-a re
curs la o demonstrație practică des
fășurată la întreprinderea de mate

riale de construcții din. Roman. Âici, 
participanții la consfătuire au avut 
posibilitatea să vadă pe viu in ce 
constau avantajele „tehnologiei con
veier" — aceasta este denumirea deja 
consacrată a noii tehnologii — in mai 
multe variante, in funcție de capa
citatea și modul de organizare a po
ligoanelor de realizare pe cale in
dustrială a panourilor mari.

S-a demonstrat, astfel, că numai 
la întreprinderea din Roman, spre 
exemplu, producția de panouri mari 
prefabricate realizate după noua 
tehnologie crește cu 22 000 mc pe an, 
că productivitatea fizică pe om/an 
sporește de la 289 la 344 mc, că. 
timpul de executare a unui panou 
exterior scade de la 24 la 16 ore. iar 
indicele de utilizare a capacităților 
do producție existente se mărește cu 
7.8 mc pe fiecare metru pătrat de 
suprafață construită.

în fața unor asemenea avantaje 
incontestabile, „gheața tăcerii" față 
de noua tehnologie a fost spartă, toți 
participanții Ia consfătuire manifes- 
tind interes în preluarea și aplicarea 
ei in funcție de condițiile tehnico- 
materiale ale fiecărui județ. Consfă
tuirea a subliniat însă că pe lingă 
eforturile proprii ale fiecărui județ 
trebuie rezolvate de urgență citeva 
probleme comune tuturor factorilor 
implicați in realizarea marelui volum 
de apartamente din acest cincinal.

1. Pornind de Ia constatarea că pe 
baza experienței județului Neamț 
este pentru prima oară in istoria 
construcțiilor de locuințe in țara 
noastră cind tehnologia de construc
ție a luat-o înaintea proiectării, se 
impune ca proiectanții să renunțe 
la tiparele clasice rutiniere, depășite, 
bazate numai pe proiectarea de 
structură, și să-șl unească rapid 
eforturile pentru a realiza proiectele 
pe baza noii tehnologii. Mai_ con
cret, trebuie să se treacă de îndată 
peste tot la o proiectare tehnologică.

2. De asemenea, sînt necesare mă
suri care să ducă la realizarea in 
fiecare județ a unei baze proprii de 
producere a panourilor mari prefa
bricate in ..tehnologia convener"..

3. Ministerul de resort are obliga
ția de a organiza fabricarea centra
lizată, în unități specializate, a unei 
game variate de matrițe și mulaje, 
ale căror elemente de ornament să 
aibă in vedere noutățile tehnice apă-

, rute in acest domeniu, fără a Se ne
glija însă tradițiile arhitectonice spe
cifice fiecărui județ sau localități. în 
acest sens, se impun și realizarea și 
difuzarea unui catalog unitar de ma
trițe și mulaje.

4. Tot in preocupările ministerului 
și centralei de resort trebuie să stea 
și inițierea unui sistem operativ de 
informare intre județe asupra a tot 
ceea ce apare nou in domeniul con
strucțiilor de locuințe.

Concluzia narticinantilor Ia con
sfătuirea de lucru din județul Neamț 
a fost că există toate condițiile teh
nico-materiale pentru ca, încă din 
anul viitor, 80—90 la sută din lo
cuințe să fie construite prin utiliza
rea panourilor mari și a fațadelor 
gata finisate, realizate după „tehno
logia conveier" in mai multe variante. 
Așadar, în vederea construirii cu ri
gurozitate a celor 1 milion de apar
tamente, proiectanții, constructorii și 
beneficiarii au marea datorie de a 
face totul 
veier" in 
devină un

pentru ca „tehnologia con- 
constructia de locuințe să 
bun al intregii țări.
Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

Acum.cind cu fiecare zi soarele răsare mai tirziu si apune mai devreme, se jnzeceste valoarea fiecărei ore de lucru

TREBUIE INTENSIFICATĂ RECOLTAREA
STADIUL LUCRĂRILOR Pe ogoarele brăilene

Strângerea. transportul si denozi- 
: tarea recoltei de toamnă sint în 

plină desfășurare. Rezultatele înre- 
j gistrate pină acum, la începerea 
; lunii octombrie, consemnează un 
j bilanț rodnic al lucrătorilor de ne 
| ogoare. Iată, după dat ele centrali- 
j zale la Ministerul Agriculturii si 
i Industriei Alimentare, stadiul re

coltării principalelor culturi la data 
de 30 septembrie :

FLOAREA-SOARELUI a fost 
strinsă de pe 91 la sută din su
prafețele cultivate in întreprinde
rile agricole de stat și 89 la sută 
în cooperativele agricole.

SFECLA DE ZAHĂR. Producția 
a fost adunată de ne 34 la sută din 
suprafețele cultivate.

CARTOFII DE TOAMNĂ. Re
colta a fost strinsă de pe 73 la sută 
în I.A.S. si 82 la sută in cooperati
vele agricole.

PORUMBUL. Suprafețele de oe 
care a fost cules reprezintă 25 la 
sută în întreprinderile agricole de 
stat și 17 la sută in cooperativele 
agricole.

De asemenea, a început recolta
rea soiei si au fost strînse mari 
cantități de legume, fructe si stru
guri.

Pină la aceeași dată au fost fă
cute arături pentru însămintările 
de toamnă ne 71 la sută din su
prafețele prevăzute a se cultiva în 
întreprinderile agricole de stat si 
67 la sută în cooperativele agricole, 
griul fiind semănat, in total, pe 20 

' la sută din terenurile planificate.
Deși s-au obtinut rezultate bune, 

pentru oricine este limpede că re

coltarea roadelor toamnei, si îndeo
sebi la culturile care dețin supra
fețele cele mai mari, este încă in 
stadiul de început. Iată de ce. pen
tru lucrătorii din agricultură. Iurta 
octombrie debutează sub imperati
vul intensificării la maximum a 
ritmului de recoltare, transnort si 
depozitare a nroducției. Mai mult \ 
ca oricind, organizațiile de partid 
de la sate, comandamentele jude
țene si cele comunale, conducerile 
unităților agricole au datoria să 
acționeze energic pentru a asigura 
pretutindeni mobilizarea amplă la 
lucrări a tuturor locuitorilor de la 
sate, utilizarea tuturor mijloacelor 
mecanice de recoltare, să organi
zeze temeinic întreaga activitate, 
astfel ca fiecare clipă bună de lu
cru. -din zori si pină-n noapte, să 
fie folosită din plin la strînsul si 
depozitarea recoltei.

Dintre urgentele acestei perioade 
se detașează încheierea in cel mai 
scurt timp a recoltării florii-soare- 
lui de pe ultimele suprafețe. Tot
odată, tinind cont că acum timpul 
este instabil, că noaptea tempera
tura scade mult, se cere ca toate 
produsele ușor perisabile —: legu
me. cartofi, fructe si struguri — 
să fie strînse cu prioritate, pentru 
ca nimic din recoltă să nu se de
precieze. în aceeași ordine de idei, 
se impune ca pretutindeni munca 
să fie astfel organizată încit toate 
produsele recoltate să fie în aceeași 
zi transportate si depozitate. Nici 
un. fel de produse recoltate să nu 
1-ămînă in cimp peste noapte, supu
se degradării !

Se muncește cu spor, dar activitatea 
poate fi și mai bine organizată 

în cimpia Bărăganului brăilean. în ultimele nopți au căzut brume 
puternice. Este un motiv în plus ca acum cimpia să fie mai animată 
ca într-o zi de vară.

Urgența urgențelor — le
gumele. locului trebuie
să spunem că brumele, deși timpu
rii. nu i-au găsit nepregătit! pe gos
podari. în manea majoritate a uni
tăților agricole întreaga recoltă de 
legume este acum strinsă si pusă la 
adăpost. Chemarea comandamentu
lui județean. ,ân cel mult, două 
zile să strîngem toate legumele", a 
găsit un puternic ecou in. inimile a 
mii și mii do oameni. Au fost salvate 
peste 5 000 tone de legume. Acum, 
din grămezile protejate in. cimp sau 
in șoproane, legumele sint sortate 
și livrate spre piață sau la fabricile 
de conserve. La I.A.S. Dunărea, 
bunăoară, unde sint adunate peste 300 
tone de legume, cei 500 de lucrători 
și 1 000 de elevi, organizați în 50 de 
echipe, sortează și livrează zilnic in
tre 70 și 80 tone de ardei și tomate, 
în multe locuri insă, această acțiu
ne este practic încheiată si se aș
teaptă doar beneficiarii : I.L.F. și 
fabrica de conserve. Sint așteptați cu 
at.it mai mult, cu cit o bună parte 
din legume o constituie tomatele care, 
adunate in grămezi, ar putea să se 
deprecieze, după ce s-a depus atita 
trudă pentru salvarea lor. Subliniem 
aceasta, întrucit, de 2—3 zile. Fabri
ca de conserve din Vădeni, fiind pre

ocupată de propriile grădini cu to
mate. a sistat preluările din coope
rativele agricole, pășind operațiunea 
I.L.F., care, la rindu-i, îndeamnă 
la... răbdare. Situația este cu atit. mai 
anormală cu cit fabrica a intrat in
tr-o perioadă in care duce lipsă de 
materie primă !

Programe sînt, dar mul
te măsuri au rămas pe hîr- 
tie... Fiecare unitate agricolă din 
județul Brăila dispune de un. program 
propriu de desfășurare a lucrărilor 
de toamnă. Si. in cele mai multe ca
zuri. acestea au fost bine fundamen
tate si se îndeplinesc întocmai. Do
vadă. realizările pe ansamblul ju
dețului la recoltarea porumbului, 
sfeclei de zahăr si cartofilor se în
scriu in graficele stabilite. Numai că. 
în unele situații, această trudă pen
tru a grăbi recoltatul riscă să aducă 
pagubă în loc de folos. Lipsa unei sin
cronizări intre ritmul recoltatului și 
cel al transportului, sau preluări
lor la bazele de recepție, face ca in 
multe locuri recolta să fie lăsată in 
cimp. in grămezi, sub cerul liber. Pe 
itinerarul nostru — Vădeni. Romanu. 
Gemenele. Șutești. Movila Miresei — 
asemenea grămezi pot fi întilnite la 
tot pasul. Și nu numai aici, pentru

că, după modul in care au organizat 
transportul si livrările la bazele de 
recepție, asemenea sire de porumb 
se găsesc si in lanurile întreprinde
rilor agricole de stat Tichilesti. Bal- 
dovinesti. Dunărea. Siliștea. La 
baza de recepție unde transportă 
produsele aceste patru I.A.S, am 
întilnit. convoaie de autocamioane 
itrase Ia marginea pătulelor așteptind 
de ore întregi la descărcat, in timp 
ce delegații acestor întreprinderi se 
tirguiau pentru cite un om sau doi 
din echipa faimosului „Nedu“, pe 
numele adevărat de Golub Nedelcu, 
care după, ce i-a amăgit că le va des
cărca Cel puțin cite 800—1 000 tone 
cu 20 de oameni (de fapt trecuți de 
mult de primii ani ai pensionării), a- 
cum a dat bir cu fugiții. sau cine știe

dacă nu cumva e în căutarea altor 
mușterii ...buni de tras pe sfoară.

Specialistul agricol — 
primul care poartă răspun
derea pentru soarta pro
ducției. raidul nostru am în
tilnit zeci si zeci de expmple care 
demonstrează că majoritatea specia
liștilor, conștient! dc importanta 
misiunii lor. iși consacră întreaga 
activitate in cimp alături de meca
nizatori, organizing și indriimind 
munca acestora in aplicarea corectă 
a tehnologiilor stabilite. O probă 
elocventă in acest sens o constituie 
si activitatea celor doi specialiști de 
la I.A.S, RimnicelU, inginerii Mircea 
Tomcescu și Vasile Enache, care zi

de zi veghează la buna desfășurare 
a semănatului. în alte locuri insă 
nu erau respectate nici măcar regu
lile agrotehnice elementare. La fer
ma nr. 9 a I.A.S. Baldovinești, me
canizatorul Gheorghe Iehimescu se
măna de unul singur, intr-un teren 
in care bulgării nu puteau fi sfări- 
mați nici de roțile tractorului. Tot 
de unul singur lucra si un alt me
canizator. de la o altă fermă apar- 
ținînd I.A.S. Baldovipești. Asemenea 
exemple, ca de fapt și altele, ridică 
cu deosebită acuitate problema creș
terii răspunderii — la toate nivelu
rile — pentru ca semănatul griului 
să se facă in condiții de maximă ca- 
.litate.

Iosif POP
Mircea BUNEA

încet, încet, moșii' descarcă... iar remorcile așteaptă

Coloana de autocamioane cu remorci de la I.A.S. Tichilesti (fotografia din dreapta) în așteptare și unul din pen
sionarii echipei lui „Nedu" (fotografia din stingă) repartizat pentru descărcarea porumbului Foto : E, Dichiseanu
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în Întreaga țară au început

Pregătirile in vederea alegerii de deputati 
in consiliile populare municipale, ale sectoarelnr 

municipiului București, orășenești si comunale
In întreaga țară au început pre

gătirile in vederea alegerii de depu- 
tați în consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului Bucu
rești. orășenești și comunale, prevă
zute să aibă loc la 20 noiembrie 1977. 
Moment de o deosebită importanță 
în viața politică și socială a țării, 
alegerile din noiembrie constituie un 
nou prilej de manifestare a demo
crației largi, temeinic instaurate in 
România socialistă, a dreptului de 
participare ' nemijlocită a tuturor ce
tățenilor. fără deosebire de naționali
tate. sex sau religie, la elaborarea si 
înfăptuirea politicii partidului si sta
tului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si de înaintare 
a României spre comunism.

Potrivit prevederilor legii electo
rale. in toate municipiile, sectoarele 
municipiului București, orașele și 
comunele țării au fost constituite

comisiile electorale. Ele cuprind 
peste 15 700 membri, reprezentanți 
ai organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste, ai oa
menilor muncii, cu o bogată expe
riență în organizarea alegerilor, de
semnați in cele aproape 11 100 adu
nări care au avut loc în localitățile 
țării. De asemenea, în conformitate 
cu atribuțiile ce le revin, comitetele 
executive ale consiliilor populare au 
stabilit numărul circumscripțiilor 
electorale. în întreaga țară, pentru 
alegerile de la 20 noiembrie vor fi 
organizate circa 47 000 circumscripții 
electorale, cu circa 157 maj multe 
față de alegerile din 1975. Este ur
marea firească a dezvoltării rapide, 
economice și urbanistice, necontenite 
pe care o cunoaște an de an fiecare 
din orașele și comunele țării. Tot
odată, a început acțiunea de Întoc

mire a listelor de alegători, la reali
zarea cărora sint antrenați numeroși 
activiști obștești. Sint, de asemenea, 
în curs de alcătuire comisiile elec
torale de circumscripții și comisiile 
secțiilor de votare.

Organele și organizațiile de partid, 
organizațiile componente ale Frontu
lui Unității Socialiste, consiliile popu
lare, toți oamenii muncii acționează 
cu fermitate pentru desfășurarea 
campaniei electorale în condițiile 
prevăzute de lege, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor în vederea realizării 
ritmice și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe acest an, pre
gătirea tuturor condițiilor pentru în
ceperea celui de-al treilea an al cin
cinalului cu rezultate superioare In 
toate domeniile.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

Excelenței Sale
Domnului SPYROS KYPRIANOU

• Președintele Republicii Cipru
NICOSIA

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Cipru, am plăcerea să vă adresez, 
In numele poporului roman, al guvernului și al meu personal, calde fe
licitări și cele mai bune urări de fericire și succes, de pace și prosperi
tate poporului cipriot prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor continua 
să se dezvolte. în interesul ambelor popoare, al păcii. înțelegerii și cola
borării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Imagine din cartierul „Gheorghieni" din Cluj-Napoca

Cu 17 ani în urmă, 
la 1 octombrie 1960, 
constituirea Republicii 
Cipru ca stat indepen
dent si suveran a re
prezentat o victorie 
istorică in îndelungata 
luptă dusă de poporul 
cipriot pentru înlătu
rarea dominației străi
ne si dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare. Pro
cesul consolidării inde
pendentei si suverani
tății. apărării integri
tății teritoriale a ti- 
nărului stat a fost 
marcat, de-a lungul 
anilor, de o serie de 
evenimente dramatice, 
determinate in mod 
deosebit de interese si 
ingerințe străine, atin- 
gînd, dună cum se 
Știe. in repetate 
rînduri. forma unor 
confruntări armate. Cu 
toate greutățile cărora 
au trebuit să le facă 
fată, eipriotii au obți
nut. prin efortul co
mun. însemnate reali
zări ne calea transfor
mării insulei intr-un 
stat modem. Măsurile 
pe linia dezvoltării ne 
olan intern au fost 
conjugate cu o politică 
externă activă, de pace 
si colaborare cu toate 
țările, indiferent de 
orînduirea socială.

Intre România si Re
publica Cipru s-au 
statornicit de la început 
bune relații de priete
nie. pe plan politic, 
economic si cultural. 
Aceste relații au cu
noscut. an de an. un 
curs ascendent. pe 
baza dorinței comune

de a se acționa. în 
continuare, pentru dez
voltarea colaborării 
dintre cele două țări, 
in interesul popoarelor 
roman si cipriot, al 
cauzei păcii in regiu
nea noastră geografică 
si în întreaga lume.

Aniversarea de astăzi 
are loc într-un moment 
de multiple consultări 
si eforturi destinate 
soluționării probleme
lor care confruntă re
publica cipriotă, in ve
derea restabilirii în
țelegerii si încrederii 
intre cele două comu
nități — greacă si turcă 
— ce trăiesc pe insulă. 
Poporul român, care a 
urmărit. permanent, 
cu cel mai viu interes 
si simpatie lupta de 
eliberare a poporului 
cipriot pentru salvgar
darea independentei, 
suveranității si inte
grității teritoriale a 
statului, consideră că 
problema Ciprului tre
buie soluționată de că
tre eipriotii înșiși — de 
către eipriotii turci si 
eipriotii greci — fără 
amestec din afară, 
prin discuții directe 
intre reprezentanții ce
lor două comunități. în 
spiritul intereselor 
fundamentale ale în
tregului popor. Româ
nia — sublinia • to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — con
sideră că o importantă 
deosebită are solutio
narea ne cale politică 
a situației din Cinru — 
tară cu care aven> 
bune relații de priete

nie si colaborare — pe 
baza respectării inde
pendentei si integrită
ții acestui stat, a neu
tralității sale, a asigu
rării condițiilor ne
cesare unei conviețuiri 
oasnice a celor două 
comunități.

Complexitatea aspec
telor legate de rezol
varea problemei ci
priote. în situația exis- 
bentă. impune, desigur, 
noi eforturi, spirit de 
înțelegere si receptivi
tate din partea tutu
ror factorilor implicați, 
a tuturor țărilor prie
tene pentru realizarea 
unei soluționări echi
tabile si trainice, care 
să asigure materiali
zarea aspirațiilor fun
damentale ale poporu
lui cipriot — indepen
denta. suveranitatea si 
integritatea statală, 
asigurarea condițiilor 
ca el să-si poată 
oonsacra. in unitate, 
totalitatea forțelor 
operei de dezvoltare 
economico-socială. de 
prosperitate si creș
tere a bunăstării. So
lutionarea problemei 
cipriote, pe această 
bază, s-ar înscrie în 
același timp ca o con
tribuție substanțială la 
consolidarea destinde
rii. a procesului de 
edificare a securității 
In Peninsula Balcanică 
si în zona Mării Medi- 
terane. pe continentul 
nostru. a Păcii în 
lume.

V. PAUNESCU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII FEDERALE NIGERIA

Excelenței Sale
General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO

Șeful Guvernului militar federal
și comandant suprem al Forțelor armate ale R.F. Nigeria

LAGOS
Cu ocazia celei de-a XVII-a aniversări a proclamării independenței na

ționale a Nigeriei, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele po
porului și guvernului român, precum și al meu personal, calde felicitări 
si cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, bună
stare și pace poporului nigerian prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o anul acesta 
în frumoasa dumneavoastră țară, de convorbirile fructuoase pe care le-am 
avut impreunâ. Sint pe deplin convins că, în spiritul importantelor înțele
geri la care am ajuns împreună, relațiile de cooperare, prietenie și solida
ritate statornicite intre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvol
tare tot mai largă in viitor și că se va adinei conlucrarea dintre țările 
noastre pe tărîmul vieții internaționale, corespunzător intereselor fundamen
tale ale popoarelor noastre, ale cauzei păcii, ințelegerii, ale luptei pentru 
instaurarea unei noi ordini economice mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cucerindu-și inde
pendența în urmă cu 
17 ani, Republica Fe
derală Nigeria cunoaș
te un proces de rapidă 
dezvoltare, stimulat de 
voința poporului ni
gerian de a pune ca
păt urmărilor domina
ției coloniale, de a-și 
făuri o viață mai bună. 
„Uriașul Africii", cum 
i se spune adeseori, se 
întinde pe o suprafață 
de 923 768 kmp și dis
pune de un număr de 
63 milioane de locui
tori, fiind cel mai 
populat stat al conti
nentului. In subsolul 
său se găsesc mari ză
căminte de petrol, gaze 
naturale, huilă, mine
reuri de fier, cupru, 
aur etc., care formea
ză obiectul unei vaste 
acțiuni de valorifica
re în interesul pro
gresului și bunăstării 
poporului nigerian. 
Astfel, la Port Har
court au fost înălțate 
un mare complex pe
trochimic și un lami
nor de aluminiu ; la 
Afam a fost construi
tă o centrală electrică, 
iar la Kinjl, pe Niger, 
o hidrocentrală cu o 
putere instalată de 
900 000 kW. Localități 
pierdute altădată în 
imensitatea teritoriu
lui ca Zaria, Kano, 
Kaduna, Emugu, Iba

dan s-au transformat 
în centre industriale în 
plină afirmare. Au 
fost ridicate fabrici de 
ciment, de îngrășămin
te chimice, de produ
se alimentare și tex
tile.

Animat de senti
mente de profundă 
prietenie față de po
poarele Africii, solidar 
cu eforturile lor pen
tru consolidarea șl 
progresul noilor state 
independente, poporul 
român urmărește cu 
viu interes eforturile 
depuse de poporul ni
gerian pentru dezvol
tare economică și so
cială. Intre Republica 
Socialistă România și 
Republica Federală 
Nigeria s-au statorni
cit relații de prietenie 
și colaborare, care se 
dezvoltă an de an.

Un moment de cea 
mai mare însemnătate 
in evoluția ascendentă 
a raporturilor româno- 
nigeriene l-au consti
tuit vizita întreprinsă 
în Nigeria, in cursul 
lunii martie a.c., de 
președintele Republi
cii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ' și convor
birile purtate cu șeful 
guvernului militar fe
deral, generalul-loco- 
tenent Olusegun Oba
sanjo. Pornindu-se de

la posibilitățile largi 
existente pentru ex
tinderea colaborării in 
asemenea domenii de 
interes comun ca in
dustriile minieră, pe
trolieră, forestieră, a- 
gricultura, transportu
rile, cercetarea știin
țifică și tehnologică, în 
iimpul convorbirilor 
oficiale s-a ajuns la o 
serie de înțelegeri con
crete. între care și cea 
privind constituirea 
Comisiei mixte de 
cooperare economică 
și tehnică. Aceste ho- 
tărîri vor da, fără în
doială, urt nou impuls 
conlucrării româno- 
nigeriene, care a în
registrat și pînă acum 
o serie de Rezulta
te semnificative, ca de 
exemplu crearea de 
societăți mixte și par
ticiparea specialiștilor 
români la construirea 
a două combinate-gi- 
gant de prelucrare a 
lemnului — la Ondo 
și Calabar.

Extinderea continuă 
a colaborării româno- 
nigeriene corespunde, 
fără îndoială, interese
lor ambelor țări și po
poare, constituind, tot
odată, o contribuție 
importantă la cauza 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Nicolae N. LUPU

/-------------------------------------------------
/ Luna septembrie a fost caracteri

zată de amploarea si densitatea 
unor evenimente politice de o deo
sebită importantă, care au polari
zat atenția opiniei publice — în 
acest cadru înscriindu-se consfătui
rile de lucru de la C.C. al P.C.R.. 
vizitele de lucru ale secretarului 
general al partidului in citeva din 
județele Moldovei si in Capitală, 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. Cuvîntările 
rostite cu aceste prilejuri de to
varășul Nicolae Ceaușescu — in 
mod pregnant cuvîntările de o va
loare excepțională, programatică, de 
la consfătuirile de lucru, au relie
fat odată mai mult trăsăturile ca
racteristice ale modului de gindire 
si acțiune al conducătorului parti
dului si statului nostru : înalta 
exigență și capacitatea de a deter
mina progrese substanțiale, calita
tiv superioare. în toate domeniile ; 
cutezanța spiritului novator ; cu
noașterea aprofundată a realităților 
pe baza legăturii permanențe cu 
terenul, cu masele ; perspicacitatea 
în sesizarea promptă a noilor feno
mene ; definirea cu clarviziune
științifică a căilor si mijloacelor
adecvate pentru perfectionarea 
muncii de partid : ferma principia
litate partinică imbinată cu un cald 
umanism socialist. Au fost eviden
țiate din nou rolul primordial, con
tribuția decisivă ale secretarului 
general al partidului Ia creșterea 
continuă a rolului conducător al 
partidului în viața societății, la 
elaborarea obiectivelor fundamen
tale si a principalelor direcții de 
acțiune în cele mai diverse sectoa
re ale construcției socialiste, la sta
bilirea modalităților menite să asi
gure accelerarea progresului multi
lateral al societății românești.

Reflectînd preocuparea statornică 
a partidului pentru ridicarea la un 
nivel superior a întregii activități 
ideologice consacrate modelării 
omului nou. CUVÎNTAREA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU 
IN DOMENIUL PROPAGANDEI 
reprezintă un program cuprinzător, 
concret si mobilizator pentru per
fecționarea întregii activități poli
tico-educative. In spiritul unei exi
gente si aprofundate analize au 
fost reliefate atit progresele, cit si 
deficientele existente în acest do
meniu. Astfel, critica fermă a 
tendințelor pasiyiste si scolastice 
s-a îmbinat cu cerința imperioasă 
de înțelegere clară a menirii esen
țiale a propagandei, care nu se 
poate limita la explicarea politicii 
partidului, la repetarea unor idei 
generale si teze abstracte, ci constă 
in a mobiliza Ia acțiune practică, 
in stimularea si unirea tuturor for
țelor îi vederea infintuirii exem
plare a politicii partidului.

Numai prin continua întărire a 
legăturii cu viata, prin abordarea 
deschisă, frontală, a celor mai im
portante probleme oe care le ridică 
evoluția societății, prin analizarea 
lor aprofundată se poate ajunge la 
înțelegerea temeinică si solutiona
rea lor cpresnunzătoare. In acest 
sens se cuvine apreciată, asa cum 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
eficienta întregii munci educative, 
care se materializează in modul 
cum sint îndeplinite sarcinile tra
sate de partid, cum se realizează 
obiectivele economice, in schimbă
rile de esență determinate in con
știința oamenilor, in felul lor de 
a gindi si acționa. Iată de ce acti
vitatea Dolitico-ideologică — com
ponentă intrinsecă a exercitării ro
lului conducător al partidului — 
trebuie să preocupe in cel mai înalt 
grad organele de partid in întregul 
lor. la desfășurarea ei fiind che
mați să participe sistematic toti 
activiștii de partid, toti membrii 
partidului. în același timp, crește
rea eficientei propagandei presupu
ne ca propagandiștii, activiștii oe 
frontul ideologic să nu se canto
neze in domeniul lor de ..specia
litate". ci să participe nemijlocit la 
Întreaga activitate a partidului.

Aceeași însemnătate excepțională 
pentru dinamizarea ritmului de 
înaintare pc calea socialismului 
multilateral dezvoltat are CUVÎN- 
TAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU LA CONSFĂTUIREA 
DE LUCRU CONSACRATĂ DEZ
BATERII PROBLEMELOR ORGA
NIZĂRII ȘI CONDUCERII ACTI
VITĂȚII DE PARTID. A TUTU
ROR DOMENIILOR VIEȚII ECO- 
NOMICO-SOCIALE. Pornind de la 
faptul că viata. întreaga evoluție a 
societății românești au verificat si 
confirmat in mod strălucit iustetea' 
si rodnicia politicii științifice a 
partidului, secretarul general al 
partidului a evidențiat că amplifi
carea succeselor obținute, accele
rarea mersului inainte depind de 
înfăptuirea optimă a politicii Parti
dului în toate domeniile, ceea ce 
impune întărirea si perfectionarea 
activității organizatorice. Ritmul 
progresului va fi cu atit mai rapid, 
cu cit elaborarea politicii științifice 
se va imbina cu organizarea știin
țifică a activității practice.

în spiritul unei înalte principia

CRONICA LUNII SEPTEMBRIE—,

lități partinice, cuvinfarea a subli
niat că succesele remarcabile obți
nute in toate domeniile nu pot jus
tifica tendințele de automultumire 
si ingimfare care se mai manifestă 
pe alocuri ; dimpotrivă, pretutin
deni se cer cultivate fără preget 
spiritul revoluționar, intransigenta 
fală ile lipsuri si greșeli, disciplina 
conștientă, modestia, cinstea, spiri
tul tovărășesc de solidaritate si 
întrajutorare.

Prin marea bogăție a ideilor si 
cerințelor enunțate — de la reali
zarea unei autentice conduceri 
științifice a vieții sociale oină la 
creșterea exigentei fată de calită
țile politico-morale ale celor ce so
licită intrarea in partid ; de la ri
dicarea pregătirii politico-ideologice 
a activiștilor la mutarea centrului 
de greutate al activității organiza
țiilor de partid pe teren, in mijlo
cul oamenilor ; îmbunătățirea con
trolului îndeplinirii holăririlor si a 
intregii activități de pregătire, se
lecționare și promovare a cadrelor : 
dezvoltarea democrației interne de 
partid, a conducerii colective si 
cultivarea responsabilității sociale ; 
stimularea in cadrul fiecărui colec
tiv a criticii si autocriticii — cuvin- 
tarea reprezintă un adevărat ghid 
de conduită pentru fiecare activist 
de. partid si de stat, pentru fiecare 
comunist.

Perseverenta cu care conducerea 
partidului urmărește îndeaproape 
îndeplinirea hotăririlor Congresului 
al XI-lea a fost din nou ilustrată 
de VIZITELE DE LUCRU EFEC
TUATE DE SECRETARUL GENE
RAL AL PARTIDULUI IN JUDE
ȚELE IAȘI. BOTOȘANI, SUCEA
VA ȘI ÎN CAPITALA, care au con
stituit. prin întreaga lor desfășura
re. o grăitoare expresie a legăturii 
indisolubile dintre partid si popor, 
a elanului si abnegației cu care ma
sele înfăptuiesc politica partidului. 
S-a verificat, o dată mai mult, iuste
tea politicii partidului de repartiza
re rațională a forțelor de producție 
oe întregul teritoriu al tării, de im
primare a unui ritm mai rapid de 
dezvoltare a zonelor menținute odi
nioară într-un stadiu de înapoiere 
economică. Dialogul purtat cu ca
drele de conducere, specialiști si 
alti oameni ai muncii, indicațiile si 

recomandările tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu prilejul mitingurilor 
din cele trei iudete au conturat 
coordonate fundamentale pentru 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
cincinalului, subliniind atentia ce 
se cere acordată laturilor cali
tative. de eficientă ale activității e- 
coikoniice : creșterea mai accentua
tă a productivității muncii, pro
movarea largă a progresului teh
nic. reducerea cheltuielilor mate
riale. îmbunătățirea calității produ
selor. valorificindu-se astfel largile 
posibilități existente de realizare a 
cincinalului înainte de termen.

Importanta deosebită ne care 
partidul o acordă scolii, ca princi
pal factor de educare si instruire 
a tinerei generații, a fost eviden
țiata de PARTICIPAREA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
LA DESCHIDEREA NOULUI AN 
DE STUDIU ȘI DE CUVÎNTAREA 
SA LA MAREA ADUNARE POPU
LARĂ DE LA IAȘI. Cu acest pri
lej a fost reliefată necesitatea va
lorificării cadrului organizatoric su
perior al invățămintului, asigurat 

prin încheierea practică a procesu
lui de reorganizare a acestuia po
trivit cerințelor stadiului actual de 
dezvoltare a societății românești. In 
această etapă nouă in perfecțio
narea scolii, eforturile se cer con
centrate spre ridicarea nivelului ca
litativ al întregului invătămint. 
orintr-o mai strînsă integrare a 
scoiii cu producția si cercetarea, mai 
buna folosire a bazei materiale 
a invățămintului. îmbunătățirea 
cursurilor si manualelor in concor
dantă cu noile cuceriri ale stiintei 
si tehnicii.

In contextul*preocupărilor  .stator
nice ale partidului pentru ridicarea 
bunăstării poporului se situează ȘE
DINȚA DIN 13 SEPTEMBRIE A 
COMITETULUI POLITIC EXE
CUTIV AL C.C. AL P.C.R.. caro 
a analizat modul cum se înfăptu
iesc sarcinile trasate de Congresul 
al XI-lea privind evoluția prețuri
lor. activitatea in domeniul asisten
tei medicale, a ocrotirii mamei, co
pilului. tineretului, stadiul îndepli
nirii sarcinilor legiferate de pro
tecție si conservare a mediului am
biant. Măsurile adoptate cu acest 
prilej sînt menite să contribuie 
simțitor la îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă si de trai 
ale poporului — telul suprem al 
politicii partidului.

Este o realitate fundamentală a 
vieții noastre sociale faptul că po
litica partidului nostru asigură a- 
plicarea consecventă a principiilor 
eticii si echității socialiste în do
meniul retribuției, o cointeresare 
materială sporită, un raport ratio
nal între veniturile mari si mici, 
o viată mereu mai bună pentru toti 
oamenii muncii. O confirmare e- 
locventă a acestei orientări o con
stituie faptul că de la 1 sep
tembrie au fost majorate retribu
țiile lucrătorilor din noi ramuri e- 
conomice — din industria metalur
giei feroase și cocsochimice — iar 
începînd de azi vor beneficia de 
majorare lucrătorii din industria 
metalurgiei neferoase, rit si din in
dustria produselor din substanțe 
abrazive, din cărbune si grafit

Apare clar că. In societatea noas
tră. eforturile celor ce muncesc, re
zultatele obținute în sporirea pro

ducției si productivității muncii, a 
venitului national, rodesc nemijlo
cit in creșterea continuă a nivelului 
de trai al întregului popor. Dă
ruirea cu care s-a muncit in luna 
septembrie, succesele remarcabile 
obținute în întrecerea socialistă a- 
testă că acest adevăr îsi găseste o 
tot mai profundă înțelegere in con
știința maselor largi de oameni ai 
muncii. Sint semnificative in acest 
sens telegramele sosite din nume
roase iudete oe adresa C.C. al P.C.R., 
a secretarului general al partidu
lui raportind îndeplinirea inainte 
de termen a planului producției in
dustriale pe primele 9 luni. Timpul 
relativ scurt care a mai rămas oină 
la încheierea celui de-al doilea an 
al actualului cincinal impune o 
preocupare si mai susținuta din 
partea tuturor colectivelor de mun
că din unitățile industriale pentru 
depășirea planului producției fizice, 
creșterea accelerată a productivi
tății muncii, folosirea cu indici 
înalti a capacităților de producție, 
reducerea consumurilor materiale, 
utilizarea superioară a timpului de 

lucru. îndeplinirea integrală a an
gajamentelor asumate.

Cu deosebită energie au muncit 
si lucrătorii ogoarelor, care au a- 
vut de executat un mare volum de 
lucrări, atit in ce privește recol
tarea. cit si pregătirea recoltei vii
toare. Condițiile climatice deosebite 
din această toamnă impun o si mai 
puternică mobilizare pentru a asi
gura stringerea neintirzială. fără 
pierderi, a tuturor produselor agri
cole. Cu deosebită promptitudine se 
cere acționat in vederea asigurării 
celor mai bune condiții pentru de
pozitarea si conservarea recoltei, 
pentru protejarea ei de intemperii, 
paralel cu însămîntarea la un înalt 
nivel agrotehnic a griului — de 
care depinde in mod hotărîtor re
colta anului 1978. Nici un efort nu 
este prea mare cind este vorba de 
hrana poporului, de bunăstarea în
tregii societăți 1

Intrăm acum în ultimul trimes
tru a.l anului 1977. în lunile care 
ne mai despart de sfîrșitul anului 
se cer intensificate eforturile în 
vederea obținerii de noi si im
portante succese în toate domenii
le construcției socialiste. Aceasta va 
constitui o nouă si grăitoare ilus
trare a adeziunii si hotăririi în
tregului popor de a asigura trans
punerea in viată a politicii parti
dului. cel mai potrivit mijloc de a 
intimpina marile evenimente ce se 
apropie — Conferința Națională a 
partidului si cea de-a 30-a ani
versare a republicii.

Concentrind eforturile poporului 
în direcția îndeplinirii sarcinilor 
de care depind realizarea pla
nului cincinal, ridicarea nivelu
lui de trai material si spi
ritual al poporului, partidul nos
tru manifestă o preocupare stă
ruitoare pentru crearea condițiilor 
internaționale optime desfășurării 
unei asemenea opere constructive, 
adică a unui climat de pace, secu
ritate, cooperare rodnică Intre po
poare. in aceasta găsindu-si expre
sie CONCORDANTA DEPLINA. U- 
NITATEA DIALECTICA STRÎNSĂ, 
INDISOLUBILĂ DINTRE POLITI
CA INTERNĂ ȘI EXTERNĂ A 
ROMÂNIEI SOCIALISTE. Acțio- 

nînd astfel, partidul și statul nos
tru slujesc nu numai interesele 
fundamentale ale poporului român, 
ci. implicit, aspirațiile de libertate, 
independentă si progres ale tutu
ror popoarelor.

în aceste coordonate, clar stabi
lite de Congresul al XI-lea. de 
Programul partidului, s-a înscris 
si în cursul acestei luni, ca întot
deauna, PREOCUPAREA PENTRU 
ADINCIREA PRIETENIEI SI CO
LABORĂRII CU TOATE ȚĂRILE 
SOCIALISTE — element funda
mental al intregii noastre politici 
externe. O pregnantă ilustrare in 
acest sens a constituit-o vizita în
treprinsă la începutul acestei luni 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in R.P. Bulgaria. Prin 
rezultatele sale deosebit de fruc
tuoase, noua intîlnire dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov marchează un moment re
marcabil in dezvoltarea prieteniei 
si colaborării dintre țările, partidele 
si popoarele noastre, în folosul pro
pășirii ambelor popoare, al cauzei 

generale a socialismului, progresu
lui social si păcii.

O mare semnificație politică are in 
acest sens Declarația semnată de 
cei doi conducători de partid și de 
stat, in spiritul căreia, chiar in 
timpul vizitei, au fost încheiate un 
sir de acorduri si înțelegeri ce des
chid ample orizonturi pentru con
tinua întărire a prieteniei si conlu
crării multilaterale româno-bul- 
gare.

Consecventa cu care partidul 
nostru acționează pentru extinde
rea si întărirea relațiilor cu toate 
țările socialiste poate fi de aseme
nea ilustrată de schimbul de mesaje 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hua Kuo-fen. pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, prilejuit de vizita la Pekin 
a delegației de prietenie a poporu
lui român, de semnarea unui pro
tocol de colaborare si cooperare 
tehnico-științifică între România si 
U.R.S.S. ; de convorbirile guver
namentale purtate la Berlin pri
vind extinderea colaborării eco
nomice intre România si R.D.G., 
ca și numeroase alte acțiuni.

în același timp, ca momente im
portante pe linia dezvoltării rela
țiilor dintre țările socialiste se în
scriu in această perioadă vizitele 
întreprinse de președintele I.B. Tito 
în U.R.S.S., R.P.D. Coreeană și 
R.P. Chineză, precum și semnarea 
noului Tratat de prietenie, colabo
rare si asistentă mutuală dintre 
R.P. Bulgaria si R.D. Germană.

Un eveniment de o deosebită im
portantă in efortul de EDIFICARE 
A securității europene — 
cauză fată de care România mani
festă un profund atașament — îl 
constituie reuniunea general-euro- 
peană ce urmează să înceapă la 4 
octombrie la Belgrad — în pregăti
rea căreia a avut loc în luna înche
iată o intensă activitate politică, 
în concepția tării noastre, apro
piata reuniune este chemată să facă 
nu numai o evaluare aprofundată 
a ceea ce s-a realizat în ce privește 
aplicarea Actului final de la Hel
sinki. ci și — mai ales — să sta
bilească un program concret de 
măsuri pentru extinderea relațiilor 

reciproce si întărirea securității, 
prin măsuri efective de dezangaja
re militară si dezarmare pe conti
nent. dezvoltarea largă a cooperării, 
asigurind. in acest scop, continuarea 
în forme organizate a procesului 
inițiat de Conferipța general-euro- 
peanâ.

începînd din cea de-a doua ju
mătate a lunii septembrie, se des
fășoară lucrările sesiunii anuale a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite — sesiu
ne care dobindește un relief 
aparte, atît prin problemele deo
sebit de importante pentru evolu
ția pozitivă a vieții internaționale 
înscrise pe ordinea de zi — cum 
sint cele privind lichidarea subdez
voltării și înfăptuirea noii ordini 
economice și politice mondiale, re
alizarea dezarmării, reglementarea 
pașnică a conflictelor, abolirea ves
tigiilor colonialismului etc — cit și 
prin ampla activitate politico-diplo- 
matică pe care o favorizează.

Sesiunea a debutat favorabil, prin 
primirea in O.N.U. a Republicii So
cialiste Vietnam — eveniment care 

încununează lupta eroică a poporu
lui vietnamez pentru libertate, in
dependență și unitate națională. în
scriindu-se. totodată. în contextul 
tendințelor pozitive, realiste, de 
justiție internațională. Atit admi
terea R.S. Vietnam, cît și a Re
publicii Djibouti apropie O.N.U. 
de realizarea principiului ei funda
mental — universalitatea — care, 
desigur, nu poate fi concepută doar 
numeric, ci și în sensul asigurării 
condițiilor ca toate statele, inclusiv 
cele mici și mijlocii, să poată parti
cipa neîngrădit, pe baza deplinei 
egalități in drepturi, la viața orga
nizației, să-și spună cuvîntul și 
să-și apere interesele.

Pozițiile de principiu construc
tive ale României in principalele 
probleme la ordinea zilei, așa cum 
sint ele definite in documentele de 
partid și de stat, în cuvintările 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
hotărirea țării noastre de a-și 
aduce, alături de celelalte state 
membre, contribuția la obținerea 
unor rezultate fructuoase în cadrul 
lucrărilor acestei sesiuni și-au gă
sit expresie in cuvintarea rostită 
în cadrul dezbaterii generale de 
ministrul român al afacerilor ex
terne, cuvintare care a fost primită 
cu viu interes in cercurile O.N.U.

Așa cum este știut, România are 
un rol de pionierat în eforturile 
pentru ÎNTĂRIREA ROLULUI 
O.N.U. ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA AC
TIVITĂȚII EI. rezoluțiile adoptate 
din inițiativa țării noastre stînd la 
baza activității ce se desfășoară 
în comisia de resort, în scopul de 
a se ajunge, prin consensul general, 
la măsuri care să contribuie ca or
ganizația și Carta ej să răspundă 
mai bine așteptărilor popoarelor.

înainte de a începe lucrările ac
tualei sesiuni, s-a consumat o res
tanță a lucrărilor sesiunii preceden
te, discuțiile in acest cadru fiind 
consacrate examinării rezultatelor 
Conferinței privind cooperarea 
economică Intre țările in curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate — așa- 
numitul „dialog Nord-Sud". Se 
poate considera ca un rezultat prac
tic și pozitiv al acestor dezbateri 
abandonarea cadrului restrins de 

negocieri al acestei conferințe, la 
care au participat doar un număr 
limitat de țări (9 țări dezvoltate și 
18 țări in curs de dezvoltare) și 
faptul că s-a ajuns la concluzia ge
nerală de a concentra dezbaterile 
și negocierile in această problema
tică la O.N.U. cu participarea, pe 
baze egale, a tuturor statelor. Este 
punctul de vedere care a fost sus
ținut în permanență de România, 
țară membră a „grupului celor 77“, 
care. împreună cu toate cele peste 
110 țări din acest grup, se pronunță 
și acțiohează pentru EDIFICAREA 
NOII ORDINI ECONOMICE ȘI 
POLITICE. in cadrul căreia să-și 
găsească soluții corespunzătoare 
problemele subdezvoltării și ale 
unei cooperări internaționale echi
tabile și rodnice, in avantajul tu
turor națiunilor, al progresului ge
nerat

Un șir de evenimente ale lunii 
Încheiate au menținut în atenția 
îngrijorată a opiniei publice situa
ția din Orientul Mijlociu, care, in 
condițiile nereglementării proble
melor conflictuale, generează m 
permanență noi pericole pentru pa
cea și securitatea internațională — 
așa cum au arătat, de pildă, noile 
incidente din sudul Libanului din
tre forțele musulmano-palestine- 
ne și cele creștin-conservatoare, care 
au primit sprijin militar din 
partea forțelor militare israeliene. 
După zece zile de lupte, a fost rea
lizat un acord de încetare a focului 
în sudul Libanului, care este, in ge
nere, respectat.

în aceste împrejurări, evident 
nefavorabile, a continuat să se des
fășoare o intensă activitate poli- 
tico-diploniatică. îndreptată spre 
reluarea Conferinței de pace de la 
Geneva asupra Orientului Mijlociu, 
în cadrul căreia un loc aparte ocu
pă convorbirile dintre oficialitățile 
americane si miniștrii de externe 
ai țărilor direct implicate in con
flict. Nu se cunoaște încă rezulta
tul acestor contacte; important este 
însă că în această perioadă au fost 
afirmate unele poziții mai realiste. 
Astfel. S.U.A. au recunoscut pentru 
prima oară în mod oficial necesita
tea prezenței palestinenilor la Con
ferința de la Geneva, iar guver
nul israelian s-a pronunțat în 
sensul acceptării unei delegații a- 
rabe unice pentru reluarea Confe
rinței de la Geneva, hotărire con
diționată însă de o serie de factori, 
între care refuzul in continuare de 
a stabili orice, contacte cu Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei, 
ceea ce blochează în continuare 
reconvocarea conferinței.

în ceea ce o privește. România ac
ționează stăruitor pentru intensifi
carea eforturilor îndreptate spre 
rezolvarea conflictului din Orientul 
Mijlociu pe baza retragerii trupelor 
israeliene de oe teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967 
a recunoașterii dreptului la autode
terminare a poporului oalestinean. 
inclusiv a dreptului de a-si consti
tui un stat arab oalestinean. a asi
gurării independentei si suverani
tății tuturor statelor din regiune. 
Tara noastră se pronunță centru 
convocarea cît mai curind a Confe
rinței de la Geneva, cu participarea 
tuturor țărilor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. si consideră că O.N.U. tre
buie să aibă un rol și mai activ în 
soluționarea problemelor din această 
parte a lumii.

★

Și In cursul lunii încheiate, eve
nimentele ne dau temei să apre
ciem cu satisfacție că politica ex
ternă a țării noastre, ca și cea in
ternă, se află în pas cu mersul is
toriei, aducînd o contribuție sub
stanțială la eforturile ce se între
prind pentru adîncirea cursului po
zitiv al vieții internaționale, făuri
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune, a păcii, colaborării și pro
gresului.

Tudor OLARU 
I. FINTÎNARU
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Cronica
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala Edward Heath, personalitate 
marcantă a Partidului conservator 
din Marea Britanie, fost prim-minis- 
tru, care a efectuat o vizită în tara 
noastră la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Mihai 
Dalea, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S.

Erau prezenți Reginald Louis Se- 
conde, ambasadorul Marii Britanii la 
București, membri ai ambasadei.

în timpul șederii sale în România, 
oaspetele a avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Consiliului Na
țional al F.U.S., Ministerului Aface
rilor Externe, a vizitat obiective eco
nomice, social-culturale și turistice 
din București și alte localități din 
țară.

★

Vineri dimineața. Vasile Gliga. 
adiunct al ministrului afacerilor ex-

RECEPȚIE CU PRILEJUI ZILEI NAȚIONALE 
A REPUBLICII FEDERALE NIGERIA

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Federale Nigeria, ambasadorul 
acestei țări la București. Luke Salisu 
Momodu Osobase. a oferit vineri o 
recepție. Au participat Ion Ionită. 
viceprim-ministru al guvernului. Su- 
zana Gâdea, ministrul educației și în- 
vătămîntului. Dumitru Alecu. minis-, 
tru secretar de stat la Ministerul In
dustriei Chimice, Nicolas Stefan.

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

Nr. 6/1977

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite eîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 30 septembrie 1977

N
um
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1 85008 35 50 000
1 85126 118 50 000
1 92817 01 40 000
1 22555 08 40 000
1 94087 91 40 000
1 88581 78 30 000
1 71007 48 30 000
1 . 47444 37 30 000
1 41198 05 30 000
1 63840 01 25 000
1 71031 53 25 000
1 32616 92 25 000
1 42485 74 25 000
1 90603 32 25 090
1 51506 96 20 000
1 43454 112 20 000
1 65463 51 20 000
1 91046 87 20 000
1 68217 78 20 000
1 73044 76 20 000
1 61662 32 15 000
1 07228 105 15 000
1 21089 56 15 000
1 30152 55 15 000
1 29892

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiunii

79 15 000

100 389 92 5 000
100 733 83 3 000
100 290 84 1 000
100 754 87 1 ooo
100 726 90 1 000
100 156 75 1 000
100 159 90 1 000
.100 358 88 1 000

1 000 15 41 800
1 000 08 86 800
1 000 82 86 800
1 000 10 32 800
1 000 78 71 «00
1 000 75 11 800
1 000 09 85 800
1 ooc 48 62 800
1 000 86 02 800

9 825 TOTAL: 9 260 000
Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 

le 200 de lei. în valoarea ciștigurilor 
■ste cuprinsă și valoarea nominală a 
ibligatlunllor ieșite ciștigătoare.
Plata ciștigurilor se efectuează prin 

ucursalele, filialele și agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile 

00001—099999 care au numerele curente 
uprinse între 81—125, la confruntarea 
u lista oficială, primul zero de la 
erle nu se ia in considerare.

LISTA OFICIALĂ
libretelor de economii cu ciștiguri 

ișite ciștigătoare la tragerea ia sorți 
pentru trim. III. 1977

N
r. cr

t. Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentele 
de ciștig

1 203 250%
2 745 200%
3 945 100%
4 605 50%
5 868 25%
6 761 25%
7 626 25%
8 398 25%
9 060 25%

10 088 25%
11 681 25%
12 827 25%
13 687 25%
14 546 25%
15 009 25%

Calcularea si înscrierea ciștigurilor 
librete se efectuează de către 

icursalele (filialele) C.E.C.

LOTO
umerele extrase la tragerea Loto 

din 30 septembrie 1977
EXTRAGEREA I : 20 75 7 18 13 86 
43 56.

EXTRAGEREA a Il-a : 70 26 65 74 
39 41 8 5.

Fond de ciștiguri : 581 692 lei, plus 
5 029 lei, report la categ. I.

zilei
terne, a primit De Sin In Ha. noul 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Populare Demo
crate Coreene în Republica Socialis
tă România. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare. '

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Guineea, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, vineri 1 după-amia- 
ză, în Capitală, o manifestare cul
turală.

Au participat membri a; conducerii 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Au fost de fată Bakari Diabate, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Guineea la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

prim-adiunct al ministrului comerțu
lui exterior si cooperării economice 
internaționale. Ion St. Ion. secreta
rul Consiliului de Miniștri. Cornel 
Pacoste, adiunct al ministrului aface
rilor externe, alti conducători ai unor 
ministere si instituții centrale.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

SPORT • SPORT © SPORT © SPORT • SPORT © SPORT

GIMNASTICĂCAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

AZI, SEMIFINALELE
Echipa masculină a României joacă, din nou, cu Polonia

Așadar, pronosticurile făcute una
nim de presa finlandeză in preajma 
deschiderii campionatelor europene 
de volei — potrivit cărora din grupa 
de la Helsinki urmau să se califice 
indubitabil România si Finlanda — 
s-au adeverit numai pe jumătate. 
Meciul direct al acestor formații — 
programat în vedetă, in ultima zi a 
preliminariilor, ca un presupus mare 
derby — n-a mai avut de fapt nici 
un efect asupra configurației grupei. 
Reprezentativa României (învingă
toare rapidă cu 3—0 : la 9. la 8, la 
13) a rămas, si ar fi rămas oricum, 
pe primul loc. Finlanda, care debu
tase la „europene" cu o victorie 
spectaculoasă asupra Ungariei (3—1), 
n-a putut rezista in continuare difi
cultăților fizice ale unul turneu cu 
meciuri si antrenamente zilnice, n-a 
mai cîștigat apoi nici un meci si s-a 
clasat pe ultimul loc.

Presa finlandeză de vineri și-a 
lărgit spațiile, si pînă atunci consi
derabile, consacrate prezentării e- 
chipei României, ciștigătoare a gru
pei. „Românii au ciștigat cu zimbe- 
tul pe buze", scrie cotidianul „Uusi 
Suomi", intr-un larg comentariu. 
Alte ziare inserează, printre altele, 
declarația antrenorului George Ere- 
mîa, care opinează că e mai bine să 
jucăm semifinala cu Polonia, al că
rei joc îl cunoaștem foarte bine. 
„Helsingin Sanomat" publică un in
terviu pe două coloane cu Mircea 
Tutovan, cel mai bun jucător român. 
Deci, România si Ungaria (din gru

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă si ciștiguri ieșite ciștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trim. HI 1977

Numărul ciștigurilor Nr. libretului Valoarea ciștigului
cistigator nartială | totală

1 3108051 50 000 50.000
1 575340 40 000
1 1246014 40 000 80.000

1 1672119 30 000
1 3500464 30 000
1 1863905 30 000
1 2020821 30 000 120.000
1 * 2899829 20 000
1 3809089 20 0001 1854264 20 000
1 1452119 20 000
1 655554 20 000
1 1015147 20 000 120.000

Terminația
libretului

44 48270 10 000
44 77506 10 000
44 ‘ 51638 10 000 1.320.000
44 05241 5 000
44 96654 5 000
44 39901 5 000
44 37119 5 000
44 84316 5 000
44 50233 5 000 1.320.000

434 9972 2 000
434 2306 2 000
434 6015 2 000
434 8916 2 000 3.472.000

• 434 7891 1 000
434 3215 1 000
434 1620 1 000
434 7387 1 000
434 9739 1 000
434 4614 1 000
434 7435 1 000 3.038.000

4340 875 500 2.170.000

9 523 ciștiguri în valoare de lei 11 690 000

Cîștigurile se acordă integral titularilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea cîști- 
gului ; dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10 la sută din valoarea 
ciștigului. se acordă un cistig de 10 ori mai mare decit soldul mediu tri
mestrial al libretului. Libretele eu sold mediu trimestrial mai mic de 50 
de lei nu beneficiază de cistig.

t V
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Hora la Prislop
12,15 Odiseea — episodul 7
13.10 Ancheta socială .
13,45 Un cîntec din inimă — concert de 

muzică ușoară românească
14,20 împliniri, itinerar în.. lumea sa

tului românesc — vatră străbună 
căreia oamenii zilelor noastre i-au 
adus un plus de frumusețe și 
prospețime

14,50 Cintarea României. Laureați ai 
Festivalului național. Versuri din 
volumul „Imnele Transilvaniei'* * de 
loan Alexandru

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Danton — 19, (sala 
mică) : Părinții teribili — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Deschi
derea ciclului „Tineri în compe
tiții artistice internaționale". 
Quartetul „Arpegio" — 18.
• Opera Română : Walkiria — 
19.

15.10 Intermezzo muzical.
15,30 Stadion. Din cuprins : • Fotbal : 

rezumatele meciurilor retur dispu
tate în cursul săptămînii in cupe

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil 
în nord-vestul țării și mai mult senin 
în rest. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, cu viteze pînă la 25 km pe 
oră. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 8 grade la Ocna Șuga- 
tag și 17 grade la Focșani și Tîrgu 
Ocna. Local, în podișul Transilvaniei 
s-a produs ceață. In București : Vre
mea a fost frumoasă și s-a încălzit. 
Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 17 grade.

pa de la Helsinki), U.R.S.S. și Po
lonia (clasate în această ordine in 
grupa de la Tampere) s-au calificat 
în semifinalele masculine. în semi
finalele feminine au ajuns R.D.G. și 
Polonia (din grupa de la Kotka), 
U.R.S.S. si Ungaria (din grupa de la 
Turku).

Ieri, vineri, a fost pauză compe- 
tițională. Echipele s-au deplasat în 
orașele care vor găzdui fazele finale 
menite să stabilească ierarhia euro
peană pe anul 1977. Echipa noastră 
masculină joacă tot la Helsinki in 
turneul pentru locurile 1—4, echipa 
feminină (clasată a patra in grupă) 
s-a mutat la Kotka pentru a parti
cipa la turneul pentru locurile 5—8 
(în prima partidă, azi. va juca în 
compania Bulgariei). Aici, la Hel
sinki, așadar, băieții noștri joacă la 
ora 13 cu formația Poloniei. Cele 
două reprezentative s-au mai întil- 
nit in acest an in turnee amicale, 
de fiecare dată polonezii ieșind în
vingători, dar faptul că pe de o par
te altfel se joacă în partide oficia
le. iar. pe de altă parte, la „Trofeul 
Tomis" din vară echipa secundă a 
tării noastre a învins cu 3—0 această 
primă reprezentativă a Poloniei, 
conferă o șansă reală băieților noș
tri. aflați in formă bună. Ei sint 
hotăriti să lupte cu dirzenie. O vic
torie azi ar insemna „argintul" și 
prezența în finală.

G. MITROI 

le europene inter-cluburi e Sări
turi de la platformă în întîlnirea 
R.D.G. — s.U.A. de la Berlin

16.50 Imagini din R. P. Chineză. Re
portaj de Ion Marina

17.10 Clubul tineretului
18,05 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Stan și Bran
19.10 Septembrie 1977. Cronica eveni

mentelor politice interne și inter
naționale

19,30 Telejurnal
19.50 Rezultatele muncii, izvorul bună

stării. Programul partidului de 
creștere' mai accentuată a nivelu
lui de trai în acest cincinal — ma
jorarea retribuției lucrătorilor 
din industria metalurgiei neferoa
se și a produselor din substanțe 
abrazive, din cărbune și grafit

20,00 Teleenciclopedia
20,45 Film serial : Regan
21.35 întilnire cu satira și umorul
22,20 Telejurnal • Săptămîna sportivă
22.35 Romanțe și cîntece de voie bună

Timpul probabil pentru zilele de 2, 
3 și 4 octombrie. în țara : Vremea va 
continua să se încălzească în toate re
giunile țării. Cerul va fi variabil. în- 
norări mai accentuate se vor produce 
în vestul și nordul țării, unde vor că
dea ploi locale. în rest, ploi izolate. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, izolat mai coborîte în sud- 
estul țării în prima parte a intervalu
lui. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse intre 12 și 22 de grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri, ceață dimi
neața și seara. în București : Vremea 
va continua să se încălzească. Cerul 
va fi variabil. Vînt în general slab. 
Temperatura în creștere.

Victorie a echipei 
României la turneul balcanic
• Dan Grecu, campion 

absolut
Campionatele balcanice de gim

nastică au continuat la Atena cu în
trecerile concursului masculin. înche
iate cu un dublu si remarcabil succes 
al reprezentanților culorilor sportive 
românești. La individual compus me
dalia de aur si titlul de campion 
balcanic absolut au revenit gimnas
tului român Dan Grecu. care a evo
luat cu o înaltă măiestrie la toate 
aparatele, si îndeosebi la inele, unde 
a obtinut cea mai mare notă din 
concurs. 9,75. La total. Dan Grecu a 
realizat 56 puncte, fiind urmat de 
Nicolae Oprescu (România) — 55,40 
puncte. Andrei Keranov (Bulgaria) — 
55.35 puncte. Ion Checiches (Româ
nia) — 55,30 puncte. Sorin Ce,poi 
(România) — 55.25 puncte.

Pe echipe, locul intîi a revenit se
lecționatei României cu 278.25 punc
te. urmată de Bulgaria — 272.50 
puncte si Iugoslavia — 270,15 puncte.

Astăzi se desfășoară concursul fe
minin. Ia care participă și echipa 
României, avind in frunte pe tripla 
campioană olimpică Nadia Comăneci.

HANDBAL
A început campionatul 

mondial (junioare)
în trei orașe din țara noastră : 

București, Ploiești și Brașov, au în
ceput ieri întrecerile campionatului 
mondial de handbal pentru junioare, 
competiție la. a cărei ediție inaugu
rală participă selecționate din 14 țâri.

Iată primele rezultate : grupa A 
(Ploiești) : U.R.S.S. — R. P. Congo 
23—14 (13—7) : Cehoslovacia — Olan
da 16—12 (12—7) ; Grupa B (Bucu
rești — Palatul sporturilor și cultu
rii) : România — Franța 21—6 (12— 
2) ; R. F. Germania — Polonia 16— 
16 (9—9) ; , Grupa C (de asemenea, 
la București) : Ungaria — Austria 
20—5 (6—2) ; Grjipa D (Brașov) :
R. D. Germană — Danemarca 16— 
13 (10—4).

Astăzi se dispută următoarele me
ciuri : București (do la ora 16.45) : 
Franța — R. F. Germania ; Româ
nia — Polonia ; Ungaria — Norve
gia ; Ploiești : Olanda — R. P. Con
go ; U.R.S.S. — Cehoslovacia ; Bra
șov : Iugoslavia — Danemarca.

FOTBAL
Tragerea la sorti 
in cupele europene

Vineri s-a efectuat la Ziirich tra
gerea la sorti a meciurilor din turul. 
II al cupelor europene de fotbal. 
Echipa Universitatea Craiova, ciști- 
gătoarea „Cupei României", singura 
dintre formațiile românești calificată 
in această fază a competiției, va in- 
tilni in cadrul „Cupei cupelor" cu
noscuta formatie Dinamo Moscova, 
primul ioc urmind a se disputa pe 
terenul echipei sovietice.

Alte meciuri din această competi
ție : F. C. Porto — Manchester Uni
ted sau St. Etienne : F. C. Austria — 
Lokomotiv Kosice ; S. V. Hamburg — 
Anderlecht Bruxelles ; Gyosgyor — 
Hajduk Split ; Lokomotiv Leipzig — 
Betis Sevila ; Vejle (Danemarca) — 
P.A.O.K. Salonic ; Twente Enschede 
— Brann Bergen (Norvegia). Me
ciurile tur se vor disputa la 19 oc
tombrie, iar returul la 2 noiembrie.

AUTOMOBILISM
Campionatul automobilistic de vi

teză în coastă se încheie mîine, cu 
întrecerile de la Cheia (D.N. 1 A). 
Traseul — in premieră pentru cursele 
automobilistice — măsoară 5.8 km, 
cu plecarea de la borna 138 și sosi
rea la cabana „Muntele roșu". Orga
nizatorii ne-au comunicat ieri că la 
această ultimă alergare oficială de 
viteză în coastă s-au înscris aproape 
90 de concurenți. Competiția prevede 
starturi la cinci clase. Revizia tehni
că si antrenamentele oficiale au loc 
astăzi la amiază : primul start de 
miine — la ora 7.30.

MAREA SĂRBĂTOARE 
A POPORULUI CHINEZ PRIETEN

Poporul chinez sărbătorește astăzi 
28 de ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze — eveni
ment remarcabil, care a încununat 
în mod strălucit îndelungatele lupte 
eroice, revoluționare, desfășurate 
de masele populare, sub conduce
rea partidului comunist. împotriva 
exploatării și asupririi, a dominației 
imperialiste, pentru eliberarea na
țională și socială. Triumful revolu
ției chineze, nașterea Chinei popu
lare au marcat o răscruce în isto
ria multimilenară a poporului chi
nez, deschizînd în fața lui perspec
tiva unei vieți noi, de demnitate și 
progres. Totodată, proclamarea Re
publicii Populare Chineze a consti
tuit un eveniment de însemnăta
te istorică mondială, cu puternice 
înriuriri asupra luptei popoarelor 
pentru libertate și independență 
națională, pentru o viață mai bună, 
trecerea poporului chinez pe calea 
socialismului exercitind profunde 
urmări pozitive asupra întregului 
curs al dezvoltării social-politice 
contemporane.

în noile condiții, cînd poporul a 
devenit liber și stăpin pe destinele 
sale, pe bogățiile sale naționale, în
sușirile sale remarcabile — forță 
de creație, cutezanță, hărnicie, ta
lent — au cunoscut o înflorire fără 
precedent. Muncind cu devotament 
și cu însuflețire, poporul chinez a 
înfăptuit, sub conducerea partidu
lui. o operă constructivă de vaste 
proporții, care își găsește o eloc
ventă expresie in. avintul industria
lizării, în miile de întreprinderi, 
hidrocentrale, șantiere apărute pe 
întreg cuprinsul țării, în crearea 
unui șir de noi ramuri industriale, 
în creșterea continuă a forțelor de

Recepția de la București
Cu prilejul celei de-a XXVIII-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul aces
tei țări la București, Li Tin-ciuan, 
a oferit, vineri seara, in saloanele 
nouluj sediu'al ambasadei, o recep
ție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C-C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Dincâ, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Sirbu, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Traian Dudaș, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Nicolae Ni- 
colaescu. ministrul sănătății. Hara- 
lambie Alexa și Constantin Olteanu, 
adjuncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și

Recepția de la Pekin
PEKIN 30 (Agerpres). — Cu prile

jul sărbătoririi celei de-a XXVIII-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, la Pekin a avut 
loc, vineri seara, o recepție, la care 
au participat Hua Kuo-fen. președin
tele Comitetului Central al P. C. Chi
nez. premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, ceilalți conducători de 
partid și de stat, reprezentant! ai oa
menilor muncii, precum si oaspeți de 
peste hotare —anunță agenția China

Drapelele de la Tien An-Men
China populară a îmbrăcat haine 

de sărbătoare pentru a celebra 28 
de ani de la proclamarea republicii. 
Semnele acestei cinstiri sint nenumă
rate. Ele sînt vizibile la poarta Tien 
An-Men. împodobită cu drapele, 
poartă intrată definitiv în istoria 
modernă a Chinei : aici. Ia 1 octom
brie 1949, președintele Mao Tzedun 
proclama, în fața unei mulțimi uria
șe, Republica Populară Chineză — 
eveniment de cotitură istorică în via
ța societății chineze, cu puterni
ce inriuriri asupra luptei revolu
ționare a popoarelor pentru scu
turarea dominației străine, pentru 
libertate și independență naționala, 
împodobite de sărbătoare sint și im
presionanta clădire a Adunării Na
ționale a Reprezentanților Poporului, 
clădirea Muzeului revoluției, celelalte 
edificii, bulevardele capitalei chineze.

Atmosfera sărbătorească o sesizăm 
cu ușurință înainte de toate în ani
mația străzii, fie că ne aflăm in 
uriașul șuvoi uman din preajma 
Porții Soarelui, ori în apropierea 
Porții Săgeților, fie că privim îm
preună cu mii de oameni cum se 
plantează pinii aduși din toate pro
vinciile Chinei populare, în semn de 
suprem omagiu, în jurul mausoleului 
inaugurai de curînd și consacrat 
eternizării memoriei președintelui 
Mao. în parcul Templul Cerului, 
unde lampioane multicolore te în- 
tîmpină la tot pasul, unde s-au ri
dicat zeci și zeci de estrade pentru 
desfășurarea marilor serbări popu
lare, am fost martori la o adevărată 
demonstrație de virtuozitate, oferită 
publicului de o formație artistică de 
citeva sute de băieți și fete, în fru
moasele lor costume de pionieri.

Ziarele care apar aici, la Pekin, 
precum și cele din provinciile țării, 
consacră spații ample zilei de 1 Oc
tombrie, modului cum este intimpi- 
nată marea sărbătoare națională de 
către intregul popor chinez.' Sînt re
levate succesele minerilor din Hunan 

producții;. Adinei transformări în
noitoare au avut loc și în viața sa
tului chinez, marile lucrări hidro
tehnice, acțiunile de largă amploa
re pentru ameliorarea și fertilizarea 
solului, înzestrarea agriculturii so
cialiste cu tot mai multe mașini 
moderne asigurind sporirea conti
nuă a producției vegetale și anima
le. Totodată, realizări de seamă a 
dobindit China populară in ramuri
le de virf ale științei și tehnicii — 
electrotehnica și electronica, folo
sirea energiei nucleare, explorarea 
spațiului cosmic.

în prezent, Întregul popor chinez 
este angajat în ample acțiuni pe 
toate fronturile activității economi
ce și sociale în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Chinez, privind transfor
marea Chinei într-o țară socialistă 
puternică și modernă pînă la 
sfirșitul acestui secol.

Acționînd neabătut pentru întă
rirea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste — poziție con
stantă și definitorie a ansamblului 
politicii noastre externe — Partidul 
Comunist Român, România socialis
tă. întregul popor român acordă o 
înaltă prețuire dezvoltării relațiilor 
de profundă prietenie și cola
borare multilaterală cu Parti
dul Comunist Chinez, cu Republi
ca Populară Chineză — relații de 
stimă și respect reciproc, cu vechi 
și bogate tradiții, care și-au găsit o 
semnificativă expresie, de-a lungul 
deceniilor, în solidaritatea strinsă 
dintre forțele revoluționare din ceie 
două țări, ridicindu-se pe trepte tot 
mai înalte in anii socialismului.

cooperării economice internaționale, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-locote- 
nent Gheorghe Gomoiu. adjunct al 
ministrului apărării naționale șl se
cretar al Consiliului politic superior 
al armatei, Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducație! Socialiste. Ion Popescu-Pu- 
țuri. președintele Asociației de prie
tenie româno-ehineză. activiști de 
partid și de stat, ai unor organizații 
de masă și obștești, conducători ai 
unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai vie
ții cultural-artistice și științifice, zia
riști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

în timpul recepției, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, caracteristică relațiilor dintre 
cele două partide, țări și popoare, to
varășii din conducerea de partid și de 
stat s-au întreținut cordial cu amba
sadorul R.P. Chineze, cu membrii 
ambasadei.

(Agerpres)

Nouă. La recepție a participat si de
legația de prietenie a poporului ro
mân. condusă de Paul Niculeseu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi
nistru al guvernului. Președintele 
Hua Kuo-fen a rostit un toast in care, 
în numele Comitetului Central al 
partidului si al Consiliului de Stat, a 
adresat ealde felicitări poporului chi
nez. precum si oaspeților străini pre
zent i la recepție.

ori Șantung, care au deschis noi aba
taje, realizările constructorilor de 
mașini din provincia Hopei, înfăp
tuirile petroliștilor, care au trimis 
sapele lor de foraj la peste 7 000 m 
sub straturile geologice, victoriile in 
producție ale puternicei citadele in
dustriale care este Pekinul și care 
numai in ultimii 25 de ani și-a sporit 
forța industrială de peste 110 ori. La 
Ioc de cinste se află in paginile zia
relor și succesele oamenilor muncii 
din agricultură, ramura de producție 
care, așa cum arăta președintele Hua 
Kuo-fen. a fost puternic dezvoltată

Corespondență din Pekin

în anii puterii populare, incit este in 
stare azi să hrănească „o populație 
care reprezintă o cincime din popu
lația lumii, deși terenurile cultivate 
reprezintă mai puțin de 7 la sută din 
totalul acestora pe plan mondial".

Toate înfăptuirile înfățișate in con
strucția socialistă depun convingă
toare mărturie că poporul chinez, 
sub conducerea neabătută a partidu
lui său comunist, se află cu toate 
forțele angajat în bătălia pentru în
deplinirea întocmai a obiectivului 
strategic stabilit de Congresul al XI- 
lea, pentru modernizarea industriei 
și a agriculturii, dezvoltarea neîntre
ruptă a științei și tehnicii. De altfel, 
chiar în aceste zile a avut loc aici, la 
Pekin, o reuniune pregătitoare în ve
derea conferinței naționale a științei, 
căreia ultimul congres al partidului 
îi fixează un rol deosebit de însem
nat in dezvoltarea neîntreruptă a în
tregii societăți chineze pînă în pra
gul viitorului mileniu.

în diferitele contacte pe care 
le-am avut în capitala Republicii 
Populare Chineze, cit și în județele 
Linhsien și Anyang, din provincia 
Hunan, oameni ai muncii, membri ai

O contribuție de cea maț mare 
însemnătate la adincirea solidarită
ții militante și prieteniei revoluțio
nare. la intensificarea conlucrării 
multilaterale româno-chineze a con
stituit-o vizita efectuată în China 
populară, in vara anului 1971, de 
delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a 
deschis ample perspective colaboră
rii multilaterale, marcind astfel un 
moment de referință istorică în a- 
nalele raporturilor bilaterale. în a- 
cest spirit, cunosc o continuă am
plificare ți diversificare schimbu
rile comerciale, se intensifică an de 
an colaborarea pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific. S-au ex
tins, de asemenea, contactele pe li
nie de partid și de stat, vizitele 
reciproce pentru schimb de expe
riență în diferite domenii ale con
strucției socialiste. Schimburile de 
mesaje intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo- 
fen au reafirmat cu putere voința 
și hotârîrea partidelor și țărilor 
noastre de a dezvolta pe un plan 
superior solidaritatea revoluționară, 
prietenia și colaborarea multilate
rală româno-ehineză. în., interesul 
celor două popoare, al cauzei gene
rale a socialismului, păcii și cola
borării internaționale.

Cu prilejul sărbătorii poporului 
frate chinez, poporul român ii a- 
dreseazâ din toată inima urarea 
călduroasă ca. sub conduce
rea încercată a Partidului Comunist 
Chinez, să obțină noi și tot mai 
mari izbînzi în construcția socia
listă. in opera de înflorire multi
laterală a Republicii Populare Chi
neze.

Concert de gală
în studioul de concerte al Radio- 

televiziunii române a avut loc, vi
neri seara, un concert de gală sus
ținut de Orchestra de instrumente 
naționale a Radiodifuziunii din Re
publica Populară Chineză, apreciat 
colectiv artistic, care întreprinde un 
turneu in țara noastră.

Au participat Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Ion Po- 
nescu-Puțuri. președintele Asociației 
de Prietenie româno-ehineză. gene- 
ral-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Politic 
Superior al armatei, Vasile Musat. 
director general al Radioteleviziunii 
române, Gheorghe Tache, adjunct al 
ministrului educației și învățâmin- 
tului, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, conducători de 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au .fost de fată Li Tin-ciuan. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, si membri ai am
basadei.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

în program, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, au figurat piese 
muzicale clasice și cîntece revoluțio
nare inspirate din viața, lupta și 
aspirațiile poporului chinez prieten. 
Virtuozitatea interpretării artistice a 
fost răsplătită cu aplauze de publicul 
spectator. în final, artiștilor chinezi 
le-au fost oferite flori.

★
în cadrul turneului, orchestra a 

mai susținut concerte în orașele Ti
mișoara. Hunedoara. Deva și Alba 
Iulia.

comunelor populare, militari, activiști 
de partid și de stat și-au exprimat 
de fiecare dată satisfacția față de 
trainicele legături de prietenie din
tre poporul român șl poporul chinez, 
legături care devin pe zi ce trece 
tot mai'strinse. Van Sa-tiun, unul 
dintre constructorii eroi ai celebrului 
canal de irigații „Drapelul roșu", 
acum lucrător la una din stațiile de 
pompare ale acestui sistem, ne spu
nea : ..Ne bucurăm totdeauna cind 
ne întilnim cu prieteni români. Prie
tenia dintre noi este deosebit de trai
nică". iar secretarul Comitetului ju
dețean de partid Linhsien, tovarășul 
Lin Sio-lin. sublinia : „Realizările po
porului dumneavoastră, dobindite sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se bucurii de toată pre
țuirea noastră. Relațiile dintre parti
dele, țările și popoarele noastre se 
întăresc tot mai mult, pentru că se 
bazează pe principiile marxism-leni- 
nismului, ale internaționalismului 
proletar, ale egalității depline în 
drepturi, autonomiei și neamestecului 
in treburile interne, stimei si respec
tului reciproc".

La ora cînd transmitem aceste rin- 
duri, pregătirile din capitala Chinei 
consacrate aniversării proclamării re
publicii sint aproape încheiate. Ves
tita piață Tien An-Men, parcurile și 
bulevardele, locurile de odihnă și re
creare de pretutindeni, pe întinsul 
Chinei socialiste, vor fremăta de 
bucuria vibrantă a sute de milioane 
de oameni, mindri de izbinzile in 
construcția socialistă, cucerite pnn 
eforturi eroice, hotăriți să înfăptu
iască sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, a Comitetului său 
Central, in frunte cu președintele Hua 
Kuo-fen, obiectivul strategic al Con
gresului al XI-lea, de a transforma 
China intr-o puternică și modernă 
țară socialistă.

Iile TANĂSACHE

cinema
• Marele singuratic : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CA
PITOL - 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20,30. la grădină - 19, GRI- 
VIȚA - 9; 11.15; 13,45; 15,45; 18; 
20,15.
• Făgăduiala : FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL - 8,30; 10,45; 13,15; 15 45; 
18,15; 20.45, SCALA — 8,30; 11; 

13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA LU
CEAFĂRUL - 19,15.
• Amenințarea : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20,15.
O Amendament la legea secu
rității statului : TIMPURI NOI — 
9; 12; 15,30; 19.
• Buzduganul cu trei peceți : FE
ROVIAR — 9; 12.30; 16; 19,30, ME
LODIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 19,30, GLO
RIA - 9; 12,30; 16; 19,30.
• Pisicile aristocrate — 9,30;
11,15; 13, Odiseu și stelele — 16; 
18; 20 : DOINA.
• Hercule în centrul pămîntu- 

lui : LUCEAFĂRUL — 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16.45; 18,45; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18;30: 
20,30, la grădină — 19.
• Instanța amină pronunțarea :
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful" ! EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, PARC-HOTEL — 
19, GRADINA TITAN - 19.
• „Hindenburg" : EXCELSIOR
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MIO
RIȚA - 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
GRADINA MOȘILOR — 19.
• Unde înfloresc crinii : BU- 

ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18;
20, ’la grădină — 19
• O noapte furtunoasă : BU- 
CEGI — 9; 11; 13; 16; 18; 20.
• Spaniole la Paris : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nora : FLACARA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Adevărata glorie : TOMIS — 
9; 12; 16; 19, la grădină — 19,30, 
VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Accident î FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru : AURORA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră

dină — 18,30. VICTORIA — 9; 12; 
16; 19.
• Dacii : PACEA — 16; 18; 20.
• Necunoscutul din noapte : 
ARTA - 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19, LIRA — 10; 15,30; 
18; 20,15. la grădină - 19.
• Podul fetelor : DRUMUL SĂ
RII - 16; 18; 20.
• Epidemia : VIITORUL — 15,30 
17,45; 20.
• Povestea dragostei : COSMOS 
— 15.45; 18; 20.
• Străina : MUNCA — 9.30; 12,30;
15,45; 19,15, FERENTARI — 10;
15; 18,30,

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină (premieră) — 
19,30, (sala Grâdjna Icoanei) : 
Pescărușul (premieră) — 19.
• Teatrul de comedie : 12 oa
meni furioși — 19,30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți întrebări" — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Jucătorii de cărți și Ursul 
— 19.
• Teatrul Giuleștl : Hote! „Zodia 
gemenilor" — 19,30, (la Muzeul 

militar central) : Imn pentru oa
menii acestui pămînt — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ - 19,30, (sala Victoria) : 
E nemaipomenit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sici
liana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Victoria) : Fata babei și fata moș
neagului — 17.
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Răspunzînd interesului viu al opiniei publice, în Italia SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.
a apărut cel de-al șaptelea volum din seria

„SCRIERI ALESE"
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
ROMA 30 (Agerpres). — In editura „II Calendario del Popolo". din Mi

lano, a apărut cel de-al șaptelea volum din seria de „SCRIERI ALESE" ale 
cuprinzind principalele cuvintări șipreședintelui NICOLAE CEAUȘESCU 

interviuri din anul 1976.

In prefața volumului, editorul sub
liniază : „Lectura scrierilor si cu
vântărilor lui Nicolae Ceausescu cu
prinse în acest al VII-lea volum al 
„SCRIERILOR ALESE" ale președin
telui României, publicate in 
Italia, oferă un tablou complet 
si aprofundat al situației eco- 
nomico-sociale si politice a 
României socialiste, al succese
lor obținute in edificarea unei 
societăți socialiste la un înalt 
nivel de dezvoltare, al proble
melor care urmează încă să 
fie rezolvate si al modului în 
care se acționează pentru a le 
soluționa. Ea oferă, totodată, 
un tablou general al politicii 
externe a României, perma
nent activă si dinamică, atît în 
relațiile cu țările socialiste, cu 
țările lumii a treia, cît si cu 
statele capitaliste dezvoltate. 
Lectura volumului permite, de 
asemenea, să se aprecieze pe 
deplin marea capacitate a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu 
de a sesiza cu perspicacitate si 
in mod aprofundat elementele 
noi ale diferitelor situații, de 
a Ie analiza într-o justă 
perspectivă teoretică si prac
tică. Activitatea președintelui 
Nicolae Ceausescu se impune 
ca o lecție de realism politic 
legată permanent in mod dia
lectic de o interpretare origi
nală. dar riguroasă a principii
lor socialismului științific".

Prefața evidențiază contri
buția adusă de1 secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român la dezvoltarea creatoa
re a concepției marxist-leni- 
niste privind rolul hotăritor al 
maselor în făurirea istoriei, 
subliniind că în viziunea con
ducătorului partidului si sta
tului nostru edificarea orînduirii 
socialiste nu poate fi decît ex
presia voinței conștiente- a maselor. 
Se relevă apoi că — după cum a de
clarat președintele Nicolae Ceausescu 
— „esența socialismului insusi o con
stituie umanismul revoluționar — 
principiu care asază în centrul în
tregii activități sociale omul, demni
tatea sa. egalitatea, dreptatea socială 
si națională, deplina egalitate în 
drepturi între toti oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, realizarea 
Idealurilor celor mai înalte ale crea
torilor de valori materiale si spiri
tuale".

Cele 19 capitole ale lucrării sînt 
concepute după criterii tematice. Ca
pitolul I redă ample extrase din Ex
punerea tovarășului Nicolae Ceausescu 
Ia Congresul educației politice și al 
culturii socialiste. Un capitol este 
consacrat prezentării poziției prin
cipiale a partidului nostru si a con
tribuțiilor secretarului general al 
P.C.R. la definirea conceptului de 
națiune si a rolului ei în lumea con
temporană.

Capitole intitulate sintetic ..Partid, 
stat, societate". ..Dezvoltarea demo- 
cratiei". ..Dezvoltarea economiei na
ționale a României si perfectionarea 
organizării economice". „Cultura si 
creația artistică". „Școala si invătă-

REUNIUNEA ANUALĂ A F M I. Șl B. I. R. D.

Propuneri în vederea îmbunătățirii condițiilor 
generale de acordare a creditelor

Cuvîntul reprezentantului român
WASHINGTON 30 (Agerpres). - 

Luind cuvîntul în cadrul reuniunii 
anuale a F.M.I. și B.I.R.D.. ale că
rei lucrări se desfășoară în prezent 
la Washington, conducătorul delega
ției române, Mihai Diamandopol. 
președintele Băncii de Investiții, a 
arătat că interesele fundamentale 
alo popoarelor reclamă așezarea re
lațiilor internaționale pe baze noi si 
mai echitabile, o cooperare strînsă 
între toate țările lumii pentru re
zolvarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea. Vorbitorul a evi
dențiat necesitatea unor acțiuni și 
măsuri concrete pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Rcferindu-se la activitatea desfă
șurată de F.M.I. și B.I.R.D., Mihai 
Diamandopol a menționat necesita
tea sporirii resurselor lor financiare

ÎNCHEIEREA SESIUNII JUBILIARE
A CONFERINȚEI GENERALE A.I.E.A.

România aleasă membră a Consiliului guvernatorilor agenției
VIENA 30 (Agerpres). — La Viena 

s-au încheiat lucrările celei de-a 
21-a sesiuni jubiliare a Conferinței 
genferale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.).

în cadrul conferinței, România a 
fost aleasă, in unanimitate, membră 
a Consiliului guvernatorilor A.I.E.A.,

Conferința de presă a președintelui S. U. A.
WASHINGTON 30 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă, pre
ședintele Jimmy Carter a, avertizat 
asupra iminenței unei crize a ener
giei in S.U.A. In acest sens, el a in
sistat asupra necesității ea Senatul 
american să adopte programul ener
getic propus de Administrație. Cu 
fiecare zi ce trece, a subliniat șeful 
executivului american. problemele 
energetice ale S.U.A. se agravează.

Referindu-se la faptul că mii de 
muncitori americani din industria 
oțelului au fost concediați în ultimele 
săptămîni. președintele Carter a 
arătat că Administrația pregătește un 
raport asupra problemelor industriei 
siderurgice, pe care Ie-a calificat 
drept „cronici" și „deosebit de com
plexe".

în legătură cu negocierile privind 
reducerea armamentelor nucleare 
strategice, președintele S.U.A. a pre
cizat că au fost realizate unele pro
grese și s-a declarat încurajat de con
vorbirile cu Uniunea Sovietică. 

mintul public" si „Organizarea si 
dezvoltarea cercetării științifice" în
fățișează activitatea desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu pentru 
rezolvarea problemelor concrete pe

CEAUSESCU
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Edizioni del Calendario

care le ridică vasta operă de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Capitolele consacrate activității 
internaționale a partidului si sta
tului nostru relevă contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
României socialiste la soluționarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății, promovarea noilor principii ale 
relațiilor interstatale, instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, li
chidarea decalajelor economice si a 
stării de subdezvoltare, înfăptuirea 
dezarmării, la creșterea rolului 
O.N.U., la făurirea unei lumi mai 
bune si mai drepte pe planeta 
noastră.

Un capitol al volumului, purtînd 
titlul „România si problemele Euro
pei", prezintă pe larg luările de po
ziție ale șefului statului român refe
ritoare la măsurile si acțiunile ce se 
impun pentru transpunerea integrală 
in viață'a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, pentru asigurarea 
continuității procesului de edificare 
a securității si cooperării europene, 
pentru realizarea dezangajării mili
tare si dezarmării în Europa, pentru 
a deschide popoarelor din această 
parte a lumii perspectiva luminoasă 
a păcii, progresului si prosperității.

si creșterii, pe această bază, a po
sibilităților de a acorda țărilor in 
curs de dezvoltare un volum sporit 
de credite in condiții cît mai avan
tajoase.

In ceea ce privește activitatea 
B.I.R.D., s-a subliniat necesitatea ca 
la alocarea fondurilor băncii că
tre țările în curs de dezvoltare be
neficiare să fie avuie in vedere e- 
forturile totale pe care țările res
pective le fac în vederea dezvoltării 
lor economice și sociale, ponderea 
din venitul național alocată în acest 
scop, precum și alte criterii care 
justifică o distribuire mai rațională 
Si eficientă a fondurilor băncii și sti
mulează țările în curs de dezvoltare 
la mobilizarea într-o măsură în
semnată a resurselor interne iu ve
derea dezvoltării.

pentru perioada 1977—1979. Din par
tea țărij noastre, în calitate de gu
vernator a fost desemnat președintele 
Comitetului de stat pentru energia 
nucleară, Cornel Mihulecea, Ambasa
dorul Octavian Groza, reprezentant 
permanent al țării noastre la A.I.E.A. 
a fost numit viceguvernator.

Abordînd problemele Orientului 
Mijlociu, președintele Carter a arătat 
că Statele Unite sint gata să înceapă 
un dialog cu Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, dacă O.E.P. recu
noaște rezoluția 242 a Consiliului de 
Securitate, precum și dreptul Israelu
lui la existentă, ca bază pentru parti
ciparea acestei organizații la procesul 
de reglementare politică a situației 
din Orientul Mijlociu. El a aprecia' 
că o reprezentare palestineană adec
vată la Conferința de la Geneva pen
tru pace in Orientul Mijlociu este 
esențială pentru realizarea oricărei 
soluții de durată, adăugind insă, in 
pofida realității evidente, că deși re
prezintă „un grup substanțial de pa- 
lestineni". O.E.P. nu înseamnă repre
zentarea în exclusivitate a acestora, 
în ciuda divergentelor asupra acestui 
punct, a relevat vorbitorul,, depunem 
eforturi în vederea găsirii unui teren 
comun care să permită reluarea ne
gocierilor de pace de la Geneva.

Penultimul capitol din volum este 
dedicat problemelor mișcării comu
niste si muncitorești internaționale, 
înfățișînd atît politica consecventă a 
P.C.R. de dezvoltare a prieteniei și 
solidarității cu partidele comuniste, 
cu toate forțele progresiste, cit 
și contribuțiile partidului nostru, 
ale secretarului său general, la rea

lizarea unei unităti de tin nou 
între partidele comuniste si 
muncitorești.

In capitolul final. Intitulat 
in mod sugestiv „Perspective", 
sint înfățișate planurile în
drăznețe si realiste ale parti
dului si statului nostru de 
dezvoltare multilaterală a tării, 
pentru sporirea bunăstării în
tregii națiuni.

*•
La Ambasada română din 

Roma a avut loc festivitatea 
prezentării celui de-al 7-lea 
volum de „Scrieri alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu.

La manifestare au participat 
prof. Giulio Carlo Argan, pri
marul orașului Roma. Guido 
Bernardi. vicepreședinte al 
Grupului parlamentar 'demo- 
crat-crestin. Stefano Vetrano. 
secretar al Grupului parlamen
tar de prietenie Italia — Româ
nia si secretar general al A- 
sociatiei italiene pentru rapor
turile culturale si științifice cu 
România, deputati si senatori 
reorezentind principalele parti
de politice italiene, delegația 
orașului Sulmona. condusă de 
primarul Antonio Trotta. re
prezentanți ai cercurilor eco
nomice si oameni de afaceri, 
directori ai unor agenții de 
presă, ziariști.

Cei prezenti au fost salutat! 
do ambasadorul României Ia 
Roma. Ion Mărgineanu.

A luat cuvintul Mario Za- 
gari. membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, vi

cepreședinte al Parlamentului vest- 
european. care a prezentat vo
lumul. evidențiind personalitatea 
șefului statului român, contribuția sa 
hotăritoare la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, a Româ
niei socialiste. El a relevat gindirea 
și acțiunea politică ale tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. ' contribuția 
sa esențială la elaborarea conceptu
lui privind instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, acțiu
nea sa perseverentă pentru in
staurarea unor relații internaționale 
menite să asigure egalitatea, inde
pendența și suveranitatea statelor, 
participarea cu drepturi depline a 
tuturor popoarelor la soluționarea 
problemelor complexe care confrun
tă omenirea.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— a subliniat vorbitorul — este omul 
politic care simte responsabilitatea 
pentru prezentul și viitorul pașnic al 
omenirii, pentru lichidarea împărțirii 
lumii în bogați și săraci, pentru 
dreptul fiecărui popor de a-și alege 
propria cale de dezvoltare".

Ședința Prezidiului 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 30 

septembrie, a avut loc ședința Pre
zidiului Sovietului Suprem al 

i U.R.S.S.. în cadrul căreia a fost 
! dezbătută informarea prezentată de 

Leonid Brej nev, secretar general al 
j C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi

diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Comisiei constituționa
le, cu privire la rezultatele discuții
lor publice asupra proiectului Con
stituției U.R.S.S. și la propunerile 
care au fost făcute în cadrul aces
tora.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a aprobat proiectul Consti
tuției U.R.S.S., prezentat de Comi
sia constituțională, cu precizările și 
completările făcute pe baza acestor 
propuneri. Proiectul va. fi supus 
dezbaterii sesiunii a Vil-a extraor
dinare a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de-a noua legisla
turi.

agențiile de presă transmit:
Apel pentru încetarea 

conflictului dintre Etiopia și 
Somalia. Secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a adresat, 
vineri, un anei guvernelor Etiopiei si 
Somaliei, cerîndu-le să facă tot ceea 
ce le stă in putință pentru realiza
rea încetării focului. Secretarul ge
neral — informează agenția France 
Presse — cere, de asemenea, celor 
două guverne să inițieze un proces de 
negocieri care să ducă la o regle
mentare pașnică a conflictului.

Sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare. La Buda- 
pesta a avut loc sesiunea de toamnă 
a Adunării de Stat a R. P. Ungare. 
Au fost adoptate modificări la Codul 
Civil al R. P. Ungare și raportul 
prezentat sesiunii de procurorul ge
neral.

La Berlin, Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.. a 
avut o convorbire cu Ezekias Papa- 
ioannou, secretar general al Parti
dului progresist al oamenilor mun
cii din Cipru (A.K.E.L.) — trans
mite agenția A.D.N. Cu acest prilej 
a avut loc un amplu schimb de ve
deri in legătură cu lupta actuală 
pentru asigurarea păcii, pentru des

ȚĂRILE MEMBRE ALE „GRUPULUI CELOR 77"

EVIDENȚIAZĂ

Necesitatea intensificării eforturilor 
pentru făurirea unei noi ordini 

economice internaționale
România șe pronunță pentru convocarea unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată acestui 

obiectiv
NAȚIUNILE UNITE. — De la 

trimisul special, Romulus Căplescu : 
La sediul Națiunilor Unite a avut 
loc, sub președinția reprezentantului 
Pakistanului, Agha Shai. reuniunea 
miniștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale „Grupului celor 77".

Inițiativa țărilor în curs de dez
voltare de a organiza această reuniu
ne Ia începutul celei de-a 32-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U 
constituie o expresie elocventă a 
voinței acestor țări de a acționa în 
continuare, ferm și unitar, pentru 
realizarea unor pași concreți pe ca
lea edificării noii ordini economice 
mondiale. \

Discuțiile din cadrul reuniunii au 
evidențiat preocuparea crescândă a 
țărilor în curs de dezvoltare fată de 
lipsa unor progrese reale în res
tructurarea actualelor relații econo
mice internaționale. în adoptarea 
unor măsuri concrete menite să ducă 
Ia eliminarea decalajelor economice 
pe baza priorității efortului propriu 
si în condițiile unei largi cooperări 
economice între toate statele care să 
stimuleze progresul general al uma
nității.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor. ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu. a apre
ciat pozitiv faptul că problemele in
staurării noii ordini economice au 
fost readuse în cadrul lor cel mai fi
resc — si anume la O.N.U, — în ve
derea dezbaterii lor democratice, cu 
participarea tuturor statelor. România

Declarația „Grupului celor 77"
NAȚIUNILE UNITE. — Miniștrii 

de externe ai „Grupului celor 77“ au 
adoptat la încheierea reuniunii lor o 
declarație în care se subliniază nece
sitatea continuării eforturilor de fău
rire a unei noi ordini economice in
ternaționale.

Documentul subliniază că negocie
rile privind instaurarea unei noi or
dini economice internaționale trebuie 
să se desfășoare în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite, singurul for 
adecvat și pe deplin reprezentativ în 
acest sens. De asemenea, șe reafir
mă necesitatea restructurării sectoa
relor economice și sociale ale O.N.U., 
pentru ca organizația să dobindească 
o eficiență sporită.

Declarația se pronunță pentru con
vocarea unei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U., în 1980. 
pentru a evalua progresele înregis
trate pe calea edificării noii ordini 
economice și pentru a adopta măsu
rile ce se impun in vederea stimu
lării acestui proces, in primul rind 
prin elaborarea unei noi strategii in
ternaționale a dezvoltării.

„Grupul celor 77“ cere țărilor in-

Întrevederi ale ministrului de externe al României
Ministrul afacerilor externe al 

României. George Macovescu. s-a în- 
tîlnit. la sediul O N.U.. cu secre
tarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance. 
Cu acest prilej au fost relevate rela
țiile bune de colaborare statornicite 
între România si S.U.A. ca urmare, 
în primul rînd. a schimburilor de vi
zite dintre președinții celor două sta
te și a înțelegerilor convenite cu a- 
cest prilej. A avut loc. totodată, un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme internaționale de interes reci
proc. subliniindu-se importanta pe 
care ambele țări o acordă viitoarei 
reuniuni de la Belgrad, precum si do
rința celor două guverne ca aceasta 
să aducă o contribuție efectivă la 
continuarea si consolidarea procesului 
de edificare a securității europene.

în convorbirile avute cu Abdel Ha
lim Khaddam. vicepremier si minis
tru de externe al Siriei, precum și cu 
Habib Chatty, ministrul de externe al 
Tunisiei, ministrul de externe al 
României a procedat la un schimb de 
vederi în legătură cu eforturile depu

tindere si dezarmare. O atenție par
ticulară a fost acordată problemelor 
europene si situației din Cipru.

Ansamblul artistic 
„Doina" la Pekin

La Pekin a avut loc specta
colul inaugural din cadrul tur
neului pe care il întreprinde in 
R. P. Chineză ansamblul artis
tic „Doina" al armatei. Au fost 
prezenti Gean Tai-cien, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major. Huan Yu-kun, locțiitor 
al șefului Direcției generale 
politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare. Ha Yin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Chineze. Lin 
Lin. vicepreședinte al Asociați
ei de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea, reprezen
tanți ai altor instituții centrale 
chineze, un numeros public.

Guvern autonom catalan. 
Printr-un decret.-lege regal, aprobat 
de Comisia legislativă de urgentă a 
Cortesurilor. a fost restabilit, cu titlu 
provizoriu, un guvern autonom cata

acordă. în acest cadru, o mare impor
tanta propunerii (le convocare a unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. în 1980, consacrată evaluării 
progreselor făcute in instaurarea noii 
ordini economice. Dată fiind însem
nătatea vitală a acestor probleme, ar 
fi potrivit, după părerea României, să 
se aibă în vedere posibilitatea ca a- 
ceastă sesiune specială să aibă loc la 
nivel înalt, conferind autoritatea co
respunzătoare concluziilor si acțiuni
lor asupra cărora se va conveni. După 
ce a subliniat necesitatea unei pre
gătiri temeinice a acestei, reuniuni, 
■('orbitorul a evidențiat necesitatea ca 
țările in curs de dezvoltare să-si în
tărească solidaritatea, să-si stabileas
că o poziție politică comună si să ac
ționeze în mod organizat pentru apă
rarea intereselor proprii în negocieri
le cu țările dezvoltate. Totodată, ar 
fi oportun ca procesul pregătirii se
siunii speciale Ia nivel înalt să cul
mineze cu o reuniune la nivel înalt a 
țărilor in curs de dezvoltare, organi
zată in colaborare cu țările nealiniate.

In încheiere, vorbitorul a reafirmat 
dorința României de a conlucra. în 
continuare, in aceste probleme, ca si 
In alte domenii, cu celelalte țări in 
curs de dezvoltare, de a milita cu 
fermitate si de a participa la efortu
rile pentru eliminarea subdezvoltării 
si inegalității intre state, de a contri
bui. în același timp, la întărirea coo
perării intre toate națiunile in vede
rea făuririi unei lumi mai bune si 
mai drepte.

dustrializate occidentale să dea do
vadă de voință politică pentru a se 
ajunge la acorduri concrete în cursul 
apropiatelor negocieri din cadrul 
UNCTAD privind crearea fondului 
comun pentru produsele de bază și 
problema datoriilor țărilor in curs 
de dezvoltare.

Declarația cheamă toate statele să 
se abțină de la promovarea unor re
lații economice care ar putea încu
raja colonialismul, discriminarea ra
sială, amestecul străin în probleme
le interne ale altor state. Totodată, 
in document sint evidențiate nece
sitatea respectării suveranității de
pline si permanente a țărilor in curs 
de dezvoltare asupra resurselor lor 
naturale, precum si dreptul lor de a 
le naționaliza, in conformitate cu le
gile proprii.

La propunerea României, care și-a 
adus o contribuție activă la elabora
rea declarației, președintele reuniunii 
a fost autorizat să prezinte Adunării 
Generale a O.N.U. Declarația 
„Grupului celor 77". Ea va fi. de a- 
semenea, difuzată ca document ofi
cial al Națiunilor Unite, 

se în prezent pentru inițierea. între 
părțile interesate, a ne-gocierilor care 
să conducă la instaurarea unei păci 
trainice ți justetîn Orientul Mijlociu.

în cadrul convorbirii cu ministrul 
de externe al Greciei. Dimitrios Bit- 
siois, au fost trecute în revistă posi
bilitățile promovării. în continuare, a 
colaborării multilaterale între statele 
din Balcani, fiind, de asemenea, sub
liniată necesitatea soluționării poli
tice a situației din Cipru.

Cu prilejul întâlnirii cu ministrul de 
externe al Etiopiei, Feleke Gedle- 
Giorgis, au fost relevate bunele re
lații existente între cele două tari. 
Ministrul român a reafirmat punctul 
de vedere al tării noastre, potrivit că
ruia conflictul dintre Somalia si Etio
pia trebuie soluționat de părțile di
rect interesate la masa tratativelor, 
excluzindu-se orice încercare de fo
losire a forței. Feleke Gedle-Giorgis 
a dat, în numele guvernului etiopian, 
o înaltă apreejere atitudinii adoptate 
de România fată de acest conflict.

lan (..generalitatea"), care fusese 
suprimat in 1938 de către Franco. 
Referindu-se la această hotărire. mi
nistrul pentru relațiile cu regiunile 
spaniole. Manuel Clayero Arevalo, a 
declarat, la Madrid, că „autoadminis- 
trarea trebuie Să respecte întotdeauna 
unitatea statului si unitatea națiunii 
spaniole".

Convorbiri chino-ameri- 
COne Sien-nieii, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
s-a întilnit și a avut o convorbire 
cu William Rogers, fost secretar de 
stat al S.U.A., aflat în vizită la 
Pekin — transmite agenția China 
Nouă.

„TU-144" în curse regu
late CU pasageri. Ministerul 
Aviației Civile al U.R.S.S. a adoptat 
hotărîrea privind începerea zborurilor 
regulate cu pasageri ale avioanelor 
supersonice „TU-I44". Primul traseu, 
care va fi inaugurat la 1 noiembrie, 
va lega capitala Uniunii Sovietice de 
orașul Alma-Ata. avînd distanta de 
4 019 kilometri. Durata zborului între 
cele două orașe va fi de o oră si 55 
minute, fată de patru ore cît durează 
zborul unui avion de tip „IL-62".

Dezbaterile 
de politică 
generală

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— în plenul Adunării Generale a 
O.N.U. au continuat în ultimele zile 
dezbaterile de politică generală.

în intervenția sa. șeful delegației 
poloneze, ministrul afacerilor externe. 
Emi.1 Wojtaszek. a relevat că țara sa 
se pronunță pentru convocarea cît 
mai grabnică a Conferinței de la Ge
neva.pentru pace în Orientul Mijlo
ciu cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane. Oskar Fischer, a calificat 
Actul final de la Helsinki drept „un 
program pe termen lung al colaboră
rii si securității in Europa" si a men
ționat că punerea in valoare nelimi
tată a efectelor lui spre binele po
poarelor reclamă dorința tuturor par- 
ticipantilor de a înfăptui documentul 
ca un tot unitar. Referindu-se la re
lațiile dintre R. D. Germană si R. F. 
Germania. Oskar Fischer a declarat 
că acestea pot si chiar trebuie să ser
vească păcii și securității popoarelor.

Ministrul afacerilor externe al 
R. F. Germania. Eans-Dietrich Gen
scher. a declarat că la viitoarea in- 
tilnire de la Belgrad trebuie in pri
mul rînd să se facă un bilanț lucid, 
și nu să se ajungă Ia polemică. 
Această întilnire. a spus el. trebuie 
să dea noi impulsuri politicii de des
tindere.

în cuvintarea sa. ministrul de ex
terne al Republicii Populare Chineze, 
Huan Hua, a arătat că țara sa va 
stabili si dezvolta relații cu alte .țări 
pe baza celor cinci principii ale co
existentei pașnice. Arătînd că 
R. P. Chineză sprijină lupta justă 
a poporului coreean pentru reunifi- 
carea independentă si pașnică a tării, 
vorbitorul a spus că problema co
reeană trebuie rezolvată de poporul 
coreean însuși, fără nici un fel 
de imixtiune. El a exprimat spri
jinul ferm pentru popoarele ara
be și poporul palestinean in lup
ta lor pentru recîștigarea teri
toriilor ocupate și a drepturilor 
naționale De asemenea, a spus vor
bitorul, R.P. Chineză sprijină ferm 
popoarele din Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud in lupta lor justă împo
triva rasismului, pentru independență 
națională si eliberare. Huan Hua a 
arătat in continuare că „Declarația 
asupra creării unei noi ordini eco
nomice internaționale" si „Programul 
de acțiune", adoptate la a șasea se
siune extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U., trebuie să fie în
deplinite. Huan Hua a precizat că 
R.P. Chineză se pronunță pentru o 
dezarmare adevărată, pentru interzi
cerea completă si distrugerea arme
lor nucleare.

în cuvîntul său, Milos Minicî, vice
președinte al Consiliului Executiv Fe
deral. secretar federal pentru afaceri 
externe al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, a relevat faptul 
că în lume au sporit forțele ce luptă 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale. El a subliniat necesita
tea unor acțiuni ferme ale comuni
tății internaționale, în vederea eli
minării focarelor de tensiune, subli
niind, în context, importanta soluțio
nării situației din Africa australă și 
din Orientul Mijlociu, a înregistră
rii unor progrese efective în direcția 
adoptării unor măsuri reale de de
zarmare. Vorbitorul a afirmat că 
procesul de destindere internaționa
lă nu poate deveni real fără partici
parea tuturor statelor Ia soluționarea 
problemelor majore ale contempora
neității, fără extinderea destinderii 
in toate zonele geografice și în toate 
domeniile relațiilor mondiale.

In Consiliul de Securitate

Adoptarea unei rezoluții 
în problema rhodesiană

Consiliul de Securitate, care s-a 
întrunit pentru a dezbate problema 
Rhodesiei, a adoptat, o rezoluție care 
cere secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, să desemneze, prin 
consultări, cu membrii consiliului, un 
reprezentant special avînd ca misiune 
„să poarte discuții cu înaltul comi
sar britanic desemnat, precum si cu 
toate părțile interesate, in legătură 
cu aranjamentele militare si celelalte 
aranjamente necesare în vederea 
transferului puterii către populația 
majoritară din Rhodesia".

Votul asupra rezoluției a fost pre
cedat de o serie dc luări de poziție 
ale unor țări africane. Vorbitorii au 
subliniat că adoptarea acestei rezo
luții. propusă de Marea Britanie. nu 
implică acceptarea și nici luarea în 
considerație a planului anglo-ameri- 
can de reglementare a problemei 
rhodesiene. Așa cui a declarat însă 
și Joshua Nkomo, președintele 
SWAPO, numirea unui reprezentant 
el secretarului general al O.N.U. ar 
putea fi utilă în măsura in care a- 
ceasta va putea contribui la accelera
rea procesului de decolonizare.

A 17-a aniversare 
a P.C. din Kampuchia
PNpM PENII 30 (Agerpres). — în 

raportul prezentat la recentul miting 
orgariizat cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a Partidului Comunist din 
Kampuchia, Pol Pot, secretar al C.C. 
al P.C. din Kampuchia, a trecut in 
revistă jstoria mișcării revoluționare 
din țara sa, referindu-se' la mișcarea 
de rezistență a poporului kampu- 
chian înainte de crearea partidului, 
la revoluția național-democratică 
desfășurată sub conducerea partidu
lui în perioada 1960—1975. Raportul 
se referă apoi la noua etapă a re
voluției kampuchiene — continuarea 
revoluției socialiste, construcția so- 
cialiștă și apărarea Kampuchiej De
mocrate.

Pol Pot a adresat poporului che
marea ca, sub conducerea partidului 
comunist, să învețe din marea luptă 
revoluționară pentru eliberare, inde
pendență. suveranitate și integritate 
teritorială.

Vizita delegației de prietenie 
a poporului român la Pekin

PEKIN 30 (Agerpres). — La 30 
septembrie, tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
mi nistru al guvernului, șeful delega
ției de prietenie a poporului român, 
s-a intilnit cu Cien Ci-kuan, minis
trul industriei ușoare al R. P. Chi
neze. Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
relațiilor de conlucrare dintre cele 
două țâri in domeniul producției bu
nurilor de consum.

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Paul Niculescu s-a întilnit cu Wei 
Yu-min, adjunct al ministrului rela
țiilor economice cu țările străine. Au 
fost abordate probleme ale colabo
rării economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări.

La întrevederi au luat, parte Vasile 
Pungan. membru al C.C. al P.C.R., 
șeful grupului de consilieri ai pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, și Nicolae Gavrilescu, am
basadorul României la Pekin.

DE PRETUTINDENI
• HIDROAGREGAT 

REVERSIBIL. La Leningrad a I 
început realizarea celui mai pu
ternic hidroagregat reversibil 
din U.R.S.S. Acest agregat de 
205 000 kW va putea acționa, în 
funcție de necesități, ca turbină 
ori ca pompă și este destinat 
centralei de la Zagorsk. Este 
vorba de un tip de centrală care 
nu_ necesită mari resurse de 
apă. Ea dispune de un bazin 
superior de acumulare, care va 
reține apele riului Kunia în 
timpul viiturilor de primăvară. 
In perioadele de consum maxim, 
apa acumulată va fi dirijată spre 
turbine, ajungînd apoi într-un 
bazin inferior. în momentele in 
care în sistemul energetic dat 
centralele sint mai puțin solici
tate de consumatori, agregatele 
reversibile vor funcționa ca 
pompe, „ureînd" apa în bazinul 
superior, pregătind astfel cen
trala pentru un nou ciclu de 
producție.

• TUNEL AERODINA
MIC. Olanda și R.F. Germania I 
vor construi în comun, în loca
litatea olandeză Nordoostpolder, 
cel mai mare tunel aerodinamic 
din Europa. Tunelul va avea o 
lungime de 140 m, o lățime de
50 m și o înălțime de 25 m. El 
va fj împărțit în trei sectoare 
potrivit vitezei ce se va obține 
în interiorul tunelului : 55, 100 
și 130 metri pe secundă.

• „SERENADA" 
DUPĂ 229 DE ANI. In 
luna noiembrie, la Birmingham 
va răsuna, după o pauză de 
229 de ani, o lucrare a compozi
torului german Haendel, consi
derată, pină nu de mult, pierdu
tă. Manuscrisul a fost descope
rit de englezul Anthony Hiks, 
pasionat cercetător în domeniul 
istoriei muzicii. Este vorba de

. „Serenada", interpretată pentru 
prima oară în anul 1745 în casa 
contelui Gainsborough din Ex
ton. „Serenada", scrisă pe ver
surile poetului englez John Mil
ton, include partituri pentru so
prane și bași. împreună cu cor. 
Dirijorul Collin Tyras, căruia 
i-a fost încredințată lucrarea, o 
apreciază ca fiind „un minunat 
Haendel tardiv". în același timp, 
editura „Oxford University 
Press" intenționează să publice 
„Serenada" în cursul anului 
viitor.

• EDUCAȚIE RU
TIERĂ. Numărul accidentelor I 
de circulație în rindul copiilor
a atins în R.F.G. cifre alarman- i 
te. Circa 300 de copii își pierd j 
anual viața, de trei ori pe atît 
rămin cu grave infirmități și în | 
total 120 000 sînt tratați in spi
tale în urma accidentelor. Pen
tru a combate acest adevărat 
flagel, Oficiul securității rutiere 
a apelat la părinți, cerindu-le 
să-și învețe copiii încă de la 
virsta de trei ani cum să circule 
corect pe stradă și să le dea ei 
înșiși un exemplu pozitiv. Pe 
de altă parte, și conducătorilor 
auto li se cere să fie mai atenți, 
să aprecieze just pericolul ce-I 
reprezintă un copil ce se joacă 
la margine de drum și, de ase
menea, să nu permită copiilor 
sub 12 ani să ocupe locul din 
față.

• TELETEXTE VIZIBILE 
Șl INVIZIBILE. Televiziunea 
daneză a inaugurat cu titlu ex
perimental un nou gen de emi
siuni, denumite teletexte. Ele 
constau în transmiterea de in
formații scrise, pe care tele
spectatorul, după dorință, le 
poate face vizibile pe micul 
ecran. Se preconizează transmi
terea, pe această cale, a progra
melor de emisiuni și diferite 
manifestări cultural-sportive, a 
traducerilor filmelor străine, a 
scurtelor știri și buletinului me
teorologic. Deocamdată, aceste 
transmisiuni pot fi recepționate 
doar cu. aparate TV speciale.

• TUTUNUL Șl CAN
CERUL LA VEZICĂ. Fu
mătorii de țigări sînt de două 
ori mai expuși la riscul îmbol
năvirii de cancer Ia vezică de- 
cit nefumătorii — afirmă un 
nou raport asupra nocivității tu
tunului, publicat la New York 
de Asociația americană pentru 
cercetări oncologice. Acest ra
port, care este rezultatul a cinci 
ani de cercetări efectuate în 17 
spitale din șase localități ame
ricane, adaugă că fumătorii băr
bați sînt mai vulnerabili decit 
femeile și că, după cît se pare, 
cafeaua ar spori și ea riscurile 
îmbolnăvirii de cancer la vezică.
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