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FESTIVALUL NAȚIONAL
„CÎNTAREA ROMÂNIEI11

Activitate ce se integrează în pro
cesul lărgirii continue a democrației 
noastre socialiste, factor de mare im
portantă în dezvoltarea generală a 
tării — educația socialistă, dezvolta
rea culturii revoluționare nu pot fi 
concepute decit pe baza participării 
active a maselor largi populare. ..Este 
un adevăr bine cunoscut că socialis
mul si comunismul se construiesc cu 
poporul si pentru popor — arăta to
varășul Nicolae Ceausescu — că in 
edificarea noii orinduiri rolul hotărî- 
tor il au masele de oameni ai muncii
— făuritorii tuturor bunurilor mate
riale si spirituale ale societății, ai 
propriei lor istorii. Tocmai de aceea, 
partidul nostru pune în centrul aten
ției făurirea omului nou. folosirea de
plină a tuturor mijloacelor de care 
dispune societatea pentru ridicarea 
continuă a nivelului general de cul
tură — profesional, politic, științific
— al maselor largi populare".

Organizat ca o amplă mișcare 
populară în domeniul educației si al 
culturii, cadru larg democratic si mij
loc eficient de manifestare a talen
telor autentice din toate categoriile, 
a geniului creator al poporului. Fes
tivalul national ..Cîntarea României" 
a confirmat în mod strălucit valoa
rea politică, educativă, revoluționară 
a inițiativei secretarului general al 
partidului, constituind cea mai amplă 
și complexă manifestare a muncii si 
creației libere a maselor largi popu
lare din tara noastră.

încercind să subliniem înaltele vir
tuți educative ale acestui festival, 
vom spune în primul rînd că ele iz
vorăsc tocmai din participarea ne
mijlocită a oamenilor muncii la rea
lizarea unor manifestări si programe 
artistice al căror conținut oglindește 
de fapt propria lor viată si activitate, 
reflectă realitățile concrete din ma
rile colectivități muncitorești unde se 
făurește avuția materială a societății 
și. se desfășoară, zi de zi. pasionanta 
bătălie a noului, unde se formează si 
înving atitudinile înaintate, revoluțio
nare si se forjează caractere, se afir
mă oamenii de seamă ai lumii noas
tre si cresc neîncetat cotele conștiin
ței socialiste, întruchipată în modele 
umane, eroi exemplari. Iată. deci, in 
ce constă si de unde izvorăște forța 
mobilizatoare a activității cultural- artistice menite, astfel, să stimuleze 
participarea mai activă a oamenilor 
la înfăptuirea marilor obiective ale 
construcției socialismului si comunis
mului pe pămintui României. Preg
nant relevate în prima etapă a fes
tivalului. aceste mari virtuți educa
tive alcătuiesc veritabila experiență, 
cîstigul esențial care merită din plin 
să fie preluat, dus mai departe, ridi
cat la un nivel si mai înalt in actuala 
etapă.

O acțiune de asemenea amploare, 
care vizează, practic. însusi procesul 
viu de transformare, de înnoire re
voluționară a conștiinței oamenilor, 
adevărată luptă de zi cu zi pentru 
valorificarea resurselor creatoare din 
sinul maselor largi populare, pune în 
fata tuturor cerința? strinsei conlu
crări a forțelor înaintate ale societă
ții, a organizării unitare a eforturilor, 
a participării nemijlocite a fiecăruia 
la educația comunistă. Trebuie să fim

pe deplin conștient! de faptul că vas
ta si complexa operă de formare a 
omului nou, stăpîn pe cele mai înain
tate cuceriri ale științei, ale cunoaș
terii umane, cu o profundă cultură 
revoluționară, nu se poate înfăptui 
doar de către activiștii din a- 
cest domeniu sau de către inte
lectuali, oricît de geniali si talen- 
tați ar fi aceștia. Formarea omului 
nou presupune conlucrarea strinsă a 
activiștilor, a intelectualilor cu oa

aminti caracterul formal, festivist al 
unor activități. în general trebuie 
spus că se manifestă încă tendința 
utilizării excesive a criteriului can
titativ — adesea și acesta formal — 
în dauna urmăririi consecvente a ca
lității. a eficientei acesteia, a conse
cințelor ei în ridicarea nivelului de 
cunoștințe și conștiință al oamenilor 
așa cum se reflectă el în viață, în 
participarea Ia îndeplinirea obiecti
velor economice. în comportament,

Pregătirea și desfășurarea celei 
de a doua ediții - sub semnul unei 
exigențe mai înalte pentru conți
nutul educativ și nivelul artistic 
al tuturor manifestărilor, pentru 
o legătură mai strinsă cu viața

menii înaintați din toate categoriile 
sociale, cu masele largi ale celor ce 
muncesc și, pe această bază, crearea 
unei ample mișcări populare în do
meniul educației și culturii.

în legarea mai strînsă a tuturor 
manifestărilor culturale de viata și 
activitatea colectivelor de oameni ai 
muncii, reflectată în programe care 
militează pentru Îndeplinirea sarci
nilor de plan, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, popularizind frun
tașii și realizările lor, criticînd ne
ajunsurile existente în producție și 
în comportarea oamenilor constă, 
©înă la urmă, forța de mobilizare a 
activităților culturale. Experiența 
bună obținută în prima ediție a fes
tivalului constituie, cum arăta secre
tarul general al partidului, numai un 
început : „Se impune să folosim 
această experiență, s-o generalizăm 
și, trecînd la desfășurarea celui de-al 
doilea concurs, care va începe anul 
viitor — de fapt încă din toamnă — 
trebuie să ținem seama și să aducem 
îmbunătățiri hotărite în acest do
meniu".

Apreciind rezultatele pozitive ob
ținute de formațiile profesioniste și 
de amatori, de cercurile de creație și 
analizînd în spirit critic participarea 
la această vastă activitate se des
prinde concluzia că ele nu s-au ridi
cat. în toate cazurile, la nivelul ce
rințelor și exigentelor actuale, că 
succesele înregistrate nu reflectă încă 
pe deplin marile resurse materiale 
și umane de care dispunem. în multe 
județe decalajul dintre posibilitățile 
existente și numărul de formații, de 
cercuri și cenacluri de creație con
tinuă să fie apreciabil spre a nu mai

In Însușirea și aplicarea normelor 
eticii și echității socialiste. Perspec
tiva revoluționară în care ne în
deamnă secretarul general al partidu
lui să concepem si să desfășurăm în
treaga activitate presupune și în 
acest domeniu o strinsă și perma
nentă legătură cu viata fiecărui co
lectiv. depășirea mentalității după 
care educația culturală, artistică s-ar 
reduce la o chestiune de strictă spe
cialitate a activiștilor din domeniul 
culturii. In realitate, conducerea de 
către partid a tuturor manifestărilor 
impune prezenta tuturor activiști
lor. intelectualilor. conducătorilor 
procesului de producție în mijlocul 
oamenilor angajați în această activi
tate. urmărirea modului în care se 
asigură în fiecare colectiv, în fiecare 
întreprindere și unitate socialistă 
condițiile și cadrul concret de des
coperire și valorificare a spiritului 
creator. în fiecare județ al țării, în

fiecare localitate, mare sau mică, 
trebuie să constituie un titlu de min- 
drie faptul că în fiecare întreprindere 
și instituție se desfășoară o intensă 
și bine organizată activitate educa
tivă, prin formații cultural-artistice 
proprii. Dar pentru a ajunge aici, 
pentru a îndeplini această îndatorire 
politico-educativă încă de acum, din 
etapa de masă a celei de-a doua edi
ții a festivalului trebuie depuse 
eforturi mult mai serioase pentru ca, 
într-adevăr. să se asigure îmbinarea 
armonioasă a producției cu educația, 
a muncii cu organizarea plăcută și 
educativă a timpului liber, făcind din 
întreprinderile și instituțiile noastre 
puternice centre de formare a omu
lui nou, cu un larg orizont de cul
tură, cu o înaltă conștiință socia
listă. Unul dintre obiectivele funda
mentale ce trebuie mai bine înde
plinite este ca la activitățile cultu
ral-artistice, Ia toate manifestările e- 
ducative să participe un număr cit 
mai mare de oameni, îndeosebi ti
neri, in primul rînd ca realizatori, 
dar și ca spectatori, astfel incit in 
permanență casele de cultură, clu
burile, sălile culturale să fie căuta
te, frecventate, zi de zi tineretul să 
găsească aici programe variate, a- 
tractive, acțiuni care să-1 ajute în 
perfecționarea lui profesională, cul
turală, politică și etică. O asemenea 
preocupare este cu atît mai impe
rioasă cu cit, după cum se știe, în- 
cepînd cu 1978 reducerea timpului de 
lucru va face să crească timpul li
ber al oamenilor muncii, treeîndu-se 
astfel la aplicarea în viață a unuia 
din principiile fundamentale ale îna
intării spre societatea comunistă,, 
conform prevederilor cuprinse în 
Programul Partidului Comunist Ro
mân.

Trecînd în revistă succesele înre
gistrate în prima ' ediție a Festiva
lului „Cîntarea României", la loc de 
frunte se situează numeroasele crea
ții, în diferite genuri de artă, ce în
globează și exprimă minunatele în
sușiri artistică ale poporului nostru, 
dragostea lui pentru frumos, tezau
rul de aleasă sensibilitate și înaltă 
vibrație la tot ceea ce înnobilează 
conștiința umană. Calitatea mul
tor creații datorate talentelor din 
popor, conținutul umanist,, înal
tul lor nivel de realizare im
pun o serioasă analiză a modului
(Continuare în pag. a IlI-a)

Noi capacități de producție in industria chimică
în ultimele zile ale lunii septem

brie noi capacități de producție au 
intrat în exploatare, sporind poten
țialul productiv al industriei chimi
ce. Dintre cele mai importante se 
remarcă instalațiile de propilenglicol 
și de propenoxid din cadrul Centra
lei industriale de produse anorganice 
Rimnicu Vîlcea șl cea de alcool fur- 
furilic de la Combinatul chimic Vic
toria. Noile capacități asigură dez
voltarea în continuare a producției

de rășini sintetice, foarte solicitate 
în numeroase domenii ale industriei.

In domeniul producției de medica
mente, la întreprinderea bucureșteană 
„Biofarm" au intrat în funcțiune trei 
noi linii tehnologice. Sectorul de 
prelucrare a cauciucului și mase
lor plastice s-a îmbogățit, la rîn
dul său, cu noi capacități pre
date de constructori la întreprinderea 
specializată din Focșani și la Com
binatul de articole tehnice din cau
ciuc din Pitești. (Agerpres).
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul de interne al Italiei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni la amiază, pe Fran
cesco Cossiga, ministrul de interne al 
Italiei, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte Teodor Co- 
man, ministrul de interne al Repu
blicii Socialiste România.

A fost de față Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Ministrul italian a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu. din 
partea președintelui Italiei, Giovanni 
Leone, și a primului ministru, Giulio 
Andreotti, un cordial mesaj de prie
tenie, urări de sănătate și fericire. In

același timp, oaspetele a exprimat 
mulțumiri șefului statului român 
pentru onoarea de a fi primit, pen
tru invitația de a vizita România și a 
cunoaște, cu acest prilej, realitățile 
economico-sociale ale țării noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat, la rîndul său, un salut prie
tenesc președintelui Italiei și primu
lui ministru, iar poporului italian u- 
rări de progres și bunăstare.

In cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru relațiile tradițio
nale de prietenie româno-italiene și 
a fost subliniată importanța aplică
rii în viață a acordurilor și înțele
gerilor existente între cele două țări, 
pentru dezvoltarea constantă a ra
porturilor de conlucrare pe diverse

planuri dintre România și Italia. în 
acest context, s-a relevat însemnă
tatea contactelor și a schimburilor de 
vederi bilaterale la diferite niveluri, 
care slujesc mai buna cunoaștere re
ciprocă, adîncirea relațiilor de prie
tenie dintre cele două'popoare, cauza 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

în cadrul schimbului de vederi s-a 
subliniat importanța respectării în 
relațiile interstatale a principiilor 
suveranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat Comitetului orășenesc de partid, Consiliului 
popular și tuturor locuitorilor orașului Luduș

Dragi tovarăși, 
împlinirea a 600 de ani de la prima mențiune docu

mentară a Ludușului îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor acestui stră
vechi oraș transilvănean, un cald salut tovărășesc in 
numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului 
de Stat și al guvernului, precum și al meu personal.

Sărbătorirea orașului dumneavoastră reprezintă un im
portant prilej pentru a evoca și cinsti bogatele tradiții 
ale luptei comune pe care oamenii muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități, trăind pe aceste meleaguri, 
au dus-o de-a lungul veacurilor împotriva exploatării și 
asupririi, pentru dreptate socială și independență națio
nală. pentru o viață liberă și demnă. Asemeni tuturor 
localităților patriei, orașul Luduș a cunoscut în anii con
strucției socialiste o puternică dezvoltare pe tărîm eco
nomic, social și cultural, devenind un important centru 
urban al patriei noastre. Viața nouă. înfloritoare pe care 
o cunoaște astăzi orașul Luduș, asemeni întregii noastre 
patrii, este rezultatul nemijlocit al înfăptuirii în viață a 
politicii partidului nostru de industrializare și dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, de creștere susținută 
a nivelului de trai material și spiritual al întregului po
por. Ea demonstrează cu putere că numai în condițiile 
socialismului, cînd poporul a devenit cu adevărat liber și 
stăpîn pe destinele sale, toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate, muncind înfrățiți, își pot făuri

viitorul fericit, își pot asigura un nivel de civilizație 
materială și spirituală tot mai înalt.

Cunosc și apreciez rezultatele deosebite pe care le-ați 
dobindit in realizarea planului de stat, in dezvoltarea 
și buna gospodărire a orașului, precum și eforturile în
cununate de succes pe care le depuneți pentru înfăptui
rea în bune condiții a tuturor obieotivelor economico-so
ciale ce vă revin în perioada 1976—1980 — în cursul că
reia aveți de înfăptuit un volum de investiții de aproape 
3 ori mai mare decit în cincinalul 1971—1975. Pentru 
toate aceste realizări, vă adresez tuturor cele mai calde 
felicitări, precum și urarea de a obține noi și tot mai 
mari realizări în toate domeniile de activitate, adueîn- 
du-vă astfel contribuția — alături de întregul nostru po
por — la progresul și înflorirea patriei socialiste, la în
făptuirea mărețului Program al partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
țării spre comunism.

Doresc, dragi tovarăși, să-mi exprim convingerea că 
realizările cu care sărbătoriți aniversarea orașului Luduș 
vor constitui pentru comitetul de partid și consiliul popu
lar orășenesc, pentru comuniști și pentru toți locuitorii 
orașului, un puternic imbold de a depune noi și rodnice 
eforturi in vederea înfăptuirii tuturor sarcinilor pe care 
vi le-a încredințat partidul, pentru a face ca localitatea 
dumneavoastră să devină un model de așezare urbană 
modernă, civilizată, pe măsura epocii noastre socialiste.

Vă adresez, tuturor, din inimă, cele mai calde urări 
de sănătate șl fericire !

Orașului Luduș i s-a conferit Ordinul „23 August" clasa I
Cu prilejul împlinirii a 600 de ani 

de la prima mențiune documentară, 
pentru activitatea rodnică depusă dc

locuitorii orașului în anii construc
ției socialiste si pentru realizările 
obținute in înfăptuirea politicii parti

dului și statului, prin Decret prezi
dențial a fost conferit Ordinul „23 
August" clasa I orașului Luduș.

Din noul peisaj al orașului Bistrița

VREMEA INSTABILĂ DIN ULTIMELE ZHE, TEMPERATURILE SCĂZUTE IMPUN
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„Colectivul nostru de muncă se mindrește cu ase
menea oameni din comuna dumneavoastră, fapt pen
tru care vă aducem cele mai calde mulțumiri..." No-, 
tam aceste rinduri dintr-o scrisoare afișată la un pa
nou din fata primăriei comunei Sintana, județul Arad. 
Și gindul mă purta la aproape 30 km depărtare. Mai 
precis, in mijlocul colectivului de oameni ai muncii
— români, maghiari, germani și de alte naționalități
— din cadrul întreprinderii de vagoane din Arad.

Ce legătură are una cu alta 3 Are. De cițiva ani 
încoace, atit la intreprinderea de vagoane, cit și in 
celelalte mari unități industriale din orașul de pe 
Mureș, la indicația comitetului municipal de partid, 
s-au inițiat mai multe acțiuni politice și cultural-edu
cative in rîndul miilor de navetiști. Cu sprijinul aces
tora, comitetul de partid din întreprinderea amintită 
a declanșat la rîndul său cîteva interesante activități 
care, pe parcurs, și-au dovedit eficiența.

— Nu este suficient să-i cunoaștem pe oameni doar

prin prisma muncii de aici, spunea Mitrică Fuiorea, se
cretarul comitetului de partid. Organizația noastră de 
partid consideră că oamenii întreprinderii sint tot 
ai noștri și dincolo de orele de serviciu. La noi lu
crează mulți navetiști din numeroase localități ale ju
dețului. Cu organizațiile de partid din localitățile res
pective am stabilit legături trainice. Tocmai pentru 
a-i cunoaște mai bine pe navetiști și, la rîndul lor, 
oamenii din satele și comunele de unde vin navetiștii 
să afle cum muncesc, cum se comportă in producție 
consătenii lor.

...Patru scrisori, cu fotografii expuse la loc de cinste, 
să le vadă toți și să ia aminte. Patru nume ale unor 
oameni harnici, fii ai binecunoscutei comune din 
cimpia Aradului — Sintana. Patru gospodari destoi
nici și apreciați, așa după cum am aflat și în comună, 
pentru activitatea lor obștească sau cea legată de spri
jinirea acțiunilor din cadrul cooperativelor agricole 
de producție din localitate. Aceste nume sint : Ilie 
Berar, de la secția pregătire I, Constantin Roșea, de 
la secția forjă-arcuri, Andrei Machert, de la secția 
mecano-energetică, și Andrei Frank, de la secția trans
porturi. Conducerea întreprinderii și comitetul sindi
catului certifică cu semnătură că toți patru își înde
plinesc lună de lună sarcinile de plan și angajamen
tele asumate in întrecerea socialistă. Pe drept cuvint, 
comuna, cei de acasă au toate motivele să se min- 
drească cu ei.

Constantin S ÎMI ON
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P.S. : Aflăm că inițiativa comitetului de partid de 
la întreprinderea de vagoane a fost preluată și de alte 
comitete de partid și colective de conducere din uni
tăți industriale arădene.
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Săptămîna trecută, mercu
rul termometrelor a coborit 
brusc, atingind valori neobiș
nuite pentru efirsitul lunii 
septembrie. Aceasta a făcut 
ca în aproape toate zonele 
tării să se producă brume si 
îngheț la sol. Aceste fenome
ne ' meteorologice neobișnuite 
pentru această perioadă au 
afectat in unele zone cultu
rile legumicole, precum si 
produsele recoltate si rămase 
pe cîmp. Iată de ce. in aces
te zile, obiectivul prioritar 
pentru lucrătorii ogoarelor 
trebuie să-l constituie strîn- 
gerea. transportul si punerea 
la adăpost a produselor peri
sabile : legume, cartofi, fruc
te si struguri. Pretutindeni se 
cer eforturi susținute, o mare 
mobilizare de forte pentru ca 
nimic din aceste produse a- 
gricole deosebit de valoroase

pentru hrana poporului să nu 
se piardă.

Desigur, pe primul plan tn 
ordinea urgentelor se înscrie 
stringerea tuturor cantităților 
de legume aflate pe cîmp. 
Din evaluările făcute de spe
cialiști rezultă că mai sint de 
recoltat importante cantități 
de tomate, ardei gras, ardei 
kapia, gogoșari. De aceea, 
pentru evitarea oricărei pier
deri este necesar să se 
recolteze imediat tot ceea ce 
a mai rămas bun pe cîmp șl 
să se livreze operativ spre 
piețe si la fabricile de prelu
crare. în județul Prahova, de 
pildă, deși brumele au cau
zat pierderi apreciabile, nu
mai în cooperativele agricole 
mai pot fi recoltate cel pu
țin 5 000 tone tomate. 240. 
tone ardei gras. 420 tone ar
dei kapia. 460 tone gogoșari

s.a. Cantități mari de legume 
mai sint de strips si în jude
țele Ilfov. Ialomița. Teleor
man. Arad. Bihor. Satu Mare. 
Tulcea. Mehedinți șa.

Comandamentele județene 
și locale, organizațiile de 
partid din agricultură si con
ducerile unităților agricole 
au datoria să ia neîntîrziat 
măsuri ca în această săptă- 
mînă legumele aflate încă pe 
cîmp să fie recoltate si livra
te la fabricile de conserve si 
spre piețe. în aceste condiții, 
specialiștii recomandă să fie 
recoltate chiar și acele pro
duse care nu au ajuns com
plet la maturitate si să se ia 
măsuri pentru punerea lor la 
postmaturare. Culturile care 
nu au fost compromise de 
brume vor fi protejate cu 
paie, vreji s.a. piuă cind pro
ducția va putea fi strinsă.

Rădăcinoasele și varza vor fi 
recoltate potrivit graficelor și 
se vor livra conform progra
melor pentru consum curent 
și insilozare.

Trebuie, de asemenea, gră
bite stringerea și depozitarea 
cartofilor. în unitățile agri
cole de stat si cooperatiste, 
cartofii au fost strînsi de pe 
circa 85 la sută din supra
fețele cultivate. Unitățile a- 
gricole din unele județe, cum 
sint Arad. Vrancea. Vaslui, 
Satu Mare, Ilfov. Argeș. Ga
lați ș.a.. au încheiat recoltarea 
cartofilor. în alte județe, 
această lucrare se efec
tuează pe ultimele supra
fețe. Și totuși. nu se 
poate spune că stringerea 
cartofilor se desfășoară in 
condiții bune. Aceasta !n- 
trueit mari cantităti de car
tofi se află in grămezi, pe 
cimn. După aprecierile Cen

tralei pentru legume șl fruc
te, sortarea și transportul car
tofilor se desfășoară necores
punzător în județele Suceava, 
unde sint pe cîmp peste 
100 000 tone de cartofi recol
tați, Brașov — 50 000 tone. 
Covasna — 24 000 tone. Bo
toșani — 19 000 tone. Neamț 
— 16 000 tone ș.a. Se impune 
deci mobilizarea unui număr 
mai mare de oameni pentru 
sortarea cartofilor, folosirea 
cu randament sporit a mij - 
loact.ler de transport. Foitele 
existente trebuie să fie bine 
organizate si repartizate in 
mod judicios, acolo unde este 
nevoia mai mare. Nimic din 
roadele acestei toamne nu 
trebuie să se piardă. Toată 
producția de legume trebuie 
strinsă cu grilă si valorifi
cată integral.

Ion TEODOR

Nimic din recolta acestui an să nu râmînâ pe cîmp I La I.A.S. Cdlârași, județul Ialomița, importante forțe au fost concentrate la strînsul și valorifi
carea integrala a producției de ardei Foto: E. Dichiseanu

100 000 tone cărbune 
în plus

Colectivele a două exploatări car
bonifere din Valea Motrului — Leur- 
da și Lupoaia — au extras în plus, 
de la începutul anului, 100 000 tone 
lignit, realizînd. cu importante avan
suri, prevederile din angajamentele 
anuale. Succesul minerilor de aici 
are la bază mai buna folosire a com
plexelor mecanizate, a combinelor 
de înaintare și a altor mașini și u- 
tilaje, sporirea gradului de mecani
zare a lucrărilor și mal buna orga
nizare a activității în domeniul in
vestițiilor, al pregătirii noilor fron
turi de lucru, factori ce au dus la 
obținerea unor randamente pe post 
cu aproape 10 la sută superioare 
prevederilor de plan.

Au îndeplinit 
angajamentele 

anuale
Aproape 50 de unități industriale 

din județele Mureș. Harghita și Co
vasna au intrat în ultimul trimes
tru al anului cu angajamentele, pe 
întregul an. îndeplinite. între aces
tea se numără mari colective de pe 
modernele platforme industriale din 
Tg. Mureș, Miercurea-Ciuc, Sfîntu 
Gheorghe. Odorheiu Secuiesc. Sighi
șoara. Baraolt si Bălan, precum și 
din alte localități. Succesul amintit 
este rodul folosirii cu randament spo
rit a mașinilor si instalațiilor, ridi
cării productivității muncii peste 
sarcina planificată, organizării mai 
bune a producției și a muncii.

Succese deosebite 
în realizarea 

planului
întreprinderea constructoare de ma

șini „6 Martie" din Timișoara a în
deplinit, în întregime, sarcinile de 
plan pe primele 10 luni ale anului 
1977. Fizic, acest succes, care are la 
bază un spor substanțial la indica
torul productivității muncii. înseamnă 
realizarea unui număr mai mare de 
agregate pentru șantierele de con
strucții.

r
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României". Cei 12 
formației — școlari

Delfinariu
700

Simbătă, 1 octombrie, la Del- 
finariul din Constanta a avut loc 
cel de-al 700-lea spectacol — ți 
ultimul din această stagiune. 
După cum ne-a spus inginerul 
Marcel Stanciu, directorul com
plexului muzeal de științele na
turii, spectacolul din acest an 
s-a bucurat ți â'e cele mai multe 
reprezentații de pină acum. 
Bilanțul : el a fost vizionat de 
peste 350 000 spectatori. Ba, mai 
mult: programul a plăcut atit 
de mult oaspeților Veniți pe lito
ral, incit au fost zile cind au 
avut loc ți cite 6—7 reprezen
tații. Toți cei 6 delfini acrobați 
au dovedit că nu știu ce-i obo
seala, că munca pentru ei e o 
distracție, intru deliciul admira
torilor. Dar nu înseamnă că del
finii vor intra acum in vacanță. 
Ei au inceput antrenamentele 
pentru programul Spectacolului 
din anul viitor.

12 fluierași•
Pentru profesoara de muzică 

Irina Dragnea ți elevii săi de la 
Școala generală nr. 170 din 
Bucurețti, noul an școlar în
seamnă ți o nouă... stagiune ar
tistică. Pentru că formația de 
fluierați pe care profesoara a în
ființat-o aici, ți pe care a in
struit-o cu pasiune ți dăruire, a 
devenit cunoscută acum in toată 
țara, fiind premiată 
ediție a 
„Cintarea 
membri ai 
din clasele III—VI — îți „acor
dează" din nou fluierele cioplite 
de un mețter neîntrecut din 
comuna Urșani — Vilcea. 12 
fluierați ți o pasionată a folclo
rului sint gata să intre din nou 
in arena celei de-a doua ediții 
a festivalului „Cintarea Româ
niei". Succes !

Macaragița
A ieșit la pensie Maria Gros, 

una din muncitoarele cele mai cu
noscute si respectate de pe plat
forma Combinatului , siderurgic 
din Galați. Timp de 25 de ani, 
Maria Gros a privit de la înăl
țime — pentru că a lucrat pe 
macarale — cum se... înalță noile 
obiective, mai intii la Hunedoa
ra. apoi cele de la Galați. Șta
feta a predat-o unui tinăr. care 
a urcat, emoționat, acolo sus, de 
unde Maria privea intreaga pa
noramă a combinatului ți a ora
șului de la Dunăre, dar -mai ales 
pentru că a preluat uh loc ono
rat de hărnicie ți pricepere, Dar 
fosta macaragița nu se va des
părți de cetățile de metal ale 
țării. Băiatul ei lucrează la com
binatul gălățean, iar fata — la 
cel din Hunedoara.

Parcare 
interzisă

Simbătă, 1 octombrie, 
neața. la miliția din Brăila, in
tre orele 5 și 7. telefoanele zbîr- 
niiau de mama focului.

— Alo ? Mi s-a furat camio
nul.

— Mie mi s-a furat autoduba...
— Mie, autotrailerul...
— Autoturismul...
— Autobuzul...
Au fost nu mai puțin de 70 

telefoane. Răspunsul primit 
toti a fost : să meargă să și
ia. Se aflau parcate in apropie
re de gara fluvială. Toți oei 70 
de „păgubași" erau șoferi la 
diferite întreprinderi, care par
caseră mașinile statului pe la 
casele lor. Miliția nu a făcut 
altceva decit să le strîngă și_să 
le... restituie „păgubașilor", 
neînțeles, contra amenzilor 
rigoare.

A pornit 
cu graba...

în dreptul barierei de la 
pasaj de cale ferată din mar
ginea comunei Ozun, din ju
dețul Covasna, un șir de auto
vehicule așteaptă trecerea tre
nului. Numai un conducător 
auto, grăbit nevoie mare, nu 
vrea să aștepte, în mod firesc, 
in ordinea sosirii. Este vorba de 
posesorul autoturismului 1-BV- 
6316. încâlcind cele mai elemen
tare reguli de circulație, el s-a 
angajat in depășirea coloanei de 
autovehicule, cu gind să ajungă 
mai repede la barieră, spre a 
trece primul peste linia ferată. 
Apreciind insă greșit viteza tre
nului in comparație cu aceea a 
mașinii, el n-a mai putut să 
evite tamponarea cu ultimul 
vagon al garniturii. Mașina s-a 
făcut armonică. Ca prin minune, 
grăbitul a scăpat cu viață.

Bomboane** 
din

De la un timp încoace, pe 
străzile municipiului Satu Mare 
și, mai ales, prin curțile școlilor 
au inceput să mițune tot felul 
de vinzătoare ambulante care 
oferă ..bomboane" tip Kojak. E 
o afacere pe cit de prosperă, pe 
atit de neigienică. Pornind pe 
urmele unor astfel de vin
zătoare, miliția le-a vizitat... 
laboratoarele" de la domi- 

'u. in care prepară bomboa- 
’. $i s-a descoperit că respec
te vinzătoare nu fac altceva 
;ț să topească bomboane cum- 
ate din comerț, pe care le 
rnă în anumite forme, in ju

rul unor bețișoare. Pini cind vor 
fi depistate toate „laboratoarele", 
atit cetățenii, cit mai ales școla
rii și cadrele didactice, sint invi
tați să ajute la identificarea 
tuturor negustoreselor ți să nu 
mai cumpere asemenea bomboa
ne preparate in condiții neigie
nice. care pun în pericol sănă
tatea copiilor,

Rubrlcâ reallzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

PE PLATFORMA CHIMICĂ DIN SLOBOZIA

ESTE RÎNDUL BENEFICIARILOR!
Efortul lăudabil al constructorilor pentru recuperarea unor restante trebuie 

sprijinit de ministerele de resort prin livrarea neîntîrziată a materialelor
și utilajelor tehnologice necesare

Cuvîntul
cititorilor, 
CUVÎNTUL

în cadrul rubricii de investiții, la 11 
mai a.c. ziarul nostru publica articolul 
„Așteptați 1“ răspunde imperturbabil 
proiectantul, dar timpul așteaptă ? 
Dar planul poate aștepta 1". care se 
referea la o serie de deficiente pe 
două mari șantiere din Slobozia 
(combinatul de ingrășăminte chimice 
si fabrica de furfurol), unde se înre
gistrau rămîneri în urmă, datorate, 
îndeosebi, nerespectării de către in
stitutele de specialitate din domeniul 
industriei chimice a termenelor de 
predare a documentațiilor. Cum se 
prezintă acum lucrurile 7 Pentru 
combinatul de îngrășăminte chimice, 
în momentul de fată, proiectele sint 
asigurate în proporție de 75 la sută, 
iar pentru fabrica de furfurol (ter
men de punere in funcțiune la finele 
acestui an) — de 95 la sută.

Ca urmare a măsurilor intreprinse 
de comitetul iudetean de partid, 
specialiștii grupului de șantiere 
Slobozia al Trustului de construcții 
industriale din București, analizind 
posibilitățile de recuperare a restan
telor. au întocmit un grafic care eșa
lonează lucrările oină la sfîrșitul 
anului. Prima măsură : s-au introdus 
două schimburi de 
punctele de lucru, 
că. datorită bunei 
mului de execuție
vorbi acum, cu certitudine.
început de reviriment. în luna iulie, 
bunăoară, s-au executat de către 
constructor peste prevederile graficu
lui lucrări în valoare de 
1 milion lei. in august — de 
lioane lei, iar în septembrie 
registrat o depășire de circa 
oane lei.

Reluăm traseul parcurs în 
articolului precedent împreună 
ing. Traian Harbuz, directorul grupu
lui de șantiere din Slobozia. Primul 
popas : fabrica de uree. Toți munci
torii din schimbul I. care începuseră 
programul la ora 7, erau prezenți la 
lucru. Cu inginerul Anghel Chiser 
controlăm fișele de pontaj. Nici o 
absență, nici o întirziere. Deși lucră
rile au demarat doar in luna Iunie, 
din motivele arătate atunci (lipsa 
documentației și a balastului, neajun
surile provocate de schimbarea am
plasamentului și altele), totuși con
structorii au reușit să toarne funda
țiile la hala de fabricație și la turnul

de granulare și au început montajul 
cofrajului glisant. La atelierul meca
nic lucrările sint în devans. La tur
nul de răcire, directorul grupului de 
șantiere este surprins. „N-am fost la 
acest punct de lucru de ieri noapte 
— spune el. începuse să se înalțe 
construcția. Acum sint montate 80 de 
plăci". Explicația acestui ritm de lu
cru deosebit ne-a dat-o maistrul Du
mitru Bădescu, șeful unei formații de 
44 de muncitori : „Totul este calculat 
matematic, fiecare ciștigă exact cîț 
muncește. Ziua si noaptea se lucrează 
in același ritm".

Ora 20. Participăm la analiza mun-

lună, in loc de 5 km de tuburi, cit 
era prevăzut, ne sosesc numai doi 
km". Cum se va soluționa această 
problemă ? în vederea asigurării ope
rative a tuburilor. întreprinderea de 
materiale de construcții din Călărași 
vă proiecta și va executa, pină la 30 
octombrie, in regie proprie, modifi
carea liniei tehnologice de producere 
a tuburilor ..Premo". De asemenea, 
combinatul de îngrășăminte chimice 
va prelua efectuarea lucrării privind 
recuperarea condensului. Beneficia- 
rul, adică tot combinatul, a constituit 
două formații de muncă, din lăcătuși, 
sudori și instalatori de la întreținere,

„SCÎNTEIA" pe urmele... „SCÎNTEII"

muncitori la toate 
Evidentele arată 
organizări si rit- 
sustinut. se poate 

de un

aoroane
2.7 mi- 
s-a în-
3 mili-

cadrul
CU

cii pe întreg grupul de șantiere. Se 
fac propuneri, se cer soluții, se sta
bilesc măsuri pe loc. Reținem opera
tivitatea cu care se rezolvă proble
mele. Iată, au fost depistate utilaje 
și unele materiale disponibile. A doua 
zi dimineața s-a indicat cu precizie- 
destinația, pentru a fi folosite in in
teresul șantierului.

La fabrica de furfurol, cîteva date- 
reper sint concludente pentru ritmul 
în care s-a lucrat aici. La 4 mai s-a 
turnat primul beton, la 20 iulie fun
dațiile erau gata, iar la 17 septem
brie. concomitent cu montarea unor 
utilaje, au fost înălțate primele grinzi 
la acoperiș. în mai puțin de două 
luni s-a progresat de la cota zero 
Ia acoperiș, ceea ce este o perfor
mantă. Cum s-a procedat ?

— Simplu, ne-a răspuns ing. Ion 
Sterschi. Pe baza proiectelor care au 
sosit, am lucrat în două schimburi cu 
toti oamenii si toate utilajele. Din pă
cate. doar nroblema traversării Ialo- 
miței cu conducta de aductiune. de 
care s-a vorbit de nenumărate ori. a 
rămas nerezolvată.

Consemnăm si alte initiative care 
au dus la intensificarea ritmului de 
lucru : s-a lucrat simultan din mai 
multe puncte la conductele de ană. 
nu cum s-a procedat la început. 
„Permanent, ne-a spus Nicolae Co- 
leasă. șef de echipă, așteptăm tuburi 
pentru a continua lucrarea. într-o

care au trecut la executarea de lu
crări in valoare de 3,9 milioane lei, 
precum si la efectuarea probelor de 
presiune și revizii la utilaje și insta
lații tehnologice.

O situație care nu si-a găsit rezol
varea este legată de modul cum a 
fost „fundamentat" planul. Sarcinile 
pe anul in curs sint mai mari decit 
volumul planului De doi ani si jumă
tate pentru întreaga investiție. Dacă 
se nun cap la cap toate lucrările de 
la Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Slobozia, de la începerea, 
lor și pină la punerea obiectivului in 
funcțiune, rezultă, pentru construc
tori, o anumită sarcină valorică; dar 
tot constructorilor li s-a dat un plan 
pe acest an mai mare cu circa 30 
milioane lei decit sarcina valorică a- 
mintită. S-a schimbat oare termenul 
de punere în funcțiune, fără să se 
comunice nimic constructorului si be
neficiarului ?

— Nici vorbă. Pentru diferența de 
circa 30 milioane lei nu exi-stă cores
pondente in deviz, ne-a explicat, ing. 
Gheorghe Marinescu, director gene
ral al Trustului de construcții indus
triale din București. Este clar că e 
vorba de o anomalie.

Deși într-o analiză a stadiului in
vestițiilor. efectuată la 5 aprilie, in 
plenara comitetului județean de 
partid, s-au făcut referiri la această

situație. iar în programul de măsuri 
stabilit in comun cu reprezentanții 
ministerelor de resort s-a prevăzut si 
un termen de corelare a planului — 
15 aprilie — totuși problema este și 
acum nerezolvată. Din discuția avută 
în urmă cu cîteva luni cu ing. M. Pă- 
tuiea. de la Ministerul Construcțiilor 
Industriale, am retinut doar... mari' 
confuzii în aoesl. sens. Milioanele de 
lei au început să se plimbe, prin hîr- 
tii. de Ia o subantrepriză Ia alia. In
ginerul a promis că la București, la 
minister, va revizui una cîte una 
toate pozițiile din deviz. Rezultatele 
șe cunosc.

Acum, pentru intensificarea lucră
rilor. este necesară si contribuția mai 
mare a proiectanților. La hala com- 
preSoarelor. bunăoară, nici acum 
n-au sosit toate documentațiile (pro
iectant : I.P.U.C. București). Cum ră- 

. mine cu angajamentul formulat de 
reprezentantul Ministerului Industriei 
Chimice în cadrul analizei amintite : 
.... Pină la sfirsitul acestei luni (a- 

‘ prilie — n.a.) se vor preda în între
gime proiectele de e,xecutie pentru 
fabrica de uree. Precizez, totodată, că 
toate aceste termene Pot fi devan
sate". Iată că. in prezent, nu e vorba 
de devans, ci. dimpotrivă, de mari 
restante în primirea documentației. 
Angajament formal.

— Recuperarea restantelor destul 
de mari acumulate de la începutul 
construcției — ne-a spus ing. Gheor
ghe Pescaru, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R. — con
tinuă să rămină o cerință la ordinea 
zilei ne cele două șantiere. Ministe
rul Industriei Chimice si Ministerul 
Construcțiilor Industriale trebuie să 
soluționeze grabnic problemele pe 
care le ridică constructorii si mon- 
torii. între acestea, este vorba de 
asigurarea în totalitate a proiectelor, 
aprovizionarea cu 1 200 ml conductă 
metalică de 1 000 mm si cu 20 de ki
lometri de tuburi „Premo" de aceeași 
dimensiune. • de aducerea unei ma
carale de 60 de tone, a tuturor utila
jelor tehnologice.

Cind si cum vor soluționa aceste 
chestiuni cele două ministere, pentru 
că timpul friguros a venit ?

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii'

OAMENILOR
MUNCII

Pentru a spori rodnicia pămintului
MARIA CRISTEA, deputat în 

Consiliul popular al comunei Re- 
cea-Cristur, județul Cluj :

Terenul agricol de pe raza comu
nei noastre, Recea-Cristur, județul 
Cluj, deținut de cele trei coopera
tive agricole, însumează o supra
față de peste 6 000 hectare, din care 
ceva mai bine de jumătate este 
arabil, iar din acesta cea mai mare 
parte este așezat pe pante mari, 
brăzdate de drumuri și piraie care 
au dus Ia vale o parte din solul 
roditor. Cooperativizarea agricultu
rii a asigurat, desigur, posibilități 
reale ca, prin metode moderne, să 
fie redate producției unele supra
fețe nelucrate de ani de zile. Ac
țiunile de îmbunătățire a fon
dului funciar au început odată 
cu plantarea primelor suprafețe po
micole pe terenuri nemecanizabile, 
suprafețe ce au ajuns la peste 350 
ha și care la sfîrșitul cincinalului 
vor trebui să cuprindă peste 400 ha. 
Din acestea, pe 65 hectare au în
ceput lucrări de modernizare, din 
care s-au realizat în acest an 12 
hectare. în afară de aceasta, prin 
munca cetățenilor comunei s-au e- 
xecutat, în acest an, lucrări de de
secare pe o suprafață de 15 ha. Tot 
prin mobilizarea membrilor coope
ratori, a tineretului sătesc, a tutu-

ror crescătorilor de animale de pe 
raza comunei, s-a reușit ca in acest 
an să se curețe de spini și să se 
împrăștie mușuroaiele pe intreaga 
suprafață de peste 2 000 ha pășuni 
naturale, ceea ce a determinat o 
creștere a ierbii pe pășuni, fapt 
oglindit și in sporurile de producție 
de lapte și carne obținute in acest 
an față de anii trecuți. Ne-am pro
pus ca pină la sfîrșitul cincinalului 
să creștem suprafața arabilă cu 33 
ha. din care 15 în acest an. Un a- 
jutor substanțial privind îmbunătă
țirea pășunilor am primit din par
tea statului. Valoarea fonduri
lor alocate de stat se ridică la a- 
proape un milion lei.

Pentru o mai bună folosire a pă
mintului am solicitat ca pentru uni
tățile cooperatiste de pe raza comu
nei noastre să se întocmească de că
tre oficiul județean de îmbunătățiri 
funciare planuri de organizare a 
teritoriului. De asemenea, ținînd 
seama de gradul mare de frămin- 
tare a terenului arabil cu pante 
mari, nemecanizabile, am solicita' 
ca la nivelul direcției agricole ju
dețene să se analizeze posibilitatea 
măririi suprafețelor ocupate cu 
plante furajere, în special sparcet'. 
asigurînd, totodată, cantități ma1 
mari de furaje pentru animale.

După gustul clientului... 
la discreția furnizorului

„Inițiativa organizării unei expo
ziții permanente pentru desfacerea 
mobilei — relata. într-o scrisoare 
adresată redacției. Iulian Canache 
din București — se înscrie pe linia 
preocupărilor conducerii de partid și 
de stat pentru satisfacerea cerințelor 
mereu sporite ale cetățenilor, pentru 
ridicarea necontenită a nivelului lor 
de trai. Dar nu la avantajele evi
dente pe care expoziția le oferă 
cumpărătorilor as vrea să mă refer 
în scrisoarea de fată, ci la unele 
neajunsuri. Este vorba de onora
rea cu intirziere a unor con
tracte sau de livrarea doar parțială 
a unor garnituri de mobilă. De pildă, 
la dormitorul «Gina» (fabricat de 
C.I.L Bacău), pe care l-am cumpă
rat. nu mi s-au dat un taburet și 
o toaletă cu două sertărașe, iar 
oglinda era de un alt model decit 
cel expus. De asemenea, camera de 
tineret 
za-, 
am 
dat-o, 
la sută din va
loarea sa, nici 
după șaptezeci de 
zile nu am pri
mit-o, deși mi se 
promisese că în 
45 de zile mi se va 
aduce la domiciliu. La fel »-au In
timul at lucrurile si cu precomanda 
pentru trei dulapuri înzidite. fabri
cate de C.I.L. Pipera-București".

Pornind de la această scrisoare, cit 
și de la alte semnale de acest gen 
primite la redacție (loan Popa din 
București, de pildă, ne-a semnalat că 
de mai bine de două luni așteaptă 
onorarea unui contract pentru o su
fragerie și bibliotecă „Perinita" fabri
cate tot de C.I.L. Pipera), am vizitat 
recent expoziția deschisă în luna 
aprilie a.c., de întreprinderea de 
prezentare șl desfacere a mobilei în 
pavilionul „H“ din parcul „Herăs
trău". Pe o suprafață de circa 
4 650 mp sint expuse permanent spre 
vînzare aproximativ 120 tipuri de gar
nituri de mobilă. De la deschidere si 
pînă in prezent, prin intermediul ex
poziției. au fost mobilate peste 2 500 
de apartamente, la care se adaugă 
vînzarea a zeci și sute de piese dis
parate. Preturile accesibile, vînzarea 
în rate, ca și folosirea precomenzilor 
vin în sprijinul cumpărătorilor, faci
litează practicarea unui comerț civili
zat. simplifică mult relația dintre 
producătorul de mobilă si beneficia
rul acesteia.

In răstimpul scurs Insă de la des
chiderea expoziției, pe lîngă expe
riența pozitivă dobîndită au apărut 
și unele neajunsuri, care, printr-o 
mai bună colaborare intre unitățile 
producătoare și întreprinderea orga
nizatoare. puteau fi evitate.

După cum am putut constata pe 
parcursul investigațiilor efectuate, 
pentru unele garnituri de mobilă ex
puse. dormitorul „Gina". camera de 
tineret „Bonanza", la care se referea 
și semnatarul scrisorii cu care au 
debutat aceste rînduri. deși au fost 
acceptate precomenzi, 
sului corespunzător, 
mai putut fi integral

rece 
mai

"Bonan- 
Pe care 
precoman- 
plătind 20 Despre 

unele neajunsuri 
în vînzarea mobilei 

semnalate de cetățeni

la unitățile producătoare nu au 
fost omologate o parte din pie- 
componente. O asemenea prac- 
prin care una se arată cumpă

rătorului și altceva i se dă spre
cumpărare, umbrește eforturile de
puse de organizatori, contravine 
scopului însuși al expoziției.

Un alt exemplu : au fost încheiate 
zeci de precomenzi pentru dulapuri 
înzidite prezentate în expoziție de 
C.I.L. Pipera. întreprinderea respec
tivă s-a decis insă cu întirziere asu
pra variantelor de modulare a dula
purilor si a preturilor lor.

— Demersurile noastre 
prinderile producătoare — 
tovarășul Gheorghe Albu. directorul 
întreprinderii de prezentare si des
facere a mobilei — pentru onorarea 
integrală a tuturor comenzilor nu au 
găsit întotdeauna ecoul necesar. 
Unele greutăți întâmpinăm, de ase

menea. din par
tea furnizorilor si 
In ce privește li
vrarea unor piese 
de mobilier 
narat. în 
biblioteci 
nanza". ____
rul" etc.). întrucît 
avem numeroase 
solicitări de acest 

mai multă recepti-

la între- 
ne-a spus

cu plata avan- 
acestea nu au 
onorate, deoa-

gen. e nevoie de 
vitate din partea unităților cu care 
colaborăm pentru a putea răspunde 
In mai mare măsură cerințelor ce ni 
le adresează publicul cumpărător.

Legat de receptivitatea despre care 
ne-a vorbit si tovarășul director, este 
locui să observăm si un alt aspect. în 
vederea satisfacerii cerințelor, fo- 
losindu-se același sistem de preco- 
mandă. ar trebui să se creeze posi
bilitatea ca cetățeanul să poată alege 
și comanda piesele de mobilă dorite, 
cu tapiseria în sortimentul și culoa
rea preferate. în acest sens, ar fi de 
un real folos să se pună la îndemîna 
cumpărătorilor un nomenclator cu 
eșantioane de tapiserie. S-ar evita 
astfel surprizele neplăcute de a pri
mi la domiciliu piese de la aceeași 
garnitură cu tapiserie în culori dife
rite. mai ales in cazul garniturilor 
fabricate în cooperare. Astfel de 
garnituri am întîlnit chiar în expo
ziție : camerele de zi „Colentina" și 
„Amurg", dormitoarele „Bucur" și 
„Harghita", la care există o mare 
discrepantă între culorile tapiseriilor 
de la scaune, canapele și fotolii.

Conducerea Centralei de prelucrare 
a lemnului București are datoria să 
acționeze mai hotărît în vederea spo
ririi responsabilității furnizorilor de 
mobilă pentn livrarea la timp si în 
condiții corespunzătoare a produselor 
solicitate de cumpărători. Pe baza 
experienței de pînă acum, a sugestii
lor și propunerilor cetățenilor se aș
teaptă din partea organizatorilor ex
poziției măsurile necesare pentru În
lăturarea neajunsurilor semnalate, 
pentru ca expoziția să răspundă exi
gentelor mereu cresctade ale cumpă
rătorilor.

Dumitru MANOLE

Noi produse de larg consum
De la începutul anului și pină in 

prezent, harnicul colectiv al între
prinderii de perdele si tricotate din 
Pașcani a reușit să depășească pla
nul la țesături tricotate cu aproxi
mativ 400 000 metri pătrati. La per
dele. planul a fost depășit cu aproa
pe 200 000 metri pătrați. planul 
producției globale fiind întrecut, ca 
urmare a creșterii productivității 
muncii cu 7 700 lei pe fiecare an
gajat (5,7 la sută peste planul la 
zi).

dis- 
special 

(„Bo- 
„Steia-

întreprinderea produce perdele 
cu lățime normală de 2,30 metri, cu 
bordură și flori, cit și perdele 
înguste sub 2 metri, imprimate in 
culori vii. pastelate. Sint căutate 
tot mai mult lenjeria fină, precum 
bluzele, cămășile, rochiile, pantalo
nii etc, produse in peste 400 de 
modele și poziții coloristice, dintre 
care mai bine de jumătate sint 
realizate in acest an. la sugestiile 
și propunerile cumpărătorilor. (Ma- 
nole Corcaci. corespondentul „Scin- 
teii“).

am 
faC 
din
Pe 
ta-

într-una din zilele 
cute am văzut un grup 
de 7—8 indivizi care — 
aflat mai tîrziu — își 
veacul pe str. Covaci 
București. I-am văzut 
toți trintind portierele
ximetrelor din care cobori- 
seră, plini de importanță, 
toți cu kenturi în colțui
gurii, imbrăcați în haine
de piele, cu sacoșe volumi
noase ținute strîns cu de
getele lor grele de ghiuluri. 
Păreau niște persoane 
pentru care minutul are o 
valoare necunoscută altora, 
pentru care treburile de 
pe la birouri n-ar fi suferit 
sub nici o formă vreo ami- 
nare — și iată, de aceea 
apelaseră la serviciile taxi- 
metrelor. Dar urmărindu-i 
mai atent cu privirea, am 
observat că indivizii aceia 
„importanți", deși veniseră 
pe Covaci cu toată viteza 
taximetrelor, odată ajunși 
pe strada cu pricina, au 
inceput să se plimbe agale, 
trăgînd cu coada ochiului 
în stingă ' si în dreapta, 
strecurindu-se abil printre 
grupurile de oameni veniți 
dis-de-dimineață la maga
zinele „Consignația" din 
această parte a orașului. 
Iată-i cum se interesează 
rapid și cu voce joasă ce 
se vinde și ce se cere la 
magazinele respective, ia
tă-i cum scormonesc febril 
prin sacoșele lor încăpă
toare. Sint numai ochi și 
urechi. Ne-am dat 
seama că indivizii 
care păreau grăbiți 
înceapă serviciul la 
exactă nu sint altceva de- 
cit niște lichele, niște spe

culanți, care se îndeasă In 
trecători, ii acostează, ofe- 
rindu-le „chilipirurile" lor 
procurate te miri cum 
și de unde. Starostele 
speculanților se pare a 
fi și cel mai virstnic 
dintre ei, unul de vreo 50 
de ani, numit Dorel, însoțit 
de „locotenentul" său Co-

apoi 
aceia 
să-și 

ora

rotoi și de altul, fără grad, 
Tomiță, zis Parașută, pen
tru că are mereu bluza 
umflată de obiecte. Pe ur
mă e plevușcă, subordona
ții celor dinții.

L-am cunoscut pe unul 
dintre ei — pe Gh. Tănase, 
domiciliat pe str. Cringași 
nr. 133 — într-o 
foarte neplăcută 
el). Organele in drept toc
mai îi confiscau 2 (două) 
sacoșe pline cu „marfă" de 
speculă. „Unde lucrezi, Tă
nase ?“ — l-am întrebai. 
„Aici, șefule, zice, pe Ga- 
hroveni, pe Covaci, pe 
Lipscani. Iau și eu 2—3

situație 
(pentru

Așteptare lungă
Ing. ILIE LIA, șeful șantierului 

nr. 1 al I.J.C.M. Vaslui :
Constructorii de locuințe din ora

șul Vaslui sint mobilizați în aceas
tă perioadă la finalizarea unor noi 
blocuri de locuințe in microraioa- 
nele conturate în acest an, cum sint 
Vasile Alecsandri. Peneș Curca
nul. varianta de sud-est. Lucrăm 
la finisările interioare intr-un nu
măr de 120 apartamente. Pentru 
luna octombrie pregătim peste 300 
de apartamente, ,1a care sint execu
tate in procent de 50—60 la sută 
structurile, finisajele și tencuielile 
interioare. Apoi, in luna noiembrie, 
vom pune la dispoziția beneficiari
lor noștri 160 locuințe, rămînînd 
pentru ultima lună a anului aproa
pe 350 apartamente.

Eficiența sporită din ultima pe
rioadă o datorăm aplicării mă
surilor adoptate de plenara comi
tetului județean de partid care a 
avut loc la începutul trimestrului 
ai IlI-lea a.c. Primim un aprecia
bil sprijin din partea viitorilor lo
catari. a oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții, precum și 
a brigăzilor de muncă patriotică ale 
tineretului vasluian. Sintem conșiti- 
enți că trebuie să depunem efor
turi suplimentare ca să ajungem la 
nivelul planului anual „la zi". ce ne 
revine pe 1977. învățînd din expe
riența dă pînă acum, sintem hotărîțl 
să înlăturăm neajunsurile din acti
vitatea noastră. Dispunem de sufi
ciente forțe, în special mecanice, 
pentru a demara lucrările de săpături 
șl betoane la blocurile cu termen de 
predare în anul 1978. Nu ne mul
țumește ceea ce am realizat pină In 
prezent — lucrări începute, afla
te doar la fundație la circa 218 a- 
partamente în cele mal noi zone de 
locuințe : Ana Ipătescu si zona cen
trală din apropierea centrului ci
vic. Activitatea noastră este însă 
mult îngreunată de faptul că 
pentru restul de aproximativ 600 
de apartamente, la această oră, 
nu avem documentațiile de la prin
cipalii noștri beneficiari.: între
prinderea județeană de gospodărie 
comunală si locativă. oficiul iude
tean pentru construirea și vînzarea 
locuințelor, serviciul tehnlc-investi- 
tii al consiliului popular, pentru

și păgubitoare
obiectivele social-culturale. docu
mentații pe care trebuia să le pr' - 
mim încă de la începutul semestru
lui al II-lea a,c.

Nota redacției : Am încercat să 
aflăm unde s-a întrerupt acțiunea 
de elaborare a documentațiilor pen
tru viitoarele obiective, ce cauze 
au determinat nepredarea lor la 
termen. Să notăm mai tatii faptul 
că. in conformitate cu hotărîrea a- 
doptată la nivelul județului la 9 iu
nie 1977, în legătură cu pregătirea 
planului de investiții-construcții pe 
1978, șantierului nr. 1 Vaslui ii re
vine sarcina de a demara lucrările 
la un număr de 700 apartamente, 
eșalonate pe luni. Or. după cum re
iese din cele spuse de șeful șantie
rului, pină acum lucrările au fost 
începute numai pentru 218 aparta
mente.

în ce privește nepredarea docu
mentațiilor. de la factorii cărora 
ne-am adresat nu am aflat decit... 
justificări. La oficiul județean pen
tru construirea și vînzarea locuin
țelor ni s-a răspuns : „Avem co
menzi făcute la ICEPROM Iași 
(institutul de cercetări si proiectări 
„Moldova") ; pină acum nu ne-au 
sosit toate documentațiile", tag. 
Vasile Miclăus : „Pentru sala de 
gimnastică avem documentația. însă 
nu și avizarea proiectului de exe
cuție de către Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare și 
Institutul central de cercetare și 
directivare ta construcții. La con
strucțiile de creșe și grădinițe, noi 
avem proiecte de tip P + 1. tatre 
timp au apărut indicații să con
struim numai cu P + 2. Așa că șl 
noi așteptăm de la forul tutelar 
de resort aceste documentații". Di
ficilă Barclnă pentru constructori, 
cărora li se cere să demareze lucră
rile la blocurile din planul pe 1978.

Așa stlnd lucrurile, reamintim atit 
constructorilor. dt șl beneficiarilor 
că, potrivit hotărîrii plenarei co
mitetului județean de partid, pină 
la această oră trebuiau înlăturate 
asemenea deficiente, astfel ca pia
nul la construcții pe 1978 să aibă 
condiții bune de realizare. (Crăciun 
L&luci, corespondentul „Scînteii).

'}

2—3 poli de 
rău
zică, străzile 

au

poli de colo, 
dincolo. Ce e

Care va să ... . 
limitrofe Lipscanilor 
devenit „locul de muncă" 
al lui Tănase și al altora 
de aceeași teapă, tarlaua lor 
pe care-și încep zilnic ac
tivitatea. Nu e însă rostul 
acestor rînduri să pună în

zinele „Consignația” au apă
rut tocmai pentru a feri pe 
cumpărători de speculanți. 
Sint însă printre noi și 
destui naivi, chilipirgii 
care se lasă îmbătați de 
ofertele paraziților de pe 
Covaci. Tocmai pe aceștia 
și pe aceste slăbiciuni mi
zează speculanții cind își

I •

■ ■■

discuție mentalitatea stra
nie despre muncă după 
care se conduc speculanții 
din zona respectivă. Noi 
ne vom referi doar la un 
singur aspect al problemei. 
Conform legilor țării, ni
meni nu are voie să facă 
speculă în plină stradă, să 
vîndă și să cumpere Ia preț 
de învoială ca la fostul 
talcioc. Rolul magazinelor 
„Consignația" e tocmai ace
la de mijlocitor intre cetă
țeni, de a achiziționa toate 
obiectele pe care unii vor 
să le vîndă și de a le re
vinde altora, la prețuri 
corespunzătoare, în schim
bul unei mici taxe. Maga-

oferă marfa. Ii caută 
„chilipirgii", pe naivi, 
pe plinea caldă. Și-au 
cătuit chiar și un vocabu
lar potrivit, care să gidile 
urechea credulilor, să i-o 
incinte: „ia ocazia, ia chi
lipirul..." Și astfel, oamenii, 
serioși, care adună banii 
cu muncă și sudoare, cad 
pradă vorbelor șuierate la 
ureche și fac plocon banii 
adunați lui Corotoi, lui Tă
nase și altora ca ei.

Desigur, organele de cer
cetare subțiază ori de cîte 
ori se îngroașă rîndurlle 
paraziților de pe str. Co
vaci. Cu toate acestea, 
șleahta starostelui rezistă,

pe 
ca 
al-

se lipește ca o căpușă de 
ușile „Consignației" și re
zistă. îl mai auzi si acum 
pe cîte unul șuierindu-ți 
„secretul" la ureche: „Ia o- 
cazia, ia casetofon «Griin- 
dig», ieftin ca braga, ia cio
rapii de la pachet, ia kentul, 
ia inelul". De unde au că
pușele de pe Covaci aseme
nea mărfuri ? Ne-au dat 
explicații organele de mili
ție. Cele mai multe mărfuri 
sint produse românești pe 
care speculanții aplică e- 
tichete străine. Altele sint 
cu adevărat din import, 
cumpărate cu nemiluita de 
speculanți de pe la 
expoziții si pe care 
vind apoi cu preț 
Multe sint însă niște 
turi lustruite doar ca să ia 
ochii. Ca dovadă stau re
clam ațiile celor păcăliți a- 
dresate adesea organelor 
de cercetare.

Ce ne facem cu șleahta 
de pe Covaci ? Desigur, nu 
poate fi pus nici în această 
zonă a orașului și nici in 
altă parte cîte un milițian 
după fiecare... Tănase. Sin
gurii în măsură să desfiin
țeze rapid șleahta cu pri
cina sintem chiar noi, ce
tățenii. Noi care le dăm apă 
la moară, sutele și miile, 
pentru ca ei să vină la 
„tarla" cu taximetrele. 
Fără noi, paraziții s-ar face 
nevăzuți, pentru că n-ar 
mai avea nici un rost Să 
le luăm deci apa de la 
moară ignorîndu-le „mar
fa", iar pe cei care ne o- 
feră cu atîta insistență 
„chilipirurile" să-i prindem 
de guler.

Gh. GRAURE

unele 
le re- 
dublu, 
vechi-
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc în mod cordial Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
de felicitare pe care mi 1-ati adresat cu prilejul aniversării proclamării 
independenței Mexicului.

Am plăcerea si.' transmit Cele mai bune urări pentru prosperitatea 
crescîhdă a nobilului popor român și pentru fericirea personală a Excelentei 
Voastre.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele

Statelor Unite Mexicane

întilnire la Consiliul Central al U.G.S.R
Luni dimineața, tovarășul Gheorghe 

Pană., președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, s-a intilnit cu delega
ția Confederației Generale a Muncii 
din Grecia — C.G.M.. condusă de 
președintele organizației. Nikos Pa- 
pageorgiou. care efectuează o vizită 
de prietenie în tara noastră, la invi
tația Consiliului Central A U.G.S.R.

Cu acest prilei. a avut loc un 
schimb reciproc de informații asupra 
activității si preocupărilor celor două 
organizații sindicale, dezvoltării reia-' 
tiilor de colaborare dintre U.G.S.R. si 

. C.G.M., precum , si asupra unor pro
bleme ale mișcării sindicale interna
ționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale româno-indiene
de cooperare economică, științifică și tehnică

Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
inistru al guvernului, ministrul co- 
'rțului exterior și cooperării eco- 
lice internaționale, a primit, luni 

după-amiază, pe H. N. Bahuguna, 
ministrul petrolului, chimiei și îngră
șămintelor din India, președintele 
t ții indiene în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-indiană de 
cooperare economică, științifică șl 
tehnică, care face o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirii s-au analizat 
stadiul actual al relațiilor economice 
de colaborare și cooperare pe mul
tiple planuri dintre România și 
India, căile de dezvoltare în con
tinuare a acestora în interesul celor 
două țări și popoare. .

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat Necu- 
lai Agachi., ministrul industriei me
talurgice, președintele părții române 
în comisia mixtă- guvernamentală.

A luat parte S. L. Kaul, ambasa
dorul Indiei la București.

★

nistrul industriei metalurgice, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-in
diană de cooperare economică, știin
țifică si tehnică, si H. N. Bahuguna. 
ministrul petrolului, chimiei si în
grășămintelor din India, președin
tele pârtii indiene in comisia mixtă 
guvernamentală.

Cu acest prilej sînt examinate re
zultatele obținute in cadrul acțiuni
lor ce vizează extinderea si diversi
ficarea cooperării economice si teh- 
nico-științifice în domeniile indus
triilor petrolieră, metalurgică, chimi
că si construcțiilor de mașini, pre
cum 
ciale

si lărgirea schimburilor comer- 
dintre cele două țări.

aceeași zi. oaspetele indian a 
întrevederi cu Constantin Bă- 

ministrul minelor, petrolului

Luni au început, in Capitală, con
vorbirile dintre Neculai Agachi, mi-

în 
avut 
bălău, 
si geologiei, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, și Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

(Agerpres)

Cronica zilei
în perioada 25 septembrie—3 oc

tombrie. o delegație a Mișcării De
mocratice Portugheze (M.D.P./C.D.E.). 
alcătuită din Jose Manuel Tengar- 
rinha. Blas-co Hugo Fernandes. Raul 
Castro. Joao Luis Madeira Lopes si 
Joao De Brito Vargas, membri ai Se
cretariatului Comisiei Naționale, a 
făcut o vizită în tara noastră, la in
vitația Consiliului National al Fron
tului Unității Socialiste.

Delegația a vizitat obiective eco
nomice. sociale si culturale din mu- 
niciniul București si din județele Ba
cău si Neamț.

Cu acest Drilei. delegația a avut 
' oonvorbiri la Consiliul Central al U- 

niunii Generale a Sindicatelor din 
România. Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție. 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, precum si la con
siliile județean si municipal Bacău si 
Piatra Neamț ale Frontului Unității 
Socialiste. A avut loc. de asemenea, 
o întilnire cu reprezentanți ai pre
sei române.

Delegația a fost primită de tova
rășul Mihai Dalea. vicepreședinte al 
Consiliului National al Frontului U- 
nitătii Socialiste, cu care prilej s-a 
realizat o informare asupra preocu
părilor actuale si de perspectivă ale 
Frontului Unității Socialiste si Miș
cării Democratice Portugheze (M.D.P./ 
C.D.E.). precum si cu privire la con
tinua dezvoltare a relațiilor dintre 
cele două organizații. La primire au 
participat Ion Sîrbu. secretar al Con
siliului Național al F.U.S., și Maria 
Stănescu, membră a Biroului Consi
liului National al F.U.S.

★
Cu ocazia vizitei în țara noastră a 

delegației Asociației de prietenie Si
ria-România, condusă de Youssuf 
Al-Assad. membru al Comandamen
tului regional al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, președintele aso
ciației. ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București. 
Moualem. a oferit.. luni.

Au participat Emil 
membru al Comitetului . 
cutiv al C.C. al P.C.R..

. ministru al guvernului. 1 
Asociației de prietenie 
Siria, alte persoane oficiale.

★
Delegația parlamentară din Mala- 

yezia. condusă de Tan Sri Nik Ah
mad Kamil, președintele Camerei re
prezentanților. care se află în vizită 
în tara noastră, a avut , luni o între
vedere la Ministerul Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice Inter
naționale cu Bujor Almășan. minis
tru secretar de stat la acest minister.

Seara, oaspeții au participat la. un 
dineu oferit de Ion Ceterchi. pre
ședintele Grupului român din Uniu
nea Interparlamentară.

Walid Al
un cocteil.
Drăgănescu, 
Politic Exe- 

viceprim- 
presedintele 

România-

Telegrama de felicitare adresată 
tovarășului PIETER KEUNEMAN, 

Secretar general al P. C. din Sri Lanka
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă adresăm salutul nostru prietenesc, calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și noi succese.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.O. din Sri Lanka se vor dezvolta în continuare. în interesul am
plificării bunelor raporturi de conlucrare dintre popoarele și țările noastre, 
ai întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

de la prima atestare documentară a orașului Luduș
Duminică. locuitorii orașului Lu

duș. județul Mureș, au sărbătorit 600 
de ani de la prima atestare docu
mentară a acestei localități. Cu acest 
prilej a avut loc o adunare popu
lară la care au participat mii de ce
tățeni din oraș si din alte localități 
de pe văile Mureșului și Arieșului.

Cei prezenti au primit cu ovații 
și profunde sentimente de dragoste 
și recunoștință. într-o atmosferă de 

. puternic entuziasm, mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu lo
cuitorilor orașului Luduș, au mulțu
mit secretarului genera! al partidu
lui. conducerii de partid si de stat, 
pentru inalta distincție acordată lo
calității lor — ordinul „23 August" 
clasa I.

în încheierea adunării, participant!!

au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune între altele : „Toți 
oamenii muncii luduseni. muncitori, 
țărani, intelectuali, fără deosebire de 
naționalitate, vă exprimăm calde 
mulțumiri pentru grija pe care o 
purtați fată de cei ce trăiesc și mun
cesc pe aceste frumoase meleaguri, 
ca și fată de întreaga națiune, si ne 
angajăm solemn, cu întreaga noastră, 
conștiință revoluționară, cu toată dă
ruirea .patriotică, că vom munci cu

1 avint creator, neprecupetind nici un 
efort, pentru transpunerea în viață 
a politicii partidului și statului nos-

, tru, a istoricelor obiective ale înflo
ririi tării, prefigurate în Programul 
partidului".

„Săptămîna tehnicii austriece"
Luni, la hotelul „Intercontinental" 

din Capitală a fost inaugurată „Săp- 
tămîna tehnicii austriece", organi
zată de Camera de comerț si indus
trie a Republicii Socialiste România 
si Camera federală de comerț a Aus
triei.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. Ion Constantinescu. președintele 
Camerei de comerț si industrie, si 
Rudolf Sallinger. președintele Ca
merei federale de comerț., au subli
niat că actuala manifestare, ca si „Zi
lele tehnicii românești", recent desfă
șurate la Vioria, se înscriu pe linia 
preocupărilor de extindere a colabo
rării pe plan economic, tehnic, ști
ințific dintre cele două țări.

La deschidere au participat Con-

stantin Stanciu. adiunct al 
. lui' comerțului exterior si 

economice internaționale.
tanti ai unor întreprinderi ___ ___
de comerț exterior, numeroși specia
liști români si austrieci.

A fost prezent Franz Wunderbal- 
dinger. ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

ministru- 
cooperăru 
reorezen- 
romănbsti

★

. în cursul dimineții. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, s-a intilnit cu Rudolf Sallin- 
ger. președintele Camerei federale de 
comerț a Austriei. Au fost discutate 
aspecte ale colaborării si cooperării 
între România si Austria.

(Agerpres)
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Rezultate clasamente

ZIUA NAȚIONALĂ

A STATULUI LESOTHO

Maiestății Sale Regelui
MUTLUTLEHI MOSHOESHOE al II-lea

MASERU
Cea de-a Xl-a aniversare a proclamării independenței de stat a Lesotho 

imi oferă prilejul să vă adresez, in numele guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, sincere felicitări, urări de sănătate si fericire 
personală, de noi succese 
economic și social.

poporului lesothian prieten pe calea progresului

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul statului Le
sotho sărbătorește as
tăzi împlinirea a 11 
ani de la proclamarea 
independentei națio
nale. Situat în sudul 
continentului african. 
Lesotho (fosta colonie 
britanică Basutoland) 
are o suprafață de 
30 355 kmp si o popu
lație de 1 040 000 locui
tori. principala înde
letnicire a populației 
fiind agricultura.

In dorința de a în-

lătura greaua moșteni
re a trecutului de do
minație colonială, pri
mul olan de cinci ani 
(1970—1975) a ous ba
zele dezvoltării unor 
ramuri ale industriei 
materialelor de con
strucții. ușoare, mește
șugărești. acordînd tot
odată un loc important 
progresului agricultu
rii. Aceleași preocu
pări stau si la teme
lia celui de-al doilea 
plan, aflat în curs de

înfăptuire, care pre
vede o creștere a pro
dusului national global 
cu 30 la sută.

între Republica So
cialistă România si 
Lesotho au fost stabi
lite acum doi ani re
lații diplomatice, ca o 
expresie a dorinței co
mune de a extinde si 
adinei colaborarea bi
laterală în avantajul 
ambelor popoare, al 
păcii si inteiegerii in
ternaționale.

ClNTAREA ROMANICI-99
(Urmare din pag. I)

La campionatele balcanice: Gimnastele și gimnaștii
Turneul balcanic care a avut loc 

în Capitala Greciei, Atena, a oferit 
formațiilor României și sportivilor 
care le-au alcătuit prilejul de a cu- 
ceri 28 de medalii, dintre care zece 
de aur, și de a arăta incă o dată gra
dul tehnic înalt atins de gimnastica 
noastră, ca urmare a condițiilor pro
pice create dezvoltării, sportului in, 
România socialistă.

O subliniere se cuvine realizărilor 
formației feminine, aflată într-o pe
rioadă de încercare a unor foarte ti
nere și talentate sportive, După acel 
turneu demonstrativ în Mexic și Ve
nezuela, turneu care a avut un ră
sunet extraordinar, la Atena, mai. 
multe gimnaste din actuala noastră 
formație evoluau pentru prima oară 
într-o competiție oficială sub. culo- . .
rile echipei reprezentative a țării; pei României și ale lui- Dan Grecu 
Firește, echipa României a cucerit 
titlul balcanic, firește, Nadia Coma
neci a ciștigat medaliile de aur la 
„individual compus" și la alte două 
probe pe aparate : însă trebuie să 
remarcăm cu multă satisfacție că for
mația noastră a beneficiat din plin 
de aportul coechipierelor Nadiei. La 
turneul balcanic nu s-a organizat un 
concurs separat pentru „individual 
compus", notările din concursul pe 
echipe contind și pentru clasamentul 
general individual, al evoluției gim
nastelor la toate cele patru aparate. 
Or, tocmai clasamentul la „indivi-

dual compus" ne ilustrează contribu
ția acelor fete fără, prea multă..ex
periență internațională la succesul 
întregii formații. După Nadia Comă- 
rieci. clasamentul inscrie în ordine 
alte patru gimnaste românce, dintre 
care, la medalia de argint, pe Cris
tina Itu, originară din Cluj-Napoca, 

_ iar la cea de bronz, pe Gabriela
Gheorghiu, originară din Galați. In 
aceeași idee, să adăugăm, de exem
plu. că arădeanca Emilia Eberle a 
fost ciștigătoarea merituoasă a meda
liilor de aur la „sărituri" si la „pa
ralele", in timp ce medaliile de ar
gint la aceleași aparate au fost atri
buite Gabrielei Gheorghiu și, res
pectiv, Cristinei Itu.

De asemenea, in concursurile mas
culine, succesele așteptate ale echi
s-au completat promițător prin me
daliile de aur ciștigate de Ion Che- 
Cicheș și Nicolae Oprescu. în înche
ierea trecerii în revistă a realizărilor 
gimnasticii, să evidențiem și faptul 
că o selecționată a României, in fond 
echipa care ne-a reprezentat cu cin
ste Ia recenta ediție a Universiadei, 
s-a impus in meciul de Ia Londra, 
ciștigînd detașat în fața echipei An
gliei, dar și primele trei locuri la 
„individual compus", prin Anca Gri- 
goraș, Rodica Sabău și Gabriela 
Trușcă.

28 de medalii
REVISTA COMPETIȚIILOR

români
în șirul manifestărilor internațio

nale, să remarcăm succesul campio
natului mondial de handbal pentru 
junioare, competiție deosebit de in
teresantă, ale cărei întreceri sint 
găzduite de țara noastră. Succes de 
public, in primul rînd, sălile din 
Brașov, Ploiești sau de la Palatul 
sporturilor și culturii din București 
inregistrind creșterea numărului de 
spectatori de la un meci la altul. în 
ai doilea rînd, un succes pe linia ca
lității jocului, tinerele handbaliste 
oferind întreceri apropiate ca spec
tacol de partidele internaționale a’e 
echipelor de senioare. în sfîrșit, ob
servăm cu satisfacție că formația 
română a jucat pină acum foarte 
bine, mai mult, ea a și pus in va
loare cîteva handbaliste talentate 
cum sint, de pildă, Maria Tbrok, 
Gheorghița Mălai și Ana Maria Ră- 
ducu.

Despre tir, pe marginea campio
natelor europene pentru senioare și 
juniori, desfășurate la Roma, o sin
gură întrebare la adresa federației 
de specialitate : Cînd ne veți mai da 
ocazia, stimați tovarăși, să rostim cu
vinte de laudă despre trăgătorii care 
ne reprezintă la manifestările inter
naționale, așa cum le rostim adesea 
cu privire la atîția și atiția sportivi 
români ?

Valerin MIRONESCU

Voleibaliștii tricolori pe podiumul „europenelor"
1977 reprezintă, fără îndoială, un 

an bun pentru voleiul românesc. De- 
jur. iubitorii sportului ar fi dorit. 

... practic s-ar fi putut să fie un an 
foarte bun.

Succesul — cucerirea medaliei de 
bronz — este îmbucurător pentru că. 
după sase ani de așteptări (ultima 
medalie data de la „europenele" din 
1971). voleiul nostru reușește să urce 
din nou pe podiumul continental, 
acolo unde altădată stătea in mod 
obișnuit, și acolo unde îi urăm să 
mai urce. — si e posibil — chiar pe 
treptele de argint sau de aur.

în toate corespondentele noastre 
anterioare ne-am manifestat încre
derea că reprezentativa masculină a 
României se va întoarce medaliată 
de la Helsinki. Chiar dacă a pășit cu 
stîngul (un surprinzător 2—3 cu Ita
lia). ea si-a fructificat apoi meci de 
meci sansa (3—0 cu Franța. 3—1 cu 
Iugoslavia, 3—1 cu Ungaria. 3—0 
cu Finlanda), clasindu-se prima în 
grupă și calificîndu-se in turneul 
pentru locurile 1—4. Aici a fă
cut un joc in general bun cu 
echipa Poloniei, campioană mondială 
și olimpică, dar a pierdut (1—3) si a 
trebuit să-si dispute duminică locul 
al treilea în compania Ungariei. Ho- 
tărit lucru, voleibaliștii noștri au 
reușit in această ultimă partidă cea 
mai bună evoluție a lor la ediția a 
zecea a „europenelor". Jucind foarte 
bine gindit si foarte bine organizat, 
folosind ca sextet de bază pe cei

noas-

mai în formă (Udișteanu. Chis, Ar
buzov. Pop. Tutovan. DumănoiU) si 
mamfestînd o excepțională ambiție 
de a învinge, reprezentativa 
tră n-a dat partenerilor nici o clină
de răgaz și nici o șansă : 3—0 (la 9. 
la 13 si din nou la 9). Bucuria obți
nerii medaliei de bronz a fost spo
rită în aceeași seară cînd am aflat 
că. prin votul celor peste 300 de

CORESPONDENTA 
DIN HELSINKI

ziariști prezent! la întrecerile conti
nentale. Mircea Tutovan a fost ales 
în cel mai bun „sase" european. îm
preună cu Wojtowich si Gawlowschi 
(Polonia). Zaițev și Savin (U.R.S.S.) 
și Buzek (Ungaria).

Felicitîndu-i călduros pe toți băieții 
— atît pe cei din formația de bază, 
cît și pe Chifu. Terbea, Ionescu,. Măș- 
cășan, Girieanu și Macavei, care au 
corespuns cind a fost nevoie de ei — 
se cuvine să subliniem că această 
medalie a lor are acoperire in... mul
tă muncă depusă la pregătirile, an
terioare. ca și pe tot parcursul .com
petiției. Este meritul compartimentu
lui de conducere tehnică — George 
Eremia. antrenor principal. Constan
tin Bengeanu, antrenor secund. Petre 
Bendiu, medic — că a știut să mobi
lizeze lotul la o muncă fără rezerve,

să asigure o formă sportivă în creș
tere evidentă de la zi la zi, să în
drume cu competentă și succes jocul 
celor din teren.

Fetele, după ce Intr-o grupă foarte 
dificilă au jucat patru meciuri de 
cîte cinci seturi (dștigînd cu 3—2 Ia 
Iugoslavi^ și Olanda, pierzînd cu 
2—3 la Cehoslovacia și Ungaria), 
fiind singurele care au pus probleme 
(1—3) viitoarelor campioane europene 
— au jucat în turneul pentru locurile 
5—8. Ati, antrenorul Danila Plocon 
și-a mobilizat bine echipa pentru o 
dorită revanșă cu Bulgaria (3—0 : la 
U, la 2, la 5), dar n-a mai putut-o 
conecta la marea tensiune si a doua 
Zi, duminică ; 0—3 cu Cehoslovacia. 
Deci, locul 6 in Europa — oeea ce 
înseamnă mai sus ca la ultimele trei 
ediții, dar mai jos ca în alte rinduri. 
N-am putut reuși mai mult, pentru 
că puține jucătoare au fost ceva mai 
constante, pentru că între ele s-au 
ivit unele disensiuni nepuse la punct 
cu promptitudine și autoritate. Am 
avut, totuși, plăcerea de a o vedea 
pe Maria Enache printre cele mai 
bune șase voleibaliste din Europa.

Așadar, „europenele" din acest an 
au stabilit următoarea ordine ; la 
băieți — locul 1 U.R.S.S.. 2 — Polo
nia. 3 — România ; la fete — 1 
U.R.S.S., 2 — R.D.G., 3 — Ungaria.

Următoarea ediție a întrecerilor 
continentale, a Xl-a, va avea loc in 
1979 ,în Franța.

FOTBAL. Divizia A (etapa a 
VIII-a) : Politehnica Timișoara — 
F. C. Argeș 1—0. Steaua — Olimpia 
2—0. Politehnica Iași — A.S.A. 0—0, 
U.T.A. — Sportul studențesc 2—1, 
F. C. Bihor — Universitatea Craiova 
2—1. F. C. Constanta — Corvinul 
4—1. F. C. Petrolul — Jiul 2—0, 
S. C. Bacău — F.C.M. Reșița 0—0, 
Dinamo — C. S. Tirgoviște 3—0. în 
clasament,' pe primâle trei locuri, cu 
11 puncte, in ordinea golaverajului : 
Steâua. F. C. Argeș si Politehnica Ti
mișoara. Pe ultimele locuri : Politeh
nica Iași (5 p) si F.C.M. Reșița (4 p). 
Etapa viitoare 
tombrie.

Divizia B. ___  _ _____ __ __
etape) : în clasament conduce Gloria 
Buzău (9 p). urmată de F.C.M. Ga
lati. I.C.I.M. Brașov, Nitramonia Fă
găraș. Viitorul Vaslui (toate cite 8 p) 
și Victoria Tecuci, C.S.M. Suceava 
(ambele, cite 7 p). în seria a Il-a 
conduce Dinamo Slatina (10 p). ur
mată de Chimia Rm. Vîlcea. Auto
buzul București. Metalul Plopeni 
(toate cîte 8 p) și Celuloza Călărași 
(7 p). în seria a III-a conduc, cu 
cite 10 puncte, departajate de golave
raj. U. M. Timișoara. C.F.R Cluj-Na
poca. Victoria Călan. urmate de Mi
nerul Moldova Nouă . (9 p) și F. C. 
Baia Mare, Dacia Orăștie (ambele, 
cite 8 p).

TENIS. Camoionii naționali ai edi
ției 1977 : simplu feminin — Flo
rența Mihai (Dinamo București), 
simplu masculin — Dumitru Hărădău 
(Steaua), dublu feminin — Lucia și 
Maria Romanov („Tot înainte"), du
blu masculin — Dumitru Hărădău 
(Steaua) și Traian Marcu (Dinamo 
Brașov), dublu mixt — Mariana Si- 
mionescu (Dinamo București) și Tra
ian Marcu (Dinamo Brașov).

Turneul feminin de tenis de la 
Palm Harbour (Florida) s-a Încheiat 
cu victoria jucătoarei românce Virgi-

va avea loc la 12 oc-
seria I (după șase

nia Ruzici, care a întrecut-o în finală 
cu 6—4, 4—6, 6—2 pe Laura Dupont 
(S.U.A.).

RUGBI. în preliminariile campio
natului national, scoruri mari : Fa
rul — Sportul studențesc 44—7.; 
Steaua — Rapid 41—23 ; R. C. Gri- 
vița Roșie — Olimpia 49—6. 
lificat pentru turneul final 
1—8) : Steaua, Rapid. Farul, 
tul. R. C. Grivița Roșie. 
Știința Petroșani și 
Timișoara.

BOX. Turneul internațional de box 
pentru juniori desfășurat la Szolnok 
(Ungaria) a fost dominat de tinerii 
pugiliști români, care au tei+ninat 
învingători în cinci din cele 11 finale. 
Victoriile echipei române au fost 
obținute de Ilie Carculea (semiușoa- 
ră), Dumitru Vîlcu (ușoară), Vasile 
Girgavu (mijlocie-mică), Mihai Pas
cal (mijlocie) și Ion Vergu 
clasați pe primul loc 
respective.

ȘAH. în localitatea 
Bulgaria au început 
balcanice de șah. la 
cipă selecționatele de 
culine și feminine, 
de juniori, din cinci 
primul tur. la seniori, echipa Iu
goslaviei conduce cu 2—1 (3) în me
ciul cu formația României. La prima 
masă, Matulovici a remizat cu Flo
rin Gheorghiu, rezultat consemnat și 
la masa a 3-a, intre Pianinei si Victor 
Ciocîltea, în timp ce la masa a 5-a, 
Subă a pierdut la Raicevici. în me
ciul de juniori, România conduce în . 
fata Iugoslaviei cu 1—0, trei partide 
fiind întrerupte. La masa a 4-a, Ni- 
culescu a ciștigat la Paunovici. Alte 
rezultate : Bulgaria — Turcia (se
niori) 3—1 (2) ; Bulgaria — Turcia 
(juniori) 1,5—1,5 (1) ; Bulgaria — Iu
goslavia (feminin) 1—1 (participă
dte două jucătoare din fiecare 
echipă).

S-au ca- 
(locurile 

Rulmen- 
Dinamo, 

Universitatea

(grea),
la categoriile
Albena din 

campionatele 
care parti- 

seniori. mas- 
nrecum și 

țări. în

G. MITROI

teatre
nașe" (sala victoria): Lasă «upâ- 
rarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Ac
țiunea Codai bul — 9.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Frații Criș — 17.

• Teatrul Național București (sala
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Viața 
unei temei — ------
• Filarmonica
(sala mică a ____ __
spectivă camerală. Trei decenii 
muzică românească.
lieduri — 19.
• Opera Română :
• Teatrul „Lucia
landra" (sala Schitu 
Răceala — 19,30, '___ _______
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți Întrebări" (pre
mieră) — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Jucătorii de cărți șl 
Ursul — 19.
• Teatrul satlric-muzleal „C. Tă-

19,30.
„George Enescu" 

Palatului): Retro- 
d« 
daRecital

Lakme — 
Sturdza ’ 
Măgureanu) ; 

(sala Grădina

• 19. 
Bu-

cinema
• Atentatul de la Sarajevo : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Logodnic pentru Ana : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Strada neagră : FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 8,45; 11,15; 13,30; 
16: 18,30: 20,45, VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Salvați orașul : CENTRAL — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,15.
• Făgădulala : SCALA — 10;
12,45; 15,30; 18; 20,30, FEROVIAR 
— 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15;

• S.O.S. MEDITERA- 
NA ! Po'uarea Mării Medite- 
rane trezește o îngrijorare cres- 
cîndă. Drept urmare, experțîi 
cheamă insistent să se acționeze 
hotărit pentru salvarea ei — o- 
perație complexă și deosebit de 
costisitoare. în următorii 20 de 
ani ar trebui să se investească 
în acest scop 5 miliarde de do
lari. La această estimare au a- 
juns reprezentanții a 16 state 
mediteraneene în cadrul unei 
conferințe organizate lă Atena 
de Organizația Națiunilor Unite 
și organismul ei specializat — 
Organizația Mondială a Sănătă
ții (O.M.S.). Cea mai mare par
te a acestei sume ar urma să 
fie destinată instalațiilor de pu
rificare a apelor reziduale.

• COMETĂ. Astronomii 
sovietici au descoperit, în „Con

stelația Peștilor" o nouă co
metă. Nucleul ei, înconjurat de 
un nor de gaze, are o luminozi
tate echivalentă cu cea a unei 
stele de mărimea 18. Cometa 
are o coadă scurtă și aparține 
„familiei Jupiter". Astronomii 
au calculat că obiectul ceresc 
va trece pe lingă Soare în 1978, 
îri lunile februarie și martie și 
va putea fi observat timp mai 
îndelungat de pe Pămînt. In 
prezent, cometa nu poate fi vă
zută cu instrumente optice obiș
nuite.

• CEL MAI VECHI 
CREIER UMAN. După cum 
informează Societatea de geo
grafie din S.U.A., la Sarasota, în 
Florida, a fost descoperit, în sta
re de conservare, un creier 
uman, care poate fi considerat 
ca „cel mai vechi" din cîte au

fost cunoscute pină acum. El ar 
fi aparținut unei ființe umane 
care a trăit cu aproximativ 6 000 
de ani în urmă. Lipsesc însă in
diciile privind împrejurările 
care au făcut posibilă o conser
vare atît de îndelungată. în 
cursul săpăturilor au mai fost 
găsite resturile unei specii dis
părute de crustacee, precum și 
un bumerang vechi de 10 000 de 
ani. Lucrările arheologice se 
desfășoară in zona unei necro
pole de acum 6 000—7 000 de ani, 
unde sînt ingropați 2 000 de 
morți. Acest număr a surprins 
pe cercetători, deoarece pină 
acum se presupunea că paleo- 
indienii care trăiau pe atunci in 
Florida ar fi fost nomazi.

• UN NOU TIP DE 
PIELE SINTETICĂ. Coiec~ 
tivul uzinelor chimice Leuna

din R.D. Germană a elaborat 
un nou gen de piele sintetică, 
pe care au denumit-o „leuna- 
por“. în comparație cu sorturile 
de piele sintetică de pină acum, 
la producerea „Ieunaporului" 
sint eliminate mai multe faze 
tehnologice, ceea ce determină 
o substanțială reducere a costu
rilor de producție. Noul mate
rial poate fi ușor prelucrat prin 
sudare, lipire sau coasere. El 
este deosebit de rezistent la frig, 
flexibil, lavabil, impermeabil si 
poate fi colorat în tonuri stră
lucitoare.

• CERAMICA DE PE 
FUNDUL MĂRII. 49 de 
obiecte de ceramică chinezească

din eDOca Minh. vîndute recent 
la licitație la Londra, au un 
istoric puțin obișnuit : ele au 
stat peste 350 ani pe fundul 
mării, la bordul unor nave olan
deze scufundate in largul insu
lei Sf. Elena. în 1613. în timpul 
războiului pentru supremația 
mărilor dus intre olandezi. Dor- 
tughezi si spanioli. La bordul 
uneia din nave se afla prețioasa 
încărcătură, alături de citeva 
zeci de kg de piper adus din 
Asia. Abia în 1976, scafandrul și 
arheologul englez Robert Ste- 
nuit a descoperit epava acope
rită de mii.

• UN PARAȘUTIST 
PASIONAT. Pensionarul

cum trebuie Înțeleasă valorificarea 
și larga lor popularizare. Astfel, este 
necesar să se înțeleagă rriai clar fap
tul că toate bunurile create de popor 
trebuie să cunoască o intensă circu
lație : ele nu sint destinate depozi
telor sau arhivelor, ci sînt menite să 
îmbogățească mereu, zi de zi, viața 
spirituală a societății. De aceea, pa
ralel cu intensificarea perfecționării 
în ■ continuare a repertoriului în toa
te fazele festivalului și, în special, 
în etapa de masă este necesar să se 
asigure celor mai valoroase creații 
care apar condiții mai bune de largă 
răspîndire și menținere in atenția 
oamenilor, stimulînd astfel șl spiri
tul de întrecere, ambiția de a ridica 
întreaga activitate la nivelul celor 
mai buni.

în procesul diversificării mai ac
centuate a mișcării artistice de ama
tori, de o mare importanță este asi
gurarea unui repertoriu adecvat, 
muzical, teatral etc., de o calitate 
sporită. în general însă, repertoriul 
colectivelor artistice, profesioniste și 
de amatori este incă sub nivelul ma
rilor talente de care dispunem, al 
capacității lor interpretative, dar 
mai ales, in raport cu marile și nu
meroasele teme pe care le oferă din 
belșug viața și activitatea societății 
noastre socialiste, istoria eroică a po
porului, personalitatea proeminentă 
a maselor antrenate in procesul re
voluționar de făurire, sub condu
cerea partidului, a propriului lor 
destin. . ,

Perfecționări substanțiale sînt de 
așteptat să se producă și in conlu
crarea artiștilor profesioniști cu 
echipele de amatori, în direcția con
tactului mai strîns și mai îndelungat 
cu colectivele de oameni al muncii

t V
Programul 1

9,00
10,00

11,05
11,30

11,50
16,00
16,05
16,35
17,05
17,20
17,40

Teleșcoală
Antologia filmului pentru copil șl 
tineret: Stan și Bran 
Emisiune de știință 
File de istorie: „Acest neam 
robănțesc" 
Telex 
Telex
Teleșcoală
Curs de limba engleză 
La volan 
Mult e dulce...
Lecții TV pentru lucrătorii 
agricultură
De la romanță... la operă

do-

dln

18,10_________ ... ____
18.35 Campionatul mondial da handbal 

feminin (tineret)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, * 

șl 7 octombrie. In (ară : Vremea va fi 
rece la Început, apoi se va Încălzi ușor. 
Cerul va fl temporar noros, vor cădea 
ploi locale mai ales sub formă de a-

20,45, FESTIVAL — 8.30; 10,45;
13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
• Marele singuratic :
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30
18,30; 20,30, GLORIA — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mica sirenă — 9,30;
12,30; 14, Tănase Scatiu — 
19: DOINA.
• Judecătorul Fayard zis 
ritul" : FLOREASCA — 9; : 
15,30; 18; 20, GRIVIȚA — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Hercule in centrul Pămtntulul :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20,15, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Desene animate : FLAMURA
— 9.
• Buzduganul cu trei peceți :
AURORA — 9; 12,30; 16; 19,15.
TOMIS — 9; 12,30; 16; 19,30, VOL
GA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• „Hindenburg" : BUZEȘTI — 
9,30: 12,30; 16; 18,15, GIULEȘTI — 
9.30; 12; 14,30; 17: 19,30.
• D-ale carnavalului : TIMPURI

francez Alfred Horvatte, in 
vîrstă de 77 de ani, fost ofițer 
de aviație, a revenit la vechea 
sa pasiune — practicarea para
șutismului. Pentru prima oară 
de la pensionarea sa în 1953, 
Horvatte a sărit din avion cu 
parașuta de la o înălțime de 
1 000 de metri în apropiere de 
localitatea Draguignan din su
dul Franței. întrebat de ziariști, 
el a fost de părere că parașu
tele moderne se deschid mai pu
țin brusc și aterizează mai lin 
decit cele de odinioară.

• MICROORGANIS
ME CARE SE HRĂNESC 
CU KEROSEN. Microbiol°- 
gul britanic C. Genner de la U- 
niversitatea din Cardiff a con
statat că unele microorganisme 
consumă kerosen (combustibil

CAPITOL

îs; 
11,15;

In scopul asigurării unei îndrumări 
competente și al promovării mai 
largi a tuturor talentelor, pentru 
creșterea numărului de formații In 
toate genurile artistice și cu deose
bire a brigăzilor artistice, echipelor 
de teatru și dans tematic, montaje 
literare și muzicale, grupurilor de 
satiră și umor, forme vii, de mare 
popularitate, îndrăgite de oameni, 
modalități percutante de exprimare 
artistică a realizărilor, dar și de cri
ticare a neîmplinirilor, a neajunsu
rilor care mai există. Creșterea efi
cienței unor astfel de modalități este 
strîns legată de prezentarea lor la un 
nivel tot mai înalt. De aceea apare 
cu atît mai necesară conlucrarea ar
tiștilor profesioniști cu 
amatori, o colaborare cu 
ficiu, in cursul căreia 
adevărat transfer de 
energia, prospețimea, ______
conținutului de viată al activității 
artistice a oamenilor muncii se răs- 
fring pozitiv asupra sensibilității ge
neroase a artiștilor profesioniști 
care, cu competența caracteristică, 
pot face ca întreaga mișcare cultu- 
ral-artistică de amatori să se ridice 
la un nivel mereu mai înalt, să a- 
tingă o calitate mai mare.

Desfășurată pe parcursul a doi ani, 
a doua ediție a Festivalului național 
„Cintarea României" — dedicată săr
bătoririi celei de-a XXXV-a aniver
sări a eliberării României de sub do
minația fascistă, — valorificînd ex
periența pozitivă obținută pină acum, 
trebuie să antreneze mase tot mai 
largi de oameni ai muncii, din toate 
mediile și localitățile țării, la dezvol
tarea patrimoniului cultural-artistic, 
la stimularea puternică a gîndirii 
creatoare și la participarea lor ple
nară în activitatea de înfăptuire e- 
xemplară a sarcinilor economico-so- 
ciale.

echipele de 
dublu benc- 
are loc un 
experiență : 
concretețea

Românla — Cehoslovacia
Tribuna TV
1001 de seri
Telejurnal
Roadele politicii partidului de 
dezvoltare economico-socialâ a 
țârii
Viața in lumina normelor eticii și 
echității socialiste

20,35 Seară de teatru: „Moartea unul 
artist" de Horla Lovinescu

22,25 Telejurnal

19,00
19,20
19,30
10,50

20,20

Programul 2
19,50 Film serial pentru copil: Robin 

Hood. Episodul X
20,15 Viața economică
20,45 Aplauze pentru români
21,00 Telex
21,05 Tineretul Capitalei
21,35 Concert de cameră cu ansamblul 

,,Cantus Serenus“ din Brașov
22,05 Inscripții pe celuloid

verse. La munte, lapovlțâ șl ninsoare. 
Vtntul va sufla moderat. Temperatura 
maximă va urca șl ea plnă la valori 
cuprinse Intre 8 șl 18 grade, Iar mini
mele vor cobori noaptea plnă la va
lori cuprinse Intre zero și 10 grade. In 
jumătatea de nord a țării izolat se va 
produce brumă. In București : Vremea 
va fl rece la Începutul Intervalului, a- 
pol se va încălzi ușor. Cerul va fl tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durate. Vtntul va sufla moderat.

de avion). Dacă se Înmulțesc 
apare pericolul ca ele să astupe 
filtrul carburatorului — ceea ce 
ar putea duce la o oprire a mo
toarelor. După părerea cercetă
torului, deosebit de expuse sînt 
avioanele supersonice. Bacteriile 
provoacă, de asemenea, o ero
ziune rapidă a rezervoarelor cu 
carburanți. S-a pus, de aceea, 
problema găsirii celor mai po
trivite mijloace pentru evitarea 
unor asemenea riscuri.

• LIBRĂRIA FEMEI
LOR. în Berlinul occidental 
se află o librărie unde se 
pot cumpăra doar cărți scri
se de femei, despre femei și 
pentru femei. Unul din raioane 
conține cărți consacrate luptei 
femeilor pentru drepturile lor gi

NOI — 9; 11,15; 13,38; 15,45; 18; 20.
• Corsarul negru : FLACĂRA - 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, MIORIȚA
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Ora spectacolului — 9; 11,15; 
13,30, Mere roșii — 15,45; 18; 20 : 
ARTA.
• Veronica — 10; 12, Ordinul
Anna — 16; 18; 20 : BUCEGI.
• Unde Înfloresc crinii : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Adevărata glorie : COTROCENI
— 10; 13; 16; 19.
• Toamna bobocilor : PACEA — 
16; 18; 20.
• Al șaptelea cartuș : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Odlseu și stelele : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Roșcovanul —9: 16, Amenda
ment la legea siguranței statului
— 18,30 : PROGRESUL.
• Omul de dincolo : MUNCA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului : POPU
LAR — 15,45; 18; 20.
• Amenințarea : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Străina : COSMOS — 9,30;
15,30; 19.

memorii ale activistelor mișcării 
feminine. Nu lipsește nici o co
fetărie, unde vizitatoarele pot 
face schimb de experiență culinară.

• „FUMATUL INTER
ZIS IN LOCURILE PU
BLICE" I în marele oraș ca
nadian Toronto, potrivit unei 
hotăriri a municipalității, a fost 
interzis fumatul în restaurante, 
magazine mari, spitale și in 
alte locuri publice. Pentru în
călcarea acestei hotăriri a fost 
instituită o amendă de plnă la 
1 000 dolari. Sondajul de opinie 
efectuat in oraș, Înaintea adop
tării acestei hotăriri, a arătat că 
72 la sută din persoanele adulte 
chestionate sprijină interzicerea 
fumatului in locurile publice.
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Azi se deschide la Belgrad

REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANA

Demersuri în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu■

20 de ani ai

Popoarele pun în fața participanților cerința arzătoare 
de a se adopta noi măsuri, concrete, efective pentru 

materializarea securității și colaborării pe continent
Astăzi. la ora 11,00. în marea sală 

de conferințe de la „Centrul Sava" 
din Belgrad. îsi va Inaugura lucră
rile reuniunea reprezentanților sta
telor participante la Conferința 
pentru securitate si oooperare în 
Europa — prima reuniune gene- 
ral-europeană după istorica întâl
nire la nivel înalt din august 1975. 
Timp de cîteva zile, reprezentanții 
celor 35 de state — 33 țări euro
pene. precum si S.U.A. și Canada 
— vor expune pozițiile de princi
piu ale acestora cu privire la sar
cinile de mare răspundere ce se 
află în fata reuniunii, după care, 
in cadrul ședințelor plenare si ale 
comisiilor de lucru, vor fi exami
nate căile și modalitățile concrete 
de stimulare si dinamizare a apli
cării prevederilor Actului final al 
conferinței general-europene. sem
nat la Helsinki,

Belgradul — unde a avut loc si 
întâlnirea care a stabilit ordinea de 
zi si alte aspecte pregătitoare ale 
actualei reuniuni — si-a deschis 
larg porțile pentru a primi dele
gațiile statelor participante, precum 
si sutele de corespondenți de pre
să si radioteleviziune din numeroa
se țări, a căror prezență aci ilus
trează prin ea însăsi interesul larg 
fată de’ acest remarcabil eveniment.

însemnele reuniunii, afișate în di
ferite puncte ale capitalei iugosla
ve. drapelele celor 35 de state 
arborate la „Centrul Sava" fac de 
acum parte integrantă din peisajul 
belgrădean. In urmă cu trei zile 
a avut loc aici vernisajul unei ex
poziții de artă modernă. înmănun- 
chind lucrări de valoare din toate

statele partidioante — o simbolică 
prefațare a actului politic printr-un 
act cultural al cărui mesai umanist 
este inspirat de dorința popoarelor 
continentului de a conviețui în 
pace, bună înțelegere si cooperare.

Eveniment de primă mărime al 
actualității politice europene, reu
niunea de la Belgrad polarizează 
atentia cercurilor largi ale opiniei 
publice internaționale. Popoarele 
așteaptă în mod firesc ca prevede
rile înscrise in Actul final să-si gă-

De la trimisul nostru 
special

scască acoperirea In fapte. In mă
suri concrete, efective, de natură să 
le asigure o reală si trainică secu
ritate. să favorizeze dezvoltarea 
colaborării multilaterale intereuro- 
pene. Din această perspectivă, reu
niunea care începe astăzi este me
nită să marcheze, prin rezultatele 
sale, un pas înainte pe drumul ja
lonat la Helsinki. în urmă cu doi 
ani.

In declarațiile făcute la sosire de 
reprezentanții statelor participante, 
în comentariile observatorilor este 
precumpănitoare opinia că reuniu
nea trebuie să se constituie in
tr-un for de activitate laborioasă 
și constructivă, care să-și găsească 
finalizare intr-un document con
cret. rod al consensului general. Nu 
ar avea nimeni de cîstigat dacă 
Întâlnirea ar fi transformată lntr-o

arenă de acuzații și Încriminări re
ciproce. tot asa cum nu ar sluji 
intereselor popoarelor o reuniune 
„consultativă", festâvistă. care s-ar 
rezuma să recopieze angajamente 
definite anterior.

Profund atașată cauzei securității 
europene. România acordă o im
portantă deosebită reuniunii de la 
Belgrad, fiind hotărită să-si aducă 
contribuția la deplina ei reușită. In 
spiritul poziției sale principiale, 
profund constructivă, temeinic fun
damentată în documente de par
tid, în cuvîntările și interviurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră consideră că menirea prin
cipală a reuniunii de la Belgrad 
este atât de a evalua ceea ce s-a 
întreprins pînă acum — si trebuie 
6pus că un asemenea bilanț nu ar 
putea ocupa prea mult timp, avind 
în vedere rezultatele modeste în
registrate — cit si. îndeosebi, de a 
adopta noi măsuri si propuneri care 
să materializeze si să ofere sub
stanță angajamentelor asumate prin 
Actul final de către 
natare.

Născută din cerința 
Iă de a se asigura 
procesului inaugurat 
reuniunea de la Belgrad are o mare 
răspundere, de rezultatele ei de- 
pinzînd. în bună măsură, ca destin
derea să facă progrese, ca secu
ritatea europeană să devină, din- 
tr-un deziderat, o stare de fapt 
permanentă, corespunzător aspira
țiilor popoarelor continentului, ce
rințelor păcii în lumea întreagă.

statele sem-

fundamenta- 
continuitatea 
la Helsinki.

Dumitru ȚINU

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

O declarație
U.R.S.S. si S.U.A.. In

comună sovieto-americană
calitate de 

copreședinți ai Conferinței de la Ge
neva pentru pace în Orientul Mijlo
ciu. au dat publicității o declarație 
comună. în care relevă că pentru o 
reglementare grabnică, echitabilă si 
trainică in zonă trebuie soluționate 
asemenea probleme-cheie ca „eva
cuarea trupelor israeliene din teri
toriile ocupate în timpul conflictului 
din 1967. soluționarea problemei pa- 
lestinene. inclusiv asigurarea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nean. încetarea stării de beligerantă 
si stabilirea de relații pașnice nor
male. pe baza recunoașterii recipro
ce a principiilor suveranității, inte
grității teritoriale si independentei 
politice".

Declarația se referă, de asemenea, 
la necesitatea unor măsuri de asigu
rare a securității granițelor dintre 
Israel si țările arabe vecine, printre 
care crearea de zone demilitarizate, 
amplasarea de comun acord de tru
pe sau observatori ai O.N.U.. inclu
siv stabilirea de garanții internațio
nale. la cererea părților interesate.

Copreședinții se pronunță pentru 
reluarea Conferinței de la Geneva nu 
mai târziu de decembrie 1977. men- 
tionind însă că rămîn încă unele pro
bleme cu caracter procedural si or
ganizatoric asupra cărora participan- 
tii la conferință trebuie să se nună 
de acord.

Reacții în
Președintele Republicii Arabe E- 

gipt, Anwar El Sadat, și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, au avut. luni, la Cairo, con
vorbiri în legătură cu recentele pro
puneri privind reconvocarea Confe
rinței de la Geneva.

Faruk Kaddumi. șeful Departamen
tului politic al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei (O.E.P.). a de
clarat. la New York, potrivit agen
țiilor France Presse. Reuter si U.P.I.. 
că propunerile din declarație consti
tuie „un indiciu al unei evoluții pozi
tive spre o reglementare justă a con
flictului arabo-israelian". El a subliniat 
că propunerile recunosc „drepturile 
legitime ale poporului palestinean". 
„Noi vedem în această declarație o 
contribuție la eforturile internaționa
le vizînd adoptarea de către Consiliul 
de Securitate a unei noi rezoluții, care 
să constituie o bază adecvată pen
tru asigurarea realizării drepturilor 
inalienabile ale ponorului palestinean" 
— a relevat Kaddumi. El a estimat 
că documentul reafirmă „drepturile 
poporului palestinean. recunoscute 
deja de Națiunile Unite, și anume 
dreptul la despăgubiri (din partea

țările arabe
statului israelian). dreptul la auto
determinare si dreptul la crearea u- 
nui stat palestinean independent". 
Referindu-se la participarea repre
zentanților poporului palestinean la 
Conferința de la Geneva. Kaddumi a 
subliniat : „O.E.P. este singurul re
prezentant. Acest fapt a fost recu
noscut de Națiunile Unite".

Agenția palestineană de știri 
W.A.F.A. menționează că „este prima 
recunoaștere americană oficială a po
porului palestinean si a drepturilor 
legitime ale acestuia, ca bază a unei 
soluționări a conflictului din Orien
tul Mijlociu".

într-un comunicat oficial publicat 
la Amman, guvernul iordanian apre
ciază că propunerile constituie „o e- 
volutie importantă pe calea unei re
glementări pașnice a conflictului din 
zonă". Guvernul iordanian cheamă , 
„părțile interesate să răspundă po
zitiv acestor propuneri pentru a con
tribui la instaurarea păcii în regiu
ne si în lume". Documentul copre
ședinților este apreciat în comunicat 
drept „concretizarea voinței interna
ționale manifestate în acest dome
niu".

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Luni au fost reluate dezbaterile 
de politică generală în cadrul sesiu
nii Adunării Generale a O.N.U. Pri
mul ministru si ministrul afacerilor 
externe al Luxemburgului. Gaston 
Thom, a evidențiat importanta pe 
care o prezintă folosirea actualelor 
împrejurări — mai propice decît in 
trecut — pentru a se ajunge la „o 
soluționare pașnică și cit mai grab
nică a situației din Orientul Mijlo
ciu. prin reluarea dialogului si nego
cierilor între toate părțile interesa
te". El a subliniat că reușita acestui 
dialog implică participarea cu drep
turi egale a rebrezentantilor legitimi 
ai ponorului palestinean.

Ministrul afacerilor externe al 
Libanului, Faud Boutros, a cerut 
O.N.U. să sprijine dreptul palesti- 
nenilor la constituirea unui stat pro
priu si a propus ca la Conferința de 
la Geneva să poată participa nu nu
mai părțile direct implicate in con
flict, ci si alte țări care au interese 
în zonă.

Phoune Sipraseuth. vicepremier 
și ministru al afacerilor externe al 
Republicii Democrate Populare Laos, 
a condamnat energic „represiunile 
sălbatice ale regimurilor rasiste din 
Republica Sud-Africană si Rhodesia".

Ministrul afacerilor externe al 
Gambiei, Lamine Jabang, a insistat 
asupra primejdiei pe care o implică 
planurile sud-africane de realizare a 
unei arme atomice proprii.

Reprezentantul Gambiei s-a refe-

rit la imperativul instituirii unei noi 
ordini economice mondiale. Intr-o 
bună măsură, acest punct de vedere 
și-a găsit reflectare și în cuvîntarea 
reprezentantului unui stat mic, dar 
cu un înalt grad de dezvoltare, așa 
cum este Luxemburgul — demon- 
strîndu-se încă o dată că interesele 
comune ale țărilor mici și mijlocii 
constituie un factor obiectiv, favori- 
zînd adoptarea de poziții apropiate 
în problemele majore.

★
La sediul Națiunilor Unite a avut 

loc o reuniune a miniștrilor de ex
terne ai țărilor nealiniate, care au 
dezbătut problema Orientului Mijlo
ciu în lumina ultimelor evoluții, pre
cum și situația din Africa australă. 
Reuniunea a fost precedată de o în
tâlnire a Biroului de coordonare a 
țărilor nealiniate.

A fost adoptată o declarație care 
reafirmă pozițiile mișcării nealiniați- 
lor, așa cum au fost ele exprimate 
la conferința la nivel înalt de la 
Colombp, din 1975, subliniindu-se ne
cesitatea retragerii Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în 1967 și a 
restabilirii drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinean, inclusiv 
crearea unui stat independent pro
priu.

S-a adoptat, de asemenea, o de
clarație care reafirmă solidaritatea 
și sprijinul țărilor nealiniate față de 
cauza dreaptă a popoarelor din Zim
babwe, Namibia și Azania (Africa 
de Sud).

Semnarea noului Tratat 
de prietenie

între R.D.G. și R.S.C.
BERLIN 3 (Agerpres). — Luni, la 

Berlin a avut loc semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare si 
asistentă mutuală între R.S. Ceho
slovacă si R.D. Germană. Tratatul a 
fost semnat de Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., și Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R.S. Cehoslovace, 
conducătorul delegației de partid 
de stat cehoslovace care se află 
tr-o vizită oficială de prietenie 
R.D.G.

Declarațiile secretarului generai al O.N.U
Secretarul general al O.N.U., Kurt 

Waldheim, a apreciat propunerile ca 
„un efort extrem de important în ve
derea depășirii dificultăților care 
mai există în calea convocării con
ferinței de la Geneva. Ele conțin ele
mentele principale ale unei soluțio
nări a problemei Orientului 
ciu, — se menționează într-un

Mijlo- 
comu-

Un comunicat al

întrevederi ale ministrului de externe al României
NAȚIUNILE UNITE 3 (Ager

pres) .— Șeful delegației române la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, s-a întîlnit cu Huan 
Hua, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze. Cei doi miniștri au 
avut o convorbire, în cadrul căreia 
au evidențiat cu satisfacție relațiile 
de strînsă prietenie și colaborare 
statornicite intre popoarele român și 
chinez, evoluție în care un rol de
terminant l-au avut întîlnirile con
ducătorilor de partid și de stat ai

României și Chinei, precum și rapor
turile prietenești, de stimă reciprocă, 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen. S-a reliefat hotărirea 
comună de a acționa pentru dezvol
tarea tot mai largă a relațiilor ro- 
mâno-chineze, pe toate planurile. 
Totodată, s-a procedat la o trecere 
în revistă a problemelor internațio
nale actuale care interesează cele 
două țări, precum și la un schimb 
de păreri asupra principalelor ches
tiuni aflate pe ordinea de zi a se
siunii în curs a Adunării Generale.

si în- 
în

încheierea convorbirilor

In 
de 
de

dintre J. 
și E. Berlinguer

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
declarația comună privind vizita 
prietenie efectuată în Ungaria
secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, la 
invitația lui Jânos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., se arată 
ca părțile s-au informat despre acti
vitatea celor două partide, au făcut 
un schimb de opinii cu privire Ia 
situația internațională si la proble
me actuale ale 
și muncitorești, 
M.T.I.

Conducătorii 
s-au pronunțat . _ . ._
direcția întăririi destinderii, au sub
liniat utilitatea schimbului de opinii 
liber și sincer, a solidarității inter
naționaliste și colaborării dintre par
tidele comuniste și muncitorești, ne
cesitatea respectării depline a inde
pendenței fiecărui partid. Părțile con
sideră ca importante stabilirea de le
gături ample si desfășurarea de 
acțiuni comune cu forțele progresis
te de diferite orientări.

mișcării comuniste 
transmite agenția

P.M.S.U. si P.C.I. 
pentru noi pași în

nicat difuzat la Națiunile Unite. Kurt 
Waldheim a exprimat speranța că 
această nouă inițiativă, precum și 
întâlnirile și contactele care se des
fășoară, in prezent, la O.N.U. și in 
diferite capitale ale lumii vor permi
te depășirea obstacolelor existente 
încă în calea reluării lucrărilor Con
ferinței de la Geneva.

Revoluția tehnico-știintifică pe 
care o străbate in prezent omenirea 
își găsește o expresie din cele mai 
semnificative In uimitoarele progrese 
pe care le-au înregistrat cosmonautica, 
știința și tehnologia cuceririi spatiilor 
astrale, sinteză a marilor descoperiri 
din numeroase ramuri ale cercetării 
îmbinate cu cutezanța și setea nepo
tolită de cunoaștere a spiritului uman.

„Era cosmică" are ca zi inaugurală 
4 octombrie 1957 cînd. de pe un cos- 
modrom sovietic, a fost lansat pri
mul satelit artificial al Pămîntului. A 
urmat apoi o succesiune de momente, 
mereu mai înalte în bătălia cuceririi 
Cosmosului : aprilie 1961. cînd cos
monautul sovietic Iuri 
primul pămintean care 
de atracție a Terrei, 
ceputul visului milenar 
a pătrunde efectiv în 
iulie 1969, americanul Neil Armstrong 
este cel dinții reprezentant al pla
netei noastre care pășește ne Lună. 
De atunci s-a realizat o mare varie
tate de zboruri cosmice, cu diferite 
misiuni, au fost lansate în spațiu 
aparaturi tot mai complexe, s-au fă
cut experiențe din cele mai variate. 
Cercul statelor participante s-a lăr
git — alături de U.R.S.S. și Statele 
Unite, și-au adus contribuția la dez
voltarea cosmonauticii și alte state, 
între care R. P. Chineză. Anglia, 
Franța. Italia. R.F.G., Japonia, Cana
da ; un număr tot mai mare de alte 
țări. între care și România, manifes
tă interes pentru folosirea tehnicilor 
spațiale în scopul progresului științi
fic și economic.

Bilanțul cunoștințelor științifice 
acumulate în numai două decenii ca 
urmare a explorării Cosmosului este 
impresionant. în prezent, omenirea 
dispune de numeroase informații pri
vind componenta atmosferei terestre, 
centurile de iradiatie ale Pămîntului, 
existenta plasmosferei. particularități 
ale razelor cosmice. Cercetările di
recte întreprinse pe Lună, noile date 
privind caracteristicile solului si at- 
inosferei planetelor Marte. Venus, 
Mercur au deschis noi și nebănuite 
orizonturi descifrării tainelor Uni
versului.

Aplicațiile practice ale cunoștințe
lor dobîndite sînt și ele remarcabile. 
Televiziunea, telecomunicațiile, me
teorologia, prospectarea geologică, 
probleme importante ale agrotehni
cii devin tot mai strîns legate de 
tehnicile spațiale. Au fost descope
rite noi aliaje, echipamente rezisten
te la cele mai mari variații de tem
peratură, noi aparate de ghidaj pen
tru navigația aeriană și maritimă. 
Viitoarele experimente spațiale vi
zează, cu deosebire, explorarea posi-

Gagarin este 
învinge forța 
marcind în- 
al omului de 
Cosmos ; in

„erei cosmice"
bilităților industriale pe care le-ar 
putea oferi laboratoarele cosmice.

Pornind tocmai de la însemnătatea 
crescîndă a cosmonauticii pentru 
progresul general al omenirii și 
avînd în vedere faptul că dezvoltarea 
tehnicilor spațiale presupune vaste 
mijloace financiare și un personal 
științific de înaltă calificare, devine 
necesară o largă cooperare interna
țională, menită să asigure accesul 
larg la cuceririle acestei ramuri a 
științei, exploatarea optimă a noilor 
tehnici spațiale în beneficiul tuturor 
țărilor. în acest sens, țara noastră 
s-a pronunțat pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a unui program 
global de asistență tehnică, inclusiv 
pregătirea de cadre, în domeniul fo
losirii tehnicilor spațiale. România 
sprijină propunerea de a se convoca 
o Conferință a O.N.U. asupra pro
blemelor spațiului extraatmosferic, 
care să examineze, printre altele, 
transferul de tehnologie către țările 
în curs de dezvoltare și perfecționa
rea cadrului instituțional al O.N.U. 
pentru problemele spațiului extraat
mosferic. în ceea ce privește folosi
rea sateliților artificiali pentru ob
servarea și descoperirea resurselor 
terestre, țara noastră se pronunță în 
favoarea adoptării unor reglementări 
de drept internațional care să asi
gure accesul nestingherit al tuturor 
statelor la datele privind propriul 
lor teritoriu, precum și garantarea 
suveranității asupra resurselor k 
naturale.

Este de la sine înțeles că a*'Este de la sine înțeles că ai o 
rea perspectivelor deschise de 
ririle în domeniul cosmonautici?^ 
fi favorizată în mod hotărîtor de în
făptuirea dezarmării generale, în 
primul rînd nucleare, și alocarea 
fondurilor irosite pentru înarmări 
scopuri civile, pentru progresul gigd 
neral. în aceeași ordine de idei, sg' 
cuvine subliniată însemnătatea deo
sebită a folosirii spațiului cosmic 
exclusiv în scopuri pașnice, ceea ce 
implică interdicția plasării pe orbite 
a obiectelor purtătoare de arme nu
cleare sau alte arme de exterminare 
în masă și staționarea lor în orice 
mod în spațiul cosmic — așa cum 
prevede Tratatul asupra principiilor 
activității statelor în explorarea 
spațiului cosmic, încheiat acum 
10 ani.

Acum, cînd omenirea pășește în al 
treilea deceniu al erei cosmice, se 
impune o cit mai largă conlucrare 
Internațională, numai astfel cosmo
nautica putînd deveni in viitor un 
important factor de înaintare a tu
turor națiunilor spre noi culmi ale 
civilizației.

C. VARVARA

Consiliul de Miniștri al Israelului 
a dat publicității un comunicat, re
luat de agenția Associated Press, in 
care se afirmă că propunerile celor 
doi copreședinți ai Conferinței de la 
Geneva „fac ca procesul în favoarea 
păcij în Orientul Mijlociu să fie și 
mai dificil". „Israelul respinge în an
samblu termenii declarației comune" 
(a copreședinților Conferinței de la 
Geneva — n.r.), pentru că în această 
declarație există „indicii ce anunță o

guvernului israelian
tentativă de reglementare impusă a 
conflictului israeliano-arab, fapt pe 
care Israelul nu îl va accepta" — a 
declarat la sfîrșitul unei reuniuni a 
Consiliului de Miniștri, S. Erlich, mi
nistrul israelian al finanțelor. „Tre
buie, a continuat Erlich, să ne consi
derăm în prezent în stare de urgen
tă si ar fi 
constituirea 
națională".

posibil să fie necesară 
unui guvern de uniune

(Agerpres).

Plenara C. C. al P. C. U. S
A fost aprobat raportul prezentat de tovarășul I. Brejnev 

cu privire la proiectul Constituției U.R.S.S.
MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 3 

octombrie, la Moscova, a avut loc 
plenara C.C. al P.C.U.S. Comitetul 
Central a aprobat raportul prezentat 
de Leonid Brejnev cu privire la 
proiectul Constituției U.R.S.S. și la 
rezultatele dezbaterii sale publice, 
proiectul de Constituție cu completă
rile, precizările și amendamentele

propuse în cursul dezbaterii publice. 
Plenara a hotărît prezentarea acestui 
proiect în dezbaterea celei de-a VII-a 
Sesiuni extraordinare a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Plenara i-a ales ca membri su
pleant! ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. pe Konstantin Cemenko, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. si Vasili 
Kuznețov. membru al C.C. al P.C.U.S.

agențiile de presă transmit
Secretarul general al

P.C.I. Enrico Berlinguer, a sosit 
luni la Belgrad.
diului C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, informează agenția 
Taniug.

In memoria victimelor 
naziștilor. AProaPe 20 ooode ita- 
lieni au luat parte duminică la un 
miting în localitatea Marzaboto des
fășurat în memoria celor 1 839 de 
persoane. în cea mai mare parte fe
mei. copii si bătrini. asasinate aici 
în 1944 de către naziști. Luînd cuvin- 
tul în cadrul adunării. Joseph Ros- 
sain. lider al Ligii antifasciste din

la Invitația Prezi-

R.F.G.. a subliniat că evadarea lui 
Herbert Kappler constituie „o crimă 
împotriva memoriei tuturor victime
lor nazismului". El a adresat un a- 
pel pentru extrădarea imediată 
fostului colonel nazist, care, i 
damnat pentru crimele sale la 
chisoare pe viată, a evadat la 15 
gust dintr-un spital militar 
Roma, fugind în R.F.G.

a 
con- 

in- 
• au

dia

la
fost

Conferință de presă 
a primului ministru 

al Kampuchiei Democrate

Convorbiri tripartite
Geneva. Euni> Geneva au 
reluate convorbirile dintre delegațiile 
U.R.S.S.. S.U.A. și Marii Britanii in 
scopul elaborării unui tratat privind 
interzicerea totală și generală a ex
periențelor cu arme nucleare.

In cadrul manifestărilor con
sacrate Centenarului Indepen
denței de stat a României, la 
Institutul de istorie al Universi
tății din Utrecht (Olanda) se 
desfășoară un seminar ne tema 
„Istoria românilor in a doua 
parte a secolului al XIX-lea“. 
Din partea română, la seminar 
participă prof. Aron Petrie, de la 
Universitatea din București, 
conf. univ. Pompiliu Teodor, de 
la Universitatea Ain Cluj-Napo- 
ca, Alexandru Zub, cercetător la 
Universitatea din Iasi, si dr. So
rin Alexandrescu, conferențiar la 
catedra de limbă română a Uni
versității din Amsterdam.

PROBLEME MAJORE ALE CONTEMPORANEITĂȚII 
IN DEZBATEREA NAȚIUNILOR UNITE

La Stockholm a avut loc inau
gurarea săptăminilor filmului 
românesc prin prezentarea pro
ducției „Poveste de vară".

La tribuna Înaltului for al Națiu
nilor Unite s-au perindat în această 
primă etapă de dezbateri reprezen
tanții a peste 40 de state, urmînd ca 
în restul de două săptămîni să mai 
ia cuvintul conducătorii a încă vreo 
sută de state, ceea ce atestă cu pri
sosință o realitate de necontestat : 
aceea că O.N.U. este astăzi forul 
mondial ccl mai reprezentativ, de 
natură să favorizeze exercitarea e- 
fectivă a dreptului si totodată a în
datoririi fiecărui stat, indiferent de 
mărime, orinduire socială, potential 
sau grad de dezvoltare economi
că, de a-și spune cuvintul privind 
abordarea și rezolvarea probleme
lor atit de complexe care frămintă 
contemporaneitatea.

Firește, expunerea punctelor de 
vedere ale statelor ai căror repre
zentanți au luat cuvintul pînă acum 
a evidențiat o mare diversitate de 
opinii, adesea contradictorii, un re
gistru din cele mai întinse de con
cepții și idei, dar in aceasta isi gă
sește expresie însăși menirea O.N.U. 
ca reprezentând forul sau cadrul 
cel mai adecvat în vederea armoni
zării diferitelor poziții, identificării 
soluțiilor capabile să întrunească cel 
mai larg consens și. în consecință, să 
poată fi aplicate realmente in prac
tică. De altfel, este semnificativ că. 
dincolo de această diversitate — 
întru totul normală — de păreri, 
practic în toate intervențiile s-au 
regăsit, cu deosebirile inevitabile de 
nuanță sau accent, unele repere 
prioritare, cum ar fi imperativele li
chidării decalajelor economice care 
apasă tot mai greu pe umerii unei mari 
părți a omenirii, instituirea unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure dezvoltarea cu precădere 
a statelor rămase în urmă, trecerea 
neîntârziată la măsuri efective de 
dezarmare, si în primul rind de 
dezarmare nucleară, stingerea ne cale 
politică a situațiilor conflictuale care 
mai persistă în diferite părți ale lu-

mii. eliminarea ultimelor reziduuri 
ale colonialismului, eradicarea apart
heidului și rasismului, sporirea ro
lului si eficientei Organizației Națiu
nilor Unite în rezolvarea tuturor 
acestor probleme, ca si în ansamblul 
vieții internaționale.

Simpla enumerare a acestor teme 
prioritare arată că este vorba tocmai 
de acele mari probleme pentru a că
ror rezolvare efectivă România so
cialistă a militat constant si a actio-

lnteinationale. sublinierea necesității 
de a se concentra — aci. Ia O.N.U. 
— negocierile asupra noii ordini după 
ce viața însăsi a dovedit caracterul 
nerealist al dezbaterii acestei proble
me în cadrul restrîns al așa-numitu- 
lui „dialog Nord-Sud“. Un legitim 
interes a stîrnit propunerea ca anr 
samblul negocierilor asupra noii or
dini să-si găsească concretizarea în 
elaborarea unui Cod al relațiilor e- 
conomice internați anale, care să cu-

Si să adopte o nouă strategie inter
națională a dezvoltării.

Această sesiune specială ar urma 
sesiunii speciale din mai—iunie 1978. 
consacrată dezarmării — rod. după 
cum se știe, al unei initiative a 
României, alături de alte state — 
precum si conferinței Națiunilor Uni
te pentru stiintă si tehnologie in 
slujba dezvoltării, care va avea loc 
în 1979 și care, de asemenea, expri
mă o inițiativă românească căreia

Ansamblul intervențiilor din Adunarea 
Generală confirmă justețea și realismul 

pozițiilor României socialiste

nat perseverent — nu de ieri, de azi, 
ci dintotdeauna. prin întreaga sa po
litică internațională, inclusiv în ca
drul actualei sesiuni a O.N.U. Este 
firesc, de aceea, interesul larg cu 
care au fost primite aici pozițiile de 
principiu ale tării noastre în proble
mele arzătoare ale actualității, asa 
cum au fost ele reafirmate în cu
vîntarea ministrului român al aface
rilor externe, rostită în primă săn- 
tămînă a dezbaterilor generale. Ecoul 
pozitiv al pozițiilor si ideilor susți
nute de tara noastră, fundamentate 
în expunerile secretarului general al 
partidului. președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in alte 
documente de partid si de stat vine 
să confirme justețea si caracterul lor 
realist, faptul că ele corespund co
mandamentelor lumii in care trăim.

In mod deosebit a atras atentia 
poziția României în ce privește sta
tornicirea unei noi ordini economice

prindă principiile si normele guver- 
nînd aceste relații, drepturile și o- 
bligațiile statelor privind diferitele 
domenii ale cooperării internaționale, 
precum și mecanismele pentru trans
punerea în viață a angajamentelor 
asumate.

Este, de altfel, semnificativ că în 
declarația reuniunii „Grupului celor 
77". la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe — prima la care România a 
participat la acest nivel după primirea 
sa în cadrul grupului cu un an și ju
mătate în urmă — își află reflectare 
un sir de idei bine cunoscute, susți
nute de tara noastră, inclusiv abor
darea problematicii noii ordini în 
cadrul atotcuprinzător pe care îl 
oferă O.N.U. și propunerea de con
vocare în 1980 a unei sesiuni speci
ale a Adunării Generale a O.N.U. 
care să dezbată această problematică

i s-au alăturat numeroase alte state. 
Așadar, pînă la sfirsitul acestui de
ceniu. în cadrul O.N.U. ș-ar desfă
șura o succesiune de reuniuni specia
lizate, de importantă deosebită pen
tru degajarea de soluții juste, echi
tabile unor probleme hotărâtoare 
pentru viitorul omenirii.

Pe aceeași linie a abordării în ca
drul O.N.U. a unor probleme de prim 
ordin ale actualității, tara noastră a 
evidențiat necesitatea unui rol sporit 
al organizației în solutionarea ne 
cale politică a spinoasei probleme a 
Orientului Mijlociu. Idei raționale, 
propuneri interesante în această 
chestiune si-au găsit loc si în alte 
cuvintări. între altele. în lumina per
spectivelor reluării, cel tîrziu pînă 
în decembrie acest an. a 
ferintei de pace de la 
va. cu participarea tuturor 
tilor interesate, inclusiv a reprezen
tanților poporului palestinean. într-un

an. Con-
Gene- 

păr-

sir de cuvintări. ca si în cadrul nu
meroaselor întâlniri care au loc. în 
afara sesiunii. între diferiți nartici- 
panti — sediul Națiunilor Unite de
venind si de această dată un vast 
laborator diplomatic — s-a subliniat 
necesitatea unei Dregătiri prealabile 
cit mai temeinice a conferinței.. O 
asemenea pregătire presupune să se 
ofere unui număr cit mai mare de 
state posibilitatea să-si spună cuvîn- 
tul. si în această privință O.N.U. 
prilejuind, de asemenea, cadrul cel 
mai propice.

In fine, fără a epuiza nici pe de
parte largile posibilități ale sistemu
lui Națiunilor Unite în privința re
glementării problemelor deschise. 
Adunarea Generală si-ar putea aduce, 
paralel cu Consiliul de Securitate, o 
contribuție mult mai substanțială, 
asa cum s-a arătat, de altfel. într-un 
sir de intervenții, la solutionarea 
problemei rhodesiene. ca si a Najni- 
biei, în vederea accelerării transfe
rului de putere către populația majo
ritară africană.

Sînt doar cîteva exemple care în
dreptățesc aprecierea că. deși ne 
aflăm abia la începutul actualei se
siuni. se conturează în mod evident 
tendința ca problemele de mare im
portantă care pînă nu de mult erau 
tinute. de cele mai multe ori. în mod 
artificial în afara O.N.U. să fie re
aduse în cadrul organizației, cores
punzător de altfel scopului pentru 
care aceasta a fost creată cu 32 de 
ani în urmă. Neîndoios, consolidarea 
acestei tendințe s-ar înscrie ca una 
din evoluțiile cele mai îmbucurătoa
re ale vieții internaționale, marcind 
progrese pe calea transformării 
O.N.U. într-un instrument eficace, 
capabil să contribuie efectiv la re
zolvarea echitabilă, in interesul tu
turor națiunilor, a ansamblului pro
blemelor care confruntă omenirea.

Tîrgul internațional de la 
Bagdad* A f°st inaugurată cea 
de-a I4-a ediție a Tîrgului interna
țional de la Bagdad, manifestare la 
care România este participantă tra
dițională. Pavilionul țării noastre ex
pune o gamă largă de produse ale 
industriei construcțiilor de mașini, 
chimice, electrotehnice și bunurilor 
de larg consum.

Arestarea fostului pre
mier al Indiei. DuPă cum hlfor* 
mează agenția indiană de știri 
„Samachar". preluată de agențiile 
internaționale de presă, fostul prim- 
ministru al Indiei. Indira Gandhi, a 
fost arestată, luni seara, la domi
ciliul său din Delhi. Comunicarea de 
presă precizează că Indira Gandhi 
este acuzată de „folosirea abuzivă a 
puterii în timpul stării excepționale 
instituite în iunie 1975". în aceeași 
zi au mai fost arestate 9 persoane, 
între care patru foști miniștri în ca
binetul condus de Indira Gandhi.

Banca Mondiala * acOTdat 
Algeriei un împrumut de 80 milioa
ne de dolari în vederea finanțării 
construcției noului port Jihel. Lucră
rile vor începe anul viitor. Portul 
va deservi în special combinatul me
talurgic care urmează a fi construit 
de Societatea națională algeriană 
pentru siderurgie.

Romulus CAPLESCU
New York.

PEKIN 3 (Agerpres). Pol Pot, se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al guvernului Kampu
chiei Democrate, care efectuează o 
vizită oficială la Pekin, a ținut o 
conferință de presă. în cursul căreia 
a prezentat lupta P.C. din Kampu
chia și victoriile obținute în diverse 
domenii de poporul kampuchian, sub 
conducerea partidului, transmite a- 
genția China Nouă.

Prezentînd victoriile obținute în 
revoluția și construcția socialistă, 
după eliberarea Pnom Penhului, la 
17 aprilie 1975, Pol Pot a subliniat 
— după cum relatează agenția Chi- ' 
na Nouă — că prima șl cea mai im
portantă victorie este aceea a apără
rii cuceririlor revoluției. „După vic
toria pe scară națională, în războiul 
revoluționar, deși existau numeroa
se probleme complexe, inițiativa a 
rămas în mîinile noastre. Am reu.,7 
să apărăm cu succes cuceririle revo 
luției, puterea de stat populară revo' 
luționară și Kampuchia Democrată". 
„Al doilea succes, a arătat vorbitorul, 
il constituie soluționarea probleme
lor de trai ale poporului. Recolta din 
1976 poate să satisfacă principalele 
necesități de trai ale poporului. A 
fost asigurată, astfel, o garanție pen
tru apărarea puterii politice popu
lare revoluționare și a Kampuchiei 
Democrate".

COSTA RICA

Apel la unitatea 
forțelor patriotice

Congresul partidului Mișcarea Re
voluționară a Poporului (M.R.P.) și-a 
încheiat lucrările la San Jose. Mișca
rea Revoluționară a Poporului este 
recunoscută în mod legal si împreună 
cu Partidul Avangarda Populară si 
Partidul Socialist din Costa Rica for
mează coaliția de opoziție „Poporul 
Unit". Secretar general al partidului a 
fost reales Erick Arden. Luînd cu- 
vîntul in încheierea lucrărilor. Erick 
Arden s-a pronunțat în favoarea fău
ririi unității politice a poporului. în 
jurul unei platforme comune antiim- 
perialiste si democratice, reunind toa
te partidele muncitorești si curentele 
socialiste, organizațiile sindicale si 
ale țărănimii, ale studenților, femei
lor și tineretului democrat.

Situația economica din Anglia 
tema centrala pe agenda conferinței anuale a Partidului 

Laburist
BRIGHTON 3 (Agerpres). — Luni 

au început la Brighton lucrările celei 
de-a 76-a conferințe anuale a Parti
dului Laburist, de guvemămint. din 
Marea Britanie.

Pe agenda conferinței sînt înscrise 
probleme referitoare la situația eco
nomică. socială si politică a Marii 
Britanii.

In prima zi a dezbaterilor, minis
trul de finanțe. Denis Healey, a pre-

zentat un raport consacrat politicii e- 
conomice a guvernului Callaghan. în 
raport se recunoaște că în ultimul 
an în Marea Britanie s-a înregistrat 
o scădere a standardului de viată si 
că lupta împotriva somaiului nu a dat 
rezultatele scontate. Healey a relevat 
că rata inflației a fost redusă sub
stantial fată de nivelul atins eu 18 
luni în urmă, cînd era de 30 la sută.
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