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RESURSELE DE MA TERII PRIME
valorifiiBte superior, 

folosite tu maximă chibzuință!
Problema economisirii si valorifică

rii superioare a resurselor materiale 
— subliniată din nou la Consfătuirea 
de lucru din domeniul propagandei si 
ideologiei — este de stringentă ac
tualitate pentru tara noastră, avind 
in vedere, pe de o parte, resur
sele limitate la o serie de mate
rii prime și materiale și. pe de alta, 
nevoile sporite de aceste resurse, 
nevoi determinate de ritmul înalt de 
dezvoltare economică. în același 
timp, prin utilizarea superioară a 
materiilor prime și materialelor în
globăm în produse o cantitate mai 
mare de muncă de înaltă complexi
tate care dă o valoare mult mai mare 
producției, un plus de venit, net _ — 
ceea ce pe ansamblul economiei în
seamnă un venit national mai ridicat. 
Este desigur evidentă legătura ce 
există între valorificarea superioară 
a resurselor materiale și creșterea 
venitului national și a nivelului de 
trai. Iată de ce. în aplicarea in prac
tică a prevederilor programelor de 
ridicare a nivelului de trai al popu
lației un loc eentral îl ocupă tocmai 
măsurile îndreptate spre ridicarea e- 
ficientei economice, prin creșterea 
gradului de valorificare a resurselor 
materiale.

• Dacă socotim egală cu 1 
valoarea unei tone de metal 
Încorporată intr-un obișnuit va
gon de marfă, aceasta crește de 
5 ori dacă este incorporată în- 
tr-un autoturism, de 9 ori în 
strunguri carusel cu comandă 
program și de 223 ori în calcu
latorul „Felix" 256.

• Dintr-o cantitate de țiței în 
valoare de 100 lei. urmind linia 
clasică a valorificării se pot ob
ține produse obișnuite — petrol, 
benzină — in valoare de 400

’ lei. Adîncind însă prelucrarea, 
petrochimia asigură, din aceeași 
cantitate, alcool etilic sau ben
zen în valoare de 4 000 lei sau 
fire șl fibre chimice în valoare 
de 10 000 lei.

• Valoarea gazului metan

crește de 25 de ori prin trans
formarea acestuia în policloru- 
ră de vinii.

Pornind tocmai de la avantajele 
valorificării superioare a resurselor 
materiale. în ultimele cincinale, par
tidul a orientat industrializarea tării 
cu prioritate spre crearea Și dezvol
tarea ramurilor de vîrf ale progre
sului tehnic, spre promovarea Și a- 
plicarea rapidă a noutăților tehnice 
și tehnologice în producția materială.

xitate. mașinile-unelte grele și ma
șinile agregat, aeronavele turboreac
toare și motoarele de aviație, calcu
latoarele electronice de mare capa
citate, instalațiile de foraj marin și, 
în general, instalații de foraj de mare 
admcime. noi tipuri de autoturisme 
ș.a. Similar, vor' marca creșteri sub
stanțiale o serie de subramuri ale 
chimiei ; se va intensifica dezvolta
rea chimiei anorganice, valorificîn- 
du-se superior zăcămintele de sare.

programele de măsuri privind în-

„Trebuie să înțeleagă toți activiștii 
noștri, fiecare om al muncii că problema 
folosirii eficiente a resurselor este o pro
blemă esențială pentru dezvoltarea țării!“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Aceste orientări ies clar în evidență 
dacă urmărim evoluția producției în 
cîteva ramuri de vîrf în perioa
da care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului. Bunăoară, 
fată de 1965, producția de fire și fi
bre chimice a crescut de 7.6 ori in 
1975 și va crește de 16,6 ori în 1980 ; 
mai amintim că în 1980 construcțiile 
de mașini și chimia — ramuri hotă- 
ritoare pentru valorificarea superioa
ră a unor importante categorii de 
materii prime — vor ajunge să de
țină impreună aproape jumătate din 
producția industrială a tării, iar e- 
lectronica Și electrotehnica vor da 
peste 20 la sută din producția con
strucției de rnaȘim. față de' numai 
2,9 la sută în anul 1965. în continua
re. în lumina hotărîrilor Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, indus
tria noastră constructoare de mașini 
are sarcina de a ataca în mod cu
rajos domenii de vîrf, cum sînt uti
lajele tehnologice de înaltă comple-

sulf, potasiu și alte resurse ale tă
rii ; vor fi create noi capacități des
tinate producerii maselor plastice, 
firelor și fibrelor, cauciucului sinte
tic. îngrășămintelor ; se impun, tot
odată, sporirea și diversificarea pro
ducției chimice de sinteză fină și de 
mic tonaj.

Este necesar să se acționeze cu 
perseverentă pentru îmbunătățirea 
structurii producției industriale și re
ducerea greutății produselor. De fapt, 
pentru fiecare ramură, pentru fie
care unitate economică sînt stabilite 
sarcini de înnoire a fabricației, de a- 
similare a unor produse cu tehnici
tate tot mai ridicată, de modernizarea 
celor'care se produc în. momentul de 
lată. Practic, in anul 1980, unul din 
două produse va i'i nou sau renro- 
iectat în acest cincinal. Sînt nume
roase colectivele care au obtinut. în 
acest sens, rezultate deosebite. în 
același timp însă. în unele unități 
constructoare de mașini, de pildă.

A fost dat în folosință

UN NOU COMPLEX SPITALICESC LA PETROȘANI

noirea si modernizarea producției nu 
sînt înfăptuite riguros. înregistrin- 
du-se întirzieri mari fată de grafi
cele de asimilare.

înfăptuirea unor asemenea sarcini 
privind realizarea de produse de teh
nicitate sporită pretinde o îmbună
tățire substanțială a activității, fo
losirea mai intensă a potențialului de 
care dispunem — muncitori calificați, 
ingineri și tehnicieni — pentru ca in
dustria noastră să se ridice la ni
velul tehnic al tarilor avansate, să 
asigure satisfacerea deplină a nece
sităților economiei naționale în toa
te domeniile. Așa cum s-a desprins 
din. cuvîntarea secretarului general 
al partidului la recenta consfătuire 
de lucru din domeniul propagandei 
și ideologiei, este de datoria organi
zațiilor de partid ca. explicînd sen
sul profund umanist al măsurilor a- 
d optate de conducerea partidului în 
vederea creșterii mai accentuate a ni
velului de trai, să asigure mobilizarea 
forțelor pentru ca fiecare capitol al 
planului de înnoire și modernizare a 
produselor să fie înfăptuit întocmai, 
pe această cale asigurindu-se, deo
potrivă. bunuri materiale necesare e- 
conomiei naționale și acoperirii ce
rerilor' suplimentare ale populației, 
cît și o valorificare superioară a ma
teriilor prime și materialelor.

De asemenea, în ramurile prelu
crătoare. concomitent cu economi
sirea resurselor materiale, cu redu
cerea consumurilor specifice, in pas 
cu cele mai noi realizări tehnice — 
trebuie să se promoveze pe scară tot 
mai largă înlocuitorii, să se dove
dească pricepere tehnică și organi
zatorică in readucerea Și valorifi- 

..garea .in..‘Circuitul economic^ a tutu-, 
ror categoriilor de deșeuri. Eficien
ta economică a utilizării înlocuito
rilor este ilustrată si prin faptul că 
o tonă de masă plastică poate în
locui circa 6 tone de metale feroa
se. sau 4 tone de metale neferoase, 
sau circa 500 mp de parchet sub 
formă de plăci pentru pardoseală, 
încă un exemplu : se știe că în vre
me ce țara noastră importă minereu 
de fier și cărbune cocsificabil. o tonă 
de fier vechi înlocuiește o tonă de 
fontă, care, la rîndul ei. necesită 
pentru a fi elaborată circa două tone 
de minereu și o tonă de cărbuni. 
Pentru economia noastră, fiecare can
titate de materie primă asigurată din 
tară înseamnă economii valutare, în
seamnă posibilități suplimentare de 
sporire a productivi și, în ultimă in
stanță. a venitului national.

Important este să gindim creator, 
să promovăm cu curaj și perseve
rentă tot ceea ce este nou în tehni
că și tehnologie, inițiativele gospo
dărești în acțiunea de valorificare 
superioară a resurselor materiale ale 
tării, cu convingerea fermă că . pe 
această cale contribuim la dezvolta
rea mai susținută a economiei, la 
creșterea mai rapidă a venitului na
tional.
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La Petroșani a fost dat în folo
sință noul complex spitalicesc, cu 
700 de paturi si policlinică. Edificiul 
— in a cărui construcție si utilare 
s-au investit 43 milioane lei — este 
dotat cu aparatură la nivelul unui 
spital modern. Dispunînd de secții 
modern dotate. încadrat cu medici 
specialiști, noul spital din. Valea 
Jiului va asigura o asistentă me
dicală superioară. Prin darea in 
folosință a acestui important o- 
biectiv social, numărul medicilor in 
Valea Jiului'va creste la peste 200,

iar al cadrelor medii sanitare la 
727. Aceasta va face ca unui medic 
să-i revină 675 locuitori, iar unui 
cadru mediu sanitar — 187 locui
tori. Valea Jiului va beneficia de 
acum si de o statie „Aviasan". de
servită de elicoptere, pentru a asi
gura o legătură rapidă, permanen
tă cu capitala, cu alte centre me
dicale din. țară.

Cu prilejul inaugurării modernu
lui edificiu. Comitetul municipal 
Petroșani al P.C.R. și Comitetul 
exebutiv al Consiliului popular

municipal Petroșani au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care, in numele minerilor, al tu
turor oamenilor muncii din Valea 
Jiului, exprimă cele mai calde 
mulțumiri și alese sentimente de 
dragoste și recunoștință pentru 
grija deosebită ce o poartă față de 
condițiile de viață și de muncă ale 
locuitorilor acestui important bazin 
carbonifer, ale întregului nostru 
popor.

Lupa din halatul de lucru
Tatăl a lucrat și el aici. în uzină, toată 

zangiu. El, fiul (50 de ani), lucrează aici ca . 
o viață, de la 14 ani. Aici muncesc, de mult, de la în
ceput, și doi dintre frații săi. Un cazangiu, un sculer. 
Muncește tot aici și fiică-sa. Un fiu al său termină acum 
liceul, se pregătește să vină, și el, aici, in vatra mun
citorească a părinților, unchilor și bunicului său : 
„Progresul" Brăila. El, Alexandru Mazilu. frezorul, a 
calificat, in 37 de ani, 300 
de alți muncitori. N-a lip
sit de la uzină nici o zi, 
nici un minut, niciodată.

Dacă incerci să cu
prinzi cu mintea toate 
scrise ale acestei biografii . .
coperi că toate marile cuvinte ce definesc

viața. Ca- 
frezor, de
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

DELEGAȚIA MILITARĂ A R. P. D. COREENE, ~~
CONDUSĂ DE GENERALUL DE ARMATĂ 0 GIN U

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni dimineața, delegația militară a 
R. P. D. Coreene, condusă de gene
ralul de armată O Gin U. membru 
al Comitetului Politic, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, ministrul forțelor ar
mate populare ale R. P. D. Coreene, 
care a făcut o vizită oficială de prie
tenie în tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Voitec, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale. Ion Stă- 
nescu, secretar al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre-

membru al
Luni după-amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe ge
neralul de brigadă Robert E. A. 
Kotei, membru al Consiliului Militar 
Suprem al Republicii Ghana, care 
face o vizită în tara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, -membru Supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

A fost de fată Kwame Addae, am
basadorul Republicii Ghana la Bucu
rești.

Oaspetele a înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Consiliului Mi
litar Suprem al Republicii Ghana, 
generalul Ignatius Kutu Acheampong, 
în care șeful statului ghanez adre
sează șefului statului român un cald 
salut prietenesc si cele mai bune

cum si prim-adjunctul și adjuncti ai 
ministrului apărării naționale.

Au fost de fată Sin In Ha. amba
sadorul R. P. D. Coreene în țara 
noastră, și locotenent-colonelul Pak 
Zi Săk. atașatul militar, aero și na
val al R. P. D. Coreene.

Generalul de armată O Gin U 
a înrriînat tovarășului Nioolae 
Ceaușescu un mesaj prietenesc din 
partea tovarășului Kim Ir Sen. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, si a urat poporului 
român succese tot mai mari în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Kim Ir Sen un 
cald salut tovărășesc și cele mai 
bune urări poporului coreean în lupta 
sa pentru propășirea continuă a Co
reei socialiste.

ROBERT E. A. KOTEI, 
Consiliului Militar Suprem 

urări de prosperitate, progres si fe
ricire poporului român.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîn
dul său, președintelui Acheampong 
un salut călduros, iar poporului prie
ten al Ghanei cele mai bune urări de 
prosperitate și bunăstare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
vocat cu multă plăcere vizita făcută 
în Ghana în februarie anul acesta, 
convorbirile și înțelegerile la care a 
ajuns cu președintele Acheampong 
și a exprimat convingerea că rela
țiile dintre cele două țări se vor dez
volta în spiritul Declarației solemne 
comune româno-ghaneze, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei colaboră
rii între națiuni, instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, al 
păcii și securității mondiale.

In timpul întrevederii au fost sub
liniate posibilitățile largi de care dis-

Ministrul forțelor armate populare 
ale R. P. D. Coreene a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu vii 
mulțumiri pentru sprijinul pe care 
tara noastră îl ' acordă permanent 
R. P. D. Coreene în eforturile sale 
de reunificare pașnică a patriei.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate Cu satisfacție bunele relații sta
tornicite între România și R. P. D. 
Coreeană, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. în spiritul înțelegerilor conve
nite între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen. Totodată, s-a expri
mat dorința de a extinde și diversi
fica raporturile dintre partidele, gu
vernele celor două țări, dintre ar
matele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Democrate 
Coreene, în interesul popoarelor ro
mân și coreean. în folosul cauzei 
păcii și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe Sayed 
Zaki. secretar general adjunct al U- 
niunii Socialiste Arabe din Egipt, 
președintele Asociației de prietenie 
egipteano-române, aflat într-o vizită 
în România.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele Asociației de prie
tenie româno-egipteană.

A fost de fată Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Egiptului la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu din partea mem
brilor Asociației de prietenie egip
teano-române, a întregului popor e- 
giptean un călduros salut, împreună 
cu urări de progres și prosperitate 
poporului român.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său. 
Asociației de prietenie egipteano-ro
mâne urări de succes in activitatea 
sa consacrată dezvoltării bunelor re
lații dintre cele două țări si popoare.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilei s-a evidențiat cu 
satisfacție că raporturile dintre ță
rile noastre se dezvoltă pe multiple 
planuri, potrivit înțelegerilor stabi
lite cu ocazia întîlnirilor si convor-

O condiție a progresului tehnico-științific

Să învățăm să lucrăm 
cu oamenii și pentru oameni

din Ghana
pun cele două țări pentru dezvolta- 
req unor relații fructuoase pe plan 
politic și economic, in domeniile in- 
vățămîntului. sănătății, pentru o con
lucrare strînsă pe plan internațional, 
în lupta Împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialism, 
rasiste, pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru triumful cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni.

Schimbul de vederi a relevat tot
odată importanța deosebită a întări
rii unității și solidarității tuturor for
țelor democratice, progresiste, anti- 
imperialiste interesate în dezvoltarea 
economică și socială de sine stătă
toare a tuturor popoarelor în vede
rea unei largi colaborări internațio
nale, in făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune pe planeta noastră, 

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

EGIPTEANO-ROMĂNE
birilor la nivel înalt de la București 
și Cairo. A fost relevată. în acest 
context, contribuția pe care asocia
țiile de prietenie româno-egipteană 
și egipteano-română o aduc la mai 
buna cunoaștere dintre cele două 
popoare, la întărirea prieteniei și 
cooperării româno-egiptene.

Sayed Zaki a exprimat înalta a- 
preciere și stimă de care se bucură 
in Republica Arabă Egipt acțiunile 
României, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu consacrate instaurării unei 
păci drepte și durabile în Orientul 
Mijlociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că tara noastră militează în 
continuare cu toată hotărîrea pen
tru o soluție politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, care să ducă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate in urma războ
iului din 1967, la rezolvarea proble
mei poporului palestinean. inclusiv 
prin crearea unui stat palestinean 
independent, la asigurarea indepen
dentei și integrității teritoriale a tu
turor statelor din zonă.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze președintelui Republicii A- 
rabe Egipt. Anwar El Sadat, un cor
dial salut și cele mai bune urări.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Succese 
ale constructorilor 

de mașini
Oamenii muncii din industria 

constructoare de mașini, înfăp
tuind angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă ce se des
fășoară pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, au 
realizat, în trei trimestre ale 
anului, suplimentar prevederilor, 
instalații, mașini și piese de 
schimb în valoare de circa 2.5 
miliarde lei. Acest succes are ia 
bază creșterea continuă a pro
ductivității muncii, obținută ca 
rezultat al aplicării unor măsuri 
hotărîte pentru optimizarea pro
ducției, extinderii unor tehnolo
gii avansate și ridicării gradului 
de mecanizare și automatizare a 
proceselor de fabricație.

Potrivit datelor centralizate la 
ministerul de resort, au fost fa
bricate, peste prevederile planu
lui fizic, între altele : produse 
electronice și electrotehnice, 
mașini-unelte, motoare electrice 
totalizînd 249 MW, transforma
toare și autotransformatoare e- 
lectrice echivalente a 919 MW, 
produse de mecanică fină și op
tică, 5 500 de televizoare pentru 
industrie și populație, precum și 
cantități însemnate de utilaj 
tehnologic și mașini pentru șan 
tierele de construcții, industria 
ușoară' și alimentară, mijloace 
de automatizare. (Agerpres).

Cincinalul actual este 
cincinalul aplicării revolu
ției tehnico-științifice pe 
o scară cit mai largă in 
mersul înainte a] construc
ției socialiste multilateral 
dezvoltate in tara noastră. 
Necesitatea abordării și 
realizării sistemice a aces
tui mers inainte este o 
consecință logică a ca
racterului multilateral al 
dezvoltării. Transformarea 
silinței si tehnicii în fac
tori determinant! ai pro
gresului producției mate
riale si spirituale, cum bine 
se știe, nu se operează în 
mod spontan. Ea trebuie 
să fie rezultatul unui pro
ces continuu instructiv- 
educativ, al unui proces 
care trebuie să se desfă
șoare în toate formele și 
nivelurile de învătămînt, 
dar nu numai acolo, ci și 
în activitatea profesională 
cotidiană a fiecăruia, în 
formele de perfecționare, 
de reciclare etc,

întrucît această activita
te se desfășoară în cadrul 
acestui uriaș si complex 
sistem care este societatea 
noastră socialistă, rezultă 
limpede că nu este sufi
cient să căpătăm si să 
ne perfecționăm o califica
re profesională pentru a 
pune cu rodnicie sigură 
știința si tehnica în servi
ciul dezvoltării societății 
noastre. Fiecare dintre noi 
lucrăm alături de oameni, 
lucrăm cu oameni, lucrăm

pentru oameni. Desigur, 
revoluția tehnico-științifică 
ne pune la dispoziție ma
șini, utilaje, aparatură, 
mijloace de telecomunica
ție. 1 de automatizare, de 
cibernetizare, de prelucra
re automată si rapidă a 
datelor si rezultatelor in
termediare. Toate acestea 
determină nu numai efor
turi individuale pentru op
tima lor folosire, ci și

— are o valoare programa
tică. Ea este menită să-i’’ 
întărească scolii de toate 
gradele caracterul de fac
tor al creației sociale, să-i 
perfecționeze neîncetat con
ținutul si metodele de lu
cru. Pentru că. în lumina 
mutațiilor substanțiale de
terminate de revoluția teh- 
nico-științifică, omul este 
marele factor de creație si
ca atare, el este chemat să

însemnări de acad. Nicolae TEODORESCU

legic, în mod științific, sub 
conducerea si veghea ne
curmată a partidului. Uma
nismul socialist ne învață 
in primul rind să dăm 
omului locul de frunte in 
viata socială, în civilizația 
care rezultă din construc
ția vieții noi. Ne învață să 
lucrăm cu mașini perfec
ționate, dar în primul rind 
să lucrăm între oameni, cu 
oamenii, cu semenii noș
tri. pentru oameni. In a- 
ceste condiții, menirea edu
cativă a școlii, a tuturor 
formelor de invătămint, 
destinată să slujească per
fecționarea profesională, 
este de a forma oameni 
care să știe să lucreze cu 
oamenii, să le amplifice si 
să le întărească dimensiunea 
umană. Cultivarea spiritu
lui de echipă, dorința și 
mindria de a obține un re
zultat prin munca in echi
pă, dorința de a-i ajuta pe 
toti să se ridice pe trepte
le perfecționării științifice 
Si tehnice — iată 0 mare 
si nobilă misiune. Cu cît 
contingentele mari de ab
solvenți ai învătămîntului 
înaintează în specializare, 
însușindu-și tehnicile cele 
mai noi. în particular teh
nicile de calcul electronic, 
cu atît mai puternică tre
buie să devină personalita
tea lor umană în culti
varea cunoștințelor știin- 
tifico-tehnice si a relații
lor de conlucrare în cim- 
pul prestigios al muncii lor 
cotidiene.

văzut, n-am mai auzit ca un 
.___  ,___ __ .. minuscule piese de ceasornic,
ci piese grele de excavator și care citește ziarul fără 
ochelari) să poarte cu sine, ca pe un instrument de 
producție, o lupă.

Iși examinează piesele minuțios, pină la înverșu
nare, cu lupa. Nu pe ale altora, pe ale lui. Pentru că 
nu-și poate îngădui nici cea mai mică și intimplătoare im

perfecțiune. De ce oare ? 
Pedanterie ? Nu. Exagera
re ? Nu. Nimic din toate 
astea. Ceva adine și simplu, 
convingător 
de muncitor,

și roasă. Nu, n-am mai 
frezor (care nu fabrică I

l

și ne- 
vel des- 
notiunea 

de OM silit aici exact la locul lor : dragoste fierbinte 
pentru muncă, atașament fată de uzina care a dat un 
sens bogat viefii a trei generații. Apoi mindria, înăl
țătoare mindrie pentru condiția de homo faber. Cu
vinte mari, desigur, dar nu e cazul aici să ne ferim 
de ele. Dimpotrivă.

Si numai astfel vei înțelege, in adincime, un gest 
care altfel ar putea să pară exagerat și de neînțeles 
al frezorului Alexandru Mazilu : poartă, in buzunarul 
de sus al salopetei, o... lupă. Un șubler și o lupă. O 
lupi veche, înrămată intr-o alamă îndelung lustruită

datele scrise 
muncitorești,

prin fapte, 
corectitudinepină la emoție : conștiință 

și exigentă de muncitor comunist.
De la o vreme, tot mai des a venit cite 

o mașină de alături sau din celălalt capăt al halei, să-i 
ceară lupa împrumut. Si astfel, lupa a început să cir
cule de la o mașină la alta, de la un om la altul...

De ce oare ? Simplu, simplu de tot: exemplul conta
gios al autoexlgentel.

Și de ce oare să nu visăm la ziua clnd lupa va de
veni, pentru noi toți, un obiect nelipsit din halatul de 
lucru ? Fie chiar (sau mai ales) și o lupă simbolică.

Mihai CA.RANFIL

cineva, de ia
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eforturi pentru o mai bună 
și mai eficientă încadrare, 
a noastră înșine, în activi
tatea întreprinderilor și 
instituțiilor, așadar în co
lective de oameni.

In această perspectivă, 
critica formulată de to
varășul Nicolae Ceaușesctț, 
secretarul general al parti
dului, la Consfătuirea de 
lucru cu activiștii si cadre
le din domeniul educației 
politipe. al propagandei și 
ideologiei — cum că „pro
paganda noastră nu a atacat 
in mod temeinic această 
problemă a educării cadre
lor" si că „aceasta priveș
te sl invătămintul nostru, 
inclusiv școala, academia 
noastră, pentru că noi în
vățăm aceste cadre să lu
creze cu un calculator, cu 
o mașină, dar nu le invă- 
tăm să lucreze cu oamenii"

se autoperfecționeze neîn
trerupt, să participe prin 
toate mijloacele la auto- 
perfecționarea celor din 
jur. Drept urmare. învătă- 
mîntul nu poate fi sub 
nici o formă conceput in 
afara cerințelor societății, 
fie si numai pentru că so
cietatea modernă se dez
voltă sub semnul si cu fo
losirea tot mai din plin a 
revoluției tehnico-știintifi- 
ce, revoluție în care omul 
stăpîn°ște cunoștințele, teh
nicile. metodele, mașinile, 
instalațiile, aparatele pen
tru a-si crea o viată cit 
mai demnă, mai îmbelșu
gată. Și dacă această ce
rință este necesară în în
treaga societate contempo
rană. ea acționează cu atît 
mai imperios în societatea 
noastră socialistă, a cărei 
construcție »e desfășoară

I
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Descoperire 
arheologică

în satul Boroșeștl, județul 
Iași, au fost continuate, în ulti
mul timp, săpăturile arheologice 
pe locul unei mari necropole 
care datează din seoolul II î.e.n. 
Săpăturile au scos la iveală încă 
47 de .morminte de incinerație, 
aparținînd unei populații care 
era aliată cu geto-dacii. în aceste 
morminte s-au găsit numeroase 
fibule din fier, paftale din fier 
și bronz, vase de ceramică nea
gră, precum și diferite obiecte 
și podoabe din aur — toate aces
tea constituindu-se în noi măr
turii de o deosebită valoare is
torică și documentară.
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în atenția 
bicicliștilor

Oricît ar părea de ciudat, în
tâmplarea de mai jos s-a 
petrecut pe șoseaua Podenii 
Noi—Băltești, județul Prahova : 
doi bicicliști s-au ciocnit și au 
ajuns la spital. Pe una din bi
ciclete călătorea Ion Solu. iar pe 
alta, venind din sens opus, Ion 
Dobrin. Cum era întuneric, cum 
nici unul nu avea lumină și cum 
nici unui nu circula reglementar, 
pe marginea șoselei, s-a întâm
plat nedoritul accident. Cazul 
ar fi banal, dacă nu am face 
precizarea că in județul Praho
va, unde circulă sute și sute de 
bicicliști navetiști, aproape că 
nu e zi în care să nu se înregis
treze accidente mai mult sau mal 
puțin grave din cauza nerespec- 
tării de către aoeștia a normelor 
de circulație. în ultimele patru 
luni, opt bicicliști prahoveni 
și-au pierdut viata.

„Corp 
străin"

„Lăsînd la o parte faptul că 
iaurtul pe care l-am cumpărat 
deunăzi de la centrul de lac
tate de pe strada Traian din 
București nu era suficient coa
gulat, vă trimit acum o mostră 
de neglijență". în plicul primit, 
cititorul nostru Constantin An- 
ghel ne trimite, drept „corp 
delict", o bucată de celuloid. 
„Sincer să fiu — ne scrie el în 
continuare — oricît mi-am bă
tut capul, nu mi-am putut ex
plica prezența celuloidului in 
borcanul de iaurt. Știu foarte 
bine că la fabrică există contro
lori de calitate, dar stau și mă 
întreb : de ce nu-și fac datoria 
cum trebuie 7 S-a scris odată 
într-un fapt divers că intr-un 
borcan de iaurt cineva găsise un 
ciob de sticlă, corp străin deo
sebit de periculos nu numai 
pentru copii. S-ar putea să fiu 
eu ghinionist, dar pot să vă spun 
că de la același centru de lac
tate am ^cumpărat odată un 
borcan de iaurt în care am gă
sit un ghemotoc de hîrtie. Poate 
că pe viitor vom fi scutiți de 
asemenea surprize. Dumneavoas
tră ce credeți 7“ Și noi credem
la fel.

' Stopat
I la timp
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CUM SE MA TERIAUIEAIĂ PROPUNERILE 
MUNCITORILOR CÎND SlNT URMĂRITE

DOAR
în urmă cu două luni, la adunarea 

generală a. oamenilor muncii de la 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Găești au fost ascultate si consem
nate zeci si zeci de propuneri. Ele 
veneau din rindul muncitorilor, mai
ștrilor si tehnicienilor, al inginerilor 
si economiștilor, într-un cuvint, al 
gospodarilor , acestei unităti econo
mice. Aceste propuneri se adăugau 
altor zeci si zeci de soluții tehnico- 
organizatorice sugerate de comu
niști. de colectivul de muncă de aici 
cu prilejuri anterioare — în cadrul 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii. în adunările de partid si 
U.T.C.. de sindicat, în consiliul oa
menilor muncii, precum si în activi
tatea de zi cu zi.

Este o realitate incontestabilă fap
tul că partidul nostru a creat si per
fecționează permanent cadrul orga
nizatoric de participare efectivă a 
clasei muncitoare, a tuturor celor ce 
muncesc la elaborarea si adoptarea 
deciziilor, că societatea noastră dis
pune, la toate nivelurile, de un larg 
sistem democratic pentru atragerea 
nemijlocită a oamenilor muncii la 
activitatea de conducere, ceea ce ex
primă esența democrației noastre 
socialiste. în aceste condiții este 
deopotrivă firesc si necesar ca oa
menii muncii de la I.țJ.C. Găești, 
asemenea tuturor colectivelor din în
treprinderi, să-și analizeze cu un 
înalt simt de răspundere rezultatele 
obținute în producție, să vină cu 
propuneri cît mai judicioase si efi
ciente pentru perfecționarea conti
nuă a întregii activități. Și nu s-ar 
putea spune' că ei nu-și onorează cu 
sentimentul îndreptățit de producă
tori si proprietari această datorie.

Iată, în secția cazangerie, comu
nistul Marin Găman a propus în 
adunarea generală de partid din luna 
mai a.c. înființarea unei formații 
speciale de lucrători pentru asambla
rea și sudarea unor repere. Propune
rea a fost discutată, chiar aprins, 
iar, în cîteva zile, s-au si luat mă
suri pentru aplicarea ei în practică. 
Rezultatul ? Termenul de execuție a 
reperelor a fost redus cu peste 30 
la sută, iar calitatea lucrărilor s-a 
îmbunătățit simțitor. în altă secție, 
la prelucrări-mecanice, s-a pus pro
blema să se execute un număr mare 
de cilindri de diferite dimensiuni. 
Lipseau însă capacitățile de produc-

I din Bucu- 
autoturism.

I
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Constantin Trifon 
rești și-a cumpărat . 
Pină aici, nimic deosebit. Auto
turismul și l-a cumpărat mai 
înainte de a obține permis de 
conducere. Nici asta nu e ceva 
deosebit. Deosebit este faptul 
că Trifon, de cum s-a văzut cu 
mașina acasă, a început să-și 
piardă răbdarea. Ce să mai aș
tepte el pină să obțină permis 
de conducere ? Ce, n-ar putea, 
la o adică, să facă o plimbare 1 
S-a urcat la volan și a pornit-o 
spre valea Oltului. Dar pe raza 
județului Vilcea a fost intercep
tat de un echipaj al miliției. Și 
uite-așa a aflat Trifon al nostru 
că nimănui nu-i este permis să 
urce la volan fără... permis.

Iscusință
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și curaj
Pe lingă asociațiile sportive 

„Unirea" si „Metalul roșu" din 
Cluj-Napoca activează și un 
cerc al speologilor amatori, con
dus de inginerul Beta Bagameri. 
In acest an, speologii amatori 
clujeni au organizat două tabere 
pentru escaladarea înălțimilor 
din Munții Apuseni. După mai 
multe încercări, nu lipsite de 
momente in care și-au dovedit 
iscusința și curajul, ei au reușit 
să pătrundă intr-o peșteră cu. o 
lungime de peste 400 de metri. 
O peșteră cu ornamente meștey 
rite de natură, timp de milenii, 
de o frumusețe aparte.
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în șanț
Un mecanizator de la S.M.A. 

Apahida, județul Cluj, Pop Mir
cea, a fost găsit de organele de 
miliție cu tractorul răsturnat in 
șanț și avariat. Circulase pe șo
sea fără permis de conducere 
și — încă o abatere gravă — sub 
influenta alcoolului. I s-a întoc
mit dosar de cercetare penală. 
Da mai puțin de două săptăminl 
de la această ispravă, același 
mecanizator a fost găsit de mi
liție tot intr-un șanț. Si tot cu 
tractorul avariat, 
pentru conducerea 
„Oare are atitea tractoare, incit 
să-și permită luxul să le tragă 
pe dreapta, in loc ca acestea să 
„tragă" pe cimp ?

Întrebare
S.M.A. :

I
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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DIN BIROURI Șl DOSARE?
ție necesare. Comuniștii Gheorgjie 
Zaharescu și Ion Petre, cărora ii 
s-au alăturat și alți muncitori din 
secție, au propus realizarea — si tot 
ei au conceput în scurt timp — a 
unei serii de dispozitive pentru fa
bricarea pieselor pe alte tipuri de 
mașini, mai puțin solicitate. Valoa
rea practică a acestei propuneri : 
timpul de execuție a fost redus de 
la 16 la 3 ore.

Asemenea exemple ar fi fost de 
natură să sublinieze si mai puternic 
tovarășilor din comitetul de partid 
de la I.U.C. Găești că este o 
datorie, o obligație a organelor 
si organizațiilor de partid de a

la toți indicatorii), din păcate nu s-a 
înțeles incă deplin necesitatea fruc
tificării căutărilor si experienței co
lective pentru perfecționarea muncii, 
penlru depășirea unor greutăți sau 
neajunsuri. Desigur, condiția esen
țială. s-ar putea spune punctul de 
pornire in această privință, este le
gătura strînsă cu viața, respectiv cu
noașterea precisă, riguroasă de către 
organele si organizațiile de partid a 
propunerilor, inițiativelor si sugestii
lor oamenilor muncii, evidenta lor 
în vederea unei activități bine orga
nizate pentru traducerea lor în prac
tică.

Or. din păcate trebuie spus deschis

ÎNSEMNĂRI DE LA ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC DIN GĂEȘTI

trata cu toată răspunderea, re
ceptivitatea și solicitudinea propune
rile făcute de oameni — în cadrul or
ganizat, al diferitelor analize și dez
bateri sau în activitatea de zi cu zi 
— de a urmări stăruitor, pas cu pas, 
cum este fructificat acest tezaur de 
experiență și înțelepciune colectivă, 
care este soarta fiecărei propuneri 
în parte : de cînd a fost formulată 
si pină la aplicare, pină la obținerea 
rezultatului economic maxim. A 
aplica în practică propunerile oame
nilor muncii nu înseamnă o favoare 
făcută unuia sau altuia dintre lucră
tori, nu reprezintă o sarcină facul
tativă, benevolă. Necesitatea de a se 
acorda o maximă atenție soluțiilor si 
sugestiilor formulate de cei ce mun
cesc pentru mai buna organizare a 
întregii activități productive trebuie 
privită prin prisma firească, politico- 
economică, in sensul că materiali
zarea în producție a propunerilor nu 
constituie doar o problemă economi
că ci si o îndatorire decurgind din 
sarcinile de partid, din principiile 
democrației noastre socialiste.

Facem aceste precizări, pentru că, 
la întreprinderea de utilaj chimic 
din Găești, deși colectivul are, in 
ansamblu, rezultate meritorii în rea
lizarea planului (pe nouă luni, sar
cinile au fost îndeplinite și depășite

că la comitetul de partid din între
prindere nu se știe — nici exact, nici 
măcar cu aproximație — cite din pro
punerile făcute (să ne referim numai 
la cele formulate în adunările gene
rale ale oamenilor muncii din acest 
an) au fost aplicate în producție si 
nici cîte au mai rămas de aplicat. 
Secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Nicolae Mîndrican. spu
ne. pur si simplu, că... nu cunoaște 
soarta propunerilor, deoarece nu ur
mărește stadiul înfăptuirii lor. Si în
cearcă o justificare, arătând că biroul 
comitetului de partid si biroul consi
liului oamenilor muncii analizează 
această problemă doar de două ori oe 
an. Străin de soarta propunerilor l-a 
chemat pentru „informații suplimen
tare" pe Constantin Georgescu, se
cretarul consiliului oamenilor mun
cii. Nici el n-a putut să dea un răs
puns clar : datele oferite erau con
fuze, cu o doză mare de aproximație. 
Din ele. bunăoară, rezulta că In adu
narea generală a oamenilor muncii 
din luna februarie au fost formu
late peste 200 de propuneri, sau... 98. 
Nu ne oprim asupra acestui „joc" al 
cifrelor, pentru că ele însele dovedesc 
persistenta unor fenomene de super
ficialitate si formalism. Lucru con
firmat si de . faptul că nimeni nu 
cunoaște cîte din propuneri au fost

aplicate,' deși pentru evidența lor 
(formală) au fost Întocmite două do
sare voluminoase, de circa 50 de 
pagini fiecare. Frunzărindu-le doar, 
se poate observa ușor că de fapt o 
mare parte din propuneri sînt relua
te de la o adunare la alta.

La întreprinderea din Găești, pro
punerile oamenilor muncii — cele 
care au fost uitate sau scăpate aten
ției, de care nimeni nu știe nimic 
acum — vizează tocmai ridicarea pe 
o treaptă superioară a organizării 
producției si a muncii. Neurmărind 
aplicarea lor, neacționînd ca motor 
al activității organizatorice pentru 
traducerea lor în viață, comitetul de 
partid, consiliul oamenilor muncii 
se privează ele însele de experiența 
masei largi a lucrătorilor de aici, de 
contribuția lor la luarea celor mai 
judicioase măsuri si decizii.

în secția turnătorie, secretarul or
ganizației de bază, Ion Voicu, ne re
lata că oamenii din acest sector de 
fabricație vin adesea cu propuneri 
bine gindite, menite să asigure reali
zarea, în cele mai bune condiții, a 
planului și angajamentelor. Dar, la 
întrebarea : cum au fost rezolvate 
aceste propuneri ? — interlocutorul 
nu a putut să dea un răspuns con
vingător. Și nici nu avea cum : în 
secția turnătorie de materializarea 
propunerilor formulate de oamenii 
muncii răspunde doar șeful de sec
ție. Și răspunde cum vrea. Pentru că 
nu este întrebat de biroul organiza
ției de partid, nu este pus să răs
pundă în fata organizației comuniș
tilor. După cum nici la nivelul co
mitetului de partid nimeni nu are o 
asemenea responsabilitate.

Cu siguranță că asemenea aspecte 
precum și altele, destule, asupra că
rora nu mai insistăm, ar fi putut fi 
sesizate și înlăturate la timp dacă 
comitetul orășenesc de partid, acti
viștii acestuia nu s-ar fi mulțumit 
adeseori doar să primească infor
mări, să interpreteze, din birou, ci
frele care le sînt furnizate. Pentru 
că — ni s-a spus — activiștii comi
tetului orășenesc de partid vin, ce-i 
drept. în întreprindere, dar se opresc 
îndeosebi în birouri, în sălile de șe
dințe si rareori pot fi văzuti în sec
țiile de producție, printre oameni.

Ilie ȘTEFAN

Pentru asigurarea hranei animalelor pe tot timpul iernii:

FURAJELE • strînse gospodărește
• însilozate cu grijă

Cuvînțul
cititorilor,
CUVINTUL 

OAMENILOR 
MUNCII

Specialiștii erau
GHEORGHE ISPAȘOIU, tehni

cian, Rm. Vîlcea :
La Combinatul de produse sodice 

Govora, problema îmbunătățirii 
factorului de putere a făcut obiec
tul unor repetate analize in ca
drul comitetului de partid din uni
tate. Deși fusese adusă o instalație 
energetică complexă, cu ajutorul 
căreia se putea îmbunătăți factorul 
de putere, nimeni nu se încumeta 
să treacă la montarea sa. S-a pro
pus aducerea unor specialiști de la 
alte unități, dar demersurile făcute 
au rămas fără rezultat. în această 
situație, cîțiva comuniști Inimoși 
(inginerii energetici Marin Mari- 
noiu și Severică Croitoru, maistrul 
Zaharia Lițoiu) s-au angajat ca,

chiar in unitate
împreună cu o echipă formată din 
cei mai buni electricieni specialiști, 
să monteze această instalație, în 
stare să dezvolte o putere reactivă 
de 2,5 MWAR.

După o muncă asiduă. Instalația 
a fost pusă în funcțiune, reușin- 
du-se astfel ca puterea consumată 
din sistemul energetic național să 
scadă la mai puțin de 5 MWAR, în 
timp ce factorul de putere a cres
cut de la 0,87 la peste 0,93, ceea ce 
aduce o economie anuală de aproa
pe un milion lei. Pe lîngă aseme
nea economie, experiența dobîndită 
cu acest prilej a demonstrat capa
citatea colectivului din combinat de 
a realiza cu forțe proprii și alte 
investiții.

De ce demersuri e nevoie 
pentru a îndeplini contractele ?

în urma brumelor căzute, pe primul 
plan al urgentelor, pe lingă recolta
rea produselor perisabile, se situează 
si strîngcrea tuturor resurselor fura
jere. Am urmărit în mai multe uni
tăți agricole din județul Constanta 
cum se desfășoară această acțiune 
de cea mai mare importantă pentru 
a asigura la iarnă furaje îndestulă
toare pentru hrana animalelor.

Gospodarii pricepuți ai zootehniei 
constănțene organizează formații 
specializate de mecanizatori și coo
peratori atît pentru a echilibra ba
lanța furajelor, cît si pentru a asi
gura rezerve mari de nutrețuri. 
„Avem cite 10 tone de nutrețuri în
silozate de fiecare vacă si continuăm 
să recoltăm culturile duble, cocenii, 
toate produsele secundare ale cultu
rilor agricole" — ne relata tov. Ion 
Cazacu, președintele cooperativei a- 
gricole din Plopeni.

în multe unităti de stat si coopera
tiste. cu ferme zootehnice model, re
coltarea furajelor constituie o preo
cupare primordială, de la ultimul coo
perator • si mecanizator pină la pre
ședinte sau director. La complexul 
intercooperatist de îngrășare a ovi
nelor din comuna Mihail Kogălni- 
ceanu. oamenii au strîns șl depozitat 
nu mai puțin de 11 000 tone de fin 
și peste 5 000 tone de nutrețuri însi
lozate. „Avem 2 hectare de șire de 
fîn și mai adunăm în fiecare zi lu
cerna din coasa a 4-a si porumbul 
semănat în cultură dublă" — preciza 
directorul unității. Dumitru Pivnicov. 
La I.A.S. Cumpăna, directorul între
prinderii, Ilie Moise, ne arăta un 
„munte" de nutreț însilozat, presat 
în permanență de un tractor pe șe
nile. pentru eliminarea golurilor de 
aer, condiție esențială pentru buna 
conservare a furajelor însilozate. „A- 
vem 31 000 tone de furaje însilozate, 
dar vrem să ajungem la 40 000 tone" 
— spune directorul.

Deși, in ansamblu, pe județ, rezulta
tele sînt bune, există însă și unități 
agricole unde nu se acordă atenția 
cuvenită strîngerii si depozitării re
surselor de furaje. Una din aceste 
resurse, deosebit de valoroasă. o 
constituie cocenii de porumb, care, 
după aprecierile specialiștilor, au o 
valoare nutritivă echivalentă cu pes
te 30 la sută din valoarea boabelor.

Nu peste tot însă este prețuită a- 
ceastă importantă sursă de furaje. 
Cea mai mare parte a cocenilor de 
pe suprafețele de porumb recoltate 
se află pe cîmp. unde se degradează 
treptat si împiedică executarea ară
turilor. în cooperativei? agricole Bă- 
neasa. Mereni, Limanu. Comana și 
altele, unde nu s-a realizat decît 
50—60 la sută din planul de însilozare 
a furajelor, cimpul este plin de co
ceni. de culturi duble de porumb ne
recoltate. în total. în I.A.S. și coope
rativele agricole din județul Constan
ta mai sînt încă 30 000 de hectare 
cu culturi duble, în mare parte afec
tate de brumă. Este adevărat. în uni
tățile de stat și cooperatiste s-au în
silozat aproape 600 000 tone de fu
raje. Cu toate acestea, în balan
ța furajeră a unor unităti agri
cole există goluri mari, care nu 
pot fi umplute decît acum. Dacă 
la I.A.S. Cumpăna și Mihail Ko- 
gălniceanu, la cooperativele agri
cole Plopeni, Chirnogeni, Cobadin, 
Osmancea, Cotu Văii si altele oa
menii adună ca furnicile, și mult si 
puțin, tot ceea ce există pe cimp și 
poate fi de folos la iarnă. în alte uni
tăți strîngerea nutrețurilor este tergi
versată. Iată un caz. La cooperativa 
agricolă Scărișoreanu nu s-a însilozat 
nici măcar un sfert din cantitatea de 
furaje necesară animalelor. Aici, un 
siloz început la data de 13 septem
brie nu este plin nici acum, iar altiil. 
cu pereții clădiți din piatră, stă gol. 
Și aceasta în timp ce pentru hrana 
celor 1 300 taurine si 1 500 ovine 
sînt necesare peste 8 000 tone de nu
trețuri însilozate. iar in stoc se află 
doar 1 000 de tone. Șeful fermei, 
dr. Vasile Ionescu. justifică situația 
prin lipsa de sprijin din partea 
S.M.A. Chirnogeni și a direcției agri
cole județene. Realitatea este însă cu 
totul alta. Aici au venit cadre de 
răspundere de la direcția agricolă, de 
la S.M.A.. de la consiliul popular co
munal. Au stabilit un program con
cret de măsuri si au întocmit grafice 
pentru a se însiloza cîte 500 tone de 
furaje pe zi. în acest scop au fost re
partizate si mijloace mecanice pen
tru recoltarea furajelor : combine, 
tractoare si remorci în valoare to
tală de' aproape 1 milion de lei. Dar, 
după plecarea lor, a doua zi s-au 
însilozat numai 11 tone de furaje,

a treia zi — 69 tone, iar a patra 
si a cincea zi — nimic. Toată 
forța mecanică repartizată abia pri
didește să asigure masa verde pentru 
consumul curent al animalelor. Va
cile acestei cooperative au „uitat" să 
mai păsuneze. iar vițeii n-au ajuns 
să vadă cîmpul. in timp ce 200 hec
tare cultivate cu porumb masă verde, 
amplasat pe terenuri irigate, se usucă 
și se degradează calitativ în urma 
brumelor. Am căutat să lămurim lu
crurile cu președintele cooperativei. 
Ion Cristea. Ni s-a spus că este la 
direcția agricolă, pentru a cere din 
nou sprijin. Această atitudine de a 
aștepta să vină mereu alții să rezol
ve problemele care sînt de compe
tenta cadrelor de conducere, a spe
cialiștilor învestiți cu atribuții și răs
punderi precise trebuie combătută cu 
toată fermitatea. în primul rînd. con
siliul de conducere al cooperativei 
trebuie să acționeze hotărit pentru 
aplicarea efectivă a măsurilor stabi
lite. pentru utilizarea la întreaga ca
pacitate a mașinilor și utilajelor, a 
forței de muncă la recoltarea porum

bului din culturile succesive, coceni
lor si a celorlalte furaje.

Tendința de a căra cu camioanele, 
cu remorcile și căruțele furaje nu
mai pentru consumul curent al ani
malelor, fără a se pune mai nimic 
si pentru consumul din timpul ier
nii. se întâlnește si în unele între
prinderi agricole de stat. La una din 
fermele de vaci ale I.A.S. Topraisar, 
din 5 200 tone de furaje prpvăzute a 
fi însilozate s-au asigurat numai 
3 750 tone. Și aici, 7 camioane cărau 
de zor furaje din cîmp numai pen
tru hrana vacilor pe ziua respectivă, 
deși unul din silozuri este gol.

Așadar. în județul Constanta, pe 
lîngă experiențe valoroase există si 
unităti unde lipsa de spirit gospodă
resc se manifestă în forme grave. 
Este nevoie deci de intervenția 
promptă a organizațiilor de partid, a 
comandamentelor comunale pentru a 
pune în mișcare în mod ordonat și 
eficace întregul angrenai de forte si 
mijloace pentru grăbirea recoltării 
furajelor si a celorlalte produse agri
cole.

C. BORDEIANU

Ins. CONSTANTIN DASCALES- 
CU, șeful șantierului construcții 
industriale nr. 2 Botoșani al T.C.I. 
Iași :

Grupul de constructori ai șantie
rului pe care-1 conduc are sarcina 
de ^a realiza, in județul Botoșani, 
mai multe unități industriale ce 
urmează a fi puse în funcțiune, la 
diferite termene, pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal. Beneficiarii, 
cît și organele județene de 
partid ne acordă tot sprijinul soli
citat. Dar, cu toate acestea, la 3 
dintre obiectivele ce le avem de 
construit, adică întreprinderea pen
tru articole tehnice din cauciuc, în
treprinderea de țesături subțiri tip 
in (ambele pe platforma industrială 
botoșăneană) si întreprinderea de 
porțelan menaj din Dorohoi, se ri
dică la ora actuală o serie de pro
bleme a căror rezolvare nu mai 
depinde de noi sau de organele lo-

NOTA REDACȚIEI: 
Scrisoarea ing. Con
stantin Dăscălescu este 
pe deplin întemeiată. 
Potrivit relatărilor co
respondentului nostru 
Silvestri Ailenei. am 
putea spune chiar că 
nu dezvăluie toate 
greutățile pricinuite 
constructorilor și im
plicit economiei jude
țului Botoșani. Pentru 
că, așa cum vom ve
dea, nu-i vorba de un 
volum de prefabricate 
de ordinul zecilor de 
tone, ci pur și simplu 
de sute și sute de to
ne de prefabricate ce 
întârzie să ajungă pe 
șantierele celor 3 o- 
biective amintite, încă 
din luna februarie 
a.c., cum e cazul 
I.M.C. Deva. Iată, din 
șirul lung al exemple
lor ce ne stau la dis
poziție, și alți furni
zori cu mari restanțe. 
I.M.C. Călărași se în
scrie cu o mare res
tanță de elemente de 
acoperiș, grinzi și al
tele ; I.P.B.C.A. Con
stanța nu a livrat încă 
plăcile de acoperiș 
B.C.A. și panourile 
verticale B.C.A. ce

trebuiau expediate 
încă din luna iulie ; 
I.P.B. Galați nu și-'a 
onorat contractul pri
vind grinzile, iar 
I.C.M.P. București în
registrează o restanță 
de 672 elemente de 
acoperiș. La acestea 
mai adăugăm și o în
semnată cantitate de 
grinzi G. 9 (2 e-1 și 
m-d 1), care, deși ar 
trebui să se afle pe 
șantiere, încă nu li se 
cunoaște furnizorul. 
Această situație este 
cunoscută la nivelul 
centralei materialelor 
de construcții.

Situația mai îmbra
că însă și alte aspecte. 
Directorul grupului de 
șantiere din Botoșani 
al T.C.I. Iași, inginer 
Emil Curpen, ne in
forma cum că, dacă 
nu va dispune cit mai 
repede de prefabrica
te. la cel puțin două 
dintre obiectivele a- 
mintite. va fi pus in 
situația să închidă lu
crările. Pe de altă 
parte, cum un număr 
mare de utilaje (în
chiriate de la S.U.T.) 
staționează zilnic pe 
durate îndelungate.

cale. Și toate aceste probleme au 
fost create datorită nelivrării la 
timp a unui însemnat volum de 
prefabricate de către diferiți furni
zori din țară. Situația ne îngrijo
rează si mai mult, deoarece fron
tul de lucru pentru iarnă nu este 
asigurat, practic, la nici unul din
tre obiectivele amintite. Totodată, 
mai avem in vedere și faptul că 
pentru obiectivele respective au și 
început să ne sosească utilajele, iar 
acestea vor trebui să rămină încă 
mult timp sub cerul liber. Iată de 
ce solicităm si pe această cale spri
jinul centralei materialelor de con
strucții, al ministerului de resort 
pentru a interveni ca toti furnizorii 
noștri să-și recupereze restanțele 
și. bineînțeles, să respecte pe cit 
posibil termenele de livrare pentru 
materialele ce trebuie să ni le 
furnizeze în continuare, conform 
contractelor.

chiriile pe care con
structorii sînt nevoiț-i 
să, le plătească aproa
pe că depășesc în une
le zile valoarea pro
ducției realizate.

Organele locale de 
partid, consiliul jude
țean de control mun
citoresc au făcut tot 
ceea ce le-a stat în 
putere pentru soluțio
narea situației. S-au 
trimis scrisori, s-a 
vorbit telefonic cu nu
meroși dintre furnizo
rii restanțieri. S-a dis
cutat, de asemenea, 
cu reprezentanți ai 
Ministerului Econo
miei Forestiere și Ma
terialelor de Construc
ții. în urma discuțiilor 
purtate cu ultimul 
dintre forurile amin
tite, a sosit la Boto
șani tovarășul Aurel 
Mușat, adjunct al mi
nistrului, deplasare în 
urma căreia se aștep
ta ca situația să cu
noască o îmbunătățire 
cit de cît. A trecut v 
însă destul timp si de 
la această deplasare, , 
dar totul a rămas ne
schimbat. La ce alte 
soluții să se mal re
curgă ?

Momentul inaugural întirzie

cinema
• Iarna bobocilor: SCALA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Pisicile aristocrate: FLAMURA 
— 9.
• Johnny Chitara: PATRIA — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTI
VAL — 8,15; 10,30; 13; 15,30; 18; 
20.30.
• Pelerina roșie: CAPITOL 
9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ivan cel Groaznic — 9; 11,15:
13,30: 15,45, Tănase Scatiu — 18,30: 
TIMPURI NOI.
• Din nou... Disney — 9,30; 11;
12.30; 14, Două lozuri — 16; 18; 20: 
DOINA.

• Marele singuratic: FEROVIAR
—9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Făgăduiala: EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, MODERN — 9; 11,30; 14;
16,30; 19,30.
• Buzduganul cu trei peceți:
CENTRAL — 9; 12,30; 16; 19,30.
GRI VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, CO- 
TROCENI — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Atentatul de la Sarajevo: FLO- 
REASCA — 9.30; 12; 14,30; 17; 19.30.
• Spada neagră: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30,
VICTORIA - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15.
• Amenințarea: BUCEGI — 9; 11; 
13; 15; 18; 20.
• Rocky: EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Logodnic pentru Ana: MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri

La C.A.P. Săhătenl, județul Buzău, toate resursele de furaje sînt valorificate 
in hrana animalelor. Acum se lucrează Intens la recoltarea și insilozarea 

cocenilor de porumb Foto : Ilie Pândele

ȘIMON T1BOR, Inginer la în
treprinderea de tricotaje Miercurea 
Ciuc :

Mare a fost bucuria noastră, a ce
tățenilor din Miercurea Ciuc. cînd 
am aflat, cu doi ani în urmă, de 
vestea construirii în oraș a unei po
liclinici noi. Acest obiectiv, potrivit 
graficului anunțat la intrarea în 
șantier, trebuia dat în folosință la 
30 mai a.c. La început, lucrările 
executate de constructorii de la

I.J.C.M. Harghita înaintau cu repe
ziciune. clădirea se înălța de pe o 
zi pe alta si ne pregăteam cu toții 
pentru momentul inaugural.- Dar. 
spre dezamăgirea noastră, nici 
acum policlinica nu este gata, lu
crările trenează, iar o mînă griju
lie a șters anunțul cu privire la 
data predării către beneficiar. Cînd 
vom putea totuși să ne bucurăm de 
serviciile acestei moderne unităti de 
sănătate ?

Cererea este simplă; 
nepăsarea-i complicată

MILEVA NISTORAN, pensiona
ră, satul Furduiești, nr. 84, comu
na Rătești. județul Argeș :

N-am dorit să ajung în situația de 
a mă adresa redacției, de-a face pu
blică o problemă personală, dar am 
fost nevoită, deoarece cei care tre
buiau să-mi rezolve cererea, simplă 
de altfel, nu s-au deranjat măcar 
cu un răspuns. ,Am locuit pînă în 
luna mai a.c. în orașul Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin, și pri
meam pensia la domiciliu, de la 
Oficiul de pensii Reșița. Din motive 
familiale a trebuit să mă mut la un 
nepot al meu. Constantin I. Dedu.

în comuna Rătești — Argeș. Din 
această cauză, am cerut oficiului de 
pensii Reșița să-mi transfere dosa
rul de pensii în județul Argeș, pen
tru a putea primi pensia la noua 
adresă. Au trecut 5 luni de cînd 
nu mi-a mai sosit pensia, timp în 
care am adresat acestei instituții 3 
scrisori recomandate, dar toate fără 
rezultat. Poate de această dată, lu
crătorii oficiului de pensii respectiv 
vor da dovadă de mai multă soli
citudine și vor da curs cererii mele, 
spre a putea intra în posesia sume
lor ce mi se cuvin.

ful* ; BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, ARTA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Salvați orașul: LIRA — 15,30;
18; 20,15.
• Ultima Jertfă: DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Corsarul negru: GIULEȘTI — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19.15, VOL
GA — 9; 11,45; 16,30; 17,15; 20.
• Osînda: VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• „Hindenburg*: FERENTARI — 
16; 19.
• O noapte furtunoasă: MUNCA
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Spaniole la Paris: POPULAR
— 15,45; 18; 20.
• Hercule în centrul pămîntu- 
lui: AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Orologiul Kremlinului: PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint:

FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Amendament la legea siguranței 
statului: COSMOS - 15,30; 19.
• Străina: PACEA — 16; 19.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare): Viața unei femei — 
19,30.
• Opera Română: Faust — 19.
• Teatrul de operetă: Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra‘‘ (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul Mic: Recital Leopoldi-

na Bălănuță și Anda Călugăreanu
— 19,30.
• Teatrul de comedie: Plicul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara* (sala Stu
dio) : Oameni feluriți — 19.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : Imn pentru oame
nii acestui pămînt — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul tineretului — Piatra 
Neamț (la sala mică a Teatrului 
Național): Muntele — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu* : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*': Pino
cchio — 17.
O Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Anotimpurile mînzului
- 17.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru co

pii și tineret : Stan și Bran
11,00 Emisiune de știință : Despre 

simțul olfactiv
11,45 Telex
11,50 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
17,20 Moștenire pentru viitor : 

Mihail Sadoveanu
18,00 Pe urmele Mioriței. Creații 

ale compozitorilor noștri in
spirate din poezia populară

18,25 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

18,55 întrebări și răspunsuri
19.15 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Roadele politicii partidului 

de dezvoltare economico-so- 
cială a țării. Republica XXX. 
Azi, județul Buzău

20.20 Teatru TV : „Egmont*, de 
J.W. Goethe. Premieră TV.

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.50 Film serial pentru copii : Ro
bin Hood —- episodul XI

20.20 Viața economică a Capitalei
20.50 Tineretul Capitalei
21.15 Telex
21.20 Bijuterii muzicale. Roman

tismul tîrziu : Johannes
Brahms

22,00 Documentarul românesc. „O 
traiectorie uluitoare*.
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Excelenței Sale Sir GEORGE CAKOBAU
Guvernator general al Fiji

Cea de-a Vil-a aniversare a independenței țării dumneavoastră îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul din Fiji.

N1COLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Sir KAMISESE K. T. MARA
Primul ministru al Fiji ,

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă adresez cele mai calde felicitări, precum 
și urări de pace și progres poporului țării dumneavoastră.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Miniștri
Luni după-amiază, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a primit pe Peter Shore, secretarul 
de stat britanic pentru mediul încon
jurător, care face o vizită în țara 
noastră.

în cursul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale dezvoltării cola-

Premiera unui 
nou film românesc
Un nou film artistic românesc, 

„Iarna bobocilor" a fost prezentat, 
luni seara, la cinematograful „Scala" 
din Capitală. Continuarea unei alte 
comedii de succes, „Toamna boboci
lor", această creație a Casei de filme 
nr. 1. inspirată din realitățile satului 
nostru contemporan, este realizată 
după un scenariu semnat de Petre 
Sălcudeanu, în regia lui Mircea Mol
dovan.

SPORT • SPORT • SPORT O SPORT 0 SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX„SPECTATORII AMERICANI
AU ACORDAT NADIEI 

NOTA 10 PE TOATĂ LINIA"
„O reușită manifestare sportivă, o 

excelentă propagandă pentru gimnas
tică" — acestea sînt aprecierile una
nime ale presei americane de specia
litate după demonstrația prezentată 
in celebra arenă Madison Square 
Garden din New York — considerată 
adesea loc al supremei consacrări 
sportive — de către echipa feminină 
de gimnastică a României, care în
treprinde un turneu în S.U.A. După 
intonarea imnurilor de stat ale celor 
două țări, „sportiva cea mai dinamică 
a lumii", „cea mai bună gimnastă a 
tuturor timpurilor" — cum o denu
mește presa de aci pe Nadia Coma
neci — a oferit, împreună cu colegele 
ei, un adevărat recital de virtuozitate 
sportivă — dovedind din nou înalta 
clasă a gimnasticii românești. în sti
lul său specific, cu farmecul ei deo
sebit, Nadia — care a mai concurat 
o dată în această sală în 1976, cînd a 
ciștigat prima ediție a „Cupei Ameri
cii" la gimnastică, organizată cu prile
jul bicentenarului S.U.A. — a impre
sionat din nou zecile de mii de spec
tatori, între care viceguvernatorul sta
tului New York, „ce ocupau pină la 
aproape ultimul loc uriașa sală" („New 
York Times"). Evoluțiile cu o sigu
ranță perfectă la bîrnă, aparatul la 
care a obținut nota maximă la 
Montreal, ca și apoi la Praga. săritu
rile sale cu dificilul element „Țuka- 
hara", precum și exercițiile la para
lele și la sol au smuls ropote de 
aplauze. Au fost îndelung aplau
date și exercițiile prezentate de cele- 
lal^- oomponente ale echipei române, 
1 lena Neacșu, Cristina Itu. Emilia 

.'le, Gabi Gheorghiu, Marilena 
Vlădărău, Ofelia Iosub. Demonstrația 
a culminat cu cîteva numere de gim
nastică îmbinate cu dans, inclusiv un 
dans popular românesc, care a întrunit 
adeziunea călduroasă a publicului. La 
reușita spectacolului a contribuit un 
grup de tinere și tineri sportivi ame
ricani, care s-au apropiat de gim
nastică, după interesul stîrnlt de acest 
sport în rîndul tineretului din în
treaga lume, ca urmare a evoluției 
românești la Olimpiada de la 
Montreal.

Pe tot parcursul demonstrației, am 
fost martorii simpatiei deosebite ma
nifestate de publicul american față 
de „miraculoasa echipă a României". 
Un grup de foarte tineri spectatori 
purta o mare banderolă pe care stă
tea scris „we love you Nadia" („Te 
iubim Nadia"). Conduoerea revistei 
„Sports illustrated", cel mai mare 
magazin ilustrat de sport din S.U.A., 
a oferit echipei coperta înrămată a 
numărului din august 1976, înfățișîn- 
d-o pe Nadia Comăneci, iar celebrul 
fotbalist Pele, care s-a reîntors în 
Brazilia, a rugat, prin managerul său, 
să se remită Nadiei o medalie come
morativă specială și a solicitat pentru 
fetițele sale autografele sportivelor 
românce.

De același mare succes se bucurase 
și demonstrația prezentată anterior 
de echipa noastră în marea sală a 
Universității din Maryland, în apro
piere de Washington, demonstrație 
cu care a fost inaugurat, de fapt, tur
neul. Se aflau în sală, printre cei 
10 000 de spectatori, șeful protocolului 
de stat al S.U.A. și alte oficialități, 
membri ai congresului, șefi ai misiu
nilor diplomatice, reprezentanți ai co
munității de origine română. Exerci-

BASCHET
Dinamo București - 

locul II
Competiția internațională masculi

nă de baschet „Dinamoviada" s-a 
încheiat la Cracovia cu victoria echi
pei Dinamo Tbilisi, urmată în clasa
ment de formațiile Dinamo Bucu
rești, Wisla Cracovia, Levski Spar
tak Sofia si Ruda Hvezda Praga.

în ultima zi a turneului, baschet- 
baliștii de Ia Dinamo București au 
întrecut cu scorul de 72—65 (41—39) 
echipa Ruda Hvezda Praga. Principa
lii realizatori ai formației române au 
fost Novac si Uglai, care au înscris 
14 și, respectiv, 13 puncte.

într-un alt joc, Dinamo Tbilisi a 
dispus cu 84—80 (48—42) de Wisla 
Cracovia. 

borării si cooperării economice, teh- 
nico-stiintifice româno-britanice. pre
cum si în alte domenii de interes 
reciproc.

A participat Vasile Bumbăcea, mi
nistrul construcțiilor industriale.

A fost prezent Reginald Louis 
Seconde, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 octombrie. în țară: Vremea va 
continua să se răcească. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea bur
nițe și ploi locale. Vînt moderat, cu 
intensificări trecătoare în sud-vestul 
țării și la munte. Maximele, ziua, vor 
fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar 
minimele, noaptea, între 2 și 12 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei. în București: Vreme răcoroasă, 
cu cerul variabil, mai mult noros, fa
vorabil ploii slabe, vînt moderat. Ceață 
dimineața și seara.

țiile gimnastelor noastre au fost ur
mărite și aici cu însuflețire, fiind 
răsplătite cu aplauze ce nu mai con
teneau. concludente în acest sens 
fiind aprecierea comentatorului de 
specialitate al ziarului „Washington 
Post" : „Spectatorii au acordat Nadiei 
nota 10 pe toată linia".

Comentînd evoluția echipei române. 
Frank L. Bare, președintele federației 
americane de gimnas.tioă, ne-a decla
rat : „Sportivele românce au adus un 
suflu nou in gimnastica mondială, 
spărgînd tiparele, adesea rigide, cu
noscute pină de curind. Dacă noi in 
S.U.A. avem, pentru prima dată in 
istoria gimnasticii din tara noastră, 
o echipă de foarte tinere fete și 
băieți, in care ne punem mari spe
ranțe, aceasta se datorește exemplu
lui școlii românești de gimnastică. Aș 
vrea să spun că în cadrul Federației 
internaționale de gimnastică. România 
și S.U.A. desfășoară o bună colabo
rare. Considerăm prezenta gimnaste
lor românce in tara noastră, reușitele 
lor demonstrații, drept o contribuție 
la apropierea și mai buna cunoaștere 
prin sport a celor două popoare". O 
declarație la care cei ce au asistat la 
evoluțiile româncelor nu pot decît să 
subscrie. Turneul gimnastelor noas
tre va continua în zilele următoare la 
New Orleans, Chicago și Hartford.

Romulus CAPLESCU
New York, 10 octombrie

Au mai rămas numai două săptă- 
mîni pînă la confruntarea fotbalisti
că pe care . tricolorii noștri o vor 
susține în 26 octombrie la Madrid, 
confruntare care poate fi dectsivă 
pentru calificarea la Mondialele ’78 
din Argentina. Lotul reprezentativ, 
care de mai multă vreme efec
tuează — în etape — pregătiri spe
ciale. a jucat sîmbătă ultimul meci 
public de verificare, cu selecționata 
secundă a Poloniei, în fata căreia 
n-a reușit decît o comportare la ni
velul rezultatului final, care a fost... 
alb.

Jocul reprezentativei noastre. încîl- 
cit. de-o opacitate deconcertantă, lip
sit de vlagă și idei, a nemulțumit pe 
bună dreptate. Dar — cum declarau 
și conducătorii tehnici după meci — 
cel mai mult a nemulțumit pregătirea 
fizică a selecționaților, veniți de la 
cluburi, incapabili de un efort sporit. 
Sigur că la Madrid si. apoi, la Bucu
rești. cu fortnația Iugoslaviei, altele 
vor fi datele jocului și este de aștep
tat că altfel se vor comporta Repre
zentanții noștri. Dar pentru ca atunci, 
în partidele oficiale, ei să se poată 
exprima la nivelul maxim al posibi
lităților fizice si tehnico-tactice de 
care altădată au arătat că sint capa
bili, răstimpul ce a mai rămas tre
buie folosit pentru a se întreprinde 
tot ce este necesar — atît de către 
jucători, cit și de către cluburi. Evi
dent. la lotul reprezentativ, antreno
rii și medicul vor acționa, de aseme
nea. în sensurile în care le cred de 
cuviință. Noi subliniem acum numai 
imperativul de a se întări considera
bil starea de luptă sportivă a echipei.

Fiindcă, dacă i-am întreba pe ama
torii de fotbal despre ceea ce le trebuie 
în primul rînd jucătorilor noștri Den- 
tru a se afirma puternic și statornic în 
arena internațională, nu puține răs
punsuri s-ar referi la necesitatea u- 
nui înalt spirit de luptă sportivă, ca
racterizat prin îndrăzneală, dîrzenie, 
totală dăruire de sine la antrenamente 
si în fiecare moment al întrecerii. E- 
volutia din ultimii ani. contradicto
rie, uneori chiar la nivelul echipei 
reprezentative, ne confirmă practic, 
prin momentele si rezultatele cele 
mai bune, valabilitatea acestei cerin
țe fundamentale. Cele două victorii de 
care s-a arătat capabilă echipa noas
tră națională tocmai în prezenta fază 
preliminară a campionatului mon
dial indică precis calea pe care tre
buie s-o urmeze jucătorii si echipele 
pentru a ne reprezenta cu cinste la 
marile competiții : să elimine cu ho
tărîre. din procesul de pregătire și 
din joc. acei factori care depreciază 
valoarea tehnico-tactică a fotbaliști
lor și diminuează simțitor posibili
tățile de afirmare ale echipelor. Lip-

Cronica zilei
Ieri, tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Matthew Nimetz, 
consilier al Departamentului de Stat 
al Statelor Unite ale Americii, care 
face o vizită în tara noastră.

La primire au fost prezenti Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, si Harry G. Barnes jr„ 
ambasadorul S.U.A. la București.

★
Ion Bogdan, adjunct al ministrului 

minelor, petrolului si geologiei, si 
E. W. Goda Baker, adjunct al minis
trului terenurilor si minelor al Re
publicii Liberia, care se află in vizi
tă în tara noastră în fruntea unei 
delegații economice au semnat, luni 
după-amiază. un aide-memoire pri
vind dezvoltarea cooperării econo
mice si tehnice dintre România si 
Liberia în domeniul minier, petrolier 
si al geologiei.

★
Luni. 10 octombrie a.c.. a părăsit 

definitiv Capitala Raoul Delaye. am
basadorul extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Franceze în Re
publica Socialistă România, care și-a 
încheiat misiunea în tara noastră.

★
Consiliul Guvernorilor Ligii Socie

tăților de Cruce Roșie. Semilună Ro
șie. Leul si . Soarele Roșu. întrunit la 
București, a ales luni seara ca pre
ședinte al Adunării Generale pe dl. 
Justice A. Adefarasin. Noul pre
ședinte al Adunării Generale, ales 
pentru o perioadă de patru ani. este 
președinte al Societății de Cruce Ro
sie din Nigeria.

în ședința din 11 octombrie a 
Adunării Generale urmează să fie 
aleși vicepreședinții si Consiliul Exe
cutiv.

★
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver* 

sări a întemeierii Partidului Muncii 
din Coreea, luni seara a avut loc la 
Ambasada R.P.D. Coreene o gală de 
filme. Au luat parte membri ai C.C. 
al P.C.R., șefi si adjuncți de șefi de 
sectie la C.C. al P.C.R.. reprezentanți 
ai conducerii unor ministere, organi
zații de masă si obștești, ai Asocia
ției de prietenie româno-coreene, alți 
activiști de partid si de stat, ziariști.

Cu această ocazie a vorbit Sin In 
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Ieri. la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală au început cam
pionatele republicane de box la care 
participă 120 de pugiliști. în pri
ma reuniune, la categoria mijlocie 
mică. Dumitru Petropavlovschi l-a 
întrecut la puncte pe Sandu Tîrîlă. 
în timp ce la categoria semi-grea. 
Dumitru Văleanu a furnizat si el o 
surpriză. învingînd la puncte pe Ni
colae Chipirog. La aceeași categorie. 
Z. Lăcătuș a cîștigat la puncte în fața 
lui D. Mihu. iar V. Vrînceanu a ob
ținut. decizia prin abandon în meciul 
cu V. Vasile. Alte rezultate : cate
goria muscă : D. Cipere întrece la 
puncte oe F. Constant.ine.scu ; L. Ra
dulescu bate la puncte Pe S. . Tra
ian ; categoria ușoară : Ibn Budușan

REZULTATE -
FOTBAL. Divizia B (după șapte 

etape), clasamentul seriei I : 1. Glo
ria Buzău — 11 p ; 2. F.C.M. Galați
— 10 p ; 3. Nitramonia Făgăraș —
10 p ; 4. C.S.M. Suceava — 9 p. în 
seria a Il-a, pe primul loc a trecut 
F.C. Chimia Rm. Vîlcea — 10 p ; cu 
același punctaj, dar cu golaveraj mai 
slab, urmează Dinamo Slatina si Me
talul Plopeni : mai departe, cu cîte 
8 p se situează Progresul București, 
Autobuzul București si F.C. Chimia 
Tr. Măgurele. în seria a III-a, un li
der surprinzător : Victoria Călan —
11 p. Urmează Minerul Moldova Nouă
— II n (golaveraj inferior) si alte 
trei echipe, cu cîte 10 puncte. F.C. 
Baia Mare. U.M. Timișoara si C.F.R. 
Clui-Napoca.

Etapa a IX-a în divizia A va avea 
loc miine, 12 octombrie : Jiul — Po
litehnica Iași. F.C.M. Reșița — C.S.

sa de efort maxim în pregătire, ati
tudinea ușuratică la antrenament și. 
mai departe, lipsa de puternică an
gajare în lupta sportivă pe terenul de 
joc — iată ce se cere extirpat cu toată 
hotărârea din mentalitatea fotbaliști
lor noștri fruntași. în acest domeniu, 
al mentalității despre antrenament și 
despre angajarea sufletească la între
cerea sportivă, se găsește punctul lor 
slab. Căci nu de talent sau de. cu
noștințe fotbalistice duc lipsă în pri
mul rînd jucătorii români. De-a lun
gul ultimilor ani. comentatori cu au
toritate din fotbalul international si 

DlRZENIE IN PREGĂTIRE, ÎNDRĂZNEALĂ SI RĂSPUNDERE 
In joc, Încredere in forțele proprii 

iată ce se cere fotbaliștilor noștri tricolori pentru 
viitoarele meciuri internaționale s

antrenori reputati s-au exprimat ade
sea elogios în presa străină de spe
cialitate despre talentul si calitățile 
tehnice ale mai multor . jucători 
români din diferite generații. Nu 
mai departe decît la ultimul meci 
oficial de la Madrid, România—Spa
nia, 1—1, ziarele din peninsulă cali
ficau drept excelente prestațiile unor 
jucători români. De altfel, se cuvine 
să subliniem că și în acest domeniu 
deosebit de important al tehnicii in
dividuale si al tacticii de ioc. fotba
liștii noștri au încă multe de învătat. 
sînt datori să persevereze si să mun
cească asiduu, să-si însușească acea 
tehnică înaltă și acel fotbal mo
dern din punct de vedere al concep
ției tactice, așa cum au demonstrat 
alte echipe, recent chiar si echipa 
secundă a Poloniei.

în ordinea acelorași considerații, să 
notăm o altă particularitate din fot
balul nostru. în pofida faptului că și 
echipa noastră națională a avut evo
luții contradictorii pe parcursul ulti
milor ani — atît în partide oficiale, 
dar mai cu seamă in cele de ve
rificare — constatăm o diferență iz
bitoare intre capacitățile de repre-

Plecarea delegației militare a R.P.D. Coreene
Luni după-amiază a părăsit Capi

tala generalul de armată O Gin U, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, mi
nistrul forțelor armate populare ale 
R.P.D. Coreene, care. împreună cu o 
delegație militară, a făcut o vizită 
oficială de prietenie în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
general-colonel Ion Coman. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale. Ion Stănescu. 
secretar al C.C. al P.C.R.. de orim- 
adiunctul si adjuncți ai ministrului

VIZITA DELEGAȚIEI UNIUNII DEMOCRATE 
A POPORULUI FINLANDEZ

în perioada 3—10 octombrie, o de
legație a Uniunii Democrate a Po
porului Finlandez, condusă de Taisto 
Terava. membru al Consiliului Exe
cutiv. a făcut o vizită in tara noas
tră. la invitația Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste.

Delegația finlandeză a fost primită 
de tovarășul Iosif Uglar. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului National al F.U.S. Cu 
acest prilej, a avut loc o convorbire 
privind preocupările actuale si de 
perspectivă ale Frontului Unității 
Socialiste si respectiv ale Uniunii 
Democrate a Poporului .Finlandez, 
exprimîndu-se de ambele părți do
rința ca relațiile de prietenie Si co-

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
MUNCII DIN GUATEMALA

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Partidului Muncii din Guate
mala a făcut o vizită de prietenie in 
Republica Socialistă România.

Cu acest prilej, delegația a avut 
întîlniri de lucru la C.C. al P.C.R.,

întrece prin abandon oe St. Tu- 
dorache.

în gala de seară, la categoria pană, 
în cel mai spectaculos meci. Marian 
Lazăr a cîștigat la puncte în fața lui 
Jene] Vancea. Alte rezultate de la 
aceeași categorie : Titi Tudor între
ce la puncte pe Florea Zamfir ; Me- 
met Iuseim dispune la puncte de 
V. Moldoveanu ; N. Stoenescu își 
adjudecă victoria la puncte în meciul 
cu Gh. Roșea ; Gh. Ciochină învinge 
prin abandon pe T. Ruja.

Campionatele continuă astăzi cu 
gala a IlI-a de la ora 15,00. progra- 
mind întîlniri la categoriile cocoș, 
mijlocie-mică și mijlocie. Seara, de la 
ora 19,00, in cea de-a patra reuniune, 
se vor disputa meciuri la categoriile 
semi-grea și muscă.

CLASAMENTE
Tirgoviste. Politehnica Timisoara — 
U.T.A.. Corvinul — F.C. Petrolul, 
Univ. Craiova — F.C. Argeș. A.S.A. — 

’Olimpia. F.C. Constanta — Dinamo. 
F.C. Bihor — S.C. Bacău. Sportul 
studențesc — Steaua.

TENIS DE MASA. La Brasov. în 
finala probei pentru echipe feminine 
a campionatelor balcanice : România 
— Iugoslavia 3—2. De asemenea. 
Maria Alexandru a cucerit titlul bal
canic in proba de simplu feminin.

TENIS. Cuplul Tiriac — Vilas a 
cîștigat proba de dublu din turneul 
de la Teheran — „Cupa Aryamehr". 
în finala turneului de la Rotterdam : 
Hie Năstase — Vitas Gerulaitis 6—2. 
6—2.

ȘAH. Echipa masculină a României 
a ciștigat turneul balcanic, cu 17 Va p. 
înaintea formațiilor Iugoslaviei (16 p) 
și Bulgariei (15 p).

zentare ale acesteia și cele ale e- 
chipelor noastre de club la competi
țiile internaționale.

Unii au fost de părere că meciurile 
recente ale echipelor Dinamo și 
Steaua, cu echipe spaniole, ar fi a- 
vut valoarea unor teste pentru întîl
nirile viitoare ale echipei reprezenta
tive. în această privință, se impun 
cîteva precizări, izvorite nu din do
rința de a discuta afirmațiile respec
tive, ci din necesitatea exprimării 
corecte a raportului real de forte din
tre echipele României si Spaniei. A- 
cest raport de forte nu e nici pe de-

parte in defavoarea noastră ; dimpo
trivă. după cum știm, rezultatele ul
timelor meciuri oficiale, la București 
(România—Spania 1—0) si Madrid 
(România—Spania 1—1) sînt și ele 
destul de concludente ; de asemenea, 
clasamentul actual si ulterioara pro
gramare a partidelor din grupă vor
besc despre avantajele echipei Româ
niei. Cu atît mai puțin recentele 
meciuri ale echipelor Steaua și Dina
mo n-ar trebui să intre in discuție, 
ele neavînd valoarea unor „teste" 
(chiar dacă trecem peste faptul, de
loc neglijabil, că principalii jucători 
ai formațiilor din Barcelona si Ma
drid provin din alte țări si continen
te). Pentru ce ? Pentru că echipa 
Steaua nu a reprezentat pe teren ni
mic din ceea ce are fotbalul nostru 
mai bun Mai mult, ea nu s-a repre
zentat nici pe sine, a jucat în ambe
le partide departe de valoarea reală, 
mult prea departe, pînă într-atît in
cit faptul a fost sesizat si de Johann 
Cruyff : „Steaua e o echipă mai bună 
decît arată scorul general cu care a 
pierdut în fată noastră", însă. în a- 
ceeasi declarație publicată de ziarul 
„Sportul", cunoscutul international 

apărării naționale, de generali si ofi
țeri superiori.

Au fost de fată Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene în tara noas
tră. locotenent-colonel Pak Zi Săk, 
atașatul militar, aero si naval, mem
bri ai ambasadei.

Erau, de asemenea, prezenti ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două tari, generalul de ar
mată O Gin U si generalul-colonel 
Ion Coman au trecut în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport.

(Agerpres)

laborare dintre cele două organisme 
politice să se dezvolte în continuare, 
în interesul reciproc al popoarelor 
român si finlandez, al cauzei gene
rale a cooperării, progresului si păcii.

Oaspeții au avut convorbiri la Con
siliul Central al U.G.S.R.. Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Comitetul Central al 
U.T.C. ; ei au vizitat unele obiective 
economice si de interes social-cultu
ral din Capitală, din județul Constan
ta si din municipiul Oradea si au 
purtat discuții la consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste.

Luni dimineața, delegația Uniunii 
Democrate a Poporului Finlandez a 
părăsit tara. îndreotîndu-se spre 
patrie.

la Comitetul județean Constanța al 
P.C.R., la Consiliul Central al 
U.G.S.R.. la conducerile Institutului 
de studii istorice și social-politice și 
redacției revistei „Era socialistă".

Au fost vizitate, totodată. Muzeul 
de istorie a Partidului Comunist 
Român, a mișcării revoluționare și 
democratice din România. Muzeul 
Doftana, unități economice din indus
trie și agricultură, construcții social- 
edilitare, obiective de interes cultu
ral și turistjc din municipiul Bucu
rești. din județele Brașov și Con
stanța.

(Agerpres)

Festivalul de poezie „Mihai Eminescu"
La Iași s-a desfășurat 

cea de-a V-a ediție a 
Festivalului de poezie 
„Mihai Eminescu", ma
nifestare culturală de 
prestigiu, integrată anul 
acesta în marele Festival 
național „Cîntarea Româ
niei" și dedicată celei 
de-a 30-a aniversări a 
Republicii Socialiste Ro
mânia.

Manifestările au fost 
Inaugurate în sala Tea
trului național „Vasile 
Alecsandri". La început, 
corul ..Gavriil Musicescu", 
al Filarmonicii „Moldova" 
din localitate, a interpre
tat „Ce-ți doresc cu ție, 
dulce Românie", iar aca
demicianul Geo Bogza a 
rostit o prefață poetică a 
festivalului.

„Decada cărții românești", mani
festare care a ocupat un loc central 
in viata literar-editorială a acestui 
început de lună, integrîndu-se orga
nic etapei de masă a Festivalului 
național „Cîntarea României" s-a în
cheiat luni în întreaga țară. în cadrul 
„Decadei" au fost deschise expoziții 
de carte in librării, biblioteci jude
țene, municipale, orășenești si comu
nale, în săli publice, unităti de în- 

olandez adăuga : „N-am înțeles de 
ce s-a oprit după primirea golului 
meu. în fotbal, trebuie să te bați 
pină la ultimul minut, indiferent de 
situație".

Chiar, de ce nu ș-au „bătut" tot 
meciul, pînă în ultimul minut, jucă
torii echipei Steaua ? în fond, aceas
tă formație e alcătuită din jucători 
aflati la vîrsta maximei energii, ti
neri care ar trebui să mănînce flă
cări pe teren ; sînt toti viguroși, nu 
le lipsește nici talentul, multora nici 
marea experiență a jocurilor interna
ționale. Și atunci, de unde acea sta

re de • timorare în fața unul adversar 
deloc invincibil, acea lipsă de îndrăz
neală si de voință, atitudini ce con
travin spiritului sportivului român ?

Oarecum asemănător se impun 'ju
decate si jocurile echipei Dinamo. 
Un conducător al federației noastre 
aflat în tribună la Madrid ne decla
ra că s-a simțit mîndru acolo de fe
lul în care jucătorii bucureșteni si-au 
apărat sansele. într-adevăr. jucăto
rii de la Dinamo au jucat la Madrid 
cu ardoare. însă am fi dorit să 
fi jucat cu același curaj si în primul 
meci, acela de la București, unde ai 
fi putut obține un scor mai mare și, 
probabil, calificarea. Dar si la Dina
mo (în partida de la București) s-a 
simtit tendința de supraapreciere a 
adversarului, ceea ce a îmoiedicat 
formația noastră să-si impună ounc- 
tul de vedere încă din primul minut 
al jocului împotriva lui Atletico.

O perioadă de timp lungă s-a acre
ditat ideea despre asa-zisa inferiori
tate tehnică a fotbaliștilor noștri, 
concomitent, exagerîndu-se laudele 
pentru supervedetele din străinătate, 
ceea ce a alimentat o stare psihică și 
așa destul de necorespunzătoare a

Solidaritate militantă cu lupta popoarelor din Africa australă împotriva apartheidului și colonialismului
La chemarea Organizației Națiuni

lor Unite si potrivit hotărîrii adop
tate de Conferința mondială împotri
va apartheidului, rasismului și 
colonialismului din Africa australă, 
desfășurată în cursul verii la Lisa
bona. forțele progresiste din întreaga 
lume marchează astăzi Ziua de so
lidaritate cu prizonierii politici din 
Republica Sud-Africană. ca manifes
tare internațională de luptă împotriva, 
actelor de represiune ale regimuri
lor rasiste. împotriva întregii politici 
de discriminare rasială din această 
tară.

Africa de Sud si-a dobîndit trista 
faimă de a fi o imensă închisoare 
pentru populația africană. Potrivit 
legilor „dezvoltării separate a rase
lor" — cum denumesc eufemistic 
autoritățile de la Pretoria crunta po
litică de apartheid si discriminare 
rasistă — zilnic autoritățile din 
R.S.A. — precizează un raport al 
O.N.U. — anchetează peste 1 000 de 
persoane ; sute de natrioti zac în 
închisori — numai în ultimele zile 
au fost arestați 184 de tineri în 
Transvaal. 30 în localitatea Dimboza 
si 90 în suburbiile orașului Port Eli
sabeth. Totodată, politia a deschis fo
cul împotriva demonstranților la 
Ginsburg si King Wiliam’s Town. 
Prizonierii politici sînt suousi în 
Africa de Sud unor tratamente din 
cele mai sălbatice — ceea ce a făcut 
ca numeroși dintre ei să-si piardă 
viata, așa cum a fost recent cazul cu 
Stive Biko. lider al studenților 
africani.

O considerabilă parte a detinutilor 
politici din R.S.A. provin din Namibia 
— teritoriu deținut ilegal — încer- 
cîndu-se să se stăvilească ne calea 
represiunilor lupta de eliberare a po
porului namibian.

în Rhodesia, unde regimul rasist 
depune eforturi disperate sore a men
ține dominația minorității albe. în
chisorile sînt. de asemenea, pline de 
detințiti. represiunile împotriva popu
lației africane se tin lanț.

Popoarele Africii australe s-au ri
dicat la luptă împotriva acestei poli
tici de opresiune. Niciodată în aceas
tă zonă n-au cunoscut o asemenea 
amploare demonstrațiile, grevele, a’te 
acțiuni politice. în Rhodesia se des

în continuare, sala Tea
trului Național a găzduit 
un prim recital de poezie, 
susținut de poeți români 
și de peste hotare. Un alt 
recital de poezie a fost 
prezentat la Casa de cul
tură a tineretului de către 
colectivul teatrului de 
poezie de pe lîngă Biblio
teca municipală București.

Un punct deosebit din 
Programul manifestărilor 
primei zile a festivalului 
l-a constituit si vizitarea 
muzeelor si caselor me
moriale. a altor locuri si 
străzi care amintesc de 
Luceafărul poeziei româ
nești. în sfirsit. la sala 
Cupola, din Piața Unirii, 
a avut loc vernisajul ex
poziției intitulate „Inspi
rații din creația emines

ciană". iar la sala Victo
ria cel al „Salonului căr
ții". manifestare cuprinsă 
în „Săptămîna cărții ro
mânești".

Prima zi a festivalului 
s-a încheiat cu spectaco
lul „Sub fruntea noastră 
e lumea", prezentat de 
actorii naționalului ie
șean. în regia Cătălinei 
Buzoianu si Cristian Ha- 
dji-Culea.

în cea de-a doua zi a 
festivalului. Iasiul a găz
duit o sesiune de comu
nicări științifice, vernisa
jul unei expoziții de edi
ții ale operei lui Mihai 
Eminescu.

Alte recitaluri, vernisa
je si conferințe au avut 
loc la Combinatul de u- 
tilai greu Nicolina. in 
comuna Ruginoasa. la

încheierea „Decadei cărții românești'1
vătămînt si unităti cooperatiste. De 
un deosebit interes s-au bucurat în
tîlnirile cititorilor cu editori si scrii
tori. saloanele cărții, cu un bo
gat program cultural-artistic. Bi
bliotecile județene au organizat 
consfătuiri, mese rotunde, simpo
zioane, iar centrele de librării au 
initiat, în toată această perioadă, 
largi acțiuni de difuzare a cărții di
rect la locul de muncă. în întreprin

fotbaliștilor noștri cînd se vedeau 
fată în fată cu echipe si jucători de 
renume. Trebuie să punem piciorul 
în prag acestui defetism, sursă de in
suficientă mobilizare la pregătire și 
în meciuri ; să creăm la fiecare club 
un regim exigent, de ordine si disci
plină perfectă în pregătirea jucăto
rilor. un climat spiritual de mobili
zare a ambițiilor sportive si de sădi
re a încrederii că echipele si jucăto
rii noștri sînt apti să joace fotbal la 
cel mai înalt nivel, că pot să se înț 
treacă si să învingă în compania ori
cărui adversar, dacă se pregătesc cu 

multă seriozitate si dacă abordează 
bărbăteste meciurile internaționale. 
La echipa națională avem astăzi un 
colectiv sudat sufletește, care a do
vedit în multe împrejurări capacita
tea de a juca îndrăzneț, ambițios 
și de a dobîndi bune rezultate. Ceea 
ce se cere in prezent conducerii sale 
tehnice, tuturor cluburilor și antreno
rilor este pregătirea întregului efectiv 
în ideea mobilizatoare a calificării în 
finala campionatului mondial. Aceas
ta include obligații pentru fiecare 
jucător din lot de a fi la momentul 
meciului oficial apt de exprimare la 
nivelul său maxim. întreaga muncă 
tehnică si de educație trebuie să se 
concentreze spre un asemenea țel.

Analiza critică a evoluției fiecărui 
jucător, a diferitelor compartimente, 
a echipei în ansamblu la ultimele 
sale evoluții, inclusiv la meciul de 
simbăta trecută, stabilirea în raport 
cu datele acestei analize a progra
mului concret de înlăturare a ne
ajunsurilor, de asemenea, studierea 
minuțioasă a adversarului de la 26 
octombrie si precizarea măsurilor 
care se impun pentru respectiva par
tidă trebuie să se efectueze cu cea 

fășoară o intensă luptă de partizani, 
care acționează pe trei pătrimi din 
teritoriul tării. Puternice lupte de 
partizani se desfășoară si în Nami
bia. iar în Africa de Sud au loc cele 
mai puternice acțiuni antianartheid 
din întreaga istorie a tării.

Represiunile antipopulare din Afri
ca de Sud oglindesc situația dispe
rată în care au ajuns regimurile ra
siste : persecuțiile, arestările, temni
țele nu au putut si nu vor putea stă
vili avîntul luptei de eliberare na
țională. Tocmai datorită puternicei 
intensificări a acestei lupte, se des
fășoară în prezent tratative cu pri
vire la viitorul Namibiei si urmează 
să înceapă negocieri în legătură cu 
Rhodesia privind transferul pașnic al 
puterii către populația majoritară.

în concordantă cu întreaga sa po
litică de solidaritate militantă cu 
lupta popoarelor din Africa si de 
pretutindeni pentru libertate, inde
pendentă. pentru dreptul de a-si ho
tărî singure soarta. România socialistă 
condamnă ferm politica de discrimi
nare rasială din Africa australă, se 
pronunță cu hotărîre pentru lichi
darea vestigiilor colonialismului, ma
nifestă o solidaritate activă cu lupta 
de eliberare a popoarelor din această 
parte a Africii. Tara noastră a acor
dat si acordă un larg sprijin politic, 
diplomatic, material mișcărilor de 
eliberare națională din Africa 
australă. întîlnirile avute de tovarășul 
Nicolae Ceausescu atît pe pămîntul 
Africii, cît si la București cu lideri 
ai mișcărilor de eliberare națională 
din Africa de Sud. Namibia si Rho
desia au constituit pregnante expre
sii ale acestei solidarități. Totodată. 
România acționează în permanentă la 
O.N.U.. în toate forurile internațio
nale pentru abolirea politicii de 
apartheid si afirmarea drepturilor na
ționale legitime ale popoarelor din 
Africa australă.

Cu prilejul Zilei de solidaritate cu 
prizonierii politici din Africa austra
lă. poporul român cere cu toată ener
gia eliberarea tuturor detinutilor po
litici. îsi exprimă convingerea că 
steagul libertății va flutura în curind 
deasupra întregului teritoriu african.

A. BUMBAC

Universitatea „Al. loan 
Cuza", liceul „Mihail Sa- 
doveanu" si la Muzeul de 
literatură al Moldovei.

Uniunea scriitorilor 
din Republica Socialistă 
România, revistele ieșene. 
„Convorbiri literare". 
„Cronica", studioul de ra- 
dioteleviziune Iași au de
cernat premii de creație 
si interpretare.

Festivalul de poezie 
„Mihai Eminescu". s-a în
cheiat duaninică seara la 
Teatrul Național- cu un 
spectacol televizat „Tara 
mea de glorii", la care 
si-au dat concursul actori 
ai teatrelor naționale si 
de stat din întreaga tară.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteli"

deri si instituții. în scoli si facultăți, 
asigurînd un număr sporit de stan
duri stradale sau expoziții itinerante 
in aer liber.

Săptămîna aceasta. în zilele de 14 
si 15 octombrie, ca o continuare fi
rească a „Decadei cârtii românești" 
va avea loc o consfătuire pe țară a 
librarilor. încă un prilej de analiză 
a activității de informare a citito- 

i rilor. de stimulare a difuzării cărții.

mal mare răspundere, intr-un spirit 
de angajare a fiecărui jucător al lo
tului reprezentativ, astfel îneît pină 
la data meciului România—Spania 
toate armele luptei sportive să fie 
în stare perfectă, gata pentru o bă
tălie sportivă la cota cea mai înaltă a 
posibilităților de care dispune astăzi 
fotbalul nostru. Dar răspunderea 
pentru comportarea echipei națio
nale nu este numai a tehnicie
nilor echipei naționale. Astăzi, 
în societatea noastră, în orice uni
tate de muncă acționează spiritul 
de răspundere colectivă, ca suport 
și garanție pentru succes. Este, prin 
urmare, firesc si necesar să consi
derăm că lotul national de fotbal nu 
e o colectivitate desprinsă de cluburi 
si antrenori, de masa jucătorilor di
vizionari. Onoarea cluburilor de 
a avea jucători selecționați în lo
tul national, care reprezintă deci 
fotbalul nostru în campionatul mon
dial, implică direct răspunderea 
colectivului de la club, conducători, 
antrenori, jucători, pentru capacitatea 
optimă de jac a respectivilor fotba
liști.

Această implicare deplină, totală, 
impune conducătorilor si antrenori
lor de la cluburi analiza meticuloa
să, plină de exigentă, a fiecărui as
pect legat de evoluția fotbalistului 
selecționat în lotul reprezentativ, în
lăturarea pas cu pas a deficientelor 
care ar putea să-i diminueze po
sibilitățile : imoune rezolvări con
crete ale marilor si micilor pro
bleme de viată. de comporta
ment si de pregătire zilnică. Jucă
torii înșiși, mîndri si onorați de fap
tul că unii dintre colegii lor sînt 
membri ai lotului reprezentativ al 
tării, să simtă datoria de a fi păr
tași la pregătirea acestora. în pro- 
eesul de antrenament, în partidele 
campionatului, în orele de muncă 
sau de petrecere a timpului liber, 
în această atmosferă generală de 
răspundere colectivă si de cultivare 
a spiritului de luptă sportivă să se 
desăvirșească Ia lotul national si clu
buri pregătirea echipei tricolore 1

Avem o poziție solidă si promiță
toare în clasamentul preliminar al 
campionatului mondial, avem o echi
pă bună ce si-a făurit prin joc avîri- 
tat si de calitate această poziție. Să 
punem cu totil umărul ca această 
echipă a noastră, a României, să 
devină si mai tare, spre satisfacția 
noastră a tuturor, spre gloria culo
rilor sportive românești.

Valeriu MIRONESCU
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BAKU Întilnirea prietenească SPANIA

dintre reprezentanți ai tineretului
român și sovietic

MESAJELE ADRESATE DE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl LEONID ILICI BREJNEV

Acord între guvern 
și partidele politice 

pentru depășirea

Poziții in legătură cu convocarea Conferinței 
de la Geneva pentru pace in Orientul Mijlociu DE PRETUTINDENI

BAKU (Agerpres). — Duminică 
seara, în marea sală a palatului „V.I. 
Lenin" din Baku a avut loc o adu
nare festivă prilejuită de întilnirea 
prietenească dintre reprezentanți ai 
tineretului român și ai tineretului 
sovietic, ce se desfășoară in aceste 
zile în Uniunea Sovietică-

Reprezentanți ai tinerei generații 
din cele două țări, sute de comso- 
moliști din toate republicile uniona
le, precum și din cunoscutul centru 
petrolier de la Marea Caspică pre- 
zenți la manifestare au primit cu 
deosebită satisfacție cuvintele de sa
lut adresate participanților 'la intîl- 
nire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și de tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La festivitate au participat tova
rășii G.A. Aliev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C-C. al P.C. din 
R.S.S. Azerbaidjană, Boris Pastuhov, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L., V. 
Grigoriev, secretar al C.C. al U.T.C.L,, 
V. Guseinov, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din R.S.S. Azerbaidjană, 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, ai Comsomolu- 
lui.

A participat delegația Uniunii Ti
neretului Comunist din Republica 
Socialistă România. Din delegație fac 
parte tovarășii Ion Traian Ștefănes
cu, prim-secretar al C.C, al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu și Radu Enache, 
membri ai Biroului C.C. al U.T.C., 
secretari ai C.C. al U.T.C.

Tovarășul G. A. Aliev a dat citire 
mesajului transmis de tovarășul 
Leonid Brejnev.

în mesaj este exprimată convinge
rea că pentru tînăra generație din 
Uniunea Sovietică și din Republica 
Socialistă România, pentru avangăr
zile lor — Comsomolul leninist și 
Uniunea Tineretului Comunist din 
România — nu există un țel mai 
înalt decît de a-și consacra toate 
forțele, talentul, energia construcției 
socialiste și comuniste, luptei pen
tru interesele socialismului și păcii 
pe pămînt, întăririi prieteniei fră
țești a popoarelor sovietic și român.

Milioane de tinere și tineri din 
Uniunea Sovietică și din România 
socialistă — relevă in continuare me
sajul — făuresc țeluri și idealuri

unice care îi inspiră în lupta pentru 
noi succese în construcția revoluțio
nară, în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XXV-lea al P.C.U.S. și 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.

Mesajul adresează intîlnirii priete
nești de tineret urarea de a contribui 
la întărirea pe mai departe a uni
tății dintre tineretul sovietic și cel 
român în lupta pentru înfăptuirea 
acestor nobile țeluri.

în cuvîntul său, tovarășul Boris 
Pastuhov a subliniat că popoarele și 
tineretul Uniunii Sovietice și Repu
blicii Socialiste România sint unite 
prin legături de prietenie trainică și 
colaborare multilaterală, de luptă 
comună pentru scopurile și idealurile 
comune, idealurile socialismului și 
comunismului. Partidul nostru, tine
retul, oamenii sovietici sînt astăzi 
hotăriți să acționeze în continuare 
pentru ca prietenia sovieto-română 
să se întărească si să înflorească 
tot mai mult.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, care a spus : în- 
găduiți-mi, în primul rînd, să înde
plinesc însărcinarea de înaltă onoare 
ce mi-a fost încredințată, de a trans
mite mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care adresează, cu 
acest prilej, un cordial salut și cele 
mai bune urări participanților Ia în- 
tîlnirea prietenească dintre reprezen
tanți ai tineretului român și ai tine
retului sovietic — manifestare ce se 
înscrie în cadrul bunelor relații tra
diționale de prietenie, solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre parti
dele, popoarele și țările noastre. In 
preajma celei de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urează popoarelor Uniunii Sovietice, 
tineretului sovietic, noi succese in 
opera de făurire a societății comu
niste.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român iși exprimă convin
gerea că întilnirea noastră va marca 
un nou și important moment pe ca
lea unei mai bune cunoașteri reci
proce. a dezvoltării cooperării prie
tenești dintre organizațiile noastre 
revoluționare. Exprimindu-șl această 
convingere, conducătorul partidului 
și statului nostru subliniază și în
semnătatea pe plan internațional a 
dezvoltării relațiilor prietenești din
tre tineretul român și tineretul so
vietic, în cadrul forțelor progresului 
contemporan, ca o contribuție la 
sprijinirea eforturilor îndreptate spre

înfăptuirea securității și cooperării in 
Europa și în întreaga lume, spre 
adincirea cursului destinderii și in
staurarea unor relații noi între state, 
întemeiate pe deplina egalitate și e- 
chitate, spre o lume mai bună și 
mai dreaptă, a păcii și colaborării 
internaționale- Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează tineretului so
vietic urări de noi realizări și împli
niri in activitatea sa. in muncă si 
viață, multă sănătate și fericire.

Tovarășul Ion Traian Ștefănescu a 
menționat : Delegația noastră, pre
zentă la această manifestare, se ală
tură întru totul cuvintelor calde cu
prinse in mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urărilor sale cordiale a- 
dresate Uniunii Sovietice, tineretului 
din țara dumneavoastră.

Luni dimineață, tovarășul G. A 
Aliev, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din R.S.S. Azerbaidjană, ș-a in- 
tilnit 
tiei

Cu
G.A.

cu conducerea delega- 
Tineretului Comunist, 

prilej, tovarășul

la Baku 
Uniunii

acest ------ -
Aliev a rugat să se transmită 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un călduros salut 
și cele mai bune urări, iar poporului 
român — urări de noi succese în 
opera de construire a socialismului, 
de înfăptuire a programului stabilit 
de cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc s-a subliniat de ambele părți 
importanta hotărîtoare a întîlnirilor 
rodnice dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Leonid Brejnev pentru 
promovarea pe mai departe a rela
țiilor tradiționale de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

★
în aceeași zi, grupuri ale delegației 

de tineret din România s-au întîlnit 
cu tineri si cadre ale U.T.C.L. de la 
mai multe întreprinderi, ministere și 
instituții centrale din R.S.S, Azer
baidjană.

La Casa actorului, unde îsl desfă
șoară activitatea Clubul delegației 
române, la diferite case de cultură, 
la cinematograful „Nizami", care găz
duiește zilele filmului românesc pen
tru tineret, s-au desfășurat bogate pro
grame artistice și cultural-distractive.

crizei economice
Reuniunea guvernului spaniol cu 

conducătorii partidelor politice s-a 
soldat cu realizarea unui acord refe
ritor. în principal, la următoarele 
puncte : aprecierea situației econo
mice a tării, calificată ca fiind gravă, 
necesitatea repartizării echitabile în
tre toate grupurile sociale a costului 
măsurilor destinate depășirii crizei și 
necesitatea democratizării sistemului 
politic și economic.

S-a ajuns. de asemenea, la un 
acord privind adoptarea măsurilor 
monetare, financiare și de luptă îm
potriva șomajului, pentru echilibra
rea economiei în decurs de doi ani, 
pentru reducerea inflației, somaiu- 
lui și restabilirea balanței de plăți.

Paralel cu aceste măsuri pe ter
men scurt, participanții au căzut de 
acord asupra necesității „introducerii 
simultane a o serie de transformări 
de fond ale sistemului economic". 
Transformările vizează, de asemenea, 
dezvoltarea activității sindicale și e- 
laborarea unui cod al drepturilor și 
îndatoririlor oamenilor muncii din în
treprinderi. reforma sistemului finan
ciar și democratizarea instituțiilor fi
nanciare publice, modernizarea sec
torului agrar și sprijinirea coopera
tivelor. funcționarea întreprinderilor 
publice etc.

Acordul realizat „constituie un pas 
important. pentru instaurarea unui 
climat de încredere în țară", a de
clarat Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania.

O declarație a secretarului 
general al P.C. din Spania

Principala sarcină a comuniștilor 
spanioli este „de a consolida demo
crația și de a trasa calea spre socia
lism in Spania" — a declarat secreta
rul general al P.C. din Spania, San
tiago Carrillo, care a participat la 
conferința anuală a Partidului labu
rist britanic.

Arătind că P.C. din Spania duce o 
politică de natură să „garanteze con
solidarea continuă a democrației in 
Spania", el a subliniat că această po
litică „exprimă interesele clasei mun
citoare, ale poporului spaniol". San
tiago Carrillo a apreciat că, în pre
zent, „Spania trece printr-o perioadă 
grea", în care comuniștii spanioli au 
arătat că doresc „să-și asume o parte 
din răspundere". „Deși avem in par
lament numai 20 de deputați, sîntem 
conștienți că reprezentăm în țara 
noastră o forță cu mult mai mare".

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat rețelei ame
ricane de televiziune „ABC“. vice- 
premierul si ministrul egiptean al 
afacerilor externe, Ismail Fahmi, a 
declarat că Egiptul dorește cu ade
vărat realizarea păcii în Orientul 
Mijlociu si va face tot posibilul pen
tru a se ajunge la aceasta.

„Sîntem gata să mergem la Con
ferința de la Geneva pentru pace in 
Orientul Mijlociu chiar si mîine" — 
a spus Fahmi, precizînd că. dacă 
Israelul introduce noi elemente și 
condiții, conferința nu se va întruni, 
pentru că Egiptul nu dorește ținerea 
unei conferințe pur formale, ci a 
uneia substanțiale. „Nu vrem să ne 
ducem la Geneva numai pentru șe
dința de deschidere si apoi să ami- 
năm conferința pentru încă patru 
ani. Este nevoie de o serie de pre
gătiri înainte de a merge la Geneva" 
— a afirmat ministrul egiptean de 
externe.

întrebat asupra mesajului adresat 
de președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, președintelui Jimmy Carter, 
el a relevat că cei doi președinți, 
egiptean și american, sint de acord 
asupra unui număr însemnat de pro
bleme privind procedura si strategia 
Conferinței de la Geneva.

termina pe arabi să facă noi con
cesii si de a exclude O.E.P. de la 
Conferința de la Geneva pentru pace 
in Orientul Mijlociu.

Khaled Al-Fahoum. președintele 
Consiliului Național Palestinean. a 
declarat intr-un interviu acordat co
tidianului „Al Arab" din Qatar că 
prin conținutul său „documentul de 
lucru" israeliano-american. care pro
pune reprezentarea poporului pales
tinean prin persoane din afara 
O.E.P., „reprezintă o amenințare la 
adresa tuturor eforturilor făcute pen
tru realizarea unei păci adevărate în 
regiune".

La rindul său. Mohammad Abbas 
(Abou Mazen), membru al Consiliului 
Central al „Al Fatah", a afirmat că 
„documentul de lucru" israeliano-a
merican urmărește obținerea de con
cesii din partea 
nene.

revoluției pălești-

(Agerpres). — In- 
acordat rețelei a-

pentru securitate și cooperare io Europa
BELGRAD 10. — Trimisul special 

Agerpres, S. Morcovescu, transmite : 
Luni la amiază, președintele R.S.F. 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito, a primit 
pe șefii delegațiilor si șefii misiuni
lor diplomatice din țările participan
te la Conferința pentru securitate si 
cooperare în Europa.

La primire a participat si șeful de
legației române, ambasadorul Valen
tin Lipatti. A fost, de asemenea, pre
zent ambasadorul român la Belgrad. 
Virgil Cazacu.

*
lucrărilor reuniunii 
reprezentanților tă
ia Conferința pen- 
cooperare in Euro-

în continuarea 
de la Belgrad a 
rilor participante 
tru securitate și 
pa, luni dimineață a avut loc ulti
ma ședință plenară publică.

Secretarul executiv al C.E.E./ 
O.N.U., Janez Stanovnik, prezentind 
pe larg activitățile întreprinse sau 
propuse de Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa în vederea a- 
plicării Actului final de la Helsin-

într-o scurtă alocuțiune, președinte
le Tito a spus : As dori ca reuniunea 
de la Belgrad să se desfășoare în 
modul ce.l mai bun. pentru ca. prin 
înțelegere, să faceți ceea ce popoarele 
Europei așteaptă de la dumneavoas
tră, și anume ca reuniunea să se în
cheie cu succes, asa cum a fost la 
Helsinki. într-o unitate de păreri a- 
supra necesității păcii si colaborării 
în Europa. Președintele iugoslav s-a 
întreținut cordial cu particioantii in 
legătură cu lucrările reuniunii.

★
ki, a declarat că sporirea schimburi
lor economice și tehnologice demon
strează că mai există'încă importante 
posibilități pentru creșterea și dez
voltarea colaborării.

Directorul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow, s-a referit 
pe larg la activitățile UNESCO, des
fășurate in spiritul prevederilor Ac
tului final de la Helsinki.

Lucrările reuniunii vor continua 
în ședințe plenare, cu ușile închise.

Sesiunea Consiliului
Executiv al UNESCO

Propunerile României 
incluse în rezoluția adoptata

PARIS 10 (Agerpres). — La Paris 
s-a desfășurat cea de-a 103-a sesiune 
a Consiliului Executiv al UNESCO, 
organism din care face parte si tara 
noastră.

In cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul român a relevat necesitatea 
sporirii contribuției UNESCO în 
domeniile ce tin de c’ompetenta sa. la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, la lichidarea 
subdezvoltării si formarea de cadre, 
în special în țările în curs de dez
voltare. la lupta împotriva analfabe
tismului. a colonialismului. Ia reali
zarea dezarmării generale si totale.

Reprezentantul tării noastre a 
subliniat necesitatea realizării unor 
acțiuni ale UNESCO în domeniul 
educării tineretului în spiritul păcii 
si înțelegerii internaționale, in do
meniul participării sporite a femeilor 
la realizarea progresului economic si 
social al popoarelor. Propunerile 

'României au fost inserate în pro
iectul de rezoluție adoptat în tim
pul sesiunii.

PARIS 10 (Agerpres). — Președin
tele Franței. Valery Giscard d’Estaing, 
s-a întîlnit luni, la Palatul Elysee, 
cu vicepremierul si ministrul de ex
terne al Egiptului. Ismail Fahmi. 
După întrevedere. Ismail Fahmi a 
declarat ziariștilor că a conferit cu 
șeful statului francez în probleme 
privind ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu.

Ismail Fahmi urmează să se întâl
nească. de asemenea, cu ministrul de 
externe francez, Louis de Guiringaud.

DAMASC 10 (Agerpres). — Vice
premierul și ministrul afacerilor ex
terne al Siriei, Abdel Halim Khad- 
dam. a declarat. într-un interviu a- 
cordat cotidianului „Al Arab", din 
Qatar, că „Siria va refuza în mod 
categoric să participe la Conferința 
de la Geneva pentru pace în Orien
tul Mijlociu dacă va fi exclusă 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei" Khaddam a subliniat că a in
format pe președintele S.U.A.. Jimmy 
Carte.r. în legătură cu poziția Siriei.

DOHA 10 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția kuweitiană de pre
să. doi membri ai conducerii Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
au condamnat așa-zisul „document 
de lucru" americano-israelian. califi- 
cindu-1 drept o încercare de a-i de-

agențiile de presă
întrevederi polono—ro-

Miu Dobrescu.mâne- Tovarășul
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, care a făcut o 
vizită în R. P. Polonă, a avut intîl- 
niri cu activiști de partid si de stat 
și oameni de creație din voievodatele 
Varșovia. Cracovia și Katowice, a vi
zitat obiective culturale și artistice 
din aceste voievodate.

La Phenian au avut loc con- 
sultări intre ministerele afacerilor 
externe ale Republicii Socialiste 
România și R.P.D. Coreene. Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Li Sion Mok, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.P.D. Coreene, au 
examinat principalele aspecte ale re
lațiilor bilaterale și posibilitățile de 
lărgire și diversificare a raporturilor 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare rpmâno-coreene și au avut . un 
schimb I de păreri asupra unor pro
bleme internaționale de interes reci
proc. C. Oancea a fost primit de 
Kim Yong Nam. membru supleant 
al Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea.

O CONCLUZIE MAJORĂ A DEZBATERILOR GENERALE ALE SESIUNII 0. N. U

Instituirea unei nni ordini economice si pnlitice mondiale
Vcerință arzătoare a contemporaneității

I.a O.N.U. s-a încheiat cea de-a 
doua săptămînă a dezbaterilor gene
rale. care. începute la 26 septembrie, 
urmează a lua sfirsit la 13 octombrie, 
după care va urma abordarea concre
tă a celor 128 de puncte de oe ordi
nea de zi — fie în diferitele comisii, 
fie în plenul Adunării Generale. încă 
de pe acum însă pe marginea actua
lei sesiuni se pot trage o serie de 
concluzii, atît din evoluția dezbateri
lor. cit si din numeroasele contacte 
politice bi si multilaterale care au 
loc între participant!. In primul rînd. 
și aceasta este o părere larg împăr
tășită deopotrivă in cercurile diplo
matice si în cele de prejfe ale O.N.U.. 
sesiunea de fată are un caracter mult 
mai viu. mai dinamic, în comparație 
cu unele din sesiunile precedente, nu- 
tindu-se constata un reviriment al in
teresului fată de Națiunile Unite, o 
înțelegere mai profundă a rolului ne 
care organizația ii poate efectiv juca 
In discutarea serioasă, temeinică a 
problemelor fundamentale ale con
temporaneității. Din aceasta decurge 
ei corolarul, evidențiat într-o măsu
ră crescindă de majoritatea oartici- 
panților. că O.N.U. constituie, tot
odată. în condițiile lumii de astăzi 
forul cel mai indicat pentru cristali
zarea de soluții menite să întrunească 
un consens cît mai larg, și prin aceas
ta să fie realmente aplicabile in viată.

Edificatoare în acest sens este ana
liza dezbaterilor în problema de im
portantă crucială a lichidării subdez
voltării a făuririi unui nou cadru al 
relațiilor economice si. implicit, poli
tice Internationale. Constatarea di
mensiunilor tragice pe care le-au 
atins decalajele. în continuu proces 
de adîncire. poate fi găsită în majo
ritatea intervențiilor, după cum zgu
duitoare. prin elocventa lor. sint ci
frele aduse ca exemplificare : 600 de 
milioane de persoane suferind de foa-

mete In țările în curs de dezvoltare. : 
peste 800 milioane de anaifabeți ; 
300 milioane de șomeri : un raport al 
venitului mediu ne cap de locuitor 
care in cazul țărilor celor mai sărace 
(70 dolari venit mediu pe an) este de 
circa o sută de ori inferior țărilor in
dustrializate. în lumina acestor reali
tăți de netăgăduit, multi dintre vor
bitori — reprezentanții Tanzaniei, In
diei. Bangladeshului. Mauritaniei. Ke- 
nyei. Statului Barbados, ca să cităm 
numai cîtiva — și-au exprimat deza
măgirea fată de faptul că nici măcar

rea unei noi. ordini economice, subli
nia pe bună dreptate reprezentantul 
din Barbados.

Pe acest fundal, s-a conturat ca o 
necesitate de prim ordin elaborarea, 
sub egida O.N.U., a unor programe 
concrete si atotcuprinzătoare de ac
țiuni în vederea eliminării Subdezvol
tării si creării noii ordini, oe baza 
priorității efortului propriu si in con
dițiile unei largi cooperări internațio
nale. în acest cadru, aici se remarca 
In mod deosebit că incă din 1975 
România a prezentat la O.N.U. bine-

Corespondență de la Națiunile Unite

obiectivele modeste ale strategiei In
ternationale a dezvoltării pe deceniul 
în curs nu au putut fi atinse, de Pil
dă. ajutorul pent.ru dezvoltare fiind 
cu 50 la sută inferior obiectivului de 
0.7 la sută din produsul brut al state
lor industrializate, stabilit de O.N.U. 
Situația a devenit de asemenea na
tură. arăta reprezentantul Columbiei, 
încît sînt periclitate înseși bazele păcii 
mondiale.

în aceeași ordine de idei, cvasiuna
nimă a fost aprecierea negativă dată 
rezultatelor Conferinței asupra co
operării economice internaționale 
(așa-numitul „dialog Nord-Sud"), care 
a avut Ioc la Paris, si de aici subli
nierea. ca o concluzie logică, a nece
sității ca ..problema de dimensiune 
vitală a dezvoltării" (cum s-a expri
mat reprezentantul Indiei) să fie a- 
dusă spre dezbatere si negociere in 
forul cel mai firesc si mai corespun
zător — O.N.U. Milioanele de ființe 
din țările în curs de dezvoltare si 
lipsite de resurse îsi pun singura spe
ranță în această organizație, in crea-

cunoscutul document de nozitie pri
vind căile instaurării noii ordini e- 
conomice — document fundamentat 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Congresul al Xl-lea al 
partidului. Este, de asemenea, apre
ciată contribuția activă a tării noastre 
la elaborarea rezoluției sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate problemelor dezvoltării si 
cooperării economice internaționale, 
precum si a declarației si programului 
de acțiune privind stabilirea noii or
dini economice, ca si a Cartei drep
turilor si îndatoririlor economice ale 
statelor. Pe aceeași linie a fost pri
mită cu interes propunerea tării 
noastre — cuprinsă în cuvîntarea 
rostită la tribuna actualei sesiuni — 
de a se întocmi un cod care să cu
prindă principiile si normele rfienite 
să guverneze relațiile economice între 
state.

Această inițiativă, alături de iniția
tivele altor țări, ar putea fi dezbătută 
la viitoarea sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U.. propusă a

avea loc în 1980 de către „Grupul 
celor 77“. in urma reuniunii la nive
lul miniștrilor de externe, ce a avut 
loc la sediul Națiunilor Unite. Ca un 
aspect demn de relevat este faptul că 
încă de pe acum se conturează ideea 
ca această sesiune să aibă loc la ni
velul cel mai înalt, ceea ce i-ar con
feri dimensiunile unui eveniment deo
sebit in viata internațională, sporind, 
totodată, eficacitatea procesului de
cizional.

Declarația „Grupului, celor 77". care 
propune organizarea noii sesiuni spe
ciale — si la elaborarea căreia Româ
nia a avut, de asemenea, un rol activ 
— este un document important si prin 
principiile politice oe care sie consi
deră necesare a fi așezate la temelia 
relațiilor economice internaționale. 
Respectarea suveranității depline si 
permanente asupra resurselor natu
rale. excluderea amestecului străin, a 
oricăror acțiuni de natură să promo
veze vechea politică bazată oe ine
galitate si inechitate, asigurarea par
ticipării si luarea în considerare a in
tereselor tuturor statelor in dezbate
rea problemelor si adoptarea deci
ziilor — ar crea intr-adevăr acel ca
dru politic' nou care ar permite res
tructurarea raporturilor economice, in 
general a ansamblului relațiilor dintre 
state. Cu alte cuvinte. în concepția 
tarilor în curș de dezvoltare, .care al
cătuiesc marea majoritate a țărilor 
lumii, noua ordine economică este or
ganic si nemijlocit legată de insti
tuirea unei noi ordini politice. Ade
ziunea de care se bucură ideea aces
tei relații indisolubile, evidențiată, 
după cum se știe. în permanență de 
tara noastră, reprezintă, fără îndoia
lă. una din particularitățile cele mai 
demne de relevat ale actualei sesiuni.

Romulus CAPIESCU
New York

Pe linia aeriană Buca 
rești—Casablanca 
luni zborul inaugural 
un avion de tio TU 154 
niei TAROM.

a avut loc
efectuat de

B al comna-

La Academia de stiinte a te
ritoriilor de peste mări din Pa
ris a avut loc ceremonia primi
rii ca membru asociat a dr. 
Gheorghe Marinescu, medic-sef 
la spitalul „Victor Babes" din 
București. Academicianul Geor
ges Girard a prezentat opera 
omului de stiintă român, adu- 
cind un omagiu relațiilor știin
țifice si in special celor medi
cale tradiționale dintre Româ
nia si Franța.

Acord sovieto-englez. Mi- 
nistrii afacerilor externe ai U.R.S.S.. 
Andrei Gromîko. și Marii Britanii. 
David Owen, au semnat la Moscova 
un acord privind orei ntimoi narea de
clanșării întîmnlătoare a unui război 
nuclear. în document se relevă că 
guvernele celor două tari au căzut 
de acord ca fiecare din nărti să-si 
asume angajamentul de a continua 
6ă înfăptuiască si să perfecționeze 
măsurile organizatorice si tehnice 
necesare pentru a preîntîmnina folo
sirea întîmplătoare sau neautorizatâ 
a armei nucleare aflate sub contro
lul ei.

La Urbino s_a desfa?urat cea 
de-a treia săptămînă internațională 
de studii marxiste, organizată de fun
dația „Lelio si Lisli Basso". La sesiu
ne au participat peste 80 istorici din 
12 țări. între care și România. Re
prezentanții Institutului de studii is
torice si social-politice de ne lingă 
C.C. al P.C.R. au susținut comunica
rea „1886 — primul program revolu
ționar al mișcării muncitorești din 
România".

Mai multe partide politice 
din Bangladesh au condamnat 
recenta încercare eșuată de lovitură 
de stat. într-o declarație a Partidu
lui Comunist din Bangladesh se ara
tă că „fără îndoială. încercarea de 
lovitură de stat s-a produs la incita
rea cercurilor imperialiste și reacțio-

TEL AVIV 10 
tr-un interviu 
mericane de televiziune „ABC", mi
nistrul de externe israelian. Moshe 
Dayan, a declarat că „documentul de 
lucru" pe care l-a discutat cu pre- 
ședintele Jimmy Carter prevede po
sibilitatea începerii Conferinței de la 
Geneva pentru pace în Orientul 
Mijlociu, la care să participe o de
legație arabă unită, incluzîndu-i și 
pe palestineni ; conferința ar urma 
să lucreze in trei comisii.

„La Conferința de la Geneva nu 
vom aborda problema creării unui 
stat palestinean și nu vom discuta 
cu Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei" — a afirmat ministrul is
raelian. El a subliniat că. din punc
tul de vedere al Israelului, ședința 
inaugurală a conferinței nu va tre
bui să examineze problemele de fond, 
acestea trebuind să facă obiectul ne
gocierilor din comisii.

în ce privește reprezentarea pa- 
lestineană la conferință. Moshe 
Dayan a reafirmat poziția Israelului 
de a accepta primari din Cisiorda
nia. chiar și simpatizanți ai O.E.P., 
cu condiția ca ei să nu aibă calita
tea de reprezentanți ai acestei orga
nizații.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția United Press 
International, postul de radio israe- 
lian a anunțat că poliția israeliană 
a arestat 22 de tineri de pe malul 
de vest al Iordanului. Aceștia pro
testau împotriva stabilirii de către 
Israel a noi așezări pe malul vestic 
al Iordanului. în Cisiordania, acțiune 
autorizată de premierul Mertahem 
Begin. în urmă cu două săptămîni.

transmit
nare care se ridică împotriva inde
pendenței și suveranității noastre".

Președintele Alianței Na
ționale Pakistaneze, M;n,Una 
Mufti Mahmoud, a cerut, luni, admi- 
nistratorului-șef al legii marțiale, 
Mohammad Ziaul Haq. să ridice in
terdicțiile privind activitatea politică.

Notă de protest. Ministerul 
de Externe al R.D.P. Laos a remis 
ambasadorului Tailandei la Vientiane 
o notă de protest împotriva unor noi 
provocări ale trupelor tailandeze la 
frontiera cu Laosul, informează a- 
gentia laotiană de presă K.P.L. Mi
nisterul de Externe al R.D.P. Laos 
cere autorităților tailandeze să pună 
capăt acestor acte provocatoare.

0 reuniune a tinerilor co
muniști, av’nd ca temă „Criza so
cietății italiene si aspirațiile tinere
tului". a avut loc la Roma. In cadrul 
lucrărilor s-a subliniat necesitatea 
unei organizații de tineret puternice, 
deschisă noului si care să vină in 
întimoinarea inițiativelor provenita 
din rîndurile tineretului.

Evoluția 
navei spațiale 

„Soiuz-25“
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Du

minică seara. Ia 23,30 (ora Mosco
vei). a început cea de-a doua zi de 
lucru în spațiu a cosmonauților so
vietici Vladimir Kovalionok si Valeri 
Riumin, aflati la bordul navei „So- 
ii)z-25“. Conform programului, cos- 
monauții au verificat sistemele de 
bord ale navei si au efectuat lucră
rile prevăzute.

Luni la 7.09 (ora Moscovei) — 
relatează agenția T.A.S.S. — nava 
„Soiuz-25“ a Început să se apropie, 
în regim automat, de stația „Sa- 
liut-6", iar în momentul în care dis
tanta dintre ele s-a redus la 120 
metri, s-a procedat la operațiunea 
de amarare. Din cauza' devierii de 
la regimul normal în cursul amară- 
rii, cuplarea celor două vehicule spa
țiale a fost anulată.

Echipajul a început pregătirile în 
vederea reîntoarcerii pe Pămînt.

Zborul stației științifice „Saliut-6" 
continuă.

Festivalul ziarului „Avghi"
Intre 5 și 10 octom

brie s-a desfășurat la 
Atena primul festival 
al ziarului 
organ al 
Comunist din 
(interior), 
manifestații prilejuite 
de festival s-a înche
iat duminică seara, 
printr-un miting 
parcul de la 
Smirni, la care 
participat zeci de mii 
de persoane, tn cuvîn
tul său, Haralambos 
Dracopoulos. secretar 
al C.C. al P.C. din 
Grecia (interior), re- 
ferindu-se la situația 
politică actuală din 
țară, a subliniat nece
sitatea unității tuturor 
forțelor progresiste, 
democratice in lupta 
pentru promovarea in-

„Avghi",
Partidului 

Grecia 
Sulta de

in
Nea 

au

tereselor generale ale 
poporului arec. pentru 
aprofundarea demo
crației si realizarea de 
transformări in 
resul maselor 
populare. tn 
context, el a subliniat 
însemnătatea alianței 
formate de P.C. din 
Grecia (interior) cu 
alte patru partide de 
stingă, care se prezin
tă pe o platformă co
mună la apropiatele a- 
legeri parlamentare.

Festivalul ziarului 
„Avghi" a prilejuit e- 
vocarea — prin nume
roase expoziții, dezba
teri politice, intilniri 
cu veterani ai mișcă
rii comuniste si mun
citorești din Grecia, 
manifestări culturale 
— a tradițiilor de lup-

inte- 
largi 
acest

progres ale 
grec, evi- 
preocupări- 

ventru

tă pentru 
poporului 
dentierea 
lor actuale 
sporirea ponderii for
țelor democratice in 
viața politică a țării.

La festival au fost 
reprezentate ' organe 
de presă ale unor par
tide comuniste si mun
citorești. Pavilionul 
ziarului „Scinteia" a 
cuprins o expoziție 
consacrată centenaru
lui Independentei de 
stat a României, un 
stand de cârti, avind 
la loc de frunte lucră
rile tovarășului Nicolae 
Ceausescu, apărute in 
ultimii ani în limba 
greacă. Pavilionul a 
cunoscut o mare aflu
ență de vizitatori.

Al. CAMPEANU

• PROGRESE IN DO
MENIUL BIOMATERIA- 
LELOR. „Biomaterialele" sînt 
produse care servesc la res
taurarea sau inlocuirea unor țe
suturi vii care au avut de su
ferit din diferite cauze. Ortope- 
dia este principala beneficiară a 
unor asemenea materiale, dar 
ele sînt utilizate, de asemenea, 
în chirurgia vasculară (valve 
cardiace, segmenți arteriali), în 
confecționarea unor instrumente 
de asistentă funcțională (stimu
latori cardiaci) etc. O conferin
ță internațională, care s-a ținut 
recent la Strasbourg, făcind bi
lanțul realizărilor în domeniul 
„biomaterialelor", a constatat 
un șir de progrese importante, 
dar și persistența unor proble
me nerezalvate, legate de com
portamentul substanțelor im
plantate și de reacțiile organis
mului primitor. în Franța, de 
pildă, un mare număr de per
soane, victime ale fracturilor de 
femur, ajung în urma implan
tării unor proteze să-și reia ac
tivitatea în condiții spectaculoa
se, dar durata de supraviețuire 
a acestor proteze este doar de 
10—15 ani. Cercetările fcontlnuă 
pentru remedierea carențelor și 
îmbunătățirea calității biostimu- 
latorilor.

• LASER... MUZICAL 
Recent, la un tîrg din Japonia 
a fost expus un tip de pick-up, 
la care tradiționalul ac este înlo
cuit cu un tub emițător de raze 
laser. Pista discului — cu supra
fața metalică — are 5 000 de ca
nale, de o sută de ori mai în
guste decît cele ale discurilor 
cunoscute. Prin acțiunea razei 
de laser, caracteristicile canale
lor sînt convertite în semnale., 
electrice și transformate apoi 
în sunete. Prin acest procedeu, 
practic, discul nu se poate uza, 
fidelitatea redării fiind inaltera
bilă. De asemenea, capacitatea 
de înregistrare a discului este 
mult mai mare decît a discuri
lor obișnuite, acestea avînd și 
proprietatea de a putea fi ma
nevrate înainte și înapoi, ca 
banda unui magnetofon.

• TELESCOP SOLAR, 
în Anglia se întocmesc proiec
tele pentru construirea celui mai 
mare radioteiescop din lume. 
Acesta ar urma să servească la 
studierea structurii Soarelui pe 
un spațiu al spectrului mergînd 
de la razele „X“ pînă la ultra
violete. Noul telescop este des
tinat primului laborator spațial 
european, programat a fi lan
sat în 1980.

• SUBSTANȚĂ ANTI- 
AGLOMERANTĂ. Un com' 
binat polonez de produse azo- 
toase fabrică un lichid special 
care previne aglomerarea căr
bunelui in depozite sau in tim
pul transportării lui în vagoane 
sau camioane. Substanța este 
foarte eficace, ușor de pulveri
zat, neinflamabilă și netoxică.

• REBUS MEDICAL 
Fride Witterman din Viena a 
fondat o școală specială de vin
decare a sechelelor poliomieli- 
tice. Pacienții sînt atît copii de 
la 10 ani în sus, cit și adulți. 
Metoda aplicată este originală. 
S-a introdus obligatoriu opera
țiunea de dezlegare a cuvintelor 
încrucișate. De remarcat este 
faptul că tematica acestor rebu
suri este strict medicală : ori
zontal — istoricul bolii, vertical 
— remediul acesteia. După cî- 
teva luni de spitalizare s-a con
statat că pacienții se simt mult 
mai bine.

• SIMBOLUL UNOR 
TIMBRE. în vederea lansăr\j > 
în Franța a unei noi emisiui. 
de timbre, din 25 modele pre 
zentate a fost ales acela a cărui 
efigie reprezenta o sabină, de
taliu dintr-un tablou al marelui 
pictor David. Alegerea a fost 
motivată prin aceea că David 
este unul din pictorii care s-au 
remarcat prin inspirația sa re
voluționară și maniera clasică 
de tratare. AI doilea argument 
a fost acela că sabinele sint un 
simbol al unității : în istoria
Romei, ele au reconciliat pe
combatanții romani și sabini,
convingîndu-i că, de fapt, for
mează împreună un singur
popor.

• O INSTALAȚIE DE 
PURIFICARE A APEI Pen’ 
tru taberele turistice a fost con
struită de către specialiști so
vietici și finlandezi. Denumită 
„Struia". instalația are o capa
citate de 100—800 metri cubl în 
24 de ore. necesitînd doar o o- 
prire de 10 minute pentru spă
larea filtrelor și înlăturarea re
ziduurilor. Instalația este adec
vată taberelor turistice ampla
sate pe malurile riurilor sau 
lacurilor.

• ACUPUNCTURA 
CONTRA TUTUNULUI. 
La spitalul Broussais din Paris 
a fost experimentat un nou pro
cedeu pentru a-i face pe fumă
torii inveterați să se lase de 
tutun. Metoda constă in a asocia 
acupunctura cu mijloacele de 
convingere. în cadrul experi
mentului au fost formate două 
grupuri de fumători, voluntari 
și trași la sorți. Un grup de 61 
subiecți a fost supus unui 
tratament complet de acupunc
tura, în timp ce un alt grup, de 
51 subiecți, nu primea decit un 
simulacru de acupunctura. Cu- 
rînd s-a remarcat o diferență 
sensibilă de eficacitate : 75 la 
sută din primul grup a renunțat 
la fumat după șase săptămîni 
de tratament. După opinia spe
cialiștilor, acupunctura provoacă 
un dezgust precoce de tutun, al 
cărui mecanism este neexplicat, 
dar pe care și l-au imaginat 
după străvechi practici, folosite 
în Orient, în dezintoxicarea cu 
opium.
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