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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe prințul Abdor Reza Pahlavi

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi
neața, pe prințul Abdor Reza Pahla
vi. fratele sahinsahului Iranului, 
care a făcut o vizită in țara noastră, 
la invitația Consiliului de Stat.

La primire a luat parte Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

A participat, de asemenea, Aii Reza 
Bahrami, ambasadorul Iranului la 
București.

Oaspetele a adresat tovarășului

Nicolae Ceaușescu, din partea Ma
iestății Sale Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. ■ șahinșahul 
Iranului, un salut cordial și sincere 
urări de sănătate și fericire, îm
preună cu urări de prosperitate po
porului român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
Maiestății Sale Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr cordiale 
urări de sănătate și fericire per
sonală, împreună cu urări de progres 
și bunăstare poporului iranian.

Prințul Abdor Reza Pahlavi a ex

primat șefului statului român mul
țumiri pentru invitația de a vizita 
România și de a cunoaște realizările 
remarcabile obținute de poporul 
român în edificarea noii societăți.

In timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de strînsă prietenie și 
rodnică colaborare dintre România 
și Iran, apreciindu-se posibilitatea 
dezvoltării și diversificării lor, cores
punzător intereselor și aspirațiilor 
celor două popoare, cauzei păcii și 
destinderii internaționale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.
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sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Ieri a avut loc,

PLENARA
CONSILIULUI

NATIONAL
AL FRONTOLOI

UNITĂȚII
SOCIALISTE

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. .secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, miercuri. 12 octom
brie. au avut loc lucrările Ple
narei Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.

La ordinea de zi a plenarei 
au fost înscrise :

— Raportul cu privire la 
desfășurarea activității Doli- 
tico-organizatorice privind pre

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși și prieteni,
Plenara Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste a dez
bătut problemele legate de orga
nizarea și desfășurarea alegerilor 
pentru consiliile populare orășe
nești, municipale și comunale, care 
urmează să aibă loc la 20 noiem
brie anul acesta.

în Apelul care a fost adoptat în 
unanimitate sînt expuse sintetic 
atît înfăptuirile poporului nostru 
pe calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, cît și 
realizările dobîndite de consiliile 
populare de toate categoriile, în cei 
doi ani și jumătate care au trecut 
de la alegerile din 1975. Perioada 
de activitate a consiliilor populare 
alese în 1975 a corespuns cu pri
mii doi ani ai noului plan cincinal 
care asigură dezvoltarea în ritm 
mai înalt a economiei naționale, 
ridicarea, pe această bază, a nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului.

Este bine ca, folosind prilejul 
alegerilor — care constituie un 
eveniment de importanță politică 
deosebită în viața poporului, a so
cietății noastre socialiste — să fa
cem un scurt bilanț a ceea ce am 
realizat și, mai cu seamă, să sta
bilim măsurile ce trebuie luate în 
continuare pentru realizarea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, a prevederi
lor Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a țării spre co
munism. »

Putem spune că în primii doi 
ani din actualul cincinal am obți
nut rezultate bune în toate dome
niile de activitate. Planul de dez
voltare a industriei se realizează 
pe acești doi ani cu o depășire de 
peste 25 miliarde lei, cu toate di
ficultățile provocate de cutremu
rul din 4 martie. Am reali
zat progrese simțitoare ți în 
dezvoltarea producției agricole, 
ceea ce m reflectă tn mod nemijlo
cit în îmbunătățirea aprovizionării 
oamenilor muncii, « întregului

gătirea alegerilor generale de 
deputat! in consiliile populare 
municipale. ale sectoarelor 
municipiului București.- orășe
nești si comunale ;

— Proiectul Apelului Fron
tului Unității Socialiste :

— Unele modificări in com
ponenta Consiliului National 
al F.U.S. si Biroului Executiv 
al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.
(Continuare în pag. a III-a)

nostru popor, în creșterea aportu
lui agriculturii noastre la progre
sul general al economiei naționale. 
Chiar și în acest an, cînd am avut 
condiții climaterice nu dintre cele 
mai bune, producția agricolă, deși 
nu se ridică la nivelul celei din 
1976, este apropiată de aceasta și 
asigură din plin buna aprovizio
nare a populației, chiar unele dis
ponibilități de export — este ade
vărat, nu în măsura scontată. A- 
ceasta ne impune măsuri supli
mentare pentru ca industria să 
compenseze ceea ce nu am reușit 
să realizăm în agricultură.

Putem deci afirma că, în primii 
doi ani, am realizat cu succes pre
vederile planului cincinal. Viața 
demonstrează, zi de zi, justețea ho
tărîrilor Congresului al XI-lea, 
capacitatea creatoare a clasei mun
citoare, țărănimii și intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului nostru popor de a rea
liza în bune condiții aceste ho- 
tărîri care asigură dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre socialiste, 
creșterea bunăstării materiale șl 
spirituale a întregii națiuni. Se 
cuvine ca, de la această plenară 
consacrată alegerilor pentru consi
liile populare, să adresăm întregu
lui popor, tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră felicitări căl
duroase pentru rezultatele obținute 
și urări de noi și tot mai mari suc
cese. (Aplauze puternice).

Sînt cunoscute măsurile adop
tate în ultimii doi ani privind creș
terea productivității muncii, a efi
cienței economice, reducerea chel
tuielilor materiale, ridicarea cali
tății întregii noastre activități, ast
fel încît să asigurăm înfăptuirea 
obiectivelor trasate de Congresul 
al XI-lea de a face din acest cin
cinal cincinalul revoluției tehnico- 
știlnțiflce, al afirmării noului în 
toate sectoarele vieții economico- 
sociale. Tocmai ca rezultat al aces
tor măsuri, al activității creatoare a 
colectivelor de oameni ai muncii, 
a cadrelor de conducere din toate 
sectoarele, s-au Identificat noi re

zerve de economii în direcția re
ducerii cheltuielilor materiale de 
producție, iar în sectorul investi
țiilor — de peste 100 miliarde lei. 
Aceasta a permis să adoptăm un 
program de creștere suplimentară 
a economiei naționale în acest cin
cinal, program dezbătut în ședin
ța de ieri a Comitetului Politic 
Executiv și care va fi supus ple
narei Comitetului Central. Se va 
asigura astfel o creștere pe acest 
cincinal peste plan a prodficției 
industriale cu 100—130 miliarde 
lei și realizarea unor investiții în 
plus de circa 100 de miliarde lei. 
în același timp s-au creat noi po
sibilități pentru alocarea unor 
sume importante în vederea creș
terii mai accelerate a veniturilor 
oamenilor muncii, atît de la orașe 
Cît și de la sate, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului. Sînt 
cunoscute aceste hotărîri care asi
gură sporirea cu circa 10 la sută a 
veniturilor reale peste ceea ce se 
prevăzuse în Directivele Congresu
lui al XI-lea și care însumează o 
creștere suplimentară a fondului 
de retribuție de peste 35 miliarde 
lei. S-au adus o serie de îmbună
tățiri Legii retribuției, sistemului 
de pensionare și ajutorare a fami
liilor cu mai mulți copii, au fost 
ridicate alocațiile pentru copii cu 
circa 30 la sută.

în acest an, circa 3 700 000 de 
oameni ai muncii beneficiază de 
prima tranșă a majorării retribu
ției, iar anul viitor toți vor bene
ficia de această majorare, urmînd 
ea în 1979 și 1980 să se realizeze a 
doua majorare a retribuției, pînă 
la circa 30 la sută, iar la unele ca
tegorii chiar peste această cifră.

Aceste măsuri au fost adoptate 
în condițiile înfăptuirii cu un mi
nus a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea privind creșterea prețuri
lor. în creșterea nivelului de trai 
pe acest cincinal s-a avut în vede
re ca prețurile să sporească pe to
tal cu circa 6 la sută ; pe primii 
doi ani această rată trebuia 
să fie de 2,5 ; ea va fi însă sub 2 
la sută. Cred că „minusul" acesta 
oglindește tocmai forța economiei 

noastre naționale, a societății 
noastre socialiste, capacitatea sa de 
a asigura — chiar în condițiile 
cînd pe plan internațional rata in
flației cunoaște cifre astronomice 
de 25—30 la sută anual — stabi
litatea prețurilor, ceea ce face ca 
majorarea retribuțiilor să ducă 
realmente la creșterea nivelului de 
trai al maselor populare.

Toate aceste măsuri demonstrea
ză în mod elocvent că partidul în
făptuiește neabătut prevederile 
Congresului al XI-lea, că tot ceea 
ce realizăm în țara noastră este 
destinat bunăstării și fericirii în
tregului popor — țelul suprem al 
politicii partidului, esența însăși a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm în 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Fără îndoială că, la toate mari
le realizări obținute, organizațiile 
componente ale Frontului Unității 
Socialiste — care reprezintă toa
te categoriile de oameni ai mun
cii — au adus o contribuție im
portantă. Succesele cu care ne 
mindrim sînt și rezultatul activi
tății Frontului Unității Socialiste 
care unește întregul nostru popor 
în1 activitatea organizată pentru a- 
sigurarea mersului ferm înainte al 
patriei.

S-au adoptat, după cum se cu
noaște, noi măsuri privind perfec
ționarea conducerii societății. O a- 
tenție deosebită s-a acordat creș
terii rolului și răspunderii consi
liilor populare în soluționarea pro
blemelor fiecărei localități, în ri
dicarea condițiilor de viață din fie
care oraș, comună sau sat.

Ca rezultat al înfăptuirii hotă
rîrilor Congresului al XI-lea pri
vind repartizarea teritorială a for
țelor de producție, în județele ră
mase în urmă în trecut s-a 
amplasat un număr mare de 
unități economico-sociale. Pe an
samblu, aceste județe care trebuie 
să ajungă la o producție de cel puțin
(Continuare în pag. a III-a)

Construcții moderne in Galațiul de astazi

Un obiectiv al cincinalului revoluției tehnico-știintifice

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI 
în relație directă cu gradul de mecanizare, 

automatizare, cibemetizare
Mecanizare, automatizare, ciberne- 

tizare. Sint noțiuni care au intrat 
de mult în limbai ul de largă circu
lație al timpului nostru. Cunoaștem 
esența și dimensiunile lor practice, 
desprinse din cele*mai firești reali
tăți ale muncii si vieții noastre. în 
fabrici și uzine devine tot mai obiș
nuită imaginea muncitorului care 
dirijează complicatele mașini și in
stalații Prin intermediul tablourilor 
de comandă : sau imaginea comple
xelor procese tehnologice ..gindite" 
și „conduse" de 
creierul ciberne
tic., In tot mai. 
multe ' ramuri — 
chimia, siderur
gia, construcțiile 
de mașini, mate
rialele de con
strucții — sînt tot 
mai numeroase o- 
peratiunile, teh
nologiile și chiar 
procesele de fabricație în ansamblu, 
care se desfășoară automat.

Desigur. în cincinalul actual, cin
cinal al revoluției tehnico-știintifice, 
un asemenea tablou nu trebuie să 
surprindă. Mecanizarea, automatiza
rea și cibernetizarea constituie, deo
potrivă. scop și mijloc pentru acce
lerarea progresului economic.. pentru 
modernizarea economiei. pentru 
creșterea în ansamblu a eficientei 
muncii sociale, pentru sporirea ve
nitului national si, pe această bază, 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc. Nu puține sînt cazurile cînd 
trecerea de la mecanizare la auto
matizare generează o adevărată re
voluție în domeniul eficientei, pro
ductivitatea muncii, beneficiile înre- 
gistrînd salturi de-a dreptul specta
culoase. Ca să nu mai vorbim de im
plicațiile pe care le au mecaniza
rea, automatizarea si cibernetizarea 
pe planul reducerii efortului fizic, 
creșterii gradului de pregătire a for

Campania agricolă la zi: PORUMBUL
• CULES FĂRĂ iNTlRZIERE
• TRANSPORTAT IMEDIAT
• DEPOZITAT CU GRIJĂ
în această perioadă, forțele umane 

și mecanice din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste sînt concentrate 
în bună parte la recoltarea, trans
portul și depozitarea porumbului, 
cultura de toamnă cu cea mai mare 
pondere, atit prin suprafața cultiva
tă, cit și prin volumul producției. 
Iată de ce acum este nevoie de un 
efort susținut din partea tuturor lo
cuitorilor de la sate, o bună organi
zare a muncii, folosirea la întreaga 
capacitate a mijloacelor mecanice de 
recoltare, astfel incit întreaga pro
ducție să fie strînsă și pusă la adă
post in cel mai scurt timp. Trebuie 
evitate situațiile din anii trecuți cînd, 
în unele unități agricole, recoltatul 
s-a prelungit nepermis de mult, pe 
cîmp au rămas cantități mari de știu- 
leți netransportați, iar depozitarea nu 
s-a făcut întotdeauna în cele mai 
bune condiții. Ce concluzii se des
prind din felul în care s-a muncit 
pînă acum și ce sarcini revin în con
tinuare comandamentelor județene și 
comunale, specialiștilor și conduceri
lor unităților agricole, în general lu
crătorilor de pe ogoare.

RECOLTATUL. Potrivit datelor 
centralizate la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, porumbul a 
fost recoltat de pe 36 la sută din su
prafețe în cooperativele agricole și 
53 la sută in I.A.S. De la bun înce
put trebuie spus că, pînă la această 
dată, procentul realizărilor putea și 
trebuia să fie mai mare. In special 
în cooperativele agricole, mijloacele 
mecanice pentru recoltarea porum
bului nu au fost folosite in mod co

ței de muncă, ridicării calității pro
ducției ș.a.

Iată de ce. cu consecventă, condu
cerea partidului, secretarul său ge
neral situează în centrul atenției co
lectivelor de oameni ai muncii pro
movarea neabătută a progresului 
tehnic, extinderea continuă a meca
nizării, automatizării si cibernetiză- 
rii. Iar o asemenea consecventă se 
traduce în practică prin măsurile 
luate an de an pentru dotarea în
treprinderilor cu mașini și utilaje 

Progresul tehnic - cheia creșterii susținute 
a productivității, economisirii forței de muncă 

și ridicării eficienței economice

moderne, cu un ridicat grad de me
canizare si automatizare. Recent. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., aprobind obiectivele Progra
mului suplimentar de dezvoltare 
economică a României in acest cinci
nal. a subliniat necesitatea de a Se 
acționa mult mai energic pentru 
aplicarea rapidă în producție a pro
gresului tehnic si științific si pentru 
perfectionarea? ne baze științifice a 
organizării producției si a muncii.

Se pune întrebarea : care este ra
portul dintre efortul financiar deose
bit pe care-1 face statul pentru me
canizare. automatizare si ciberneti- 
zare si efectul economic si social 
obținut ? Altfel spus, care este efi
cienta practică a acestui efort de 
modernizare a producției. în pas cu 
exigentele progresului tehnic, cu ce
rințele cincinalului revoluției teh
nico-știintifice ?

In ce ne privește, vom considera 
din capul locului toate rezultatele 
bune obținute de numeroasele co

respunzător. Cu combinele din dota
rea stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii trebuie să se recolteze 
circa 40 la sută din suprafața cu 
porumb a cooperativelor agricole. Or, 
pînă acum nu s-a realizat decît 10 
la sută din această sarcină. în coo
perativele agricole din județul Ialo
mița, de pildă, s-au recoltat mecani
zat numai 3 000 ha din cele 66 000 ha 
prevăzute. De asemenea, în stați
uni pentru mecanizarea agriculturii 
din județele Ilfov, Teleorman, Galati, 
Dolj, Olt ș.â. combinele pentru re
coltarea porumbului nu sînt folosite 
decit in mică măsură. Reținerea con
ducătorilor din unele unități agricole 
de a recolta mecanizat porumbul 
este total nejustificată. Atunci cind 
combinele sînt bine reglate, pierde
rile de producție sînt minime. In 
plus, terenul este eliberat imediat de 
coceni și poate fi. arat. De acum 
vremea se poate înrăutăți de la o zi 
la alta. Iată de ce se impune ca în 
toate unitățile, concomitent cu mobi
lizarea tuturor forțelor umane, să 
se ia măsuri pentru folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor meca
nice pentru urgentarea recoltării po
rumbului.

TRANSPORTUL. Adeseori, cadrele 
de conducere, specialiștii din unele 
unități agricole obișnuiesc să spună : 
cu recoltarea porumbului nu avem 
probleme, transportul merge mai 
greu. Și, Intr-adevăr, aceasta este 
realitatea. In prezent, sînt pe cîmp 
sute de mii de tone de știuleți recol
tați și netransportați, în unele cazuri 

lective în acest sens drept firești. 
Fructificînd din plin avantajele pro
ducției bazate pe mecanizare, auto
matizare și cibemetizare nu facem 
practic decît să recompensăm cit 
mai operativ efortul financiar de 
care am amintit, să creăm noi re
surse pentru ca alte si alte colective 
să beneficieze de binefacerile tehni
cii moderne. Cit ar fi de evidente 
și normale asemenea relații de de
terminare surprinde totuși cum în 
acest imens efort de modernizare a 

producției apar 
clistonante care 
pun în lumină 
linsa unui ele
mentar spirit gos
podăresc.

...Ne aflam, deu
năzi. în secția de 
turnătorie a unei 
importante uni
tăți constructoare 
de mașini. Nu ne 

vom referi la dezordinea întâlnită, la 
risipa de materiale sau la pierde
rea de timp evidentă la tot pasul. în 
ciuda unor asemenea stridente, ceea 
ce ne-a surprins cel mai mult a fost 
risipa mare de forță de muncă. Pie
sele turnate erau dezbătute manual, 
cu ciocanul. Doi-trei oameni în fie
care schimb izbeau cu ciocanul în 
formele de metal pentru îndepărta
rea amestecului de turnare. Efort 
fizic, oboseală, pericol de degradare 
a pieselor. „Ce vreți, asa-i în turnă
torie !“, primim la nedumerirea noas
tră răspuns din partea unui inginer, 
pus acolo să acorde... asistentă teh
nică. Insă, la numai cîtiva pași de 
locul unde ni se ..servea" cu atîta 
simplitate această explicație.' se afla 
o instalație de dezbatere... mecaniza-

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a Il-a)

chiar fără să fie protejați. In coo
perativele agricole din județele Dolj, 
Ilfov, Ialomița, Olt, Teleorman, Bu
zău. Brăila, Constanța, Vaslui ș.a. e- 
xistă mari decalaje între cantitățile 
de porumb recoltate și cele transpor
tate la bazele de recepție. Cum de 
s-a ajuns la această situație ? Cauza 
principală nu constă în lipsa mijloa
celor de transport, cum se justifică 
cel mai adesea, ci în folosirea lor 
necorespunzătoare. Printr-o dispozi
ție a ministrului agriculturii s-a sta
bilit ca, pentru o mai mare opera
tivitate, la bazele de recepție mijloa
cele de transport să fie descărcate 
pe platforme betonate de către echi
pe speciale de oameni. De aici, știu- 
leții trebuie să fie încărcați în pătule 
cu benzi transportoare. Or, se con
stată că, pe de o parte, nici unitățile 
agricole nu asigură suficienți oameni 
pentru încărcarea și descărcarea mij
loacelor de transport, iar pe de altă 
parte, nici la bazele de recepție mun
ca nu este suficient de bine organi
zată. Din această cauză, multe din 
mijloacele de transport nu fac mai 
mult de unu-două drumuri pe zi. 
Principala cerință constă deci în mai 
buna folosire a mijloacelor de trans
port.

DEPOZITAREA. Pentru a se pre- 
întîmpina pierderile sau deprecierea 
calitativă a producției, o deosebită a- 
tenție trebuie să se acorde și depo
zitării porumbului. Astfel, în pătule 
nu se vor introduce știuleți neajunși 
la maturitate sau cu pănușe și măta
se pe ei. încărcarea pătulelor se va 
face treptat, în straturi, pentru ca u- 
miditatea știuleților să scadă în mod 
natural. Arioaiele din panouri nu vor 
avea o lățime mai mare de 2 m, iar 
acoperirea lor se va face în așa fel 
încît între știuleții de porumb și a- 
coperiș să rămînă un spațiu de aeri
sire. In nici un caz, folia de polie
tilenă nu se va așeza direct pe po
rumb. Deosebit de important este ca 
in timpul depozitării să se facă con
troale săplăminale pentru a se vede3 
cum se păstrează producția și. atunci 
cind este cazul, porumbul să fie sor
tat din nou.
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La Întreprinderea de
între 15-24 octombrie la București

Colectivul întreprinderii de cazane 
mici și arzătoare este reprezentantul 
cel mai tinăr al industriei construc
toare de mașini clujene. Unitatea a 
intrat in funcțiune cu circa patru ani 
în urmă, a atins capacitatea proiec
tată în 1975. iar anul trecut a obținut 
rezultate care i-au asigurat locul trei 
pe ramură în întrecerea socialistă. în 
acest an sarcinile, ca si realizările 
muncii sînt superioare anilor prece
dents Planul pe 9 luni a fost înde
plinit cu 14 zile mai devreme, reali- 
zîndu-se în această perioadă o 
producție suplimentară de 16.4 mili
oane lei. iar pînă la finele anului — 
de 20.9 milioane lei. adică mult supe
rioare angajamentului îmbunătățit.

Cum au evoluat realizările colec
tivului. compara
tiv cu anul de 
bază 1975, cînd 
întreprinderea a 
lucrat la întreaga 
capacitate pentru 
această etapă 7 în 
acest an. de pil
dă.

Producția glo
bală crește' cu 
41,4 la sută 
față de 1975, 
productivitatea 
muncii cu 39,4 
la sută, 'în 
timp ce nu
mărul angaja- 
ților a sporit 
cu numai 1,3 
la sută. Pen
tru volumul de 
producție echi
valent acestui 
an, dacă s-ar 
realiza în con
dițiile de pro
ductivitate din 
1975, ar mai fi 
nevoie de încă 
circa 800 de 
angajați, față 
de aceeași pe
rioadă. în 
acest an volumul beneficiilor s-a 
dublat, iar cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă au scăzut cu 
168 lei.

Și aceasta, în condițiile unui înalt 
grad de înnoire și modernizare a pro
duselor. Printre altele. în acest an au 
fost introduse în fabricație produse 
care îmbogățesc profilul unității, cum 
ar fi utilaj chimic, utilai rutier, con
strucții metalice s.a. în ceea ce pri
vește eforturile pentru ridicarea ca
lității producției, amintim că volu
mul rebuturilor a fost redus cu 70 
la sută, cu 90 la sută refuzurile pen
tru calitate si cu 35 la sută cheltuie
lile cu remedierile Ja beneficiari, fată 
de aceeași perioadă a anului prece
dent.

Muncind disciplinat, folosind bine 
orele, minutele, colectivul a obtinut 
si alte realizări de valoare :

Indicele de utilizare a fondului 
de timp ai muncitorilor a cres
cut la 96,2 la sută, față de 94,3 
la sută in anii trecuti. iar cel 
al mașinilor si utilajelor la 86,1 
la sută, din care cel al mașini
lor din secțiile productive la 
88,9 la sută față de 74,1 la sută 
în 1975. Absențele nemotivate și 
învoirile au scăzut de circa 5 
ori. Constatăm că putini munci
tori se află sub norme, doar 
66 de oameni, și aceștia în for
mare, adică circa 6 la sută din

numărul celor ce lucrează in 
acord, față de 208 în 1976, adică 
18 la sută, și 265 în 1975, adică 
23 la sută.

Cifrele si datele de mai sus de
monstrează. cu putere de exemplu, 
că in sinul colectivului de muncitori 
de la cazane mici și arzătoare din 
Cluj-Napoca s-au produs un puternic 
salt calitativ, o evoluție pozitivă de 
cristalizare si disciplinare a formați
ilor de lucru, de înțelegere mai pro
fundă a sarcinilor si responsabilități" 
lor ce-i revin. Preocuparea nentru 
ridicarea continuă a gradului de cali
ficare profesională, de împrospătare 
continuă a cunoștințelor tehnice, a 
avut si are un rol hotărîtor mai ales

niști si restul utecisti. El a zîmbit. 
„Dacă ne întrebați anul trecut aveam 
ce răspunde. Chiar deunăzi, cînd am 
intrat în majorarea retribuției, am 
discutat că dacă nu ne-am face pe 
deplin datoria în producție. dacă 
oamenii muncii n-ar produce mai 
mult si mai ieftin, n-ar exista re
surse de creștere a veniturilor. în
demnurile secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe această linie le-am în
țeles cu toții".

în acțiunea de punere in aplicare a 
programelor suplimentare de creștere 
a Productivi, la nivelul cerințelor puse 
de primul congres al consiliilor oame
nilor muncii, si a productivității mun
cii. de introducere a progresului teh

- Cum ați reușit să depășiți sarcinile de plan ?

-PRIN GENERALIZAREA ACORDDLDI GLOBAL 
PlRGHIE A ÎNTĂRIRII ORDINII $1 DISCIPLINEI 
...si irâ deplasarea centralei de greutate al activitate 
teleanhr si specialiștilor hi halele de prodectie

pentru un colectiv asa de tînăr. Si în 
prezent funcționează cursuri de cali
ficare de gradele I și II pentru ope
ratori și sudori, frecventate de peste 
250 de muncitori.

. Cit privește conștiința muncitoreas
că. atitudinea revoluționară fată de 
muncă, ea este puternic influențată 
de munca politică, desfășurată de or
ganizațiile de partid din secții si a- 
teliere. de cele de tineret.

Peste tot. referindu-ne la propagan
da vizuală, vezi îndemnuri, calcula 
concrete, asupra a ceea ce înseamnă 
irosirea unui minut, a unei ore, pier
derea unui kilogram de metal sau 
kilowat de energie electrică. Gaze
tele de perete si cele satirice sint ac
tive si mai ales combative, neiertă
toare cu cei ce se abat de la discipli- 
nă. „Cît întîrziați sau absenți ne- 
motivati aveți astăzi". îl întrebăm pe 
loan Urdă, șeful unei echipe 
de cazangii. „Nimeni nu întîr- 
zie, nimeni nu lipsește nemotivat, 
întregul efectiv este prezent la lu
cru. Noi lucrăm în acord global, o- 
brazul fiecăruia e obrazul colectivu
lui. Fiecare formație ține la onoarea 
ei. Și apoi lipsa unuia din formație 
se resfringe asupra cistigului tuturor, 
astfel că cel în cauză vine în con
flict cu colectivul". Aceeași întrebare 
am adresat-o si lui Miron Rusu. șeful 
unei formații de debitare formată din 
19 muncitori, din care 4 sînt comu

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)
tă a pieselor turnate. în cîteva se
cunde această instalație putea e- 
fectua operațiunea de dezbatere, 
fără cel mai mic efort fizic din par
tea muncitorului. Productivitatea 
muncii, bineînțeles, putea fi de ci- 
teva ori mai mare. Reține atenția și 
un alt aspect. Este evident că între
prinderea a solicitat, a primit și a 
folosit fonduri importante pentru 
mecanizarea acestei lucrări. Ce nece
sita un mare consum de muncă fi
zică — dovada, chiar agregatul des
pre care vorbeam, aflat în preajma 
noastră — pentru ca apoi aceasta 
să stea luni în șir ...uitîndu-i-se ros
tul.

Dincolo de aspectele sale strict 
particulare, cazul amintit reprezintă 
o concludentă si nedorită demonstra
ție a ceea ce înseamnă lipsă de re
ceptivitate la nou, la promovarea 
progresului tehnic. Pierderea este 
dublă : pe de o parte prin nefunc- 
tionarea utilajelor noi construite în- 
tirzie recuperarea efortului financiar 
al statului ; pe de altă parte, în
treprinderea nu valorifică o impor
tantă sursă de creștere a producti
vității muncii si a eficientei în ge
neral. tolerînd cu fiecare zi risipa 
de muncă fizică. Analizînd mai atent 
asemenea stări de lucruri. întîlnite 
din păcate și în alte unități, ajun
gem la concluzia că doza de comodi
tate, „tradiționalismul" în materie 
de tehnică și tehnologie, modul în
gust de a vedea și pune problemele 
și-a lăsat o vizibilă amprentă asu
pra efortului de promovare efectivă 
si eficientă a mecanizării si automa
tizării. A lucra după principiul și 
cu scuza că „așa s-a mai lucrat !“, 
chiar dacă viata oferă alternative 
net superioare, trădează în plin cin
cinal al revoluției tehnico-știintifice 
o coriceptie nu numai păgubitoare, 
ci și apolitică.

Iată deci rațiunea profundă pen
tru care efortul de modernizare a 
dotării tehnice din întreprinderi tre
buie să se desfășoare concomitent 
cu efortul de organizare. Acolo unde 
o asemenea corelație este neglijată, 
efortul de modernizare a producției 
iși pierde obiectul, conținutul. Cazul 
întîlnit la o întreprindere producă
toare de utilaj chimic este elocvent 
în acest sens. Cu justificată mîndrie, 
directorul unității ne vorbea despre 
o recentă reușită tehnică. In speță, 
e vorba de realizarea a două Insta
lații de sudură automată. Ce foloa
se aduc, după calculele hîrtiei, aces
te instalații ? Foarte pe scurt, p du
blare a productivității muncii și. fapt 
extrem de important, permit execu
tarea unor suduri de cea mai bună 
calitate. Dar la fata locului consta
tăm cu stupoare că nici una din cele 
două instalații nu funcționa. „Știți, 
de vină este programarea producți
ei. care nu reușește să asigure în 
permanentă subansamble pentru su
dura automată". Da. într-adevăr. ,.de 
vină este programarea", dar. înain
te de toate, văzută ca rezultantă a 
scăzutului spirit gospodăresc si orga
nizării interne defectuoase a pro
ducției. Nu e greu de bănuit că in
troducerea celor două instalații pre
supunea nu numai o regindire a 
programării producției, ci și a orga

nizării fluxurilor tehnologice. Lu
crurile' au fost abordate fractional 
iar în locul unei organizări științi
fice a producției. în ansamblu, s-a 
recurs la improvizații.

Practica a arătat că,* de regulă, 
prin extinderea gradului de meca
nizare. automatizare si cibernetizare, 
se ajunge la o disponibilitate de for
ță de muncă, care eliberată de mun
ca fizică sau de activitățile nepro
ductive poate fi valorificată mai bi
ne in interesul societății. Firește, 
nu se pune și nici nu se poate pune 
problema unei disponibilități absolu
te. știut fiind faptul că societatea 
noastră asigură de lucru fiecărui ce
tățean, dreptul la muncă fiind con
sfințit prin Constituția tării. Cu- atît 
mai mult se impune ca organizarea 
internă a producției să fie mereu 
„pe fază" în acțiunea de moderniza
re a producției, solutionînd prompt 
și cu parametri optimi problemele 
referitoare la mai buna folosire a 
forței de muncă In condițiile auto
matizării. O deosebită importantă, in 
acest sens, are stabilirea unui raport 
cit mai’ judicios între personalul 
productiv si neproductiv, funcționă
resc. în strînsă corelare cu cerințele 
reale ale producției, cu măsurile ce 
trebuie stăruitor aplicate pe linia 
mecanizării, automatizării si, ciber- 
netizării, raționalizării muncii în 
compartimentele administrative. Cit 
sint de anacronice. în lumina aces
tor exigente, situațiile întîlnite în 
unele întreprinderi. în care. așa 
cum arăta secretarul general al par
tidului nostru, s-au introdus calcu
latoare, menite să sporească eficien
ta muncii de conducere si să reducă 
personalul funcționăresc, dar nimeni 
nu s-a atins de structura veche a 
organizării ; toti cei care lucrau îna
inte după un anumit tipic muncesc 
și acum la fel. ba chiar au mai pri
mit și „ajutoare". în sensul supli
mentării personalului care deserveș
te calculatoarele. Evident, o aseme
nea abordare a mecanizării și ciber- 
netizării este un anacronism, iar a- 
vantajele sale sint inexistente. Dim
potrivă... în alte unități se merge 
pînă acolo incit sint refuzate înseși 
avantajele incontestabile ale ciber- 
netizării,. păstrîndu-se metodele 0- 
bișnuite de muncă, „cu creionul și 
hirtia". din simpla teamă de a nu 
avea „bătaie de cap" cu... redistri
buirea personalului.

Ne-am propus, prin Programul 
partidului, ca într-o perioadă relativ 
scurtă să ne apropiem din punct de 
vedere al dezvoltării economice de 
țările avansate, să asigurăm crește
rea necontenită a nivelului de trai. 
Și, în acest sens, eforturile materi
ale sînt considerabile in cincinalul 
revoluției tehnico-științifice. Ele tre
buie să fie însoțite de eforturi și 
mai susținute nentru ridicarea con
științei. Credem în știință. credem 
în progresul tehnic, dar puterea lor 
adevărată depinde de om. De felul 
cum muncește, cum iși face datoria 
fiecare la locul său de muncă. Să 
facem, așadar, totul pentru ca în 
fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă, zestrea tehnică din ce în 
ce mai modernă de care dispunem 
s-o folosim din plin, spre binele 
nostru, spre binele tării, al tuturor.

nic — am reținut de la inginerul-șef 
al întreprinderii, tovarășul Laurentiu 
Câpușan — au fost finalizate citeva 
acțiuni de mare eficientă. Printre al
tele au fost revizuite toate fluxurile 
de fabricație în vederea eliminării 
„strangulăi-ilor". în acest scop au fost 
acoperite cu mașini, utilaje si meca
nisme circa 2 400 mo spatii disponi
bile. pentru toate cele trei schimburi, 
înlăturindu-se întreruperile în fabri
cație sau încetinirile. S-au executat, 
pe bază de proiecte proprii, S.D.V.-uri 
pentru produsele de serie mijlocie, au 
fost dotate cu masini-unelte atelierele 
de debitare. în ce privește întărirea 
în continuare a disciplinei muncii au 
fost refăcute toate „fișele posturilor", 
în care sînt descrise locurile de mun
că si sarcinile celor ce ocupă aceste 
posturi, incit nimeni să nu aibă mo
tive să facă altceva decît ceea ce in
tră în atribuțiile sale. Generalizarea 
acidului global, includerea in acest 
sistem si a auxiliarilor legați de for
mațiile de lucru au întărit spiritul de 
echipă. Munca de rutină, cum ar fi : 
întocmirea bonurilor de materiale, a 
centralizatoarelor s.a„ care ar fi ne
cesitat personal funcționăresc, a fost 
trecută- în seama calculatoarelor, in 
cadrul colaborării cu Centrul terito
rial de calcul din Cluj-Napoca. Nu ne 
declarăm nici pe departe mulțumiți 
de ceea ce am făcut pe această linie, 
astfel că acțiunea continuă, a precizat 
inginerul-șef.

Recent. în zilele cînd am urmărit 
modul cum este utilizată forța de 
muncă în această întreprindere, de fie
care dată, cadrele din compartimente
le de proiectare, producție si tehnolo
gie erau în secții si ateliere, acordînd 
asistentă tehnică la fata locului. Aflăm 
de la tovarășul Constantin Pop. locții
tor al secretarului comitetului de par
tid. că «xistă o hotărîre a consiliului 
oamenilor muncii, care obligă, ca di
mineața. timp de trei ore. aceste cadre 
să-și desfășoare activitatea în pro
ducție, să rezolve toate problemele 
legate de buna desfășurare a proce

sului de producție si numai dună a- 
ceea să-si rezolve problemele în bi
rouri. Pe tovarășul inginer Iosif 
Pardi. directorul întreprinderii, l-am 
întilnit in atelierul numărul 4 anali
zînd modul în care a fost lansat în 
fabricație un nou utilaj pentru indus
tria chimică, apoi s-a oprit să vadă 
cum se aplică sistemul de sudură au
tomată cu o instalație realizată in uni
tate. cuplată cu un aparat livrat de 
întreprinderea „Electrotimis" si care 
împreună asigură o înaltă producti
vitate. Apoi a controlat felul în care 
au fost rezolvate de către șefii de 
compartimente, la fata locului, pro
blemele ridicate în ziua precedentă. 
S-a întors în birou numai nentru 
semnarea actelor de bancă si apoi a 

mers pe șantierul 
de dezvoltare a 
întreprinderii și 
pe cel de .con
strucție a combi
natului de utilaj 
greu, investiție 
patronată de uni
tate. „Așa cum 
sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea cu 
activul din dome
niul educației și 
propagandei. un 
director nu are ce 
căuta in birou, el 
trebuie să se afle 
mereu în mijlocul 
oamenilor, să re
zolve problemele 
în strînsă conlu
crare cu ei. Pot 
spune din expe
riență că fără un 
contact permanent 
cu locurile de 
muncă, n-am fi 
putut obține re
zultatele de acum. 
Cu oamenii ne-am 
sfătuit, cînd am 
primit sarcina să 
fabricăm un mare 

volum de construcții metalice, 
pant.ru care nu aveam nici profil si 
nici experiență. Dar am găsit munci
tori care au lucrat în astfel de uni
tăți si ne-au aiutat să amenajăm o 
instalație simplă si să le realizăm". 
Tovarășul director ne-a arătat calen
darul său de lucru, foarte încărcat cu 
sarcini de teren, cele administrative 
fiind rezervate după-amiezelor și se
rilor.

în fața colectivului de la cazane 
mici si arzătoare din Clui-Napoca 
stau sarcini mari în anul viitor ce 
vor trebui realizate cu același efectiv 
de muncitori.

Producția crește cu 25 la sută 
fată de acest an, exportul cu 57 
Ia sută, în condițiile introdu
cerii în fabricație a unor noi 
produse, printre carp și utilaje 
pentru metalurgic. Aceasta în
seamnă că întregul spor dc pro
ducție va trebui realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii cu aproape 30 la sută.

De ne acum se fac intense pregă
tiri tehnice si organizatorice. întrea
ga producție a anului viitor a fost 
contractată, defalcată pe luni si tri
mestre. Se aplică prevederile planu
lui de măsuri adoptat de adunarea 
generală, s-a intervenit la centrala de 
resort nentru clarificarea din timp a 
unor probleme de corelări si aprovi
zionări. Ne bizuim — preciza directo
rul. în încheierea discuției — pe un 
colectiv tinăr. dar foarte serios. Ran
damentul muncii muncitorilor depin
de de noi. de cadrele tehnice. Cum 
vom organiza munca, asa vor fi si re
zultatele. Și în această privință, a or
ganizării. a introducerii progresului 
tehnic, ne-au mai rămas multe de 
făcut. Deci, n-as vrea să se înțeleagă 
că în unitatea noastră n-ar mai fi 
loc de mai bine I

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Căutînd să-si organizeze activita
tea în spiritul exigențelor formulate 
de Congresul al Xl-lea. care a subli
niat necesitatea imprimării unui ca
racter concret, dinamic si operativ 
muncii de partid, organizația jude
țeană de partid Neamț a luat un sir 
de măsuri menite să determine 
plasarea centrului de greutate al 
activității organelor si organizațiilor 
de partid din județ in mijlocul co
lectivelor de muncă. în acest sens 
am înțeles si ne-am însușit insuflc- 
titorul îndemn adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, la cele două 
recente consfătuiri de la Comitetul 
Central al partidului, prin care »e 
cere din nou. stăruitor, să rezolvăm 
toate problemele in strînsă legătură 
cu masele de oameni ai muncii, să 
asigurăm, ne baza cunoașterii apro
fundate a realităților, o conducere 
științifică, dinamică a întregii activi
tăți economico-sociale.

Orientind activitatea politico-or- 
ganizatorică si cultural-educativâ a 
tuturor organelor si organizațiilor de 
partid din județ către obiectivul 
fundamental de a se obține la sflr- 
șitul actualului cincinal o producție 
globală industrială suplimentară de 
5,7 miliarde de lei, comitetul jude
țean de partid se străduiește să sta
tornicească la fiecare loc de muncă 
un climat de responsabilitate si de 
intransigentă comunistă. Combătin- 
du-se atitudinea de automultumire 
— sub orice formă s-ar manifesta — 
cerem ca organele de partid, colec
tivele de muncă — să-si evalueze cu 
exigentă propriile resurse, urmărind 
nu atit nivelul de la care s-a por
nit si unde s-a ajuns, ci mai ales 
cotele maxime spre care aspirăm. 
Tocmai de aceea avem In vedere ca 
încă din faza de planificare a muncii 
să se pornească de la o cunoaștere 
temeinică a realităților nentru a des
coperi rezervele, a fructifica expe
riența înaintată, a preveni si a eli
mina. la timp, neajunsurile.

Desigur, formele si mijloacele de 
cunoaștere a realităților vieții sînt 
numeroase, extrem de diversificate — 
începind de la informarea operativă, 
deplasarea sistematică pe teren, dis
cuțiile de la om la om. analizele la 
fata locului si pînă la anchetele so
ciale si socio-profesionale. Dar. ori
cum s-ar numi un mijloc sau altul 
de cunoaștere a realităților, pentru 
organizația noastră județeană de 
partid un lucru este limpede : viața, 
realitățile pot fi cunoscute exact — 
cu luminile si umbrele lor — numai 
trăind si muncind in mijlocul oame
nilor.

Zilele trecute, de pildă, județul 
nostru a atins cota unei jumătăți de

miliard de lei producție globală in
dustrială suplimentară. Se înțelege, 
la obținerea unui asemenea succes 
au concurat mai multi factori. între 
care folosirea judicioasă a capacită
ților de producție, a utilajelor și 
timpului de lucru. întărirea discipli
nei sub toate aspectele, gospodărirea 
cu grijă a materiilor prime, a ener
giei si combustibilului etc. Dar, ceea 
ce a dinamizat acești factori de or
din tehnic a fost tocmai acțiunea

utilaj chimic Ploiești

1000 tone 
metal economisit

Dintr-un bilanț încheiat la fi
nele a trei trimestre din acest 
an. metalul economisit de co
lectivele fabricii de utilaj com
plex și sectorului de fabricație 
Sud de la întreprinderea de uti
laj chimic Ploiești se ridică la 
aproape 1 000 tone.

Cum s-a acționat aici pentru 
a se obține asemenea rezultate 
meritorii ? După cum am fost 
informați de ing. Gheorghe Leo- 
veanu. din compartimentul de 
pregătire a tehnologiilor de fa
bricație. încă de la începutul 
anului, pe baza unei largi con
sultări a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din secții și 
ateliere s-a stabilit un plan de 
măsuri pentru o cit mai rațio
nală folosire a fiecărei bucăți 
de tablă sau metal. în primul 
rînd s-a pornit de la moderni
zarea unor ansamble și suban
samble ale diferitelor utilaje, 
care pe lingă stabilirea unor pa
rametri calitativi superiori s-a 
concretizat și in economii de 
metal de circa 150 tone. La 
aceste eforturi făcute în sec
toarele de concepție s-au adău
gat gîndirea și acțiunea tehno
logilor proiectant!, Et au reali
zat scule, dispozitive, verifica
toare mai funcționale, dar Ou o 
greutate mai mică. Numai prin 
schimbarea structurii de fabri
cație a dispozitivelor de calibrat 
și rigidizat corpurile sferice co
lectivul condus de inginerul Du
mitru Magia, de pildă, a obtinut 
o economie de 80 tone metal. Un 
meriț deosebit îl are și echipa 
condusă de inginerul Sorin Că- 
lărașu, care a acționat în per
fecționarea unor tehnologii de 
sudură. Astfel a fost înlocuită 
sudura manuală cu cea auto
mată la camerele de distribuție, 
la capacele portante, la racor
duri.

Tovarășul Ștefan Nan. secre
tarul comitetului de partid al 
întreprinderii, releva că acțiu
nea de economisire a metalului 
a înregistrat rezultate deosebite 
în sectorul debitare centralizată. 
„Aici spunea el — toate echi
pele de sub conducerea ingine
rului Cornel Iancu și a tehni
cianului Nicolae Anghel sînt an
gajate într-o entuziastă între
cere pentru a nu pierde nici cel 
mai mic capăt de bară sau bu
cată de tablă. Se folosesc siste
mele de croire combinată". 
(Constantin Căpraru).

Prestigioase manifestări 
economice internaționale 
Amănunte despre „TEHNOEXPO11, „TIBCO“ 

și „SALONUL INTERNATIONAL AL CHIMIEI"
La sfîrsitul acestei săptămini. la 

Complexul expozitional de la Piața 
Scinteii, iși vor deschide porțile trei 
manifestări eoonomice : ediția a 
Il-a a Expoziției tehnice Internatio
nale — TEHNOEXPO. ediția a IV-a 
a Tîrgului international TIBCO. 
în cadrul căruia este organizat in 
premieră Salonul international al 
chimiei. Fiecare din aceste manifes
tări îsi are profilul său distinct. Ast
fel. TEHNOEXPO este specializată 
pentru echipamente, mașini, utilaje 
si accesorii pentru silvicultură și in
dustrializarea lemnu
lui, agricultură si in
dustria alimentară, 
pentru transporturi și 
industria .materialelor 
de construcții, fabri
carea ambalajelor, e- 
chipamente de labora
tor. cercetare si pro
ducție destinate agri
culturii și industriei 
alimentare. în cadrul 
TIBCO vor fi expuse 
mașini, utilaje si in
stalații pentru toate 
subramurile industriei 
ușoare, mobilier, uti
laje si accesorii pentru hoteluri, res
taurante. unități sanitare si de in- 
vătămînt. aoarataie si instrumente 
pentru medicina umană si veteri
nară. precum si o gamă largă de bu
nuri de consum industriale si agro- 
alimentare.«Cit privește Salonul in
ternațional al chimiei exponatele 
prezentate în cadrul acestuia sînt 
mașini, echipamente si instalații 
complexe pentru industria' chimică, 
a maselor plastice și cauciucului, 
aparatai de măsură, reglare si con
trol. destinate cercetării științifice, 
materii prime si produse chimice si 
petrochimice, farmaceutice si cosme
tice. articole tehnice si menajere din 
cauciuc, mase plastice, ambalaje.

Prin desfășurarea acestor manifes
tări expoziționale, capitala țării 
noastre devine, din nou. un loc de 
întilnire pentru reprezentanții tehni
cii mondiale, nentru specialiștii si 
comerciantii interesați in schimbul 
de mărfuri reciproc avantajoase, ca 
o expresie a dezvoltării continue a 
cooperării si colaborării internațio
nale. Interesul larg nentru actualele 
ediții ale TEHNOEXPO. TIBCO si 
Salonul international al chimiei este 
ilustrat de prezența la București a 
aproape 700 de firme din România si

alte 25 de țări din Europa. Asia. 
Africa si cele două Americi. care îsi • 
vor înfățișa produsele pe o supra
față expozitională insumînd 54 mii 
mp, în 18 pavilioane și platformele 
exterioare aferente. Alături de tara 
noastră. în cadrul unor pavilioane 
oficiale vor expune Austria. Bulga
ria. Cehoslovacia. Columbia. Dane
marca. Republica Democrată Germa
nă. Republica Federală Germania. 
Israel. Italia. Iugoslavia. Libia (pre
zentă pentru prima dată). Marea 
Britanie, Polonia. Portugalia. S.U.A..

Ungaria, Uniunea So
vietică. Cu firme In
dividuale și colective 
vor fi prezente, de a- 
semenea, Belgia, Ci
pru, Elveția, Franța, 
Grecia, Japonia și 
Suedia.

Această participare 
numeroasă reflectă cu 
pregnanță politica par
tidului și statului nos
tru, voința României 
socialiste de amplifi
care a relațiilor eco
nomice cu celelalte 
state, in interesul dez

voltării tuturor popoarelor. Tot
odată, se relevă capacitatea în con
tinuă creștere a industriei noas
tre de a participa activ la circui
tul mondial de valori materiale. 
Principalul expozant, pe o supra
față de 30 mii m p, cu numeroase 
produse prezentate în premieră, este, 
firesc, tara noastră. Vizitatorii, spe
cialiștii si oamenii de afaceri vor 
putea aprecia noua gamă de trac
toare agricole cu puteri ■ între 35 
Si 360 CP. tractorul cu șenile 
pentru construcții de 180-CP, com
bina autopropulsată pentru tere
nuri accidentate realizate de în
treprinderile specializate din tara 
noastră. De asemenea, în standurile 
Salonului international al chimiei nu 
vor lipsi produsele farmaceutice si 
cosmetice medaliate cu aur la tirgu- 
rile de la Bratislava. Zagreb si 
Leipzig. Trebuie reținut faptul că 
larga varietate a exponatelor, la 
nivelul tehnicii contemporane. în
dreptățește convingerea că apropia
tele manifestări economice interna
ționale găzduite de Capitală vor 
contribui la dezvoltarea, amniificarea 
și diversificarea schimburilor de 
mărfuri, a cooperării economice in
ternaționale.

Dan CONSTANTIN

La Complexul expozițional de la Piața Scinteii se fac ultimele pregătiri

„din mers", planurile de muncă, prin 
completarea lor cu noi măsuri si ac
țiuni concrete care, în final, au con
dus la transformarea inițiativei res
pective într-un bun al întregului co
lectiv. în prezent. Ia nivelul com
binatului se lucrează în trei schim
buri pe lună cu materii prime eco
nomisite.

în același mod au abordat multe 
din organizațiile noastre de partid 
si sarcinile privind creșterea supli-

mis cunoașterea exactă, de la sursă, 
a situației, rezolvarea concretă a 
unui sir de probleme privind îmbu
nătățirea activității în domeniile res
pective.

Informarea de partid, audiențele, 
scrisorile oamenilor muncii consti
tuie alte mijloace operative și efi
ciente de cunoaștere profundă și 
exactă a anumitor stări de lucruri ; 
ele ne aiută să luăm măsuri pentru 
îndreptarea unor stări de lucruri ne-
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locu! permanent de muncă al aci

Eficiența actului de conducere
depinde nemijlocit de cunoașterea 

aprofundată a realităților
promptă a organelor si organizațiilor 
de partid din întreprinderile indus
triale pentru depistarea resurselor 
fiecărui loc de muncă si operati
vitatea cu care aceste resurse au 
fost atrase in circuitul productiv. 
Comitetul de partid de la Combina
tul de fire si fibre sintetice din Să- 
vinești, spre exemplu, analjzind in 
lumina indicațiilor date de condu
cerea partidului, posibilitățile de re
ducere a consumurilor specifice, ce
rința de a duce o luptă hotărîtă îm
potriva risipei de orice fel a ma
nifestat receptivitate, stimulind și 
generalizînd cu operativitate în toate 
secțiile productive inițiativa comu
niștilor din sectorul melană. care 
si-au propus să lucreze un schimb 
pe lună cu materii prime economi
site. în acest scop, fiecare organiza
ție de partid din marele combinat a 
fost ajutată să-si îmbunătățească,

mentară a productivității muncii. 
Studiile întreprinse, consultarea lar
gă a oamenilor ca formă eficientă de 
cunoaștere a realităților, înfăptuirea 
cu promptitudine a propunerilor lor 
au ca efect practic depășirea pro
ductivității muncii planificate în 
aceste unități cu 3—8 la sută. De 
asemenea, controalele complexe ini
tiate in ultimul timp de către comi
tetul județean de partid privind pro
bleme de stringentă actualitate — 
cum ar fi buna aprovizionare și 
servire a populației, asigurarea asis
tentei sanitare, legarea procesului in- 
structiv-educativ al elevilor de prac
tica productivă, .dezvoltarea creativi 
tehnice originale si altele — au per-

coresnunzătoare. înlăturarea sau pre
venirea unor greșeli. Bunăoară, mai 
multi comuniști din localitatea Ghe- 
răiesti au adresat comitetului jude
țean de partid o scrisoare prin care 
făceau cunoscut că în activitatea coo
perativei agricole se fac simtite se
rioase carențe si că secretarul comi
tetului comunal de partid nu dove
dește receptivitate fată de propu
nerile oamenilor muncii. Pe loc a fost 
organizat un control complex în 
această comună ; brigada nu a părăsit 
aooi localitatea pînă nu au fost gă
site soluțiile concrete de înlăturare a 
tuturor neajunsurilor, de îmbunătăți
re a muncii de partid, a întregii ac
tivități economico-sociale.

Judecind lucrurile prin prisma au- 
toexigentei comuniste trebuie să 
spunem că mai avem încă multe de 
făcut pentru ca toate organizațiile de 
partid, cadrele de partid si de stat

toti comuniștii să înțeleagă mat bine 
atribuțiile, rolul lor. De regulă, si in 
județul nostru, pe baza planurilor 
săptăminale. activiștii de partid si ai 
organizațiilor de masă se află oe te
ren cel puțin două-treiml din tim
pul lor de muncă. Dar nu de pu
ține ori s-a putut constata că multi 
dintre ei se opresc de obicei la ni
velul conducerilor de unități.

Contactul direct cu oamenii ne-a 
ajutat să remarcăm faptul că în 
unele unităti economice, cum ar fi întreprinderea „Reconstrucția", în
treprinderea mecanică „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț, conducătorii aces
tora privesc încă unilateral, simplist 
— am putea spune printr-o optică 
tehnicistă — probleme ale actualului 
cincinal în evoluția viitoare a județu
lui. scăpînd din vedere faptul că 
această perioadă este. în aceeași mă
sură. si un cincinal al revoluției în 
conștiințe, al formării omului nou. La 
aceste cadre se poate ușor observa 
tendința de a se distanta de oameni, 
de a conduce activitatea orin telefon, 
de a nu purta un dialog viu cu 
comuniștii și, în multe cazuri, de 
a-și rezuma activitatea „educativă" 
la folosirea excesivă, uneori abuzivă, 
a măsurilor administrative.

Preocupîndu-se pentru depistarea 
operativă a unor asemenea stări de 
lucruri, biroul și secretariatul comi
tetului județean de partid iși reeva
luează mereu cu exigență posibili
tățile de a preveni asemenea feno
mene, de a determina la toate ni
velurile o îmbunătățire substanțială 
a muncii, d6 cunoaștere profundă a 
realităților vieții. In lumina sar
cinilor izvorite din expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
fost întreprinse acțiuni organizato
rice și politico-educative menite să 
ajute la dinamizarea întregii munci 
de partid în sprijinul înfăptuirii sar
cinilor economice. Este vorba, intre 
altele, de o repartizare mai ju
dicioasă a forțelor politice, în con
cordanță cu cerințele impuse de 
viață, de sporirea exigenței și îndru
marea tuturor cadrelbr pentru a se 
integra organic în mijlocul oamenilor, 
pentru a statornici un dialog viu 
si permanent cu masele celor ce 
muncesc. Avem convingerea că ■ nu
mai actionînd astfel vom întări con
tinuu rolul de conducător politic al 
organelor sl organizațiilor de partid, 
vom asigura înfăptuirea, ne măsura 
exigentelor actuale, a marilor sarcini 
economico-sociale care ne stau in 
fată în actualul cincinal.

Petra ENACHE
secretar al Comitetului |udețean 
Neamț al P.C.R.

pant.ru
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
10 miliarde lei în 1980, au realizat 
sarcinile ce le reveneau în această 
perioadă și au condiții ca pînă la 
sfîrșitul cincinalului să atingă ni
velul stabilit, iar unele chiar să-1 
depășească. Desigur, după cum cu
noașteți, unele dintre aceste ju
dețe trebuie să realizeze în de
cursul acestui cincinal o creștere 
a producției de 5 ori. O asemenea 
dezvoltare uriașă cere eforturi 
mari, atît organizatorice, de pregă
tire a cadrelor, cît și, mai cu sea
mă, o bună organizare și condu
cere a întregii activități. Desigur, 
această creștere economică atrage 
după sine înflorirea multilaterală 
a orașelor, satelor și comunelor. 
De altfel, tocmai ca urmare a dez
voltării mai rapide a economiei, a 
atragerii spre orașe a unei popu
lații mai numeroase, a posibilită
ților suplimentare de care am vor
bit, am stabilit să construim în 
plus 190 000 de apartamente, ceea 
ce înseamnă că, pe cincinal, vom 
realiza un milion de apartamente, 
plus circa 250 000—300 000 locuințe 
construite de cetățeni, cu mijloace 
proprii, îndeosebi la sate și în ora
șele mai mici.

Practic, nu există oraș, comună 
sau sat unde să nu pulseze o in
tensă activitate de construcție, 
unde să nu se ridice obiective in
dustriale, agricole, locuințe, școli, 
spitale, dispensare, cămine cultu
rale, case de cultură. Străbătînd 
țara, poți vedea mii și mii de șan
tiere industriale și sociale care 
demonstrează ritmul viu al dez
voltării țării, procesul accelerat de 
înnoire a tuturor localităților pa
triei noastre.

Putem spune, deci, că ne pre
zentăm la alegerile din 20 noiem
brie cu rezultate bune și în aceste 
sectoare de activitate, în dezvol
tarea orașelor și satelor, atît din 
punct de vedere economic și cul
tural, cît și din punct de vedere al 
condițiilor de viață, noile centre 
orășenești planificate începînd și 
ele să prindă viață. Angajamen
tele asumate la alegerile din mar
tie 1975 în acest domeniu sînt ast
fel, în general,' îndeplinite.

Desigur, din actualul cincinal 
mai avem trei ani ; multe din o- 
biectivele stabilite abia au început, 
iar altele urmează să înceapă în 
anul viitor. Realizarea în întregi
me a celor un milion de aparta
mente, ca și a obiectivelor indus
triale, agricole și sociale planifi
cate necesită eforturi foarte se
rioase. Dar ceea ce am înfăptuit în 
acești doi ani demonstrează cu tă
rie că stă în puterea noastră, a po
porului, de a înfăptui ceea ce 
ne-am propus, de a asigura ca, în 
1980, țara noastră să se situeze la 
un nivel superior de dezvoltare în 
toate domeniile.

Am menționat că în toată a- 
ceastă activitate consiliile populare 
au un rol deosebit. Nu aș putea 
spune însă, că nu mai sînt și lip
suri, că în activitatea consiliilor 
populare nu se mai manifestă 
neajunsuri. Ele ar fi putut și pot 
lucra mai bine, cu rezultate mai 
substanțiale în multe domenii de 
activitate. Nu doresc acum să mă 
refer la problemele economice, am 
vorbit despre acestea, recent și ele 
vor fi din nou pe larg dezbătute La 
Conferința Națională din acest an ; 
fiind însă înaintea alegerilor pen
tru consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale, aș dori să 
mă refer, îndeosebi, la faptul că 
nu toate consiliile populare au a- 
cordat atenția cuvenită realizării 
în cele mai bune condiții a pro
gramului de sistematizare, a lu
crărilor edilitare și a construcției 
de locuințe, atît din punct de ve
dere fizic, al volumului, cît și din 
punct de vedere al calității. Sînt 
încă neajunsuri în felul în care 
consiliile populare se preocupă de 
soluționarea diferitelor probleme 
de viață ale cetățenilor, asigură 
consultarea permanentă și partici
parea tot mai activă a oamenilor 
muncii, a tuturor locuitorilor ora
șelor și satelor la buna gospodă
rire a acestora, la activitatea de 
dezvoltare economică, culturală și 
socială a lor.

Consider că în adunările pentru 
alegeri va trebui să analizăm și să 
dezbatem deschis, în fiecare loca
litate, atît ceea ce s-a făcut bun, 
cît și ceea ce nu s-a realizat sa
tisfăcător. Pe această bază să se 
adopte programe de măsuri con
crete, în raport cu mijloacele de 
care dispune fiecare localitate și 
cu contribuția cetățenilor la reali
zarea diferitelor obiective, îndeo
sebi social-culturale, astfel ca în 
perioada pînă în 1980 să se recu
pereze rămînerile în urmă și să se 
asigure realizarea în întregime a 

sarcinilor și obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea, precum și 
a programelor concrete pentru fie
care județ și localitate.

Desigur, aceasta presupune ca și 
consiliile populare județene — 
care vor trebui să raporteze în 
1980 poporului cum au acționat — 
să-și îmbunătățească activitatea, să 
acorde mai multă atenție felului 
în care consiliile populare orășe
nești și comunale își desfășoară 
munca. Am în vedere și .nece
sitatea ca mijloacele ' atribuite 
județelor să fie repartizate în mod 
echitabil tuturor localităților din 
județ, pentru a nu se mai repeta 
situația de pe timpul fostelor re
giuni, cînd totul se concentra la 
centrul regional, neglijîndu-se ce
lelalte centre. Desigur, există un 
program în această privință care 
trebuie aplicat cu toată răspunde
rea. Mă refer însă mai cu seamă 
la locuințe, la unele obiective so
cial-culturale, chiar și economice, 
a căror repartizare pe localități re

vine consiliului popular județean. 
Iată de ce consider necesar să se 
analizeze cu acest prilej felul în 
care consiliul popular județean asi
gură mijloacele pentru dezvoltarea 
tuturor localităților, a noilor orașe 
care urmează să se creeze pînă în 
1980 și a celor ce se vor crea după 
această dată, conform planului ge
neral de sistematizare a orașelor 
și comunelor. în acest spirit tre
buie să se aducă îmbunătățiri în 
activitatea consiliilor județene, 
repartizîndu-se mijloacele în mod 
echitabil pe teritoriul județelor.

Campania electorală, adunările 
care vor avea loc, să se desfășoare 
pe baza unor programe concrete 
de viitor. în fiecare comună tre
buie să se discute pe baza progra
mului consiliilor populare pentru 
perioada următoare de doi ani și 
jumătate. Discuțiile nu trebuie să 
se reducă la aprecieri generale 
despre ceea ce s-a realizat în an
samblu, pe țară — desigur, tre
buie să se refere și la aceasta ; ele 
trebuie să se axeze însă, în prin
cipal, pe felul cum sînt gospodă
rite orașele sau comunele respec
tive și pe ce își propun viitoarele 
consilii populare să realizeze. în ur
mătorii doi ani și jumătate în lo
calitatea respectivă. Să se stabi
lească mijloacele și căile de înfăp
tuire a programului de activitate 
al fiecărui oraș și al fiecărei co
mune. Acesta este și programul or
ganizației de partid din comuna sau 
orașul respectiv, programul consi
liului Frontului Unității Socialiste 
din fiecare localitate.

Consider că din acest punct de 
vedere nu în suficientă măsură a 
fost pregătită în unele locuri des
fășurarea alegerilor. Desigur, mai 
este timp, dar eu atrag serios a- 
tenția asupra necesității de a se 
lua toate măsurile pentru ca fie
care oraș și comună să ia ca bază 
programul aprobat în consiliul 
Frontului — desigur, și de către 
comitetul de partid — precum și 
mijloacele de care dispun pentru 

dezvoltarea localităților respective. 
Este de înțeles că pe primul plan 
trebuie pusă dezvoltarea economi
că, a industriei și agriculturii. în 
ce privește agricultura, fiecare co
mună are multe de făcut ; am 
realizat lucruri bune, dar sîntem 
încă departe de a spune că am 
pus în valoare toate resursele agri
culturii din România.

Desfășurarea alegerilor trebuie 
să constituie atît un moment de 
analiză, cît și de stabilire a mă
surilor, pe baza programelor con
crete existente, pentru înfăptuirea 
în acest cincinal a orientărilor 
stabilite de partid privind ridica
rea gradului de civilizație a ' fie
cărei localități, fiecărui județ, a 
întregii țări. Este știut că dacă 
nu asigurăm o justă reparti
zare a forțelor de producție, 
ridicarea fiecărei localități, se
produc inevitabil diferențe în
condițiile de viață ale oameni
lor muncii. Nu este suficient ca 
pe ansamblu să obținem un 

ritm bun de dezvoltare, trebuie să 
asigurăm ca aceasta să se reflecte 
în viața fiecărei localități, a tu
turor cetățenilor patriei. Iată de 
ce trebuie bine înțeles că reparti
ția forțelor de producție, dezvol
tarea economică și social-culturală 
a fiecărei localități sînt o condi
ție fundamentală a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Avem pentru aceasta tot ce ne 
trebuie. Desigur, nu doresc să se 
înțeleagă că pînă în 1980 vom so
luționa toate problemele. Vor ră- 
mîne încă multe de făcut și în vii
tor ; dar, dacă vOm realiza ceea 
ce ne-am propus în domeniul eco
nomic, dacă vom construi un mi
lion de apartamente, va fi un lu
cru foarte bun. Spun aceasta pen
tru că în domeniul construcției de 
locuințe au apărut, în primii doi 
ani ai cincinalului, anumite rămî- 
neri în urmă. Nu se pune proble
ma că nu avem fonduri, mijloace 
materiale pentru realizarea volu
mului de locuințe planificat; avem 
asigurat totul. Problema este de a 
organiza bine munca pentru a-1 
înfăptui. Desigur, în acest an, am 
avut greutăți într-un număr des
tul de mare de județe, datorită 
efectelor cutremurului asupra unui 
număr mare de locuințe și unități 
industriale, școli, spitale, pe care 
a trebuit să le reparăm. Dar, cu 
toate acestea, trebuie să luăm mă
suri energice pentru a realiza în 
întregime programul de construc
ții de locuințe și alte așezăminte 
social-culturale — nu mai vorbesc 
de investițiile din industrie și agri
cultură — pentru că numai astfel 
vom crea condiții pentru trecerea 
la o etapă nouă de- dezvoltare în 
cincinalul următor. Consiliile popu
lare au demonstrat că dispun de 
forțe, că sînt în stare să-și îndepli
nească marile sarcini încredințate 
dacă vor acționa în mod organizat, 
prin unirea tuturor eforturilor, vor 
realiza în bune condiții programul 

pe care îl au de îndeplinit în anii 
următori.

S-a desfășurat, 'de asemenea, o 
activitate politică-educativă mai 
susținută. „Cîntarea României" a 
dat un puternic impuls muncii 
creatoare a poporului nostru, a 
dus la apariția de noi talente, a 
pus mai puternic în evidență for
ța de creație manifestată întot
deauna în rîndul poporului nos
tru. Această acțiune a contribuit, 
fără îndoială, la creșterea conștiin
ței și răspunderii oamenilor mun
cii față de întreaga dezvoltare a 
țării.

Formele noi pe care le-am a- 
doptat în organizarea diferitelor 
sectoare de activitate, cadrul or
ganizatoric realizat privind parti- 
C’parea oamenilor muncii la con
ducerea societății, activitatea con
siliilor populare de toate catego- 
rtile asigură lărgirea continuă a 
democrației socialiste. Aceasta 
creează condiții de participare 
tot mai activă a maselor la edi

ficarea societății socialiste, la fău
rirea conștientă' de către popor a 
vieții sale libere, așa cum o do
rește.

în acest cadru doresc să men
ționez că tocmai realizările 
obținute în amplasarea forțelor de 
producție, in dezvoltarea tuturor 
localităților creează condițiile cele 
mai bune pentru o adevărată e- 
galitate din toate punctele de ve
dere intre toți cetățenii, pentru 
manifestarea plenară a oamenilor 
muncii in toate domeniile de ac
tivitate. Ar fi greu să se vorbeas
că de egalitate, de manifestarea 
drepturilor, dacă nu ar fi asigu
rate drepturile elementare — de 
muncă și de viață ale omului. De 
aceea punem un accent deosebit 
pe dezvoltarea forțelor de produc
ție, pe ridicarea fiecărei localități 
orășenești și comunale. în acest 
cadru se evidențiază pregnant și 
justețea politicii naționale a parti
dului nostru de deplină egalitate 
în drepturi între toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate. Dez
voltarea economică și socială a 
tuturor județelor și localităților 
creează baza reală pentru mani
festarea deplinei egalități între oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Formele democra
tice pe care le-am creat a- 
sigură condiții concrete de parti
cipare, în mod organizat, a oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, a întregii societăți. De 
asemenea, am creat și asigurăm 
condiții de participare largă la ac
tivitatea culturală, în învățămînt, 
în artă, în limba pe care cetățenii 
o cunosc mai bine — română, ma
ghiară, germană sau a altor națio
nalități. De altfel, în propunerile 
pentru candidați, atît la orașe cît 
și la sate, se reflectă elocvent a- 
ceastă politică a partidului nostru, 
în Buzău, spre exemplu, toți can- 
didații sînt români, dar în Harghi

ta 88 la sută sînt maghiari și nu
mai 12 la sută români ; această si
tuație se oglindește în mod cores
punzător în propunerile de candi
dați. Am asigurat și vom asigura 
neabătut condiții de participare 
egală la viața socială a tuturor ce
tățenilor patriei noastre, indiferent 
de naționalitate, a întregului nostru 
popor, pentru că, indiferent în ce 
limbă vorbim, reprezentăm un sin
gur popor — poporul socialist al 
României. (Aplauze puternice, în
delungate).

Toți cetățenii se bucură din plin 
de toate drepturile, de toate posi
bilitățile pe care societatea noastră 
reușește să le realizeze la un mo
ment dat. Știm că mai avem multe 
de făcut. înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate — 
pe care ne-am propus, în linii 
mari, să o realizăm pînă în 1990, 
ajungînd la un nivel de dezvoltare 
economico-socială care să asigure 
condiții mult mai bune de viață din 

toate punctele de vedere — nece
sită ca toți cetățenii, fiecare la lo
cul său de muncă, să nu precupe
țească nici un efort pentru a asi
gura ridicarea României socialiste 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție, pentru a-i asigura un loc demn 
în lume, în rîndul națiunilor libere 
și independente. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție participării cetățe
nilor la activitatea consiliilor 
populare din toate localitățile. A- 
ceasta presupune să se acorde mai 
multă atenție alegerii în consiliile 
populare și a unui număr mai 
mare de cetățeni care nu sint 
membri ai partidului nostru. Din 
acest punct de vedere, am atras 
atenția în aceste zile să fie aduse 
unele corecturi la ceea ce s-a fă
cut la județe pînă acum, în sensul 
creșterii numărului de candidați 
pentru deputați în consiliile popu
lare de toate categoriile din rîndu- 
rile cetățenilor care nu sînt mem
bri ai partidului comunist, dar sînt 
membri ai Frontului Unității So
cialiste și, în conformitate cu pre
vederile Constituției și legilor ță
rii, au drepturi depline atît de a 
alege, cît și de a fi aleși. Deci, să 
le creăm condiții nu numai de 
a alege, ci și de a putea candida 
și de a fi aleși în consiliile popu
lare. (Aplauze puternice). Eu acord 
o mare atenție acestei probleme 
pentru că asigurarea condițiilor ca 
un număr mai mare de cetățeni 
nemembri de partid să poată fi 
aleși și să participe la activitatea 
consiliilor populare — așa cum 
trebuie să se întîmple și în alte 
domenii de activitate — întărește 
unitatea întregului nostru popor in 
jurul partidului, a politicii sale, 
asigură înaintarea și mai fermă a 
patriei pe calea socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice).

încă o dată atrag atenția asupra 
necesității de a supune unei ana
lize critice și autocritice activita
tea consiliilor populare. Alegerile, 

campania electorală, trebuie să 
prilejuiască o analiză temeinică a 
activității de pînă acum, dezvă
luirea cu curaj a lipsurilor și ne
ajunsurilor și stabilirea măsurilor 
necesare pentru ca în munca noi
lor consilii ce vor fi alese să nu 
se mai repete deficiențele și greșe
lile manifestate, să obținem o îm
bunătățire substanțială a activității.

Este necesar să acordăm o a- 
tenție mult mai mare întăririi le
găturilor consiliilor populare cu 
masele de cetățeni din fiecare lo
calitate ; întreaga lor activitate să 
se desfășoare în strînsă legătură 
cu cetățenii. Consiliile populare 
trebuie să asigure discutarea pro
blemelor cu cetățenii, găsirea so
luțiilor împreună cu cetățenii, 
creind astfel condițiile necesare ca 
oamenii muncii din fiecare loca
litate să participe la gospodărirea 
și conducerea, la autoconducerea 
localităților respective. Cînd vor
bim de creșterea răspunderii con
siliilor populare, de lărgirea drep- 

tarilor lor, de autoconducere, ne 
reîerim nu numai la organele res
pective, ci și la participarea e- 
fectivă a maselor de cetățeni la 
activitatea din fiecare localitate. 
De altfel, nici nu se poate conce
pe o bună conducere a localită
ților, o întărire a spiritului de au
toconducere fără participarea lar
gă a maselor de oameni ai mun
cii la activitatea din fiecare oraș 
sau comună. Acestor probleme 
trebuie să le acordăm mai mul
tă atenție și să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru înfăptuirea lor 
în viață.

Este evident, că adunările care 
vor avea loc trebuie să prilejuias
că — pe lîngă dezbaterea proble
melor dezvoltării societății noas
tre, a problemelor concrete din 
localitățile respective — și o pre
zentare a activității internaționale 
a partidului, a Frontului Unității 
Socialiste, a statului nostru. Avem 
în vedere că între activitatea de 
construcție socialistă și activitatea 
internațională există o strînsă le
gătură, că acestea se condiționează 
reciproc și că succesele pe care le 
obținem în dezvoltarea patriei 
noastre sînt totodată o contribu
ție importantă la întărirea colabo
rării cu țările socialiste, la creș
terea prestigiului socialismului în 
lume, la întărirea colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, la partici
parea țării noastre la soluționarea 
problemelor complexe ce preocu
pă astăzi omenirea. Așa cum ac
tivitatea internațională, lupta pen
tru o politică de pace, de egalita
te în drepturi, de respect al in
dependenței și suveranității, de 
neamestec în treburile interne, re
nunțare la forță și Ia amenința
rea cu forța, pentru realizarea pe 
planeta noastră a unei lumi mai 
drepte și mai bune — creează pre
mise pentru desfășurarea în con
diții mai bune a activității de con
strucție socialistă în țara noastră.

Iată de ce partidul nostru a ac
ționat și acționează cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea neabă
tută a orientărilor stabilite de Con
gresul al XI-lea privind dezvolta
rea relațiilor cu toate țările so
cialiste, întărirea colaborării cu 
ele, a unității lor, considerînd că 
aceasta corespunde intereselor fie
cărei națiuni socialiste, cauzei so
cialismului, păcii și colaborării in
ternaționale.

Ne preocupăm și acționăm ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
țările în curs de dezvoltare, pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru 
făurirea noii ordini economice in
ternaționale bazate pe egalitate și 
echitate, care să ducă la lichidarea 
moștenirii dominației imperialiste 
și colonialiste, să creeze posibilita
tea dezvoltării mai rapide a țări
lor rămase în urmă, să asigure 
accesul lor larg la cuceririle civi
lizației, ale științei și tehnicii mo
derne, să ducă la dezvoltarea ge
nerală a economiei tuturor state
lor, la stabilitatea economică — 
factor esențial pentru o politică de 
pace și colaborare internațională.

Nu doresc să mă opresc, pe larg, 
la problemele vieții internaționale; 
am vorbit nu demult despre ele. 
Consider, totuși, necesar să mențio
nez că acordăm și vom acorda toa
tă atenția înfăptuirii securității eu
ropene ; dorim ca reuniunea de La 
Belgrad, care a început nu demult, 
să ducă la rezultate cît mai concre
te, deschizind calea înfăptuirii în 
viață a documentelor semnate la 
Helsinki, contribuind la realizarea 
unei colaborări largi, la ridicarea 
diferitelor restricții în colaborarea 
economică și, mai cu seamă, la sta
bilirea unor măsuri concrete de 
dezangajare militară, fără de care 
nu se poate vorbi de securitate și 
pace în Europa și în întreaga 
lume. Sîntem ferm hotărîți să ac
ționăm în spiritul liniei generale 
a partidului nostru pentru realiza
rea acestor obiective, pentru dez
armarea generală.

Vom milita pentru întărirea 
colaborării cu partidele comu
niste,. muncitorești, socialiste, cu 
alte forțe democratice și progre
siste de pretutindeni, avînd convin
gerea că stă în puterea popoarelor, 
a maselor populare să impună o 
politică nouă, democratică, să im
pună pacea pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice).

în încheiere, doresc să exprim 
convingerea că toți membrii Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste vor participa activ 
la întreaga campanie electorală 
pentru alegerile în consiliile popu
lare de la 20 noiembrie, că atît 
consiliile județene, cît și cele oră
șenești și comunale, vor face totul 
pentru a-și orienta activitatea în 
direcțiile stabilite de Consiliul Na
țional, pentru ca alegerile să mar
cheze un moment important în via
ța societății noastre, a orașelor și 
satelor, în dezvoltarea democrației 
socialiste, în asigurarea mersului 
ferm înainte al poporului nostru, 
în înfăptuirea Programului elabo
rat de Congresul al XI-lea al par
tidului. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Doresc, de asemenea, să adresez 
tuturor cetățenilor patriei noastre 
chemarea de a participa activ la 
alegerile de deputați în consiliile 
populare municipale, orășenești și 
comunale, de a desemna candidați 
de deputați în aceste organe pe cei 
mai buni gospodari, oameni entu
ziaști, harnici și pricepuți, animați 
de înaltă răspundere civică, de pa
triotism fierbinte, de hotărîrea de 
a sluji prin toate forțele poporul, 
cauza socialismului și comunismu
lui în România.

Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România, dați votul vostru în ale
gerile de la 20 noiembrie Frontului 
Unității Socialiste, cu deplina con
vingere că votați pentru progresul 
și prosperitatea patriei noastre, 
pentru bunăstarea și fericirea în
tregului popor, pentru cauza păcii, 
destinderii și progresului social în 
lume ! Prin aceasta vă veți mani
festa voința de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a parti
dului, mărețul program adoptat de 
Congresul al XI-lea de edificare pe 
pămîntul României a celei mai 
drepte orînduiri sociale — orîndui- 
rea socialistă și comunistă.

Vă urez dumneavoastră — și rog 
să adresați această urare tuturor 
consiliilor Frontului Unității So
cialiste, tuturor cetățenilor din ju
dețele și localitățile dumneavoastră 
— succes în întreaga activitate, re
zultate tot mai bune în ridicarea 
condițiilor de muncă și viață ale 
tuturor oamenilor muncii, ale în
tregului popor.

Vă doresc multă fericire și 
multă sănătate ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

(Urmare din pag. I)

Consiliului oamenilor 
maghiară.

Ea dezbateri au participat tovară
șii : Constantin Matei, președintele 
Consiliului județean Argeș al F.U.S., 
Maria Costache, membră a Consi
liului Național al Femeilor. Ștefan 
Pavel, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. Galfalvi Zsolt, membru 
al Biroului 
muncii de naționalitate 
Ion Tudor, președintele Consiliului 
județean Constanta al F.U.S., Mar
gareta Kraus, președintele Consiliu
lui orășenesc Codlea al F.U.S. — ju
dețul Brașov, Dumitru Radu Popes
cu. președintele filialei din Cluj-Na- 
poca a Uniunii scriitorilor. Ion Sasu. 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
Carol Dina, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea „23 
August" — București, Iullana Vlăs- 
ceanu, președinta C.A.P. Cărei, ju
dețul Satu Mare, loan Florea, pre
ședintele Consiliului județean Mureș 
al F.U.S., Stan Cazan, maistru la 
întreprinderea de sîrmă din Buzău, 
Iuliu Martini, președintele Consiliu
lui comunal Roșia af F.U.S. — jude
țul Sibiu, Iulian Ploștinaru, președin
tele Consiliului județean Mehedinți 
al F.U.S., Loghin Dineș, președintele 
Consiliului orășenesc Brad al F.U.S.

— județul Hunedoara. Adalbert Cri- 
șan, președintele Consiliului jude
țean Bistrița-Năsăud al F.U.S.. Pe
tru Alb. turnător la întreprinderea 
„înfrățirea" din Oradea. Ștefan Bo- 
boș. președintele Consiliului jude
țean Neamț al F.U.S.

Cei care au luat cuvîntul au rele
vat că alegerile de la 20 noiembrie 
reprezintă un eveniment politic de 
seamă, ele constituind o nouă și 
semnificativă expresie a profundului 
democratism revoluționar ce carac
terizează viața întregii noastre so
cietăți. a participării active și ne
mijlocite a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
la conducerea activității economico- 
sociale, a treburilor obștești, la dez
baterea și soluționarea problemelor, 
la stabilirea și realizarea tuturor ho- 
tărîrilor ce privesc mersul înainte 
al patriei noastre socialiste.

în cursul dezbaterilor s-a sublini
at că pregătirile pentru apropiatele 
alegeri au loc în condițiile unui ma
re avînt creator, ale unei puternice 
mobilizări a maselor pentru îndepli
nirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, ale 
plenarelor Comitetului Central al 
P.C.R., a sarcinilor trasate în expu
nerile recente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru întîmpi- 
narea cu noi succese a Conferinței 
Naționale a P.C.R. și a celei de-a 

XXX-a aniversări a proclamării re
publicii. Au fost prezentate. în acest 
sens, bilanțuri bogate in realizări, 
atît în industrie, agricultură și alte 
ramuri ale economiei naționale, cit 
și pe tărîm social-cultural, precum 
și edilitar-gospodăresc. Totodată, 
s-a apreciat că există încă multe

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste
rezerve pentru a se desfășura o ac
tivitate economico-socială mai efici
entă în vederea îndeplinirii ritmice 
șl depășirii sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă pe anul 1977, creîndu- 
se astfel premisele pentru începerea 
celui de-al treilea an al cincinalului 
cu rezultate superioare în toate do
meniile.

în cadrul dezbaterilor s-a înfățișat 
preocuparea consiliilor Frontului U- 

nitățil Socialiste ca întreaga campa
nie electorală să aibă un caracter 
practic, de lucru, să ducă la reliefa
rea atît a succeselor obținute, cit și 
a neajunsurilor ce mai există, a sar
cinilor imediate și de perspectivă ale 
fiecărei întreprinderi și instituții, ale 
fiecărei localități pentru îndeplinirea 

exemplară a prevederilor stabilite 
prin planul cincinal. S-a subliniat ca, 
în acest spirit, se vor desfășura intîl- 
nirile candidaților cu alegătorii, cele
lalte manifestări inițiate în această 
perioadă, întreaga muncă politico-or- 
ganizatorică, din campania electorală.

Evidențiind contribuția consiliilor 
populare Ia toate marile realizări do- 
bîndite în dezvoltarea generală a ță
rii, în înflorirea economico-socială a 
localităților, vorbitorii au relevat ne
cesitatea perfecționării activității 

consiliilor populare, a metodelor și 
stilului lor de muncă, in vederea 
creșterii și mai puternice a rolului 
lor la mobilizarea activă si efectivă 
a maselor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului.

Pornind de la aceste mari răspun

deri ale consiliilor populare, partici
pant la dezbateri au subliniat ne
cesitatea ca pentru maridatul de de
putat să candideze muncitori, țărani, 
intelectuali, oameni ai muncii care, 
prin activitatea lor de zi cu zi, dau 
dovadă de dăruire și înaltă răspun
dere pentru interesele generale ale 
societății, se bucură de prestigiu, vă
desc o atitudine exemplară, sînt un 
model de comportare la locul de 
muncă, în societate și tn familie, a- 
plică consecvent în viață principiile 

eticii și echității socialiste. S-au re
levat cu satisfacție condițiile create 
în vederea asigurării unei cît mai 
largi reprezentări a cetățenilor prin 
mărirea numărului de circumscripții 
electorale și faptul că în peste 88 la 
sută din acestea vor fi depuse mai 
multe candidaturi pentru un loc de 
deputat, ceea ce reflectă preocuparea 
constantă a partidului și statului 
pentru adîncirea continuă a demo
crației socialiste, pentru participarea 
directă, efectivă a maselor, a între
gului popor, la conducerea vieții eco- 
nomico-sociale.

Vorbitorii au asigurat plenara, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal, că organizațiile pe care le repre
zintă vor face totul pentru ca apro
piatele alegeri de deputați să con
ducă Ia întărirea consiliilor populare, 
la creșterea capacității lor de a mo
biliza mai intens energiile creatoare 
și inițiativa maselor în slujba dez
voltării economico-sociale a fiecărei 
localități, a întregii țări, la sporirea 
avîntului în muncă al tuturor cetă
țenilor, la unirea și mai strînsă a în
tregului popor în jurul partidului, în 
măreața operă de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Plenara a adoptat hotărîrl cores
punzătoare cu privire la problemele 
aflate pe ordinea de zi.

Consiliul National a aprobat, în u- 
nanimitate, Apelul Frontului Unită

ții Socialiste, document care se va da 
publicității.

Ținînd seama de faptul că In orga
nizațiile participante la Frontul Uni
tății Socialiste și în activitatea unor 
tovarăși s-au produs modificări ce 
trebuie să se reflecte în componența 
Consiliului Național al F.U.S., s-au 
adus unele Schimbări în rîndul mem
brilor acestui organ. Totodată, ple
nara a hotărît unele modificări în 
componența Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S.

tn încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul
Ceaușescu,cuvîntarea 
liniată in repetate rinduri 
nice aplauze.

fiind sub- 
cu puter-

Reafirmîndu-și cu căldură senti
mentele de dragoste și stimă față de 
partid, față de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara 
Consiliului Național al F.U.S. a dat 
expresie voinței oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, bărbați și femei, virst- 
nici și tineri, a întregului popor, de 
a transpune în viată, în mod exem
plar, obiectivele actualului cincinal, 
de a înfăptui neabătut hotărîrile 
Congresului al XI-lea al P.C.R., Pro
gramul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
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1PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI PLASTICE

OPȚIUNILE SOCIETĂȚII -
OPȚIUNI ALE ARTISTULUI

în creația teoretică a 
partidului. în expunerile 
tovarășul ui Nicoiae 
Ceausescu — deosebit de 
eiocvente sint. pentru crea
torii de artă și in general 
pentru avîntul creației lite* 
rar-artistice din țara noas
tră, observațiile și recoman
dările prilejuite de vizita
rea expozițiilor de artă 
plastică din faza republica
nă a festivalului „Cintarea 
României1'. Ele definesc, din 
perspectiva creșterilor de 
azi înregistrate de civiliza
ția socialistă, statutul crea
ției și al creatorului de artă, 
stabilind. In lumina Pro
gramului partidului, direc
țiile unei fecunde comuni
cări între creator și reali
tate. intre creator și 
public. Acordînd crea
torului deplină libertate 
de creație și afirmare, 
oferindu-i posibilitatea ne- 
miilocită de cunoaștere a 
realității, a problematicii 
cu care e confruntat in
tr-un anume moment al 
evoluției sale. societatea 
solicită în același timp 
efortul participării artis
tului la îmbogățirea ca
drului material si spiritual 
al existentei noastre. Este 
o relație generatoare de 
atitudini si valori artistice 
demonstrată de opere ne 
care, semnificativ, istoria 
le asază în lumina inte
resului si stimei publice.

Drumul ne care s-au în
făptuit. de-a lungul vre
mii. capodoperele artei 
este marcat de voința par
ticipării. prin actul de 
creație, la existenta obștii. 
Acest adevăr cuprinde în 
sine nu numai constatarea 
motivațiilor succesului sau 
insuccesului unei propu

neri artistice, ci si desem
narea exfențpiară a căilor 
pe care se realizează crea
țiile memorabile, în senti
mentul că cetatea, obștea 
căreia îi abartine au in
vestit opera de artă cu un 
inestimabil credit, moral, 
există un izvor de energie 
care il face ne artist să 
participe, cu patetică dă
ruire. la destinul societății 
sale.

Angajarea creatorului a 
devenit.. în anii construcției 
socialiste în România, o 
realitate ce se referă la ex
plicita tendință a conștiin
țelor artiștilor si. in mod 
egal. la demhitatea ne care 
societatea noastră o acor
dă Operelor de artă fun
damentate pe principiile 
umanismului, ale ridicării 
omului pe trepte superioa
re de civilizație, de exis
tentă spirituală.

Atentia cu care. în 
climatul Bocial-oolitic-cul- 
tural al societății so
cialiste românești. este 
privită problema punerii 
în lumină a numeroaselor și 
diverselor talente din po
por ni se oare semnifica
tivă pentru o orinduire 
ce-si propune afirmarea 
deplină a personalității, 
văzind în «efortul creator 
realizarea exemplară a vo
cației constructive, instau- 
ratoare a valorilor umane.

Exprimind interesul tot 
mai accentuat pentru crea
ția artistică, viata noastră 
culturală va cunoaște o 
nouă manifestare exoozi- 
țională. care. începind cu 
acest an. va avea progra
mul unui salon republican 
deschis, fără iuriu sau alte 
instanțe de natură să afec
teze selecția. Această nonă

formă de- manifestare în 
planul artelor plastice este 
rezultanta indicației tova
rășului Nicoiae Ceausescu ; 
pentru deolina afirmare a 
tuturor forțelor creatoare 
— credem că această ex
poziție trebuie să cuprin
dă lucrările membrilor 
Uniunii artiștilor plastici si 
ale absolvenților institu
telor de artă care au per
spectiva să devină membri 
ai acestei bresle — se pre
vede doar stabilirea numă
rului de lucrări ne care le 
va expune fiecare artist, 
eventual stabilirea unui 
spațiu eeal pe care expo
zanții să-l poată folosi in 
funcție de criterii proprii. 
Este pentru prima dată în 
istoria artei noastre, si do 
fapt în istoria artei uni
versale. cind insusi, statul 
institutionalizează un sa
lon independent. oferind 
creatorilor sansa valorifi
cării integrale, fără nici o 
îngrădire artificioasă a în
zestrării lor. Ceea ce anun
ță această expoziție este 
de fapt un amplu simpo
zion de artă românească, 
expresie a progresului ci
vilizației socialiste în anii 
noștri, un act major de răs
pundere față de semeni, de 
contemporaneitatea socia
listă.

Există în încrederea cu 
care societatea românească 
așteaptă expoziția temeiul 
unei mobilizări stimulative 
si. totodată, al unei medi
tații adinei asu.nra lucrări
lor ce sînt destinate să 
dovedească forța creatoare 
a fiecărui participant, să 
exprime nemijlocit opțiu
nile si atitudinile artistu
lui. recunoscut ca factor 
activ in procesele forma

tive. in efortul general de 
înnobilare a conștiinței. 
Aducînd in această ex
poziție tot ceea ce au mai 
bun. mai frumos, mai du
rabil și mai bogat în sem
nificații. artiștii isi îndepli
nesc credințele profesio
nale. constienti de rolul de 
făuritori de valori ce spo
resc in substanță patrimo
niul spiritual românesc. 
Ne gindim cit de mult în
seamnă aceasta, de pildă, 
pentru tinerii absolvenți 
care, urmîndu-si fireștile 
îndatoriri, lucrează în sate 
si orașe unde nu există fi
liale sau cenacluri ale 
Uniunii artiștilor plastici. 
Acum, ei vor avea prile
jul să-si dovedească în
zestrarea. alături de maeș
trii recunoscuti. bucuroși — 
așa cum îi știm dintot- 
deauna pe marii artiști — 
să asiste la afirmarea ti
nerilor confrați.

Lăsînd întreaga selecție 
în grila autorilor — semn 
al libertății de expresie, al 
încrederii societății. al 
responsabilității asumate 
de creatori — inedita ex
poziție ce completează în 
chip fericit programul ma
nifestărilor din cadrul 
„Cîntării României" va 
constitui, sperăm, cadrul 
unor dezbateri publice, al 
unor sesiuni științifice de
dicate artei contemporane, 
la care să fie invitați cri
tici si artiști din străină
tate. pentru că—avem încă 
de ne acum convingerea — 
vor avea de văzut lucruri 
semnificative pentru di
mensiunile spiritualității 
românești în acest mo
ment al construcției socia
liste în tara noastră.

Constantin PRUT

Toamna în stațiunile 
balneo-climatice 

întreprinderea de turism, hoteluri 
si restaurante din București asigu
ră în aceste zile seiururi de cel 
puțin trei zile in stațiunile Poiana 
Brașov. Predeal. Sinaia. Herculane. 
Sovata. Căciulata. Cazarea se asi
gură in hoteluri confortabile. Ple
cările au loc zilnic.

La Predeal. Sinaia. Bușteni si 
Sovata. I.T.H.R. asigură mini-va- 
canțe cu o durată de cel puțin șase 
zile. Cazarea in vile de confort II 
si III. Plecări zilnice.

Totodată, la Sovata. Herculane 
sau Călimănesti există locuri pen
tru cură balneară. Doritorii not be
neficia de serii de 18—20 de zile, 
avînd posibilitatea de a porni spre 
stațiuni în ziua dorită. Cazarea în 
hoteluri. Se pot trata afecțiuni ale 
aparatului locomotor, reumatismale.

• ginecologice, ortopedico-traumato- 
logice.

Filialele de turism ale I.T.H.R. au 
sediile în Bd. 1848 nr. 4. Bd. N. 
Bălcescu 35/ Bd. Republicii nr. 4 
si 68. Cal. Grivitei nr. 140. Cal. Do
robanți nr. 1—7. Ilustrată din Sovata — Lacul Ursu

Sub semnul festivalului național „Cintarea României"

Anul eroic 1877-
sursă de inspirație 
pentru compozitori

Ifaptul
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Ne aflăm la hotelul „Carpați" 
din municipiul Baia Mare, unde 
nu știi ce să admiri mai intii: 
curățenia ca de farmacie sau 
amabilitatea personalului de 
servire. Iată însă că atentia ne 
este atrasă de cineva de la re
cepție, care așază cu grijă două 
buchete de flori șl, intre flori, 
cite un cartonaș cu același în
scris: „La multi ani". Apoi, ci
neva ia buchetele de flori și se 
duce cu ele la camerele indi
cate: 222 șl 505. tu cele două ca
mere se aflau doi călători oca
zionali prin Baia Mare. Dar 
cum datele de pe buletin, con
semnate la recepție, arătau că 
in ziua aceea era... ziua lor de 
naștere, personalul hotelului s-a 
gindit să le facă o surpriză plă
cută. Dar și mai plăcut a fost 
să aflăm că nu este prima sur
priză de acest fel. Cu alte cu
vinte, devine o tradiție, căreia 
nu putem să nu-i urăm și ei 
mulți ani.

la

Întîlnire
emoționantă
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„ZILELE 
MUZICALE 

SĂTMĂRENE11 
în cadrul actualei etape de 

masă a Festivalului național 
..Cintarea României", intre 11 si 
18 octombrie se desfășoară în 
județul Satu Mare cea de a 6-a 
ediție a „Zilelor muzicale săt
mărene", manifestare de mare 
popularitate, care prileiuieste 
evoluția pe scenele sătmărene 
de concerte a numeroase for
mații simfonice, camerale, de 
operă si balet, soliști vocali și 
instrumentiști din localitate, din 
tară si de peste hotare. între 
altele, alături de orchestra sim
fonică si formațiile camerale 
ale Filarmonicii din Satu Mare, 
de corul de cameră al casei 
municipale de cultură. 1st dau 
concursul la reușita manifestă
rilor muzicale corul Filarmo
nicii de stat sl Opera Română 
din Cluj-Napoca, orchestra sim
fonică si corul mixt din Nyire- 
gyhaza (R. P. Ungară), orches
tra simfonică din Russe (R. P. 
Bulgaria). Spre a conferi aces
tor „zile" o cît mai largă au
dientă, o serie de concerte — 
dedicate fruntașilor în produc
ție — sînt susținute la clubu
rile muncitorești •'sau în hale de 
producție din întreprinderi ca î 
„Unio“, „Solidaritatea" din Satu 
Mare, exploatarea minieră din 
Turt etc., concerte la care iși 
dau concursul interpreți sătmă
reni laureați ai Festivalului națio
nal „Cintarea României", ai al
tor concursuri naționale si in
ternaționale. (Octav Grumeza).

Strălucirea actuală 
a unei arte milenare

Farmec inefabil și 
vigoare, minuție tehni
că în interpretare, sus
ținută de un tonus ex
presiv de reală forță 
evocatoare, o luminozi
tate interioară ce ira
diază fiecare moment 
al prezenței artisti
ce a artiștilor chi
nezi. constituie trăsă
turi definitorii ale 
evoluției soliștilor și 
orchestrei de instru
mente naționale a Ra
diodifuziunii din Pe
kin.

In mod semnificativ, 
orchestra Radiodifu
ziunii chineze iși pro
pune promovarea cu 
sens nou a valorilor 
tradiționale naționale ; 
alături de acestea, 
creația contemporană 
apare puternic vitali- 
zată de marile teme 
ale realității cotidiene 
ce își găsesc o inveș- 
mîntare specifică de 
putefni,,ă rezonanță 
populară. în aceasta 
constă, desigur, pute
rea de pătrundere a 
ideilor vehiculate, a- 
dfesarea lor largă, ac
cesibilitatea directă a 
mesajului. Iar forța și 
vigoarea acestora se 
sprijină puternic ne 
solul fertil al tradiției 
naționale ; este un as
pect pe care internre’ti 
chinezi 11 relevă în 
mod pregnant do la u- 
tilizarea în exclusivi

tate a instrumentelor 
populare tradiționale și 
pină la apelul direct ia 
repertoriul străvechi, 
bogat în semnificații 
întotdeauna actuale. 
Este vorba de impre
sionanta piesă clasică 
din timpul dinastiei 
Sui, piesă intitulată 
„Ambuscadă in zece

Turneul 
orchestrei 
Radiodifu

ziunii chineze
părți", o juxtapunere 
de ipostaze variațio- 
nale slăvind spiritul 
de vitejie al eroului 
popular ; Hă Su-fen, 
interpretă la fripa — 
străvechi instrument 
cu corzi ciupite, a reu
nit în chip strălucit 
bogatele virtuți ale tra
diției cu aportul unor 
date individuale de ex
cepție : patos evocator, 
vervă și strălucire in
strumentală de mare 
amploare, aflată, pe a- 
locuri. într-un surprin
zător consens cu mo
mentele de apogeu ale 
artei lutheriei europe
ne. Prețioși purtători 
ai tradiției ce promo
vează sensurile noi ale 
realității actuale au a- 
părut și instrumentiști

ca Van Ciuo-dun la 
erhu. Gie Guan — la 
fluier. Tin Guo-șen 
(țambal). Su Iu-hon 
(tzen), lung-jen (lu- 
sen). precum și soliștii 
vocali Kuli, In Siu- 
mei. Lu Cin-șuan și 
Luo-wei. Dirijorul Pen 
Sui-ven a apărut în a- 
cest context drept un 
prețios coordonator al 
ansamblului, revelînd 
cu atenție coloritul in
strumental specific, 
bogăția de nuanțe bine 
pusă în valoare.

De altfel, în evoluția 
ei bucureșteană. or
chestra de instrumente 
naționale a Radiodifu
ziunii chineze a apă
rut drept un ansamblu 
omogen, in cadrul că
ruia individualitatea, 
personalitatea indiscu
tabilă a interpreților se 
împlinește prin perso
nalitatea și specificita
tea întregului colectiv, 
prețios purtător și pro
pagator al valorilor 
naționale autentice ale 
artei muzicale chineze. 
S'nt aspecte pregnante 
pe care publicul bucu- 
reștean le-a apreciat 
cu cuvenita prietenie, 
înțelegere si stimă a- 
cordată solilor unui po
por de o cultură mile
nară și o tradiție bo
gată in semnificații.

Dumitru 
AVAKIAN

„Muzica și poezia sînt 
arhivele poporului. Cu ele 
se poate oriemd reconsti
tui trecutul" — spunea A- 
lecu Russo. Dar aceste „ar
hive" sînt o carte mereu 
deschisă, căreia nu numai 
că îi parcurgem vechile 
file cu o proaspătă putere 
de înțelegere, dar ii și a- 
dăugăm neîncetat altele 
noi, consemnind deopotrivă 
realitatea incandescentă a 
timpului prezent, ca și vi
ziunea noastră asupra eve
nimentelor istorice.

La asemenea reflecții ne 
poate îndemna înaripata 
metaforă a lui Alecu Russo 
și fala de ceea ce atenta 
cercetare a tezaurului do- 
bîndit, precum și însemna
tul aflux de creație con
temporană arată a deveni 
una din temele majore de 
inspirație ale muzicii româ
nești : Independența — e- 
veniment istoric, fapt de 
Conștiință, sentiment cu a- 
devârat popular, unificator.

Este adevărat că pentru 
multe lucrări timpul jude
căților de valoare incă nu 
a sosit — căci din păcate 
în practica vieții muzicale 
profesioniste și de amatori 
au pătruns prea puține din
tre noile partituri — dar 
se poate aprecia de pe 
acum că centenarul pe care 
întreaga națiune îl cin
stește — nu prin gesturi 
festive, ci in primul nnd 
prin fapte de muncă, de 
creație materială și spiri
tuală — a constituit și pen
tru lumea muzicii româ
nești contemporane un im
puls ieșit din obișnuit : au 
fost scrise, in cinstea cen
tenarului, în cadrul gene
ros și fecund al Festivalului 
„Cintarea României", nu
meroase cintece noi, lu
crări vocal-simfonlce de 
amploare, pagini simfo
nice de factură pro
gramatica, opere, operete. 
Chemarea partidului, a se
cretarului' său general, a- 
dresată in repetate rinduri 
făuritorilor de artă și cul
tură de a dărui poporului

creații inspirate de măre
țele sale înfăptuiri și idea
luri. a aflat un larg răsu
net.

Un tulburător „arc peste 
timp" leagă acest mo
ment efervescent al cul
turii noastre muzicale de 
cel in care, sub puternica 
impresie a evenimentului, 
literalii și artiștii ’vremii — 
unii participant! în linia de 
foc a luptei — ne-au lăsat 
mărturii de nepieritoare 
valoare documentară și e- 
moțională asupra anului

știință patriotică, militantă 
alături de celelalte domenii 
ale creației literare și artis
tice.

Perioada a fost în primul 
rind cea a unei spontane și 
multiforme dezvoltări a 
cîntecului patriotic și, a 
marșului ostășesc. Capii de 
școală ai vremii — Gavriil 
Musicescu. Ciprian Porum- 
bescu. Constantin Dimitres- 
cu. alături de ei compozi
tori astăzi mai puțin cu- 
noscuți, melodiști însă de 
incontestabil talent, ale că-

Puncte de vedere
de Radu GHECIU

1877. Este poate clipa în 
care trebuie să ne între
băm dacă am recuperat tot 
ceea ce merită să fie cu
noscut și readus în circula
ție din vastul inventar de 
opere muzicale ale vremii. 
Desigur — spre a alege un 
singur exemplu — toată 
lumea cunoaște înaripatul 
cîntec al lui Gavriil Musi
cescu „Trompetele răsună", 
dar din creația aceluiași 
autor. „Imnul vinătorilor", 
„Oșteanul român", „Hora 
de la Plevna" și chiar 
„Arme, arme, arme" („Fiii 
României") au trecui in
tr-o nedreaptă uitare.

Anii războiului de inde
pendentă și cei imediat ur
mători ne apar — prin 
mulțimea creațiilor muzica
le și îndeosebi prin largul 
răsunet în mase pe care 
l-au cunoscut multe dintre 
ele — ca unul dintre ma
rile momente sociale din 
istoria muzicii românești si 
cel dinții — prin amploare 
și semnificația artistică a 
operelor apărute — din arta 
noastră profesionistă. Se 
poate spune că tînăra școa
lă muzicală românească, 
romantismul muzical, româ
nesc s-au afirmat cu dem
nitate ca factori de con-

roc cîntece au cunoscut 
râspindirea meritată . (T. 
Georgescu, I. Costescu. G. 
Brătianu). si îndeosebi șefii 
de muzici militare, extrem 
de activi in compunerea de 
marșuri și cîntece, dar și 
de piese „de ascultare" ale 
căror titluri („Smirdan", 
„Paza Dunării", „Luarea 
Plevnei", „Eroii Olteniei" 
etc.) vorbesc de la sine, au 
contribuit la constituirea 
unui repertoriu imens din 
care pină în prezent doar o 
infimă parte a fost revalo
rificată.

începuturile teatrului li
ric românesc se produc pu
țin mai tirziu prin lucrări 
ca „Olteanca" de Eduard 
Caudella sau „Sergentul 
Cartuș" de Constantin Di- 
mitrescu, ale căror acțiuni 
se desfășoară pe fundalul 
evenimentelor din 1877 — 
1878. în sfirșit, muzica sim
fonică și vocal-simfonică 
marchează o puternică a- 
firmare a tendinței națio
nale și pagini dintre cele 
mai semnificative se nasc 
din fuziunea imaginilor 
muzicale cu versurile de 
durabilă rezonanță în mase 
ale lui Vasile Alecsandri 
(„Sergentul" de Eduard 
Caudella, „Altarul Mînăs-

tirii Putna" de Ciprian Po- 
rumbescu. „Sentinela ro
mână" de George Stephă- 
Rescu etc.).

Desigur, timpul și-a pus 
pecetea asupra multora — 
poate chiar asupra celor 
mai multe — dintre lucră
rile apărute la începuturile 
profesionalizării muzicii ro
mânești moderne. Cind însă 
efortul de cercetare muzi
cologică ■ — care in linii 
mari a .fost întreprins — 
ar putea fi mai bine fina
lizat prin transformarea 
celor mai bune dintre aces
te compoziții (și a atitor 
altora, nenumite aci) din 
documente de arhivă în 
lapte de artă sonoră, decit 
in acest timp al jubileului ? 
Ce ar putea să exprime 
mai elocvent permanența 
conștiinței istorice în muzi
ca românească decit pre
zența simultană rtiai per
sistentă in peisajul vie
ții artistice, in reperto
riile ansamblurilor de a- 
matori și ale instituțiilor 
profesioniste, a premierelor 
absolute datorate autorilor 
contemporani alături de 
partiturile centenare ?

Concepția de organizare 
a primei ediții a Festiva
lului național „Cintarea 
României" a oferit un gene
ros mijloc de confruntare 
a noilor creații cu opiniile 
publicului. In măsură in 
care interpreții, instituțiile 
muzicale, organizatorii ac
tivităților cultural-educa
tive vor asigura și în vii
tor, cu consecvență, pa
siune și inventivitate des
chiderile necesare in vede
rea acestor confruntări, iil- 
t.regindu-le cu imaginea cla
ră a creației înaintașilor, se 
va crea un auditoriu vast, 
nevisat de compozitorii vea
cului trecut, cu generoase 
disponibilități față de tot 
ce înseamnă — din
colo de stilul unei epoci 
sau al alteia, ca autentic 
fior de artă și adevăr — a- 
firmarea ideilor cardinale, 
proprii conștiinței noastre 
naționale.

I
I
I
I
I
I
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Tudor Arghezi - contemporanul
nostru
In populara colecție 

„Contemporanul nos
tru", editura Albatros 
ne prilejuiește o bine
venită întâlnire eu Tu
dor Arghezi* sub for
ma unui studiu sem
nat de Emil Mânu că
ruia ii datorăm și avi
zata selecție din acti
vitatea poetului da 
după Eliberare.

Studiul, destul da 
Întins, este alcătuit 
din citeva capitole dis
tincte, concepute toate 
ca niște eseuri despre 
principalele fațete ale 
lirismului arghezian. 
Meritul comentariilor, 
limpezi și la obiect, 
trebuie căutat mai cu 
seamă în modalitatea 
aleasă de exeget. Ca 
să onoreze colecția și 
să-i susțină titulatura, 
Emil Mânu punctează 
interesul cu care ma
rele scriitor se adre
sează societății româ
nești de azi. Deschi
derea la transformări
le trăite în aceste din 
urmă decenii Arghezi 
o probează prin operă. 
Preferințele acestuia, 
atît de dispuse la in
surgență și neconfor- 
mism in perioada in
terbelică, adoptă ele 
insele noul curs al 
vieții, se înfățișează 
drept oglindă spiritu
lui care nu mai luptă 
cu îndoielile și varsă 
lacrimi pentru umiliți. 
Iar dacă o mai face, 
ca în 1907, Peisaje, 
rațiunea lui este să e- 
voce, prin contrast, un 
timp al durerii, celă-

lalt, prezent, fiind sa
lutat ca o împlinire. 
Contrastul naște o ten
siune aparte, bine ex
plicată de comentator. 
Căci reluarea fabuiei 
în versiuni fierbînd de 
actualitate se justifică 
moral și estetic la fel 
de bine cum se pre
zintă lucrurile și cu 
psalmii da odinioară. 
Concepuțl pentru a 
exprima un raport cu 
divinitatea, ei încunu
nă dialogul desacrali- 
zqt. cu civilizația mun
cii. Remarcabilă apare 
și trecerea de la fai
moasele blesteme ar
gheziene spre genul de 
meditație Împăcată, lu
minoasă, care odată cu 
schimbarea tonalității 
schimbă radical sen
surile vechi. Proces 
firesc dacă ne gindim 
că blestemul era pro
vocat de circumstanțe 
degradante iar medi
tația senină reflexul 
unui act de adeziune.

Mă mulțumesc să ci
tez dintr-o poezie a- 
părută în 1963. „Fă-ți 
datoria pină-n capăt, 
bine / Sint datorii și 
țelul și povara, / Fie 
că mingii omul, fie 
că-i aperi țara" (In
scripție de bărbat).

Dorită de poet, evo
luția tare l-a dus la 
Cintare omului și Rit
muri (sînt titlurile vo
lumelor publicate, în
tre multe altele, după 
1955) înfățișează feri
cita împlinire a unui 
mare poet național și 
universal.

Cred că volumul la 
care ne-am oprit aici, 
destinat publicului 
larg (o confirmă și ti
rajul) ar fi cîștigat in 
elocvență dacă pentru 
perfecta edificare a ci
titorului se insera și o 
succintă antologie din 
creația de început. în 
sfera întinsei expe
riențe literare făcute

de Tudor Arghezi ci
titorul găsea astfel 
toate elementele com
plexei sale poetici. în
trunite pentru a fi 
mai ușor recunoscute, 
dai’ și mai cu înlesni
re supuse comparației. 
Dovezile de rigoare 
întăresc ceea ce știm : 
că Arghezi constituie 
după Eminescu cea 
mai importantă afir
mare a poeziei ro
mane. Privindu-1 ast
fel și dorind să ni-1 
restituie cu un mare 
poet sub chipul privi
legiat al contempora
neității lui,. Emil Mânu 
se asociază efortului 
general al istoriei și 
criticii noastre literare, 
care se oprește la ma
rile valori pentru a le 
înregistra odată cu 
nucleul viu și înțele
sul măritor. Intr-o a- 
semenea perspectivă 
se situează Tudor Ar
ghezi ; sub semnul 
unui mesaj de înțelep
ciune și vitalitate vin 
să se așeze versurile 
lui. exemplare ca țiș- 
nlre creatoare șl ca 
autoexigență.

H. ZALIS

Antologia „Apărarea patriei, 
a independenței 

și suveranității naționale"

• Emil Mânu : Tu
dor Arghezi „Cadențe"

Antologia „Apărarea 
patriei, a independen
ței și suveranității 
naționale" (ediția a 
II-a) — realizată sub 
egida Centrului de 
studii șl cercetări de 
istorie și teorie mili
tară, recent apărută la

Editura politică — în
sumează cele mai re
prezentative texte ale 
unor gînditori. Oameni 
politici, comandanți de 
oști și personalități de 
seamă ale culturii 
noastre, referitoare la 
concepția’ și modalită-

țile apărării patriei, a 
independenței și su
veranității naționale. 
Lucrarea oferă citito
rilor o imagine sinte
tică și evolutivă asu
pra acestei probleme 
vitale, de care s-a le
gat Însăși existența

noastră de-a lungul 
vremurilor. înscriin- 
du-se ca o apariție e- 
ditorială cu nregnante 
valențe educative și 
patriotice.

Spre deosebire de 
prima ediție, in care 
selecționarea textelor 
prezentate incepea cu 
perioada ce urmează 
revoluției conduse de 
Tudor Vladimirescu — 
de cind autorii consi
derau că s-a cristalizat 
ideea de patrie și 'pa
triotism — in actuala 
ediție sint introduse, 
justificat, unele texte 
mai vechi, precum 
cele provenind de la 
domnitori și cronicari, 
in care regăsim — 
chiar dacă nu în for
me pe deplin contu
rate; ca mai tirziu — 
ideile de dragoste pen
tru pămintul strămo
șesc, de libertate și 
neatirnare.

Textele prezentate 
în lucrarea de fată 
scot in evidentă ideea 
că libertatea unui 
popor — mai ales a 
unui popor mic — nu 
vine de la sine, ci se 
păstrează sau se re
cucerește prin luptă, 
a cărei formă supe
rioară o constituie 
înarmarea si lupta în
tregului popor.

Lectura textelor 
pune in lumină faptul 
că apariția și dezvol
tarea mișcării munci
torești — îndeosebi 
crearea Partidului Co
munist Român — 
au Îmbogățit cu ele
mente calitativ noi 
ideile de libertate și 
suveranitate națională, 
ca și noțiunile de pa
trie și patriotism. Si- 
tuindu-se in fruntea 
forțelor progresiste și 
patriotice, comuniștii 
au militat pentru a- 
părarea — chiar cu

arma în îhînă — a in
dependenței și suvera
nității naționale, a 
dreptului poporului 
nostru de a fi stăpin 
pe destinele sale. Că
lăuzit de aceste teluri, 
Partidul Comunist Ro
mân a realizat unirea 
într-un singur front a 
tuturor forțelor social- 
politice interesate in 
smulgerea țării de sub 
dominația fascistă, a 
condus poporul Ia vic
toria insurecției na
ționale armate antifas
ciste și antiimperialis- 
te din august 1944, 
deschizînd României 
calea spre cucerirea 
unei independente și 
suveranități reale, e- 
tective.

în epoca construc
ției socialiste, concep
tele de apărare a pa
triei, independentă și 
suveranitate națională 
s-au îmbogățit calita
tiv, Așa cum eviden
țiază textele selectate 
in antologia de față, 
sarcinile luptei pentru 
independentă și su
veranitate, pentru a- 
părarea patriei socia
liste trebuie înțelese 
in nemijlocită legă
tură cu edificarea u- 
nei economii puter
nice — temelia asigu
rării deplinei inde
pendente și suverani
tăți naționale — cu 
realizarea unui climat 
de Dace și cooperare 
intre popoare, a unei 
noi ordini economice 
și politice mondiale. 
Lectura textelor relie
fează pregnant aten
ția pe care o acordă 
partidul nostru în
tăririi capacității de 
apărare a țării, parti
cipării active a între
gului popor la apăra
rea cuceririlor revolu
ționare, * independen

ței și suveranității pa
triei.

în lucrare sînt re
date numeroase texte 
care reflectă poziția 
partidului nostru in 
domeniul relațiilor in
ternaționale, al promo
vării cauzei indepen
denței și suveranității 
naționale. Considerăm 
însă că la acestea 
s-ar fi putut adăuga

și altele. deosebit 
de semnificative, se
lectate din numeroa
sele interviuri acor
date de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu u- 
nor agenții de presă, 
radio și televiziune 
din străinătate, care 
ar fi îmbogățit ima
ginea eforturilor și 
acțiunilor României

socialiste in acest do
meniu.

în ansamblu, anto
logia de fată se înscrie 
ca o lucrare reușită, 
de certă utilitate pen
tru numeroase cate
gorii de cititori, cărora 
le-o recomandăm cu 
toată căldura.

Prol. univ. dr. 
Aron PETRIC

0 evocare a cărturarului patriot 
Alexandru Papiu llarian

La 27 septembrie s-au 
împlinit 150 de ani 
de la nașterea istori
cului si juristului A- 
lexandru Papiu Ila- 
rian, luminoasă figu
ră de cărturar patriot 
si dirz apărător al 
drepturilor celor asu
priți. Venind in in- 
timpinarea acestei ani
versări. Editura știin
țifică si enciclopedică 
a publicat sub semnă
tura lui Corneliu Albu, 
o amplă evocare a vie
ții si activității sale. 
Fără a-si propune și 
o analiză a operei sale 
științifice, deosebit de 
valoroase, autorul re
constituie firul bio
grafiei sale ounind in 
evidentă coerenta in
terioară a ideilor si 
faptelor celui care a 
rămas toată viata ală
turi de popor. începind 
cu participarea sa la 
revoluția de la 1848 
(ne care o evocă in 
lucrarea fundamentală 
Istoria românilor din 
Dacia Superioară), si 
pină la răsunătoarea sa 
acțiune din 1873 in a- 
oărarea cauzei munci
torilor căruțași din 
Giurgiu.

Viata sa este mar
cată de participarea 
decisivă la unele din 
cele mai importante e- 
venimente ale vremii 
sale, căci tribunul de 
la 1848. animatorul 
marii adunări popu
lare de pe Cîmpia Li
bertății de la Blai. 
este si unul din prin
cipalii autori ai legii 
secularizării averilor 
minăstiresti. ca mi
nistru de iustitie sub 
Alexandru Ioan Cuza, 
iar ca secretar al sec
țiunii istorice a con
tribuit esențial la ac
tivitatea Academiei in 
anii de Început. Ală
turi de aceste acțiuni, 
trebuie relevată în 
chip deosebit lupta sa 
neîncetată pentru afir
marea si recunoașterea 
drepturilor românilor 
din Transilvania afla
tă sub stăoinire străi
nă. îmbrăcind cele 
mai diverse forme, de 
la participarea directă 
la acțiunile revoluțio
nare în 1848, pină la 
prestigioasa si neobo
sita activitate ca pre
ședinte al societății 
„Transilvania" din 
București, această lup

tă a fost călăuzită de 
o adîneă înțelegere a 
sensului si învățămin
telor istoriei, care l-a 
făcut să Întrevadă. în
tr-un pătrunzător Me
morandum adresat lui 
Cuza in 1860. unirea 
Transilvaniei cu tara.

Completîndu-si car
tea cu bogate anexe ce 
cuprind un tablou cro
nologic. bibliografia o- 
pereior lui Papiu Ha
rtan și cea a scrierilor 
despre el. precum și cu 
citeva documente (din 
care unele inedite), 
C. Albu oferă un ma
terial extrem de util 
pentru înțelegerea 
vieții si a condițiilor în 
care si-a desfășurat 
activitatea unul din 
cei mai de seamă căr
turari al vremii. îm
preună cu prefața sem
nată de V. Netea. car
tea lui Corneliu Albu 
restituie culturii și is
toriei tradițiilor noas
tre democratice un 
înaintaș de seamă.

Mlrcea 
ANGHELESCU

Medicul Nicoiae Indrieș din 
satul Tilecuș, județul Bihor, ne 
scrie: „împlinirea a 425 de ani 
de la prima atestare a acestei 
așezări de un pitoresc aparte a 
prilejuit reunirea in vatra sa a, 
tuturor fiilor satului — localnici 
sau plecați în toate colțurile 
țării. Printre cei care fac cinste 
satului in care s-au născut și au 
Crescut se numără muncitori de 
înaltă calificare, ingineri, fizi
cieni, tehnicieni, profesori, ofi
țeri, medici. A fost un minunat 
prilej de aduceri aminte, de în- 
tilniri și revederi plăcute. Dar 
ceea ce i-au impresionat cel mai 
mult pe cei care nu-și mai vă
zuseră de mult locurile natale 
a fost noua lor înfățișare, pe 
drept cuvint înfloritoare".

Triplă
| rugăminte
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Primarul comunei Izvoarele, 
județul Tulcea, ne adresează — 
cum scrie el — „o triplă rugă
minte". In vara acestui an, mat 
exact în ziua de 9 iulie, casierul 
comunal lorgu Gheorghe Nicoiae 
(născut la 2 martie 1939 in ace
eași comună, Izvoarele) a fost 
trimis la sucursala Tulcea a 
Băncii Naționale, pentru a ri
dica retribuția cuvenită specia
liștilor care lucrează in agricul
tura de pe raza comunei. „Cu 
toate demersurile făcute de noi 
la autorități — ne scrie prima
rul — pină in prezent n-am reu-[ 
șlt să-i dăm incă de urmă.. In 
ce privește „tripla noastră ru
găminte" adresată cititorilor 
pentru a contribui la depistarea 
lui, ea are in vedere următoa
rele: 1) să se întoarcă la cele 
două fetite ale sale, care întrea
bă mereu: „Cind vine tăticu 
2) să recuperăm banii munciți, 
care nu-i aparțin: 3) să fie 
el... recuperat și adus cit mai 
pede pe calea cea bună".

re-

Fantomele
lui Zvonic

deîncă nu se știe .exact cum 
i-a venit lui Paul Zvonic ideea 
că pe șantierul din Gherța Mică, 
județul Satu Mare, unde 
paznic de 
fantomele, 
certitudine 
de hac 
și-a luat cu el arma de vină- 
toare. Seara, cum sta el în post 
de unul singur, i s-a părut că 
fantomele încep să-i dea tîr- 
coale. Spre a le pune pe goană, 
a slobozit în aer patru focuri 
de armă, după care a pus mina 
pe telefon și a anunțat militia 
despre isprava lui. Cum în urma 
cercetărilor Întreprinse nu 
constatat existenta nici 
fantome. Zvonic a rămas 
mendat și cu permisul de 
suspendat.

este 
noapte, ar bîntui... 
Ceea ce se știe cu 
e că, spre a le veni 
„arătărilor". Zvonic

Nu numai
amendă
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cale, dar mai ales 
Cetățenii au sesizat 
organele de miliție, 
aplicat respectivului o 

Dar

Un tînăr de la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din 
Huedin a făcut un chef strașnic, 
după care, în loc să se ducă la 
culcare, a început să se groză
vească. Mergînd pe stradă’(dar 
mai mult lmpleticindu-se) a- 
dresa iniurii tuturor celor în- 
tîlnlti in 
femeii ort 
imediat 
care i-au
amendă contravențională.
nu amenda l-a supărat cel mai 
rău, ci faptul că a fost pus în 
discuția colegilor de muncă. Și 
dacă nu i-am dat aici numele, 
e pentru că el însuși, recunos- 
cîndu-și vina, a promis să nu 
mai repete fapta niciodată. „Că 
nu știți dumneavoastră — ne 
spunea el — c" decit să mă fi 
pus în discuție, mai bine mai 
plăteam două amenzi...". Dar și 
mai bine ar fi să nu mai 
asemenea ocazii niciodată.

aibă

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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In intimpinarea celei de-a 60-a aniversări a Marii Revoluții Cronica zilei PLECAREA PRINȚULUI ABDOR REZA PAHLAVI
Socialiste din Octombrie, ieri a avut loc
.... - -------------  ----------- ------------ - 1 —1--------------------------

„Lenin Octombrie Contemporaneitatea44
Miercuri a avut loc la Muzeul de 

Istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România vernisajul expozi
ției documentare „Lenin-Octombrie- 
Contemporaneitatea", organizată de 
Muzeul central „V. I. Lenin" din 
Moscova și dedicată celei de-a 60-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Au luat parte Alexandru Szabo șl 
Haralambie Alexa, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., ai Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din Capi
tală, cadre didactice, ziariști.

Erau de față B. I. Minakov, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. la București, membri ai am
basadei, precum și membrii delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
română. aflată în vizită în tara noastră.

Au 
si uni 
rești,

fost prezenți șefi ai unor mi- 
diplomatice acreditați la Bucu- 
membri ai corpului diplomatic.

*

La festivitatea de deschidere au 
rostit cuvintări Nicolae Cioroiu, di
rectorul Muzeului de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, și 
A. L. Taratunin, cercetător științific 
la Muzeul central „V. I. Lenin". In 
cuvintul lor, vorbitorii au omagiat 
personalitatea marelui gînditor și re
voluționar V. I. Lepin, întemeietor 
al primului stat socialist din lume, 
relevind conținutul și semnificația 
acestei expoziții, vernisată în preaj
ma aniversării de la 7 Noiembrie, 
succesele obținute de U.R.S.S. in 
construirea socialismului și co
munismului, semnificația profun
dă a adoptării noii Constituții a 
U.R.S.S. Au fost subliniate îndelunga
tele tradiții comune care leagă po
poarele României și Uniunii Sovietice, 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
frățești dintre partidele, țările și po
poarele noastre, în evoluția cărora, 
asa cum de altfel se reflectă si intr-o 
serie de documente ale expoziției, un 
rol de o însemnătate deosebită l-au 
avut întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu si Leonid Ilici Brejnev.

La invitația C.C. al P.C.R., o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist 
varășul 
șefului 
P.C.C., 
schimb 
tră, în

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice si Sociale.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, priete.nească, au 
participat Dumitru Turcuș, adjunct 
de sef de sectie la C.C. al P.C.R.. si 
Cornel 
siliului 
resc al 
claie,

A fost 
Aldanas, 
Cuba la

din Cuba, condusă de to- 
Santiago Garcia, adjunct al 
Secției economice a C.C. al 
a efectuat o vizită pentru 

de experiență în tara noas- 
perioada 1—13 octombrie a.c.

Iuga, vicepreședinte al Con
centrai de Control Muncito- 
Activitătii Economice si So-

(Agerpres)

Acțiuni premergătoare
Conferinței internaționale a Crucii Roșii

In 
celei 
ternationale a Crucii Roșii. _miercuri 
au început lucrările Consiliului de- 
legaților, care grupează reprezen
tanți ai Comitetului internațional al 
Crucii Roșii, ai Ligii și ai tuturor 
societăților naționale. Ordinea de zi 
cuprinde, printre altele. Raportul a- 
supra reevaluării rolului Crucii Ro
șii în lumea de azi. pregătirea Ra
portului pentru conferința interna
țională și dezbaterea Raportului a- 
supra activității institutului „Henry 
Dunnant".

La încheierea sesiunii Consiliului 
guvernorilor Ligii Societăților de 
Cruce Roșie. Semilună Roșie, Leul și 
Soarele Roșu au fost aleși președin
tele, vicepreședinții și membrii Con
siliului Executiv. în care este re
prezentată și 
România,

cadrul acțiunilor premergătoare 
de-a XXIII-a Conferințe in-

I 
ce Roșie din România, Geoffrey 
Newman-Morris, președintele Comi
siei permanente a Crucii Roșii in
ternaționale. și Henrik Beer, secre
tar general al Ligii Societăților de 
Cruce Roșie.

în acest cadru, au fost prezentate 
aspecte privind preocupările actuale 
ale mișcării mondiale de Cruce Ro
șie, evidentiindu-se rolul acesteia in, 
întărirea conlucrării internaționale 
pusă în slujba omului, păcii și pro
gresului. Au fost exprimate, totoda
tă. cuvinte de apreciere pentru con
dițiile asigurate de guvernul și Cru
cea Roșie din România în vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor con
ferinței.

de fată Humberto Castello 
ambasadorul Republicii 

București.
★

Ieri dimineață s-a întors în țară 
delegația de activiști ai P.C.R.. con
dusă de tovarășul Ion Foriș. membru 
al C.C. al P.C.R., , prim-secretar al 
Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R., carq. la invitația C.C. al P.M. 
din Coreea, a Întreprins o vizită pen
tru schimb de experiență în R.P.D. 
Coreeană. Delegația a avut convor
biri la C.C. al P.M. din Coreea cu 
reprezentanți ai unor organe locale 
de partid și de stat, a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
Phenian. Keson, Nampho și alte lo
calități.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Kim Yong 
Nam. membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar aj C.C. al Parti
dului Muncii 
prilej a avut 
tenească.

din 
loc o

★
celei

Crucea Roșie din
it

Cu prilejul apropiatei deschideri a 
lucrărilor conferinței internaționale, 
a fost organizată o întîlnire cu zia
riști români și corespondenți de 
presă acreditat! în tara noastră, in 
cadrul căreia au vorbit Jose Barro
so. președintele Ligii Societăților de 
Cruce Roșie între anii 1965—1977, 
Alexandre Hay, președintele Comi
tetului internațional al Crucii Roșii. 
J. A. Adefarasin. noul președinte al 
ligii, general-maior Constantin Bu- 
rada, președintele Societății de Cru-

★
în Capitală a avut loc, miercuri, 

o reuniune a Comitetului interbalca- 
nic, la care au participat reprezen
tanți ai societăților naționale de Cru
ce Roșie și Semilună Roșie din Bul
garia, Grecia. Iugoslavia. România 
și Turcia. A fost relevat caracterul 
fructuos al acțiunilor întreprinse de 
societățile naționale din zona balca
nică. evidentiindu-se spiritul de pri
etenie si înțelegere care stă la baza 
activității acestor organizații. Parti- 
cipantii au abordat. în același timp, 
probleme referitoare la 
cietătilor naționale din 
văzute pentru perioada

acțiunile so- 
Balcani pre- 
1978—1979.

(Agerpres)

Coreea, cu care 
convorbire prie-

de-a XXXIV-a 
Armatei popu- 
militar. aero și

Cu prilejul 
aniversări a creării 
lare polone, atașatul 
naval al R.P. Polone la București, 
colonel Czeslaw Nowicki, a oferit, 
miercuri, o recepție. Au participat 
general-colonel Marin Nicolescu și 
general-colonel Vasile Ionel, adjunct! 
ai ministrului apărării naționale, 
nerali si ofițeri.

Erau prezenți șefi de misiuni 
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
In cadrul aniversărilor recomanda

te de Consiliul Mondial al Păcii pen
tru and! 1977, la 12 octombrie a avut 
loc la București, sub egida Comite
tului National pentru Apărarea Pă
cii și a Ministerului Educației și In- 
vătămîntului — Institutul de cerce
tări pedagogice. în sala Casei uni
versitarilor. o manifestare consacra
tă educatorului și scriitorului elve
țian Heinrich Pestalozzi cu prilejul 
comemorării a 150 de ani de la 
moartea sa.

ge-

di-
alți

(Agerpres)

A apărut nr. 10/1977 
al revistei 

MAGAZIN ISTORIC

ta t r
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala mică) : Acord — 19,30.
• Opera Română : Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele o- 
peretei — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Pescărușul — 
19.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19.30.
o Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Conversația — 19.
• Teatrul Glulești : Regele Ioan —
19.30, (la Muzeul militar central) : 
Imn pentru oamenii acestui ~ ” 
mint — 11.
• Teatrul evreiesc de stat: 
maj fără rasă — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal
nașe" (sala CȚ.t;-; ~
paiațe — 19,30, (sala 
Lasă supărarea-n hol —
• Teatrul „I. Vasilescu" 
na — 10,30.
LTeatrul „Ion Creangă" 

„us și-o găleată — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Punguța cu doi bani — 
10, Anotimpurile minzulul — 17.

pi

Șo-

„C._____  .. Tă- 
Savoy) : Revista cu 

Victoria) : 
19,30.
: Sicilia-

: Hocus-

cinema
• Iarna bobocilor : SCALA —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Pisicile aristocrate : FLAMURA
— 9.
• Johnny Chitară : PATRIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTI
VAL — 8,15; 10,3Q; 13; 15,30; 18;
20.30.
• Pelerina roșie : CAPITOL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Tănase Scatiu — 9; 12; 15, Ivan 
cel Groaznic — 18; 20 : TIMPURI 
NOI.
• Din nou... Disney — 9,30; 11; 
12,30; 14, Două lozuri — 16; 18; 20 : 
DOINA.
• Marele singuratic t FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30.
a 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 pecețl :
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 Ia Sarajevo : 
FLOREASCA — 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 
11; 13; 16; 18; 20.
• Rocky : EFORIE 
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Logodnic pentru Ana t MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful" l BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Salvați orașul : LIRA — 15,30; 
18; 20.15.
• Ultima jertfă : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
• Corsarul negru : GTULEȘTI — 
9.15; 11,45; 14,15; 16.45; 19,15, VOL
GA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Osinda t VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
a „Hindenburg" : FERENTARI — 
16; 19.
• O noapte furtunoasă : MUNCA
— 9.30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Spaniole la Paris I POPULAR
— 15,45; 18; 20.
• Hercule in centrul Pămlntulul : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

9

»: tuș;

Miercuri a părăsit Capitala prințul 
Abdor Reza Pahlavi, fratele șahin- 
sahului Iranului, care, la 
Consiliului de Stat, a făcut 
în tara noastră.

La plecare, pe 
oaspetele a fost

aeroportul 
salutat

invitația 
o vizită
Otopeni. 

de Emil

Bobu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Aii Reza Bahrami. 
ambasadorul Iranului la București.

(Agerpres)

I ••

r. s. f. iugoslavia Industria
în cartea generațiilor

Miercuri dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație a Ministerului Poș
telor și 'Telecomunicațiilor din Repu
blica Populară Chineză, condusă de 
Ciun Fu-sian. ministru.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinati de Tya-

lan Dudaș. ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Gheorghe Airi- 
nei. adjunct al ministrului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A SPANIEI
Cu prilejul Zilei naționale a Spa

niei, ambasadorul acestei țări la 
București, Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re. a oferit, miercuri, o 
recepție.

Au participat Emil Drăgănescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, Con
stantin Stătescu, ministrul justiției. 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte-

rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor ministere și institu
ții centrale, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

în județul Suceava în județul Covasna

cartofilor
Actionind în spiritul hotărîrilor 

Congresului țărănimii, al recentelor 
indicații date de secretarul general 
al partidului cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Suceava, lucrătorii 
ogoarelor Țării de Sus au înregistrat 
un important succes : încheierea re
coltării cartofilor de pe Întreaga su
prafață planificată de peste 20 500 
hectare. în prezent, toate forțele sînt 
folosite la transportul cartofilor spre 
bazele de preluare si depozite, la 
grăbirea recoltării sfeclei de zahăr 
si a porumbului, precum si la înche
ierea, in următoarele cîteva zile, a 
însămintărilor de toamnă. (Gh. Pa- 
rascan).

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dumneavoastră li

ber, vă recomandăm...
17.20 Floare dragă — program de cinte- 

ce patriotice.
17,30 Reportaj pe glob : Odesa
17.50 Consultații juridice
18.15 Cîntarea României. Laureati al 

Festivalului național
18.35 In slujba umanității. A XXIII-a 

Conferință internațională a Crucii 
Roșii

18.50 România pitorească
19.20 1001 de seri

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele 
naționale de box

Cea de-a 5-a gală din cadrul 
campionatelor naționale de box ce 
se desfășoară la Palatul, sporturilor 
și culturii din Capitală a prilejuit 
dispute atractive. într-un meci foarte 
echilibrat, campionul tării la catego
ria pană. Marian Lazăr, a obtinut o 
victorie dificilă, cu 3—2, în fața tî- 
nărului pugilist Viorel Ioana.

Tot cu o decizie de 3—2 a cîștigat 
si Tudor Titi meciul susținut cu 
Memet Iuseim, campionul național 
de anul trecut la categoria cocoș, 
care la actuala ediție a debutat la 
categoria pană.

La categoria semiușoară, Gheorghe 
Vlad și Constantin Ștefanovici au 
oferit numeroșilor spectatori prezenți 
în tribune o întîlnire interesantă, 
desfășurată într-un 
cheiată cu victoria 
Gheorghe Vlad.

Alte rezultate : ...
C. Buzduceanu întrece la puncte Gh. 
OteleaGheorghe Ciochină dispune 
la puncte N. Stoenescu ; categ, se
miușoară : I. Dragomir bate la puncte 
P. Căpriceanu ; I. Mantu învinge 
prin abandon pe N. Leoveanu ; FI. 
Livadaru bate la puncte pe D. Glo- 
gojan ; categ. semimijlocie : Fi. Ghi- 
tă învinge prin abandon pe V. Făr- 
cău ; ’C. Hodut întrece prin KO teh
nic pe V. Simion ; Vasile Cieu cîș- 
tigă prin abandon în fata Iui Ion 
Fuicu.

In reuniunea de-miercuri seara la 
categ. semimuscă Al. Turei l-a în
trecut prin abandon pe Ion Marchis, 
Remus Cosma a cîștigat la puncte în 
fața lui Gheorghe Niță, Teofil Ghinea 
s-a calificat dispunînd la puncte de 
Constantin Marcel, iar Săli Adem 
și-a adjudecat victoria la puncte în 
meciul cu Ion Ștefănescu.

Astăzi, de la ora 18,30, se desfășoa
ră prima

ritm rapid, in
ia puncte a lui

categ. pană :

gală a semifinalelor.

VOLEI
masculină de, volei Steaua 

si-a început turneul in
Echipa 

București 
R.P. Chineză, susținind un meci a- 
mical cu formația „1 August" a Ar
matei chineze de eliberare. Voleiba
liștii români au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (7—15, 15—4, 15—13, 
15—11).

• METEOROLOGIE 
NUCLEARĂ. Cercetătorii 
Institutului de fizică din capi
tala R.S.S. Lituaniene acordă o 
atenție deosebită meteorologiei 
nucleare. în acest cadru se stu
diază cum ajung elementele ra
dioactive în atmosferă, cum se 
comportă ele acolo și în ce fel 
atmosfera se purifică de ele. De 
asemenea, se ocupă cu circuitul 
radioactivității naturale, a inter
acțiunii dintre aceasta și atmos
feră. Cunoașterea acestor feno
mene poate fi de mare utilitate 
in acțiunile de apărare împotri
va efectelor nocive ale radio
activității artificiale.

• ASPIRINA LA 80 
DE ANI. Deși veterană prin
tre medicamente, aspirina con
tinuă, la opt decenii de la „in-

La New Orleans, 20000 de spectatori au aplaudat

S-a încheiat însămînțarea 
cerealelor de toamnă

In cinstea apropiatei sărbătoriri a 
Zilei recoltei, lucrătorii ogoarelor ju
dețului Covasna. printr-o bună or
ganizare a muncii si folosirea tutu
ror forțelor umane si mecanice, au 
reușit să încheie în epoca optimă 
însămîntările de toamnă Pe toate 
cele 21 320 ha, din care 19 000 ha cu 
grîu. In prezent, toate forțele sînt 
concentrate la recoltarea sfeclei de 
zahăr de pe cele 4 700 ha. la termi
narea arăturilor de toamnă pe în
treaga suprafață de 31 000 ha si asi
gurarea furajelor necesare sectorului 
zootehnic. (Tomori Geza).

19.30
19,50

Telejurnal
Roadele politicii partidului de dez
voltare econopiico-socială a țării. 
Republica XXX. Azi, județul Ca- 
raș-Severin
Ora tineretului
Seară de teatru : „Dosarul Ander
sonville" de Saul Levitt. Premieră 
TV. Spectacol preluat de la Tea
trul Mic

22,20 Telejurnal

20.10
21,00

PROGRAMUL 2

ts, 50 Film documentar : Universul ma
teriei cenușii. Producție a studiou
lui „Al. Sahia" 
Concert simfonic 
Un fapt văzut de aproape 
Telex
O viață pentru o idee : Mihai I. 
Haret
Melodii lirice
Pagini de umor : Noi aventuri in 
epoca de piatră

20.00
20.40
21.00
21,05

21.40 
22,00

Un cărturar al timpului compara 
Belgradul cu o imensă carte deschisă, 
in care istoria își așterne însemnele 
pentru a ii citite si cunoscute de fie
care generație. Iar filele acestei cărți 
imaginare capătă contur real, la scară 
naturală cu fiecare pas pe care-l faci 
prin moderna capitală a Iugoslaviei 
prietene. Aici, la confluenta Dunării 
cu Sava ochii minții privesc in tre
cutul îndepărtat, pe vremurile cînd 
străvechea cetate Kalemagdan își 
trăia tinerețea ; privesc în prezent, 
cină tinerețea noului Belgrad — un 
imens cartier de locuințe, construit 
după o originală concepție arhitecto
nică — își înscrie cronica înfăptuiri
lor tn cartea istoriei.

Admirăm această întîlnire de peste 
milenii a geniului creator si ne con
tinuăm drumul prin noul Belgrad. 
Atenția iți este reținută de clădirea 
înaltă de peste 24 
Comitetului Cen
tral al Uniunii 
Comuniștilor din 
Iugoslavia — de 
moderna sală „Sa
va", construită si 
destinată special unor întruniri inter
naționale (in prezent găzduiește reu
niunea reprezentanților statelor par
ticipante la Conferința general- 
europeană), muzeul de artă mo
dernă a orașului — care nu-și pu
tea găsi un loc mai potrivit decît in 
acest cartier — clădirea Bibliotecii 
naționale a Serbiei, orășelul studen
țesc s-a. Trecem pe lingă poarta de 
vest a capitalei —. un original edifi
ciu de 20 de etaje, a cărui construcție 
se află în faza finală — si ne în
scriem pe autostradă. După numai 
cîteva minute, ajungem la întreprin
derea • de autobuze Ikarus-Zemun, 
una din numeroasele „cetăți indus
triale" ce înconjoară Belgradul ; una 
din zecile întreprinderi născute in 
jurul capitalei în a„d socialismului, 
ani care au adus m.lenarului oraș o 
nouă tinerețe. Iar vigoarea acestei 
tinereți o exprimă concludent o cifră : 
producția industrială a Belgradului 
este azi de circa 25 de ori mai mare 
decît in anul 1939 — anul de vîrf al 
Iugoslaviei antebelice.

In curtea întreprinderii Ikarus-Ze- 
mun ne oprim si privim silueta mo
dernelor autobuze abia ieșite din sec
țiile de montaj, gata să pornească 
la drum. Sînt autobuze devenite fa
miliare pentru bucureșteni, cit si pen
tru ploieșteni, reșițeni, craioveni. 
„Chiar în aceste zile — ne spune ingi
nerul Vranic Vojislav — urmează să 
trimitem un nou lot de mașini in Ro
mânia. Fiecare livrare de mașini în 
țara dv. reprezintă pentru noi un 
moment deosebit de Important, deoa
rece știm că avem de-a face cu par
teneri cu experiență în producția de 
autobuze. $i nu numai de autobuze, 
ci si de autocamioane, turisme, trac
toare. mașini-unelte. Ne bucură mult 
faptul că o țară vecină si prietenă, 
cum este România, a obținut reali
zări importante în dezvoltarea indus
triei. a*întregii economii, intrucit pe 
această bază se pot realiza importan
te acțiuni de colaborare fructuoasă".

de etaje — sediul

Iar asemenea acțiuni se si Concre 
tizează, cu fiecare 
mai mare. In aces . 
derea pe care o vizităm constituie un 
exemplu. Din anul 1973 uni
tatea a început să colaboreze cu În
treprinderea de autocamioane din 
Brasov. Cum apreciați subansamblele 
românești pe care le primiți aici ? — 
îl întrebăm pe director. „Foarte 
bune ! In fabricarea produselor noas
tre folosim piese și subansamble re
alizate de firme cu renume. Fără să 
exagerez, pot spune că în ce ne pri
vește, colaborarea cu tovarășii de la 
Brașov merge foarte bine, produsele 
pe care le primim răspunzind din 
plin exigențelor noastre. Atît sub as
pectul calității, cit și al punctualității 
la livrare. $i ce poate sugera mai 
convingător bunul mers al relațiilor 
noastre de conlucrare decît faptul că, 
an de an, volumul cooperării cu în

treprinderea bra- 
șoveană crește cu 
30—40 la sută".

Este numai un 
exemplu de con
lucrare fructuoa- 

fertil al produc- 
colective mun-

3 an, pe scară tot 
n acest sens, intreprin-

Note de călătorie

să, pe tărimul 
ției intre două 
citoresti din România și Iugosla
via. Căci nu numai la Belgrad, ci si 
la Zagreb, la Rijeka, la Pola, ca să 
nu mai vorbim de „Porțile de Fier", 
cooperarea economică romăno-iugo- 
slavă capătă noi împliniri, spre bi
nele popoarelor noastre, constructoare 
ale socialismului. Industria Iugosla
viei de azi. înscrisă puternic pe or
bita modernizării, se afirmă tot mai 
mult in lume ca o industrie „de 
marcă", produsele cu inscripția 
„Made in Iugoslavia" ducînd pe toate 
meridianele faima despre spiritul 
creator, priceperea și hărnicia oame
nilor muncii, a popoarelor înfrățite 
din această țară. Intr-un an, indus
tria Iugoslaviei socialiste realizează 
circa 45 000 de tractoare, 20 000 de 
autocamioane. 200 000 de automobile, 
mii și mii de masini-unelte cu co
mandă numerică si program, peste 
400 000 televizoare (în cea mai mare 
parte în culori), 730 000 de frigidere, 
350 000 mașini de spălat', (de aseme
nea, cu comandă program), importante 
cantități de produse ale petrochimiei, 
sute si mii de alte si alte produse, 
situate la nivelul tehnicii actuale. 
Pentru că în anii socialismului Iugo
slavia și-a făurit o industrie modernă, 
puternic diversificată, capabilă să 
asigure atît dotarea in măsură cres- 
cindă a economiei naționale cu mij
loacele de producție necesare, cit și 
aprovizionarea populației. Este o in
dustrie făurită de

...Aceasta este 
consistente file 
prezentă o poate .... ... ____
rilor transformări revoluționare de pe 
pămintul Iugoslaviei socialiste.

om, pentru om. 
una din cele mal 
pe care generația 
citi in cartea ma

Viorel SĂLAGEAN

măiestria tinerelor noastre gimnaste
NEW ORLEANS 12 (Agerpres). — 

După strălucita demonstrație oferită 
în celebra arenă de la Madison 
Square Garden din New York, echi
pa feminină de gimnastică a Româ
niei, alcătuită din tripla campioană 
olimpică Nadia' Comăneci, Emilia 
Eberle, Marilena Neacșu, Cristina 
Itu, Gabi Gheorghiu, Marilena Vlă- 
dărău și Ofelia Iosub, și-a continuat 
turneul în S.U.A., evoluînd in orașul 
New Orleans (Louisiana). Peste 20 000 
de spectatori au fost prezenți pentru 
a urmări măiestria gimnastelor 
mânce, care au

amical selecționata S.U.A. In progra
mul reuniunii au figurat întreceri la 
exerciții libere. Din nou Nadia Co
măneci a impresionat mnle de spec
tatori, obtinind nota 9.90 la bîrnă, 
evoluția sa smulgind ropote de a- 
plauze. Primul ‘loc în clasamentul 
individual compus a revenit Nadiei 
Comăneci, cu 38,90 puncte, urmată 
de coechipiera sa Emilia Eberle — 
38,25 puncte și de americana Wen
dy Turnbull, cu 38,05 puncte.

Turneul gimnastelor românce
continua în zilele următoare la Chi
cago și Hartford.

FOTBAL

ro-
întîlnit intr-un meci

va

în partea de vîrf a clasamentului
schimbare a lideru-

Regrupare
Nu atît noua 

lui, cît regruparea masivă a echipe
lor în partea de vîrf a clasamentului 
general definește etapa a IX-a a 
campionatului diviziei A. Despărțite 
prin golaveraj, se află acum în frun
te trei echipe, cu cite 12 puncte fie
care — A.S.A., Sportul studențesc și 
Politehnica Timișoara ; alte trei se 
asază în imediata apropiere cu cite 
11 puncte — Steaua, Universitatea 
Craiova și F.C. Argeș ; de asemenea, 
campioana ediției trecute, Dinamo 
București, a urcat pină la o cotă de 
10 puncte. Deci, plutonul fruntaș este 
în prezent format din șapte echipe ; 
oricare dintre acestea poate să aspire 
teoretic la primul loc cu prilejul 
viitoarei etape, a X-a, programată la 
30 octombrie.

în partea de mijloc a clasamentu
lui se situează 
puncte — Jiul .
cinci cu 8 puncte — F.C. Constanta, 
F.C. Petrolul, U.T.A., Corvinul și F.C. 
Bihor. Diferențe foarte mici le sepa
ră însă de acele echipe rămase pe 
pozițiile din ultima treime a clasa
mentului — S.C. Bacău și C.S. Tir- 
goviște (cîte 7 p), F.C.M. Reșița (6 p) 
și Politehnica Iași (5 p).

Meciurile mal importante ale eta
pei au avut loc la Craiova, unde U- 
niversitatea a ciștigat cu 1—0 (0—0) 
în fața lui F.C. Argeș, o formație pa-

două formații cu 9 
și Olimpia — și alte

re-se căzută în meteahna defensivei 
cu orice preț pe terenurile de joc 
străine, și la București, unde Sportul 
studențesc a întrecut pe Steaua cu 
2—1 (1—1). Victoria studenților in a-- 
ceastă din urmă partidă a fost cu 
totul meritată, deși echipa militară a 
dominat, uneori categoric, lungi pe
rioade de timp. Dacă Steaua n-a reu
șit să învingă sau măcar să încheie 
meciul la un scor egal, aceasta se 
datorează nu atît absențelor impor
tante din formație (Dumitru și Ior- 
dănescu), cit driblingului și combi
națiilor pină la refuz, intrate parcă 
în stilul de joc al echipei, ca și su
perficialității cu care un șir întreg de 
fotbaliști, tineri și talentați de alt
fel,- tratează momentele decisive in 
apărare șl in special în atac.

Dintre celelalte rezultate ale eta
pei remarcăm pe cel din partida 
F.C. Constanța — Dinamo 2—4 (in 
ediția trecută a campionatului, cînd 
cîștigaseră titlul național, bucurește- 
nii pierduseră cu 2—1 la Constanța !) 
și pe cel de la Timișoara, Politehni
ca — U.T.A. 1—1 (0—1). Alte rezul
tate : Jiul — Politehnica Iași 2—1 
(0—1), A.S.A. — Olimpia 4—2 (2—1), 
Corvinul — F.C. Petrolul 1—0 (0—0), 
F.C.M. Reșița — C.S. Tîrgoviște 3—0 
(1—0) și F.C. Bihor — S.C. Bacău 
4-1 (1-1).

V. M,

„newsweek" și „l'express" TEZAURELE ANTARCTICII
In'tre 19 septembrie și 7 octombrie la Londra s-a desfășurat cea 

de-a 9-a reuniune consultativă a Tratatului asupra Antarcticii, semnat 
la Washington in 1959. La lucrări au participat reprezentanți din 13 
țări — Marea Britanie, Statele Unite, U.R.S.S., Franța, Norvegia, Ja
ponia, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Belgia, Chile, Argen
tina și Polonia. Participanta la reuniune au abordat pentru prima 
oară importanta problemă a resurselor minerale și alimentare ale 
continentului. Reuniunea a oferit presei prilejul de a publica rela
tări despre acest continent în continuare cvasinecunoscut. Publicăm 
mai jos cîteva extrase după revistele „Newsweek" și „L’Express" :

Sud. feluritele cercetări întreprinse, 
inclusiv studiile geologice, au evi
dențiat pînă acum existenta a cinci 
importante resurse potential valori- 
ficabile. Mai întîi, gazele și petrolul, 
în 1973, nava de cercetări „Glomar 
Challenger" a depistat, în urma fo
rajelor efectuate, rezerve de gaz na
tural sub Marea Ross, una din cele 
două imense „golfuri" ale continen
tului. Potrivit unor estimări globale, 
în subsolul Antarcticii, luind in con
siderare si platforma sa continentală, 
s-ar afla 15 miliarde de barili de 
petrol. Apoi, cărbunele — localizat, 
în special. în lanțul de munți ce îm
parte continentul în două, între care 
antracitul, sortimentul cu un înalt 
conținut de carbon folosit în side
rurgie. Alte minerale importante, 
presupuse a fi în cantităti însemna
te, din compararea cu straturi geo
logice similare, din alte părți, includ 
fierul, cuprul, nichelul, zincul și, po
sibil, aur, argint, platină. Nu e ex
clusă, în același timp, si posibilitatea 
„extragerii" uraniului din oceanul ce 
scaldă Antarctica. O resursă alimen
tară, așa-numitul Krill (Euphansia 
superba), mică vietate acvatică, foar
te bogată în proteine. Aceasta s-a 
înmulțit în așa măsură incit, cum 
se exprima un cercetător, „aproape 
că pbti, merge pe apă", „stocul" total 
de Krill fiind evaluat la 5 miliarde 
tone. Krill-ul. după îndepărtarea în
velișului. poate fi consumat aseme
nea crevetilor sau servit în felii 
mici, ca si sub formă de pastă.

în sfîrșit... apa — dat fiind că po
trivit aprecierilor aproape 80 la sută 
din volumul mondial de apă este 
conținut în gheata Antarcticii. Așa 
s-a si născut ideea ca aisbergurile 
uriașe ce se desprind de continent 
să fie capturate și remorcate spre 
regiunile aride ale globului.

Nu va fi deloc ușor să-i „smulgi"

împiedicat de gheata îngrămădită 
în calea șa. James Cook — scrie 
„Newsweek" — n-a ajuns niciodată 
să pună piciorul în Antarctica. Fai
mosul navigator englez, inlăturînd 
din vederile sale de explorator tot 
ceea ce ar fi putut să fie dincolo 
de întinderea de gheată ce i-a stat 
în fată, a afirmat că „lumea nu va 
găsi pe acest continent nimic care 
să-i fie de folos". O apreciere care, 
în mare, 
timp de 
in afară 
tarctica. 
țațe din jur. părea într-adevăr 
nu ofere mai nimic pentru folosința 
propriu-zisă a oamenilor. De aceea 
se credea că atît de îndepărtatul de
șert alb de la Polul Sud va rămine 
mai departe în grija „locuitorilor" 
săi dintotdeauna — pinguinii sau fo
cile — și a celor de dată mai re
centă — savanti Si cercetători veniți 
pentru studii cu caracter exclusiv 
științific asupra celui de-al șaptelea 
continent.

Dar iată Că. în contextul interesu
lui tot mai accentuat in ultima vre
me pentru identificarea de noi re
surse ale Terrei. o atenție mereu 
mai mare a inceput să i se acorde 
și Antarcticii. A venit sau nu mo
mentul. date fiind împrejurările și 
cerințele actuale, să se manifeste 
preocuparea adecvată în direcția pu
nerii in valoare a resurselor natura
le din regiunea Polului Sud ?...

Perspective deloc ușor de evaluat, 
de vreme ce bogățiile acestui conti
nent sînt încă puțin cunoscute, ca 
să nu mai spunem că mijloacele teh
nologice pentru dobîndirea lor apar 
deocamdată primitive față de ce 
s-ar cere în condițiile cu totul par
ticulare de âici.

în ce privește bogățiile propriu- 
zise ale continentului de la Polul

si-a menținut actualitatea 
aproape două secole. Căci, 
de vînarea balenelor. An- 

impreună cu mările înghe- 
să

Antarcticii propriile ei bogății. Ge
rul e un inamic redutabil. înregis- 
trîndu-se aici temperaturi record 
sub zero. Vînturile bat adesea cu 
peste 100 km pe oră, iar jumătate 
de an continentul alb e cufundat in 
obscuritatea nesfîrșitei nopți polare. 
Adîncimea medie a oceanului. în 
zona platformei continentale, este de 
peste 500 m — cam de două ori mai 
mult decît în Marea Nordului ; in 
plus, platformele de foraj urmînd a 
opera aici ar risca oricînd să fie 
strivite de munții plutitori de ghea
tă. Zăcămintele minerale se află in 
profunzimile reci ale continentului, 
acoperite în cea mai mare parte de 
un strat de gheată de peste 3 km. 
în pofida acestor apreciabile obsta
cole si impedimente, de pe acum 
unii pași au si fost făcuti. Krill-ul, 
de exemplu, se recoltează cu miile 
de tone anual. Este cunoscut, de ase
menea, planul detaliat — cu schite, 
operațiuni tehnice etc. — al primului 
aisberg ce-ar urma să fie remorcat.

Cele 12 țări semnatare ale Trata
tului asupra Antarcticii — precizează 
„L’Express" — au căzut de acord in 
preambulul acestui document că „este 
în interesul întregii umanități ca 
Antarctica să rămină doar activități
lor pașnice si să nu devină nici tea
trul, nici locul unor diferende inter
naționale". In plin „război rece" 
această prevedere era o performanță.

S-au scurs 20 de ani fără incidente. 
Antarctica este interzisă operațiuni
lor militare si armelor nucleare. 
Echipele de cercetători schimbă in
formațiile obținute fără a tine sea
ma de diferendele politice dintre 
state. Semnatarii tratatului au cre
zut că au prevăzut totul. Dar s-a 
omis inventarul Antarcticii : enorme 
zăcăminte de cupru, cărbune, fier și 
bogățiile platoului continental.

„Acest Eldorado, apreciază o serie 
de țări în curs de dezvoltare, tre
buie să fie considerat ca făcind par
te din patrimoniul comun al umani
tății si nu grădina împrejmuită a 
citorva puteri, care girează de fapt 
cel de-al șaptelea continent".

Din toate părțile propunerile abun
dă, în special in sensul de a se pune 
Antarctica sub jurisdicția O.N.U. și 
de a o transforma într-un „parc 
mondial ecologic".

ventarea" ei, să dezvăluie noi 
avantaje. Domeniile ei clasice 
de aplicare sînt multiple și ve
rificate. Acum însă interesul oa
menilor de știință se Concentrea
ză asupra eventualelor ei pro
prietăți profilactice în bolile 
cardiovasculare. De cînd, in 
urmă cu 7 ani, au fost eviden
țiate proprietățile anticoagulan- 
te ale aspirinei, în mai multe 
țări se desfășoară experimente 
și teste ale căror date sint pre
lucrate cu ajutorul computeru
lui. Scopul lor este de a se sta
bili, cu certitudine, dacă și în 
ce măsură un tratament prelun
git — eventual permanent 
poate diminua riscul unui 
farct, al unei tromboze sau 
accidentelor vasculare.
• • COMBATEREA 
PORNOGRAFIEI. Senatul 
american a adoptat în aceste

in- 
al

zile o lege care interzice folo
sirea copiilor și adolescenților la 
realizarea filmelor pornografice, 
cît și a revistelor de același gen 
„Explozia pornografiei infantile 
devenise o adevărată industrie 
la scară națională, aducind pro
fituri de milioane de dolari. Ea 
este cu atit mai condamnabilă 
cu cît se folosea de copii de 
numai trei sau cinci ani" — a 
spus în cursul dezbaterilor sena
torul John Culver. Noua lege, 
votată cu majoritate zdrobitoare 
de voturi, prevede pedepse cu 
închisoarea și amenzi.

• CINEMATOGRA
FUL Șl INFLAȚIA. Din ce 
în ce mai puțini cetățeni vest- 
germani frecventează cinemato
grafele — reiese dintr-un mate
rial publicat în revista „Film-

DE PRETUTINDENI
Echo/Filmwoche“. Revista con
sideră că între cauzele acestui 
fenomen, pe primul plan se si
tuează costul ridicat al biletelor 
de intrare. Dacă in 1965 un bi
let costa, în medie, 2,08 mărci, 
în 1970 prețul a ajuns la 
3,39 mărci, pentru a atinge în 
1976 prețul de 5,14 mărci, ceea 
ce reprezintă o rată de creștere 
de 147 la sută 1 Ca 
mărul spectatorilor 
la 294,8 milioane în 
milioane în 1970, și 
ne în 1976.

urmare, nu- 
a scăzut de 
1965 la 160,1 
115,1 milioa-

tru depistarea zăcămintelor mi
nerale sînt folosiți cu succes 
ciinii. „Geologii" patrupezi, dup§ 
o dresură specială, au descope
rit zăcăminte de sulf, minereuri 
de cupru, zinc, wolfram și ni
chel. Ciinii au dat la iveală mi
nereuri pe care nu le-a detec
tat nici un aparat. în afară de 
aceasta, ei pot fi folosiți în orice 
condiții climatice. Pe terenuri 
obișnuite, ei adulmecă minereu- 
rile pină la o adincime de 13 
metri, iar pe terenurile mlăști
noase chiar la o adincime mai 
mare.

Anzi, situat la circa 400 de km 
de Lima. Tînărul stomatolog, 
împreună cu cele două surori 
medicale ce îl însoțeau sînt pri
mele cadre sanitare care au 
ajuns în această așezare atît de 
izolată.

să se blocheze tn caz de defec
tare a acestuia.

• CIINII IN
RUL GEOLOGILOR. In
multe regiuni din U.R.S.S. pen-

AJUTO

• RANDAMENT STO
MATOLOGIC. Un tînâr 
dentist Peruvian a extras în nu
mai opt ore 520 de dinți. A- 
ceastă performanță care consti
tuie un record mondial a fost 
r-alizată într-un mic sat din

• METROU AUTO
MATIZAT. Către anul 1990> la 
Londra va funcționa primul me
trou automat, fără conductor și 
fără control uman direct. Prin 
anul 2010, aproape întreaga rețea 
de metrou va fi servită de 
trenuri complet automatizate — 
care se vor opri automat la de
clanșarea celei mai mici defec
țiuni. Pe de altă parte, nu se 
va încredința controlul global al 
s:-temului unui ordinator unic, 
pentru a evita ca întreaga rețea

• TOTUL DESPRE 
LACUL VAN. Lacul Van din 
estul Turciei, cel mai mare lac 
alcalin din lume, a format obiec
tul cercetărilor unei expedițif 
internaționale. Cu această ocazie 
au fost completate date rămase 
pină acum necunoscute cu pri
vire la acest lac. Așezat la o 
altitudine de 1 648 m într-o zonă 
foarte activă seismic, el 
suprafață de 3 574 mp, o 
me maximă de 451 m și 
lum de 607 kmc. Apa
concentrație foarte mare 
carbonat de sodiu și clorură d 
sodiu. Lacul Van a luat naștere 
în urmă cu 60 000 de ani în 
urma unei erupții a vulcanului 
Nemrut (activ pină în 1441).

are o 
adinci- 
un vo- 
are o 

de
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Sesiunea
Adunării Generale a O.N.U.
Necesitatea democratizării relațiilor internaționale, 
a instituirii unei noi ordini economice mondiale — 
problematică predominantă în cadrul dezbaterilor

NAȚIUNILE UNITE — De la tri
misul special : în cadrul dezbate
rilor generale ale actualei sesiuni a 
O.N.U., vorbitorii din ultimele zile aii 
relevat necesitatea democratizării re
lațiilor internaționale, a instituirii 
unei noi ordini economice mondiale.

Adresindu-se Adunării Generale, 
Michael Somare, primul ministru al 
statului Papua—Noua Guinee, a com
bătut afirmațiile că micile insule 
din zona de nord a Pacificului nu 
au o identitate proprie și si-a expri
mat speranța că in curînd toate co
loniile din regiune, ca si din restul 
lumii, vor obține dreptul la auto
determinare. Problema așa-ziselor 
microstate a fost reluată si de mi
nistrul însărcinat cu afacerile exter
ne al Insulelor Comore. Mouzavoir 
Abdallah, care a declarat că aceste 
state îsi manifestă ferm voința de 
dezvoltare de sine stătătoare, cădezvoltare
respectarea demnității naționale este 
un element esențial al relațiilor in
ternaționale.

Mișcările de eliberare națională, 
acțiunile pentru desăvîrșirea inde
pendenței, suveranității si integri
tății teritoriale din țările nealiniate 
s-au afirmat în mod strălucit, a ară
tat vicepremierul însărcinat cu afa
ceri externe ai Kampuchiei Demo
crate, Ieng Sary. Relevînd, în con
tinuare, că tara sa se pronunță pen
tru revizuirea Cartei Națiunilor Uni
te, în ideea readaptării ei la realită
țile de azi. că toate statele, mari și 
mici, trebuie să aibă același drept de 
decizie în problemele internaționale, 
vorbitorul s-a referit la necesitatea 
instituirii unei noi ordini economice 
internaționale.

în aceeași ordine de idei, ministrul 
afacerilor externe al Ugandei, Kha
lid Younis Kinene, a deplins lipsa 
de voință politică din partea unor 
țări dezvoltate, așa cum s-a mani
festat la conferința de la Paris, în 
vederea adoptării de măsuri care să 
ducă la așezarea mai echitabilă a 
relațiilor economice Internaționale.

Dacă numai un sfert din imensele 
resurse irosite în prezent pentru 
înarmare, a arătat, la rindul său, 
ministrul afacerilor externe al Hon
durasului, Palma Galvez, ar fi cana
lizate spre realizarea unui program 

. de dezvoltare, s-ar face un mare pas 
înainte în lupta pentru lichidarea 
decalajelor si injustiției sociale.

Problematica noii ordini economice 
Internaționale în diferitele ei aspecte 
a fost abordată și de Saude Maria, 
comisar de stat pentru afaceri ex-

terne al Guineei-Bissau, Roger Felii, 
comisarul pentru afaceri externe al 
Ghanei, Moussa Kargougou, mi
nistrul afacerilor externe al Voltei 
Superioare, care au subliniat dreptul 
suveran al fiecărei țări de a fi deplin 
stăpînă pe resursele proprii.

Ministrul afacerilor externe al Li
beriei, Charles Cecil Dennis jr„ a re
liefat rolul unor organisme și mișcări 
regionale și internaționale, cum ar 
fi O.U.A., O.S.A., Liga Arabă, miș
carea țărilor nealiniate, în sprijinirea 
și completarea eforturilor Națiunilor 
Unite și a propus ca 1980 să fie pro
clamat „Anul organizațiilor interna
ționale".

Au mai luat cuvîntul în Adunarea 
Generală, în exercitarea dreptului 
la replică, reprezentanții Egiptului, 
Irakului, Iordaniei, Siriei, precum 
și observatorul pe lîngă Națiunile 
Unite al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, care au condamnat 
declarațiile făcute în Adunarea Ge
nerală de ministrul afacerilor ex
terne al Israelului, apreciindu-le ca 
incompatibile, cu interesele restabili
rii păcii in Orientul Mijlociu.

★
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate

rilor din Comitetul Economic al 
Adunării Generale a O.N.U.. pre
ședintele „Grupului celor 77". amba
sadorul pakistanez Iqbal Akhund. a 
relevat că eradicarea sărăciei pînă 
în anul 2 000 reprezintă un obiectiv 
esențial si a cerut, în acest scop, să 
se elaboreze un program al O.N.U. 
chiar în cursul actualei sesiuni a 
adunării.-

„A sosit timpul elaborării unui 
program masiv, coerent si cuprinză
tor pentru dezvoltarea statelor în 
ansamblu, precum si pentru stabili
rea unei noi ordini economice inter
naționale care să corespundă noilor 
realități". El a adăugat că trebuie 
conceput un plan cu obiective ample 
de perspectivă pentru circa 20 de 
ani, cuprlnzînd. în același timp, mai 
multe obiective concrete. în zone 
specifice, pentru perioade mai scurte.

Pe de altă parte, vorbitorul a sub
liniat că este necesar ca actuala se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
să contribuie efectiv la relansarea 
negocierilor dintre țările dezvoltate 
si cele în curs de dezvoltare. Este 
nevoie — a arătat el — să se în
ceapă aplicarea acordurilor realizate 
în cadrul Conferinței pentru coope
rarea economică internațională de la 
Paris si să se procedeze la promo
varea unui consens asupra proble
melor rămase în suspensie.

România consecvent solidară cu lupta popoarelor 
împotriva colonialismului și rasismului

în Comitetul pentru probleme socia
le, umanitare si culturale se desfă
șoară în prezent dezbateri in legă
tură cu aplicarea principiului auto
determinării popoarelor. Luind cu
vintul. reprezentantul român loan 
Voicu a arătat că procesul de eli
berare a tuturor popoarelor, țărilor 
si teritoriilor coloniale sau depen
dente constituie una din trăsăturile 
marcante ale epocii contemporane.

Lupta pentru aplicarea si respec
tarea Integrală si neabătută a prin
cipiului 
cu forța 
meinicia 
cordă o 
tiv faptul că națiunea si statul na-

autodeterminării ilustrează, 
neîndoielnică a faptelor, te- 
tezei căreia România îi a- 

însemnătate majoră, respec-

tional au de îndeplinit pentru o lun
gă perioadă de timp un rol de mare 
importanță.

Se impune 
— adoptarea 
către O.N.U., 
bre pentru a 
neîntârziată : 
popoarelor 
asuprire 
neocolonialismului. România 
vorbitorul — este profund 
cu lupta popoarelor de pretutindeni 
pentru libertate si independență na
țională, împotriva colonialismului, 
neocolonialismului. rasismului si po
liticii de apartheid.

de 
de 
se 

si 
de 

străină,

a arătat vorbitorul 
măsuri ferme de 
către statele mem- 
a sigura eliberarea 
completă a tuturor 
sub orice formă de 

pentru abolirea 
-a spus 
solidară

Convorbiri româno -ungare
în domeniul planificării

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — To
varășul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, a 
sosit la Budapesta, in vizită oficială, 
la invitația lui Huszar Istvan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și președintele Oficiului Na
țional al Planificării din R. P. 
Ungară. Cu acest prilej s-a tre
cut în revistă evoluția relații
lor între organele de .planificare 
ale celor două țări. S-a făcut, de a- 
semenea. un schimb de Păreri pri
vind dezvoltarea viitoare a acestora.

în timpul șederii sale la Budapes
ta. tovarășul Mihai Marinescu a fost 
primit de Lazar Gyorgy. președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare. Întîlnirea a avut loc într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

La întrevedere au luat parte Huszar 
Istvan si Victor Bolojan. ambasado
rul român la Budapesta.

Colocviu cu tema
„Independență
și modernizare 

in istoria României"
WASHINGTON 12 (Agerpres). - 

La Universitatea statului Wisconsin 
a avut loc un colocviu al istoricilor 
români si americani cu tema „Inde
pendență si modernizare in istoria 
Romăniei“, organizat cu prilejul cen
tenarului Independenței de stat a 
României.

Din partea români a luat parte o 
delegație condusă de prof. univ. Ste
fan Ștefănescu, decanul Facultății de 
istorie a Universității din București, 
directorul Institutului de istorie 
„N. Iorga", iar din partea americană 
au participat specialiști in 
mele de istorie românească, 
care prof. Stefan Fischer-Galați, 
la Universitatea Colorado, prof, 
raid Bolango, de la Universitatea 
tulul Pennsylvania, si alții.

La lucrările seminarului au __
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
Ambasadei române din Washington și 
ai Bibliotecii române din New York.

HAVANA

REUNIUNEA DE LA BELGRAD

BELGRAD 12. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în ultimele 
două zile, dezbaterile din ședințele 
plenare ale reuniunii de la Belgrad 
a reprezentanților statelor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa s-au concen
trat asupra stadiului aplicării preve
derilor de ordin politic, juridic și mi
litar ale Actului final, asupra acțiu
nilor ce trebuie întreprinse în conti
nuare pentru respectarea acestor pre
vederi, pentru traducerea lor în mă
suri concrete de aplicare în relațiile 
dintre toate statele semnatare, in 
scopul înaintării pe calea edificării 
securității pe continent.

Marea majoritate a delegaților 
care au luat cuvîntdl au relevat im
portanța principiilor cuprinse in Ac
tul final și 
buie să stea 
țiilor dintre 
lui. în acest 
prezentanții 
Republicii 
țări, care au pus în evidență faptul 
că in relațiile dintre statele continen
tului trebuie să-și găsească o tot 
mai mare reflectare principiile egali
tății in drepturi, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța, regle
mentării pe cale pașnică a diferen
delor. Delegatul Austriei declara, de

au subliniat că ele tre
ia baza dezvoltării rela- 
toate statele continentu- 
sens s-au pronunțat re- 

Austriei, Portugaliei, 
San Marino și ai altor

/

exemplu, că principiul nerecurgerii 
la forță nu are nici o valoare dacă 
nu se trece la oprirea cursei Înarmă
rilor. în intervenția sa, delegatul Po
loniei arăta că întreaga activitate de 
punere in aplicare a Actului final, cp 
și lucrările actualei reuniuni, trebuie 
să contribuie la întărirea securității 
pe continent. Subliniind necesitatea 
respectării constante șl integrale a 
tuturor principiilor cuprinse in Actul 
final, delegatul polonez s-a alăturat 
pozițiilor exprimate și de alte state, 
printre care și România, sprijinind 
ideea promovării unei atitudini active 
in scopul aplicării acestor principii, 

în analiza pozițiilor prezentate, as
pectele militare ale securității au 
ocupat un loc important. Mulți de
legați au subliniat că oprirea cursei 
înarmărilor și încheierea de acorduri 
în donjeniul dezarmării și dezanga
jării militare sînt probleme vitale 
ale timpurilor noastre. Dacă nu este 
stopată cursa înarmărilor, sublinia 
delegatul polonez, atunci aceasta va 
opri cursul spre destindere și secu
ritate. Delegații Bulgariei, Turciei au 
declarat, ca și șeful delegației 
mâne în intervenția rostită 
susțin propunerea Elveției 
mentare a diferendelor pe 
nică.

ro- 
marți. că 
de regle- 
cale paș-

AFRICA AUSTRALĂ

BAKU

întîlnirea prietenească dintre reprezentanții
■tineretului român și sovietic

12 (Agerpres). — 
Baku, membrii delega- 
Tineretului Comunist 
la reuniunea nriete-

MOSCOVA 
Miercuri, la 
tiei Uniunii 
participantă 
nească a tineretului român si a ti
neretului sovietic s-au intîlnit 
membri ai conducerii Sovietului 
prem al R S.S. Azerbaidjene, 
deputati ai Sovietului Suprem al 
publicii. activiști din aparatul 
stat, reprezentanți ai C.C. al U.T.C.L. 
din R.S.S. Azerbaidiană.

în acest cadru s-au relevat bunele 
relații traditionale de prietenie din
tre P.C.R. si P.C.U.S.. dintre Româ
nia și U.R.S.S.. dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice, 
subliniindu-se importanta hotărîtoare 
a întâlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și L. I. Brejnev pentru 
promovarea în continuare si amplifi
carea acestor raporturi ne multiple 
planuri. S-a reliefat că mesajele 
celor doi conducători de partid si de 
stat, primite cu cea mai mare satis
facție de participants la reuniune, 
constituie baza unui program de 
acțiuni concrete ale U.T.C. si 
U.T.C.L. pentru dezvoltarea legături
lor de colaborare fructuoasă dintre 
tineretul român si tineretul so
vietic.

Pe agenda de miercuri a întîlnirii 
prietenești s-a aflat o suită de ma-

politice gl cultural-dis-

cu
Su- 

cu 
re
de

nlfestărl 
tractive.

La Casa 
„S. M. Kirov' 
început lucrările unui seminar 
tema „Căi de ridicare a eficienței si 
calității muncii U.T.C. si " 
pentru educarea comunistă 
generații".

Un fructuos schimb de 
interesante dezbateri a prilejuit des
fășurarea unei mese rotunde privind 
contribuția tineretului român si a ti- ' 
neretului sovietic la transpunerea în 
viată a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate si 
cooperare în Europa.

Ca simbol al prieteniei dintre ti
neretul român si tineretul sovietic. în 
această zi. într-unul din parcurile 
orașului a fost plantată o alee, iar la 
una din schelele de petrol, aflată oe 
Marea Caspică. in apropiere de Baku, 
a început forarea unei sonde.

Un’ numeros auditoriu a urmărit 
cu viu interes expuneri prezentate 
de membri ai delegației române, care 
s-au referit la unele preocupări si 
activități ale U.T.C.

Programul de miercuri al rodnicu
lui schimb de opinii din cadrul în
tîlnirii prietenești s-a încheiat cu o 
seară a cîntecului patriotic.

lnvătămîntului
■“ din localitate

politic 
au 
cu

U.T.C.L. 
a tinerei

opinii »i

ORIENTUL MIJLOCIU

proble- 
printre 

de 
Ge- 
sta-
luat

12 (Agerpres). — în ca- 
oficiale întreprinse in

HAVANA 
drul vizitei 
Cuba de șeful statului mozambican, 
Samora Machel, la Santiago de Cuba 
a avut loc un miting de solidaritate 
cu Republica Populară Mozambic — 
anunță agenția Prensa Latina.Luind cuvintul, Fidel Castro, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Cuba, a elogiat lupta revolu
ționară a poporului mozambican pen
tru ștergerea grelei moșteniri lăsate 
de epoca colonială, pentru dezvolta
rea țării și a subliniat strînsa coope
rare pe multiple planuri Intre Cuba 
și Mozambic. ....... "

La rindul său, Samora Machel a re
liefat relațiile frățești existente intre 
popoarele celor două țări, precum și 
eforturile guvernului popular al Mo- 
zambicului pentru învingerea greută
ților lăsate de lunga dominație colo
nialistă. Totodată, președintele Ma
chel a reafirmat sprijinul țării sale 
față de lupta de eliberare a popoa
relor din Africa australă, de înlătura
re a rușinosului sistem de apartheid 
și a condamnat actele de agresiune 
comise împotriva Mozambicului de 
regimurile rasiste rhodesian și sud- 
african.

Noi arestări în Airica de Sud
PRETORIA. — Poliția sud-africanâ 

a intervenit cu brutalitate și a ares
tat, miercuri, 
Brighton, peste 200 de tineri de cu
loare, care au luat parte la o mani
festație împotriva politicii de apart
heid practicată de regimul rasist al 
lui Vorster.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. re
latează că, sfidînd cenzura impusă de 
ministrul de interne. Jimmy Kruger, 
trei mari cotidiane de presă sud-afri- 
cane au cerut oficialităților să dea 
explicații privind moartea în «deten
ție, la 12 septembrie, a liderului de 
culoare Steve Biko.

in localitatea New

Acțiuni împotriva regimului 
,de Ia Salisbury

SALISBURY. — Patrioții Zimbabwe 
au desfășurat o serie de operațiuni 
împotriva forțelor regimului rasist în 
vecinătatea orașului Salisbury. Ast
fel, forțele Frontului Patriotic Zim
babwe au atacat o coloană militară 
pe șoseaua Salisbury — Umtala, dis- 
trugînd cîteva vehicule și scoțînd din 
luptă mai mulți militari ai regimului 
lui Ian Smith. Totodată, patrioții au 
aruncat în aer o porțiune a căii fe
rate care leagă capitala de Umtala, 
oraș unde se află o importantă bază 
a armatei rasiste.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — întru
nit sub președinția primului minis
tru. Menahem Begin, guvernul israe
lian a adoptat, marți noaptea, în una
nimitate, documentul de lucru elabo
rat săptămina trecută de ministrul 
de externe al Israelului, Moshe Da
yan, și secretarul de stat american, 
Cyrus Vance. Documentul se referă 
numai la procedurile pentru înce- 

. perea convorbirilor la Conferința de 
la Geneva, și nu la problemele de 
fond.

La sfîrșitul reuniunii, secretarul 
guvernului, Arieh Naor, a precizat 
că documentul a fost acceptat de 
membrii guvernului 
fără rezerve". „Acum 
continuăm eforturile 
ni rea Conferinței de

problema Orientului Mijlociu, al că
rei obiectiv este încheierea unor tra
tate de pace intre Israel și arabi" — 
a adăugat el.

„în întregime, 
ne rămîne să 

pentru întru- 
la Geneva in

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
într-o declarație dată publicității la 
Washington, Departamentul de Stat 
al S.U.A. apreciază hotărîrea guver
nului israelian de a accepta „docu
mentul de lucru" elaborat, săptămina 
trecută, de președintele Statelor Uni
te, Jimmy Carter, secretarul de stat 
american, Cyrus Vance, și ministrul 
dc externe israelian, Moshe Dayan, 
drept „un pas înainte" pe calea con
vocării, anul acesta, a Conferinței de 
la Geneva în problema Orientului 
Mijlociu.

agențiile de presă
Cu prilejul Zilei Armatei 

Republicii Socialiste Roma- 
atașatul militar român la Pra-

ga, colonel Voicu Țugurel, și consu
lul general al țării noastre in Bra
tislava, Carol Cozma, au depus co
roane de flori la cimitirul din locali
tatea Zvolen al ostașilor români că- 
zuți în luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei. La festivitate au fost pre- 
zeriți membri ai conducerilor organe
lor locale de partid și de stat, repre
zentanți ai oamenilor muncii, pio
nieri. A fost aliniată o gardă de 
onoare și s-au intonat imnurile de 
stat ale celor două țări.

La Pekin, tovarășul Ken 
Biao, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
șeful Secției pentru relațiile externe 
a CC. al P.C. Chinez, a primit 
miercuri delegația ziarului „Scînteia", 
condusă de Mircea Angelescu, redac- 
tor-șef adjunct al ziarului, care face 
o vizită de documentare in R. P. 
Chineză, la invitația ziarului „Jen- 
minjibao". Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească. La întîl- 
nire a fost prezent Nlcolae Gavri- 
lescu, ambasadorul României la Pe
kin.

transmit
munist German, în frunte cu Her
bert Mies, președintele partidului, și 
membri ai Directoratului Uniunii 
germane a păcii se relevă că au fost 
examinate probleme privind apărarea 
drepturilor democratice fundamen
tale in fața atacurilor forțelor reac
ționare, care profită de recentele ac
țiuni ale grupărilor teroriste pentru 
a obține adoptarea unei legislații 
antidemocratice. Partidul Comunist 
German și Uniunea germană a păcii 
și-au exprimat hotărirea de a lupta, 
alături de toți democrații vest-ger- 
mani, pentru a dejuca planurile pri
mejdioase ale reacțlunii.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, I°siP Broz Tito, a sosit, 
miercuri, la Paris, pentru o vizită 
oficială de trei zile, la invitația pre
ședintelui Valery Giscard d'Estaing. 
în aceeași zi, președinții Tito și 
Giscard d’Estaing au avut o primă 
rundă de convorbiri.

AFIRMAREA SPIRITULUI CONSTRUCTIV

0 declarație a P.C. din 
Chile. într-o declarație dată pu
blicității la Ciudad de Mexico, Parti
dul Comunist din Chile cere punerea 
în libertate a tuturor deținuților po
litici chilieni și subliniază necesitatea 
obținerii unor informații reale despre 
soarta celor 2 500 de deținuți politici 
„dispăruți". în declarație se arată că 
autoritățile de la Santiago de Chile, 
în răspunsul remis secretarului gene
ral al O.N.U. cu privire la soarta de
ținuților politici 
fi implicate în 
de patrioți.

chilieni, neagă că ar
dispariția celor 2 500

Coaliția de opoziție „Po
porul Unit" a partide,or de stîn" 
ga din Costa Rica a fost înscrisă în 
mod legal în registrul civil, pentru a 
lua parte la viitoarele alegeri gene
rale, care vor avea loc în februarie 
1978 — anunță agenția Prensa Latina. 
Coaliția este formată din Partidul 
Avangarda Populară, Partidul Socia
list și Partidul Oamenilor Muncii din 
Costa Rica. în calitate de candidat 
la magistratura supremă în stat, „Po
porul Unit" l-a desemnat pe Rodrigo 
Gutierrez.

S-a încheiat o primă etapă a 
reuniunii general-europene de la 
Belgrad — etapa ședințelor plenare 
deschise. în cadrul cărora reprezen
tanții statelor participante au expus 
pozițiile respective în problemele în
scrise pe ordinea de zi. stabilită la 
întîlnirea pregătitoare. 35 de expu
neri. desigur cu poziții distincte, dar 
si cu nu puține puncte comune sau 
convergente.

în ce privește evaluarea drumu
lui parcurs în cei peste doi ani care 
au trecut de la semnarea Actului fi
nal de la Helsinki, aprecierile au 
coincis în bună măsură : fără a se 
subestima importanta unor progrese 
obținute in acest răstimp, s-a con
siderat îndeobște că rezultatele sint. 
totuși, destul de modeste. în aceste 
condiții, multi observatori consideră 
că s-ar fi impus cu atît mai mult ca 
încă de la începutul reuniunii să se 
abordeze mai concret 
vasta problematică a 
cooperării în Europa, 
este vorba de faptul 
așteaptă să se manifeste 
plin, mai ferm si mai clar hotărirea 
de a se duce la îndeplinire manda
tul ce revine reuniunii actuale — 
clar formulat în Actul final — și 
anume, adoptarea de măsuri stimu
latoare si dinamizatoare 
transpunerii în viată a 
telor asumate.

în această ordine de 
recunoscut că expunerile 
au fost caracterizate 
lor — de o notă pozitivă, care si-a 
găsit expresie în preocuparea ma
jorității vorbitorilor de a asigura 
dezbaterilor un climat . constructiv. 
Deosebit de semnificativ este faptul 
că aproape în toate intervențiile 
a fost evidențiată importanta Actului 
final, recunoscîndu-se necesitatea 
materializării prevederilor sale. Se 
poate aprecia că. practic, nimeni nu 
a mai pus la îndoială însemnăta
tea obiectivelor securității si coo
perării intereuropene. nimeni nu a 
negat imperativul realizării unor 
progrese substanțiale oe această cale. 
Sint expresii elocvente ale afirmării 
realismului politic, aflate desigur în 
strinsă legătură cu forța cu care 
ideea securității europene s-a anco
rat în conștiința popoarelor.

Se cuvine, totodată.' relevat 
expunerile prezentate au conturat 
amplu buchet de propuneri, 
mult sau mai puțin concrete, 
vind dezvoltarea procesului de 
lizare a securității europene si 
plificarea cooperării pe continent. 
Unele' din aceste propuneri se re
feră la sfera aplicării principiilor 
noi de relații internaționale, altele 
oglindesc cerințe concrete de dezan
gajare militară si dezarmare ne con
tinent. în domeniul cooperării eco
nomice si tehnico-stiintifice. au fost 
de asemenea prezentate numeroase 
sugestii interesante, cărora li se 
adaugă propunerile cuprinse în re-

că 
un 

mai 
pri- 
rea- 
am-

a ridica în 
competenta 

ingerințe, de
unor țări. Încercări de 
dezbatere probleme de 
altor state, tentative de _______ __
promovare a unui spirit polemic. în 
cercurile ziaristice se comenta că 
astfel de accente si note discordante 
ar fi, poate, legate de specificul pu
blicității. ar fi. poate, de ..uz extern", 
ar reprezenta angajări electorale, un 
fel de concesii sau „tribut" către 
anumite cercuri „dure", de dreapta. 
E adevărat că asemenea accente 
si-au găsit teren de exprimare nu 
atît în cadrul reuniunii, cît cu pri
lejuri colaterale, în conferințe de 
presă organizate ulterior de unii șefi 
de delegații. Dar, oriunde ar fi fost
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și mai direct 
securității
Mai

că
si 

i precis, 
popoarele 
mai' din

în vederea 
angaiamen-

idei trebuie 
generale 

in ansamblul

marcabilul studiu prezentat de 
Secretariatul executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa. 
Si. bineînțeles, s-au evidențiat largi 
posibilități de conlucrare în dome
niul culturii, pomindu-se de la ce
rința exprimată de diferiți vorbitori 
dea se acționa în scopul promovării 
creațiilor spirituale autentice ale 
popoarelor. Tot astfel, si în ce pri
vește asigurarea drepturilor omului 
s-au făcut propuneri juste, a căror 
valoare rezidă tocmai în faptul că au 
în • vedere probleme umanitare reale, 
care privesc efectiv soarta 
largi, probleme de viată 
poarelor. Toate aceste 
zitive oferă posibilități 
lucrărilor ulterioare să 
acorduri de substanță 
acceptabile, de natură 
menirii ce revine reuniunii, așteptă
rilor popoarelor.

Desigur, reuniunea se află de abia 
în stadiile sale inițiale, dună faza 
luărilor de cuvint publice urmînd 
să se treacă la faza nrooriu-zisă de 
lucru, la negocieri. Nu se poate 
omite insă faptul că în această am
biantă generală constructivă s-au 
făcut auzite și unele note discor
dante, contrare însesi tezelor gene
rale pozitive enunțate chiar si în 
respectivele expuneri — ca. de pildă, 
exprimări denigratoare la adresa

maselor 
ale 

aspecte 
ca 
se 
si 
să

po- 
no- 

în cadrul 
aiungă la 

unanim 
răspundă

exprimate si orice destinație ar fi 
avut, nu se poate trece peste faptul 
că asemenea manifestări nu sint de 
natură să contribuie la asigurarea 
climatului de lucru pozitiv si con
structiv. in stare să asigure buna 
desfășurare si încheierea cu succes 
a reuniunii. Nu se poate face o izo
lare totală între ce se spune în sala 
de ședință și cum se acționează în 
afara ei. iar asemenea acte sint. in
contestabil. de natură să aducă nori 
în ambianta generală, pot genera 
surse de fricțiuni și tensiune.

După cum se știe, în răstimpul 
anterior. în lucrările pregătitoare s-a 
impus net si categoric concepția că 
reuniunea nu trebuie să constituie 
un teren de confruntări, acuzații și 
judecări — lăsîndu-se pe planul se
cundar problemele fundamentale ale 
securității. Faptele de mai sus arată 
că adeptii unei linii neconstructive 
nu au depus cu desăvîrșire armele, 
încearcă să provoace resuscitări ale 
spiritului polemic și schimbului de 
acuzații. Este evident că. dacă s-ar 
persevera pe această cale, reuniunea 
s-ar deplasa de la rosturile sale fi
rești. evoluția dezbaterilor ar duce 
nu la progres, ci la reculuri în ra
port chiar cu momentul Helsinki.

Este de altfel edificator că pro
motorii unor astfel de manifestări 
nu au găsit cu cale să consacre vreu-

na din respectivele conferințe de 
presă problemelor aplicării efective 
în viată a principiilor noi de relații 
interstatale, nici problematicii de 
stringentă actualitate a dezangajării 
militare si dezarmării, nici căilor de 
intensificare a colaborării economice, 
culturale. Pe același plan, provoacă 
surprindere faptul că chiar si un or
ganism al Națiunilor Unite, cum este. 
UNESCO, invitat la reuniune spre 
a-și aduce contribuția la dezvoltarea 
procesului de destindere si coope
rare în Europa, s-a lăsat antrenat 
în astfel de acțiuni, contrare înseși 
declarațiilor din mesajul adresat de 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, la inaugurarea reuniunii 
de la Belgrad, care sublinia că 
UNESCO are menirea de a contribui 
cu eforturile si energia sa la reali
zarea obiectivelor Actului final.

Se știe că in toate fazele Confe
rinței pentru securitate si cooperare 
în Europa, atît la Helsinki, cît și la 
Geneva, ceea ce a asigurat succesul 
lucrărilor a fost dorința reală de 
conlucrare. în baza normelor demo
cratice de procedură adoptate 
nim, negocierile de la Helsinki 
purtat intr-un spirit de deplină 
litate si respect reciproc, ca 
state independente si suverane,
perienta arată că numai actionin- 
du-se in acest spirit se pot rezolva 
problemele, se poate ajunge la so
luții unanim acceptabile, corespunză
toare telurilor

Este necesar 
se impună mai 
reuniune — cu 
cînd se trece la 
lucru. Se știe ce 
investit popoarele 
ne — si nimeni 
ignore aceste 
răspunderii 
opiniei publice, a popoarelor, parti- 
cipantilor la reuniune le revine sar
cina de a elabora măsuri concrete 
de întărire a securității, de edificare 
a unei Europe a păcii și colaborării. 
Numai astfel reuniunea îsi va putea 
considera misiunea îndeplinită.

Protocol româno-alba-
La Tirana a fost semnat pro

tocolul privind schimburile de măr
furi și plățile pe anul 1978 între 
România și Albania. Conform pro
tocolului, în anul 1978. 
rile 
țări 
de 
nă. 
Ion 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
albaneză de -Victor Nushi, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. în 
timpul șederii la Tirana, delegația ro
mână a avut o intîlnire cu ministrul 
albanez al comerțului exterior. Ne
din Hodja. Cu acest prilei au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea ne mai departe a raporturilor 
economice între România și Albania.

de mărfuri între 
vor cunoaște o 
anul 1977. Din 1 
protocolul a fost 

Stoian, .adjunct al

schimbu- 
cele două 

creștere fată 
partea româ- 

semnat de 
1 ministrului

în comunicatul dat Publlci- 
tății la încheierea Întîlnirii dintre 
membri ai Prezidiului Partidului Co-
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un stadiu nou. de 
mari speranțe au 
în actuala reuniu- 

. nu are dreptul să 
așteptări în numele 

ce de incumbă în fața

Belgrad
Dumitru TJNU

Un avion cehoslovac cara 
efectua cursa Karlovy Vary—Praga a 
fost deturnat și obligat să aterizeze 
în R.F.G. de două persoane înar
mate, dintre care una este urmărită 
de autoritățile judiciare cehoslovace, 
anunță agenția C.T.K. Agenția men
ționează că avionul s-a întors la Pra
ga cu toți pasagerii la bord. în afa
ra autorilor deturnării. Ministerul 
Afacerilor Externe al R.S.C. a remis 
o notă ambasadorului R.F.G. la 
Praga cerînd extrădarea imediată a 
celor doi pirați ai aerului, în confor
mitate >cu practica internațională și 
cu convențiile internaționale în ma
terie.

La înalta Curte din Lahore
(Pakistan) a început un proces in
tentat fostului prim-ministru al 
Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, 
acuzat de tentativă de ucidere a lui 
Ahmed Reza Rasuri, considerat opo
nent politic al lui Bhutto, în noiem
brie 1974. împreună cu fostul premier 
mai sînt inculpați patru membri ai

forțelor federale de securitate. Zul
fikar Aii Bhutto și ceilalți patru im
plicați în acest proces au respins 
acuzațiile. în momentul începerii 
procesului, relatează agenția Reuter, 
în fața înaltei Curți din Lahore a 
avut loc o demonstrație a unui grup 
de simpatizanți ai fostului premier, 
care au cerut eliberarea lui Bhutto. 
Poliția a intervenit și a arestat șapte 
persoane, în baza restricțiilor impuse 
de legea marțială.

La Berlin aU lncePut convor
birile oficiale dintre delegația de 
partid și de stat a R. D. Germane, 
condusă de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., și 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Congo, condusă de Joachim Yhombl- 
Opango, șeful statului și președintele 
Comitetului Militar al Partidului 
Congolez al Muncii, informează 
agenția A.D.N.

Doi aviatori ai armatei sud- 
coreene au trecut în jumătatea de 
nord a țării cu avionul pe care-1 pi
lotau. miercuri, la ora 12 și 4 mi
nute (ora locală), punînd astfel ca
păt serviciului lor în armata regi- 
mului-marionetă din Coreea de sud 
— transmite agenția A.C.T.C.

întrevedere între preșe
dinții Franței și Zairului. 
Președintele Franței. Valăry Giscard 
d'Estaing, a avut, la palatul Elysăe, 
o întrevedere cu președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, aflat 
într-o vizită neoficială la Paris. Con
vorbirile dintre cei doi șefi de stat 
s-au axat asupra relațiilor bilaterale.

Conferința Partidului Con
servator britanic. Miercu< 
continuat la Blackpool lucrările Con
ferinței anuale a Partidului Conser
vator — de opoziție — din Marea 
Britanie, în cadrul căreia a luat cu
vîntul și fostul prim-ministru Edward 
Heath, cea mai mare parte a inter
venției sale fiind consacrată politicii 
Marii Britanii în cadrul Pieței co
mune

„Calamitate pentru ome
nire". ^ntr~un document dat publi
cității la Vatican, Conferința episco
pală nord-americană condamnă 
bomba cu neutroni, pe care o cali
fică drept o „calamitate pentru ome
nire".

♦

Poziții ferme împotriva extremiștilor de dreapta
ROMA 12 (Agerpres). - 

niștii italieni au adresat o 
lare guvernului în legătură 
șurile pe care acesta le ia 
curmarea activităților ilicite 
fiei în regiunea Calabria, unde s-a 
creat o situație periculoasă. Numai 
în 
au 
au 
ții

Comu- 
interpe- 
cu mă- 
pentru 

ale Ma-

cursul ultimelor zile. în Calabria 
fost comise o serie de crime care 
stîrnit indignare în tară. Bandi- 
recurg la șantaj, amenințări, te

rorizează populația.
Ca urmare a unei cercetări efec

tuate de Ministerul de Justiție, s-a 
constatat existenta unor legături în
tre Mafie și unele cercuri politice 
locale. Din acest motiv, comuniștii 
italieni au cerut guvernului să ia 
măsuri urgente și cu caracter gene-

ral de luptă împotriva Mafiei în a- 
ceastă regiune din sudul Italiei.

★
Miercuri a fost arestat la Roma ex

tremistul de dreapta Roberto Cor- 
biletto. care ținea legătura cu 
Sandro Saccucci, deputat din partea 
Mișcării Sociale Italiene — Dreap
ta națională (partidul neofascist), 
fugit din Italia după ce împotriva 
sa a fost lansat un mandat de ares
tare.

La locuința lui Corbiletto s-au gă
sit arme și muniții de diverse cali
bre. El figurează pe o listă de 64 de 
persoane membre ale mișcării „A- 
vangarda națională", dizolvată re
cent sub acuzație de reconstituire a 
partidului fascist.

Sesiunea noului parlament norvegian
creste pînă la 1 la sută din produsul 
național brut în anul 1978.

Abordind probleme ale situației in
terne, regele a relevat că principala 
sarcină a guvernului o reprezintă ga
rantarea ocupării forței de muncă. 
Vorbitorul a anunțat, de asemenea, 
că va fi înființat un nou minister — 
al petrolului și energiei — și că ex
ploatarea resurselor de țiței și gaze 
naturale va continua, conform politi
cii stabilite, dar se va pune un ac
cent mai mare pe măsurile de secu
ritate în exploatarea acestor resurse.

OSLO 12 (Agerpres). — Noul par
lament norvegian, ales la 11 și 12 
septembrie, și-a inaugurat, miercuri, 
sesiunea de toamnă. în discursul tro
nului. rostit cu acest prilej, regele 
Olav al-^Norvegiei a reafirmat hotă
rîrea țării sale de a considera apar
tenența Ia N.A.T.O. drept piatra un
ghiulară a politicii externe și îti do
meniul securității, concomitent cu 
dezvoltarea relațiilor cu țările socia
liste. Suveranul norvegian a făcut 
cunoscut că ajutorul acordat de Nor
vegia țărilor în curs de dezvoltare va

Asasinarea președintelui
R.A. Yemen

SANAA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui al Republicii Arabe Yemen, Ibra
him Mohammed Al-Hamadi, și fra
tele său, Abdallah Al-Hamadi, au 
fost asasinați, marți, de persoane 
neidentificate. încă — a anunțat pos
tul de radio Sanaa, reluat de agen
țiile internaționale de presă.

în întreaga țară a fost decretat un 
doliu de 40 de zile.

în cadrul unei reuniuni de urgență. 
Consiliul Comandamentului al K. A. 
Yemen a hotărît reorganizarea sa și 
instituirea unui Consiliu Prezidențial, 
format din trei membri — a precizat 
postul de radio Sanaa.

Președintele Consiliului șl coman- 
dant-șef al forțelor armate a fost 
numit Ahmed Al Ghashmi. fost co- 
mandant-șef adjunct al forțelor ar
mate și șdf al statului major. Ceilalți 
doi membri ai Consiliului Preziden
țial sînt primul ministru. Abdel-Aziz 
Abdel-Ghani, și Abdalla Abdel Alem.

★
într-o declarație făcută de noul' 

Consiliu Prezidențial al Republicii 
Arabe Yemen, transmisă de postul de 
radio Sanaa, se arată că noua 
conducere va fi „credincioasă revo
luției și republicii si va continua ac
țiunea de dezvoltare a țării, pentru 
asigurarea progresului și bunăstării", 
în declarație, ponorul yemenit este 
chemat la vigilență în fața atacurilor 
elementelor reacționare.
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