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LA ÎNFĂPTUIREA ACESTEI LEGITIME ASPIRAȚII ?
Tntre corelațiile care au o profun

dă înrîurire asupra funcționării me
canismului economic national este 
si aceea privind creșterea mai rapidă 
a productivității muncii in raport cu 
retribuția medie. Se știe că ridicarea 
productivității 
creșterea 
duse intr-o unitate 
termină reducerea 
gate de retri- - 
butia pe unita
tea de produs — 
în vreme ce ma
joritatea retribu
țiilor ; 
în sens 
adică 
ponderea 
cheltuieli 
dus.

Drept 
creșterea 
pidă a producti
vității muncii față ----------------------
de retribuția me
die este de natură nu numai să 
anihileze majorarea cheltuielilor 
de retribuție pe unitate de pro
dus, ci chiar să diminueze costurile 
de producție in ansamblul lor. Un 
exemplu cifric în acest sens credem 
că este edificator. Să presupunem că, 
într-o anumită perioadă, bunăoară 
într-o lună, o întreprindere cu 1 DUO 
de lucrători are drept sarcină de plan 
să producă 2 000 de tone de produse, 
pentru care i-a fost destinat un fond 
de remunerare totalizind 2 milioane 
de lei. Avem in vedere 
fiecare tonă de produs 
neficiu este de 200 lei. 
în care productivitatea 
rește, de pildă, cu 10 la

muncii. asigutind 
cantității de bunuri pro- 

de timp, de- 
cheltuielilor .le-

efectiv de lucrători va produce 2 200 
tone produse, tri aceeași perioadă, 
fondul de remunerare creste cu 5 la 
sută. adică de la 2 milioane lâ 
2 1001)00 lei. Deci retribuția medie pe 
lucrător se vă ridica de la 2 000 lei 
la 2 100. Fondul de remunerare ma
jorat cu 5 la sută s-a plătit nu pen
tru .2 000 de tone de produse, ci . pen
tru 2 200. ceea ce face ca cheltuielile

raționamentul, este lesne de sesizat 
reversul situației ; dacă productivi
tatea muncii ar crește in același 
ritm sau .ar rămine in urma creșterii 
retribuției medii, acumulările, in 
primul caz, ar rămine. constante, cum 
s-ăr spune, dezvoltarea țării, ar bate 
păsul pe loc : iar in al doilea caz..

. acestea s-ăr micșora, ceea ce ar în
semna încetinirea ritmului de creș-

„Noul Imn al Republicii-simbol al

împlinirilor și năzuințelor cutezătoare

ale întregii noastre națiuni"

acționează 
i contrar, 

sporește 
acestor 

pe pro-
urmare, 

mai ra-

3. Creșterea mai rapidă a productivității

bind glas sentimentelor de puternică vibrație pa
triotică. numeroase alte colective de oameni ai mun
cii de pe intreg cuprinsul tării — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități — au continuat să 
adreseze Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceausescu, telegrame in 
care isi exprimă deplina lor satisfacție si recunoștință 
pentru noul Imn de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. imn ee glorifică tradițiile revoluționare ale po
porului nostru, unitatea sa de nezdruncinat in jurul

partidului in lupta pentru ridicarea României socia
liste pe noi culmi de civilizație si progres, pentru 
triumful comunismului in scumpa noastră patrie.

In telegrame este exprimată, totodată, adeziunea to
tală fată de normele de adresare intre cetățenii tării, 
care corespund noilor relații sociale, esenței societății 
noastre bazate pe egalitate, colaborare si stimă re
ciprocă. reflectă schimbările fundamentale survenite 
in viata politico-economică a României socialiste.

că pentru 
cota de b»- 

Tn condițiile 
muncii spo- 
sută, același

aferente 
1 000 lei 
aproape 
tonă de 
rarea volumului de acumulări al so
cietății : astfel, întreprinderea va fi 
in măsură să aloce la buget 250 lei 
la fiecare tonă de produs fabricată, 
in loc de 200 lei dt se stabilise ini
țial prin plan.

Se desprinde concluzia că numai 
atunci cind fiecărui procent de creș
tere a retribuției medii ii corespunde 
o majorare superioară a productivi
tății muncii se creează condițiile 
efective pentru reducerea generala a 
costurilor de producție, implicit pen
tru sporirea acumulărilor. Dezvoltînd

remunerației să scadă de la 
pe tonă la circa 950 lei. Cei 
50 lei economisiți la fiecare 
produse contribuie la majo-

tere a venitului național, implicit de 
dezvoltare a economiei și de ridi
care a nivelului de trai. Așadar, nu 
poate fi vorba de progres economic 
și nici de o imbunătățire a nivelului 
de trai atit timp cit ritmul de creș
tere a productivității muncii nu este 
superior celui al retribuției medii.

Devansarea sensibilă a creșterii 
retribuției medii de către creșterea 
productivității muncii este impusă și 
de alte considerente ; in primul tind 
de faptul că. pentru sporirea conti
nuă a productivității muncii, sint ne
cesare importante ^fonduri, jje inves
tiții pe baza cărora să se asigure 
dotarea cu mașini și utilaje moder
ne, asimilarea unor tehnologii avan-

a

pentru 
chel- 

necesi- 
dotarea 

de

sate. Desigur, aceste cheltuieli, le
gate de creșterea nivelului tehnic al 
producției, se răsfring asupra costu
rilor. majorindu-le. Pentru ca aceste 
cheltuieli să nu afecteze negativ efi
ciența economică, creșterea venitului 
național, este deosebit, de important, 
așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. că să se 
realizeze un volum de producție cit 

mai mare la 1 000 
lei fonduri fixe. 
Evoluția raportu
lui producție — 
fonduri fi xe pre
zintă o mare .În
semnătate 
restituirea 
tuielilor 
tate de
cu mijloace 
producție’ si, toto
dată. pentru asi
gurarea fonduri
lor necesare re
producției socia

liste lărgite, pentru asigurarea creș
terii nivelului de trai.

în mod evident, prin creșterea 
producției la fiecare mașină, la fie
care utilaj se asigură o mai înaltă 
productivitate a muncii, ceea ce con
diționează reducerea cheltuielilor cu 
retribuția pe unitatea de. produs. 
Fără o asemenea evoluție, prin ma
jorarea retribuțiilor s-ar ajunge la o 
majorare a prețului de cost pe uni- 

produs. situație neaccepta- 
consecinte negative asupra 
de trai al oamenilor muncii.

toți locuitorii județului Botoșani dăm 
glas emoției și profundei satisfacții 
ce a cuprins inimile noastre prin 
adoptarea de forul legislativ su
prem al tării din inițiativa dumnea
voastră. mult stimate si iubite

in 
să

tatea de 
bilă, cu 
nivelului

loati ERHAN
(Continuare in pag. a V-a)

„Alături de intregul nostru popor 
— se spune în telegrama colectivu
lui de oameni ai muncii de la Sche
la de extracție Videle — aprobăm din 
toată inima noul Imn de Stat al Re
publicii Socialiste România si norme
le de adresare in
tre cetățenii tării 
noastre. . Muzica 
noului irn'n vine 
ca o torță mă
reață din vremuri, 
de demult, ecoul 
său făcind. 
permanentă,
vibreze inimile a- 
cestui nouor care 
a aspirat, dintot- 
deauna sure mai 
bine, sore lumină 
si demnitate. Tex
tul adaptat expri
mă. cum nu se 
poate măi bine.
realitățile prezente, ale patriei, 
avintul caracteristic națiunii noas
tre .socialiste, bucuria de a fi fău
ritorii unei țări libere, asa cum au 
yisat-o moșii si strămoșii noștri. în 
el s-a condensat o intreagă istorie. 
O istorie, plină de. jertfe, pentru ca 
noi cei de azi. «Să trăim stăpâni in 
tară. / Ziditori ai lumii noi»“.

„Odată cu tara, si noi, comuniștii,

Pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, continuă să sosească, din 
întreaga țară, telegrame în care se exprimă sa
tisfacția deplină pentru adoptarea Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste România, aproba
rea unanimă față de legiferarea normelor de 
adresare între cetățenii patriei noastre.
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L loan GRIGORESCU

formulate de 
măsuri adop- 
C.C. al P.C.R. 
1976. a cerin-

Constantin 
MINDREANU
secretar al C.C. al U.G.S.R., 
vicepreședinte 
al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

Amplele ma- 
cultural-artisrtice 

care au dobin- 
acum o frumoasă
(„Toamna băcăua- 

.Zilele culturii la Re- 
„Danubius *77“. „Pon- 
etc). care reunesc pro- 

profesio-

Româ- 
inițin- 

Nicolae 
general 

s-a' definit ca

celor mai buni în muncă și artă

(Continuare în pag. a IV-a)

Pași viguroși pe drumul afirmăriiMeridianul

O sută de copii. Două buciume, o toacă, un buhai, 
șaizeci de fluierase și lot ce au putut izvodi cu mai 
multă pricepere și har al frumosului cusătoresele de 
straie strămoșești de pe meleagurile dimbovițene. Fiin
ța unică a purității, a candorii, a inocentei privind cu 
două sute de ochi in somptuozitatea unei săli in care 
spectatorii veniseră tocmai de pe cealaltă parte a Pă
mântului, din Tara lui Soare-răsare. din .Japonia. Pe 
scenă, copiii din Petrești și Runcu Dîmboviței. In stal, 
cei 125 de instrumentiști ai ansamblului simfonic „Me
tropolitan" din Tokio. Cei din urmă abia dăduseră in 
fafa tirgoviștenilor un concert simfonic de aleasă ținută, 
iar dimbovițenii. spre a le dezvălui un strop din fru
musețea spirituală a acestor meleaguri, le-aii adus pe

Ilene 
ca ra

scena ansamblul de copii „Cununița . laureat al 
tivalului „Cintarea României".

O sută de copii desprinși parcă din poveste. 
Cosinzene și Feți Frumoși care, prin cutezanța 
dorii lor și prin măiestria,cintecelor și jocurilor învă
țate de la bunici și părinți, deveniseră adevărați vir
tuozi ai exprimării nestematelor ale artă populară care 
de două milenii ne-au luminat drumul prin istorie. 
Desăvirșirea n-are virstă. Nici talentul, nici măiestria. 
Uneori putem privi cu uimire și fior un singur „copil- 
minune", dar o sută de copii-minune strlnși laolaltă, 
din munții și din Cimpta Dîmboviței. par o alcătuire de 
vrajă, de vis. Mă uitam la cei din sală. Au trăit la în
ceput o avidă curiozitate, „bombardind" scena cu 
flash-urile aparatelor fotografice, apoi s-au lăsat îne
cați. in valurile de emoție sparte de irumperea entu
ziasmului Ce le țișnea din piepturi după fiecare cintec 
sau dans, ti priveam și mă întrebam cum se poate 
transmite omenescul peste atitea meridiane ? Oare mai 
trebuie explicat ce taină dezlega inimile și deznoda 
lacrimile emoției atunci cind buciumele, toaca, buhaiul

I și fluierașele chemau la „Pornealâ" sau la „Răvășitul" 
oilor, cind se inlănțuiau imaginile datinilor de iarnă, 
sau cind irumpeau in zborul lor in cercuri „călușarii" ? 

IAș cuteza să pun ansamblul copiilor dimbovițeni „Cu
nunița" alături de celebrul și virtuozul „Madrigal", 
dar pentru a fi crezut ar trebui ca toată lumea să-i 

. vadă.

Prin minunatele fapte de 
abnegație in muncă, dezvă
luite .pretutindeni, pe harta 
tării prin impresionanta des
fășurare de energie. . talent 
Si virtuozitate artistică, prin 
rezultatele tot mai bune ob
ținute în afirmarea- creației 
.tehnice de masa. Festivalul 
national „Cintarea . ~ 
niâi“, organizat din 
tiva ‘ tovarășului 
Ceaușescu.’ secretar 
al partidului.
un amplu si memorabil poem 
dedicat de popor patriei, tre
cutului. ei glorios si prezen
tului ei eroic, in care aflăm 
chezășia viitoarelor succese 
pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate. S-au conturat incă 
o dată, exemplar, liniile de 
forță ale democratismului 
societății noastre si umanis
mul ei revoluționar. S-a con
firmat in mod strălucit ge
niul creator al poporului, 
ferm angajat spre noi ori
zonturi de civilizație mate
rială si spirituală.

Pe genericul unui climat 
de înaltă răspundere fată de 
menirile educative ale artei, 
fată de exigentele sporite ale 
milioanelor de spectatori, ex- 
primînd totodată o conlu
crare tot mai fertilă si ge
neroasă între artiștii profe
sioniști și amatori, prima e- 
ditie a festivalului a marcat 
o îmbogățire substanțială a 
repertoriului cu numeroase

lucrări originale. caracteri
zate printr-un vibrant me
saj politico-educativ.. patrio
tic si civic, o preocupare 
sporită pentru ridicarea cali
tății artistice a manifestări
lor. diversificarea și lărgirea 
sferei de cuprindere a dialo
gului dintre făuritorii feno
menului artistic si masele 
largi ale celor ce muncesc.

S-au editat in această pe-

telor educative afirmate de 
viată, de opera făuririi omu
lui nou, a omului capabil să 
contribuie cu toată energia, 
competenta si devotamentul 
lui la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al Xl-lea al 
partidului, a programului 
suplimentar de dezvoltare a 
economiei naționale in. cin
cinalul 1976—1980, aprobat 
de recenta plenară a C.C. a)

„CINTAREA ROMÂNIEI" 
IN EDIȚIA 1977-1979

rioadă pe plan național 4 
culegeri cu caracter antolo
gic cuprinzind poezii patrio
tice. piese de teatru, cintece 
revoluționare., muzică ușoa
ră ; au văzut lumina tiparu
lui circa 20 de piese de tea
tru în limba română, 15 in 
limba maghiară si 11 în lim
ba germană (lucrări origi
nale si traduceri) ; au ajuns 
la formațiile corale zeci de 
lucrări noi.

Succesele au fost desigur 
numeroase. Dar analizind în
treaga desfășurare a festiva
lului in spirit critic, în lumi
na exigentelor 
programul de 
tat de Plenara 
din noiembrie

P.C.R. — vom înțelege că 
avem datoria să ridicăm pe 
o treaptă nouă împlinirile 
primei ediții, să lichidăm 
neajunsurile manifestate.

Sub îndrumarea consiliilor 
de educație politică si cul
tură socialistă, manifestările 
cultural-educative din clu
buri muncitorești si.. case de 
cultură, de la căminele cul
turale au continuat neîntre
rupt în cea mai mare parte 
a localităților tării, in marile 
intreprinderi si instituții si 
după gongul final al primei 
ediții a festivalului. Stagiu
nea estivală, spectacolele a- 
cestei toamne au venit să 
susțină cu fapte ideea ge
neroasă care a stat la baza 
organizării marii Întreceri

naționale : festivalul consti
tuie o permanentă a vieții 
noastre spirituale, o stare de 
spirit, un cadru fertil oferit 
talentelor autentice spre a- 
firmarea lor tot mai plenară.

Bogata paletă a manifes- 
. țărilor care au făcut ca prac
tic pauza dintre două ediții 
ale festivalului, să nu existe, 
acțiunile cu ecou amplu in 
conștiința publicului specta
tor din ultima perioadă au 
fost concepute ca omagii e- 
motionante ale evenimente
lor politice la care intregul 
npstru popor participă in a- 
ceastă perioadă : alegerile de 
deputat! in consiliile popu
lare. Conferința Națională a 
partidului. 
nif.es tari 
județene 
dit de 
tradiție 
nă“.
Sita". 
tica“.
ductiile artiștilor 
nisti și amatori, festivalurile 
desfășurate ne plan local ori 
interjudetean. cum au fost 
cele de muzică ușoară si

tovarășe Nicolae Ceausescu, a legilor 
privind noul Imn de Stat și normele 
de adresare între cetățenii Republicii 
Socialiste România — se arată in te
legrama Comitetului județean Boto
șani al P.C.R. Noul Imn de Stat al 
Republicii. Socialiste Roniânjă, tie 
inalță si mai mult sufletele, amintin- 
du-ne mereu de datoria sacră de a 
apăra moștenirea sfi.ntă lăsată nouă 
de înaintași, de a munci cu dăruire-si 
abnegație pentru ca patria iubită să 
se inalte mereu liberă și demnă in 
lume".

..Oamenii muncii mureșeni — ro
mâni. maghiari, germani t isi ex
primă satisfacția si deplina aprobare 
fată de hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R. si legile adoptate de recenta 
sesiune a Marii Adunări Naționale 
privind Imnul de Stat si normele de 
adresare intre cetățenii patriei noas
tre. fată de intreaga politică internă 
si externă a partidului si statului 
nostru" — se subliniază in telegrama 
Comitetului județean Mureș al P.C.R.

„Comuniștii, toti oamenii muncii 
din municipiul Hunedoara — se spune in telegrama Comitetului munici
pal Hunedoara al P.C.R. — isi 
exprimă cu adincă emoție sen
timentele de mindrie și nemăr
ginită recunoștință față de con
ducerea partidului și statului, față 
de dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe . Nicolae Ceaușescu. 
pentru noul Imn de Stat al tării 
noastre, care glorifică eroismul po
porului român, lupta sa seculară 
pentru libertate, neatirnare si drep
tate socială, dragostea pentru glia 
strămoșească si care sintetizează cu
ceririle revoluționare din anii socia
lismului. Ne exprimăm, de asemenea, 
totala noastră adeziune fată de le
gea privind normele de adresare in 
relațiile dintre cetățeni, care consti
tuie incă o dovadă elocventă a Per
manentei preocupări a conducerii de 
partid si de stat, a dumneavoastră 
personal. ___ __ 1_______
Ceausescu, de punere in concordan
tă a normelor de relații dintre oa
meni, ale eticii socialiste, cu schirn-

iubite tovarășe Nicolae

bările fundamentale survenite In via
ta politico-economică a societății 
noastre".

„Personalul muncitor al Institutului 
de cercetare si proiectare pentru au
tovehicule si tractoare din Brașov — 

se spune în tele
grama consiliului 
oamenilor muncii 
din 
Brașov 
transmite 
lui bucurie 
mulțumire 
de măsurile ini
tiate de condu
cerea partidului, 
de dumneavoastră 
personal si legi
ferate de M.A.N. 
privind adoptarea 
noului Imn de 
Stat al României 
socialiste si sta- 

de adresare între

I.C.P.A.T.- 
vă 

marea 
si 

fată

tuarea normelor _ __ ____ ___ , _
cetățenii tării noastre. Sintem min- 
dri de a fi contemporani cu aces
te înălțătoare momente din istoria 
patriei noastre, care reprezintă pen
tru întregul nostru popor un nou 
si. puternic imbold, sure noi si avtnta- 
le fapte de muncă, pentru a face ca 
scumpa noastră patrie să strălu
cească în comunista eră ca o stea".

„Minerii din Poiana Ruscăi vibrea
ză la unison cu întreaga noastră na
țiune. intonînd noul Imn de Stat al 
României socialiste — se soune in 
telegrama colectivului de muncă da 
la întreprinderea, minieră Hunedoa- 
ra-Teliuc. Inimile noastre, cuprinsa 
de emoția versurilor cu putere da 
fantă, in. care trecutul glorios si pre
zentul încărcat de împliniri se înge
mănează cu idealul comunist, na 
Înarmează brațul si mintea cu ho- 
tărîrea nestrămutată de a ne respec
ta angajamentele asumate in între
cere". „Generalizarea apelativului da 
«tovarăș» — se spune, de asemenea, 
în telegramă — reprezintă un dreipt 
cucerit, dreptul omului muncitor de 
a fi egal și demn, pentru care po
porul nostru a luptat de-a lungul 
existentei sale".

„Consfințire a tradițiilor progresis
te si revoluționare ale națiunii, ale 
artei noastre care și-a tnas dintot- 
deauna seva din adîncul vieții po
porului, servindu-i cu abnegație in
teresele și năzuințele — se arată în 
telegrama Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste — noul Imn de Stat 
al Republicii Socialiste România re
flectă. în acordurile vibrante ale me
lodiei create de marele compozitor 
patriot Ciprian Porumbescu. aspira
țiile de veacuri ale celor ce muncesc, 
dragostea lor de glia natală, lupta 
necurmată pentru libertate si inde
pendentă, realizările epocale dobîn- 
dite sub conducerea Partidului Co
munist Român pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in scumpa noastră patrie. Evo- 
cind trecutul eroic, reliefînd măreția................. .... .. — —...
(Continuare în pag. a II-a)

Imnul dăinuirii noastre
Triumful întregului 

popor este Imnul tării 
noastre, triumf zărit 
cindvă și de sub cerul 
adine albastru al Mol
dovei de Nord. Eleste 
simbolul zidirii noi al 
patriei, strălucind azi 
in lume sub flacăra 
tricolorului indepen
denței noastre. Văzut 
de ochiul deschis aJ 
nemuririi. Imnul, gin- 
dit și puternic simțit in 
muzică de Ciprian Po- 
rumbescu. a fost păs
trat in sufletul nostru

ca dar neprețuit al 
bunicilor, reizbucnind 
azi mai puternic, mai 
împlinit prin lupta re
voluționară, prin uni
rea și munca noastră, 
prin noile realități ale 
vieții socialiste. Mai 
ales prin lupta pentru 
libertate și dreaptă stă- 
pinire omenească a 
țării de către întreaga 
națiune, dar reinălțat 
mai proaspăt, acest 
imn sub cerul Români
ei socialiste este Încă 
un semn al voinței

Cuvîntul cald ce ne
Sensul adine al cu- 

vîntului tovarăș l-am 
deslușit limpede atunci 
când am trecut pragul 
combinatului nostru 
siderurgic. Sintem to
varăși de muncă, 
de luptă in aceas
tă vatră a focului 
nestins de peste două 
secole. Topirea si mo
delarea metalului este 
o muncă colectivă, re
zultatele sînt efectul 
eforturilor comune, ale 
Întrajutorării tovără
șești. Iată de ce nici 
nu s-ar putea concepe 
ca furnalistii, otelarii

sau laminatorii să se 
adreseze intre ei alt
fel.

..Tovarăș" — cuvin- 
tul cald care ne expri
mă — marchează ra
porturile de esență re
voluționară din socie
tatea noastră : rapor
turi de proprietari șl 
producători, pătrunsa 
de umanism, de demni
tate, de stimă adevăra
tă. Trăiesc o vie sa
tisfacție pentru fap
tul că, prin noua lege, 
normele de adresare se 
îmbogățesc cu termeni 
care exprimă fidel ca-

noastre de a construi 
durabil, de a ne lega 
dăinuirea de trunchiul 
tradiției puternic im
plantată în conștiința 
noastră, a tuturor. 
Emanație a ritmului 
ascendent al vieții 
noastre, al elanului 
nostru muncitoresc,- 
noul tricolor muncito
resc și socialist, este 
imnul dăinuirii strălu
citoare a României în 
comunism.

Violeta 
ZAMFIRESCU 

exprimă 
litatea noastră cuceri
tă de oameni ai mun
cii si de personal mun
citor. Vom dovedi și 
de aici înainte, prin 
faptele noastre, că sin
tem adevărati tovarăși, 
că știm să fim la Înăl
țimea demnității pe 
care numai o societa
te socialistă, ca a noas
tră, o dă ființei umane,
Dobre 
PLEȘOIANU 
maistru la Combinatul 
siderurglc-ReșIța
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întregii noastre națiuni"
(Urmare din pag. I)

prezentului, imnul reprezintă o 
chintesență a istoriei în plină des
fășurare a poporului român".

In telegrama adresată de locui
torii comunei „Ciprian Porumbes- 
cu“, județul Suceava, se spune : 
„Ne mindrim că melodia, atit de 
îndrăgită de întreaga suflare româ
nească, a fiului comunei noastre 
care a copilărit, a trăit și a com
pus inspirîndu-se din bogatul fol
clor al acestor meleaguri bucovi- 
nene, a devenit Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România, iar 
textul sintetizează întreg trecutul 
nostru, cu tot ce arh mai valoros, 
glorifică victoria socialistă și era 
comunistă spre care ne îndreptăm 
cu pași repezi".

In telegrama Liceului militar 
„Ștefan cel Mare" se subliniază că 
elevii și cadrele acestea instituții 
de învățămint „au primit cu ini
mile încărcate de emoție și min- 
drie patriotică Legea pentru adop
tarea noului Imn de Stat ce repre
zintă expresia eroismului înălțător 
al poporului român, a tradițiilor 
sale de luptă pentru independență 
și suveranitate națională".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
— români 
de secole 
spune în 
municipal 
P.C.R., ne

și maghiari — înfrățiți 
în lupte și aspirații, se 
telegrama 
Odorheiu 
exprimăm, 

moție patriotică, cele 
sentimente . de mîndrie si 
ginită recunoștință față de 
cerea partidului si statului, 
dumneavoastră, mult iubite 
șe Nicolae Ceausescu, pentru noul 
Imn de Stat al țării, care, pe me
lodia marelui compozitor român 
Ciprian Porumbescu, glorifică ero
ismul poporului român, lupta sa 
de veacuri pentru libertate națio
nală și socială, dragostea nețărmu
rită pentru glia strămoșească,, ela
nul revoluționar al poporului nos
tru condus de comuniști pentru 
Înflorirea continuă a României 
noastre scumpe in anii lumi
noși ai socialismului, hotărirea fer
mă a tuturor fiilor tării, devotați 
trup și suflet partidului, de a ri
dica pe noi culmi de civilizație 
România socialistă în drumul său 
ireversibil spre comunism. Ne ex
primăm. totodată, totala noastră a- 
deziune față de Legea 
normele de adresare in 
dintre cetățenii Republicii 
liste România — dovada incontes
tabilă a permanentei dumneavoas
tră preocupări de a pune in con
cordanță etica socialistă cu profun
dele schimbări intervenite in viața 
politică, economică și socială a 
României socialiste".

„Ne ' exprimăm, cu o puternică 
mîndrie patriotică, bucuria apro
bării noului Imn de Stat al Româ
niei'socialiste, ce'reprezintă o sim
bioză trainică intre gloria; trecutu
lui, măreția prezentului .și viitorul 
luminos al patriei — se arată in 
telegrama Institutului politehnic 
din Iași. In același timp, ne ex
primăm profunda satisfacție și 
acordul deplin pentru hotărirea 
luată privind normele de adresare 
intre cetățenii patriei, care reflectă 
întru totul atît o realitate a socie
tății noi pe care o făurim, a uni
tății intereselor noastre fundamen
tale, cit și perspectivele luminoase 
pe care ni le propunem in procesul 
devenirii comuniste a patriei".

Au mai transmis telegrame în 
care. în numele colectivelor de oa-

Comitetului 
Secuiesc al 
cu adîncă e- 
mai profunde 

nemăr- 
condu- 
față de 
tovară-

privind 
relațiile 

Socia-

meni ai muncii din instituții si în
treprinderi, iși exprimă totala 
aprobare si adeziune la importan
tele legi adoptate : Ministerul Co
merțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale. Ministe
rul Transporturilor 
catiilor. Ministerul 
terior, Ministerul 
Tehnico-Materiale 
Gospodăririi Fondurilor Fixe. Mi
nisterul Finanțelor. Agenția Româ
nă de Presă. „Agerpres". Radiotele- 
viziunea Română, Centrul Națio
nal de Fizică. Comitetul organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, Consiliul Oamenilor Muncii 
din întreprinderea Metroul Bucu
rești. Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Comitetele municipale de 
partid Bacău. Suceava și Turnu 
Măgurele, Comitetele orășenești de 
partid si Consiliile populare orășe
nești Săcele, Cristuru Secuiesc, Sebiș, 
Cimpulung Moldovenesc, Pucioasa, 
Roșiori de Vede. Urziceni și Rîm- 
nicu Sărat, consiliile județene ale 
sindicatelor Bistrița-Năsăud, Dîm
bovița, Tulcea și Suceava, comite
tele județene U.T.C. Brașov, Bis- 
trița-Năsăud, Buzău, Bacău, Su
ceava și Olt. comitetele orășenești 
U.T.C. Tîrnăveni și Rimnicu Sărat, 
comitetele județene ale femeilor 
Brașov, Tulcea și Olt, Comitetul 
orășenesc al femeilor Sfintu 
Gheorghe, Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă Bra
șov, Uniunea județeană a coope
rativelor 
Consiliul 
Unității 
popular 
nizațiile .
Brașov și Buzău, Institutul de teh
nologie izotopică și moleculară 
din Cluj-Napoca, Institutul de pro
iectări laminoare „IPROLAM" și 
Institutul de studii si proiectări de 
construcții pentru agricultură si in
dustria alimentară din București, 
Institutul de cercetări pentru viti
cultură si vinificație Valea Călugă
rească, Institutul de mine din Pe
troșani, Facultatea de limbă si lite
ratură română. Institutul de lingvis
tică, Institutul de istorie si teorie 
literară „George Călinescu", Facul
tatea de istorie-filozofie din Bucu
rești, Facultatea de medicină mili
tară. institutele de învățămint su
perior din Sibiu, Pitești, Baia Mare, 
Oradea și Bacău.

Asemenea telegrame prin care 
oamenii. muncii îsi exprimă apro
barea si adeziunea deplină la im
portantele legi adoptate de forul 
suprem al tării — Marea Adunare 
Națională — au mai transmis alte 
numeroase centrale si mari între
prinderi industriale, de construcții 
și de- transporturi, șantiere, .insti
tute de cercetări și proiectări, 
instituții de invățâmînt superior, 
instituții de știință, artă si - cultură.. . 
trusturi, întreprinderi si unități 
agricole de stat, cooperative agri
cole de producție, cooperative meș
teșugărești si de consum, mari uni
tăți sanitare si spitalicești, organi
zații de masă si obștești, comanda
mente si unităti militare, comitete 
de partid si consilii populare, oră
șenești si comunale, licee si școli 
generale, precum si numeroși oa
meni de știință, artă si cultură, ce
tățeni vîrstnici si' tineri din cele 
mai diferite profesii de pe întreg 
cuprinsul patriei. (Agerpres)

si Telecomuni- 
Comertului In- 

Aprovizionării 
si Controlului

meșteșugărești Brașov, 
orășenesc al Frontului 

Socialiste și Consiliul 
orășenesc Cisnădie, orga- 
județene ale pionierilor

drag al națiuniiCîntul cel mai 
exprimă o înaltă chemare patriotică

angaiare.. să- 
de militarii 
acum 6(1 de 
cimpurile de 

ale Mărăses- 
floarea vieții, 

ani. 
tinerii

Sint ostas-veteran. 
In amintirea dăltuită 
de vreme -port vii 
faptele de bărbătească 
si- eroică 
vîrsite 
români, 
ani. pe 
bătălie 
tilor. în
la numai 20 de 
împreună cu 
din generația mea. am 
luptat si singerat zile 
Si nopți în prima linie 
— acolo unde s-a plă
mădit victoria asupra 
dușmanului cotropitor. 
Tricolorul, aureolat de 
nepieritoare glorie., sub 
ale cărui falduri 
mi-am făcut datoria si 
eu. a fost si a rămas 
pentru mine însemnul 
vieții mele de ostas. 
De aceea, adoptarea 
de către forul legisla-

tiv al tării a noului 
Imn al Republicii 
noastre, a acestui imn 
care-si începe acordu
rile cu slăvirea culo
rilor nemuritoare ale 
patriei — roșu, galben 
si albastru — mi-a 
provocat o adîncă e- 
motie. întregul devo
tament al veteranilor 
vibrează în melodia . 
și în versurile 
înaripate. Fiindcă 
glorifică 
veacuri ale 
lui pentru 
re, precum 
le noi, de 
societății socialiste și 
comuniste — împli- 

, nire a tot ce a năzuit
si năzuiește 
națiune 
toare de 
libertate.

Prezint

lui 
el 
deluptele 

poporu- 
neatîrna- 
vremuri- 

făurire a

această 
bravă, iubf- 
dreptate și
onorul ostă-

Mîndri

Cîndva. nămînturi- 
le De care muncim 
noi astăzi uniți, cu 
hotărirea de a dobindi 
recolte tot mai bogate, 
erau stăoinite de 
..domni" si ..doamne". 
Pe atunci, noi eram cu 
munca, domnii . cu fo
losul. Noi cu viata as- 
nră. în sărăcie si mi
zerie. ei cu viata de 
huzur. Ei erau domnii, 
noi argatii fără nume 
si fără număr.

Azi. cîmDurile au 
devenit ale noastre.

0 PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 
SUPLIMENTARĂ DE 3,2 MILIARDE LEI

După Congresul consiliilor oameni
lor muncii, organele și organizațiile 
de partid din județul Buzău și-au în
scris la loc de frunte, pe agenda de 
lucru, o seamă de acțiuni politice și 
organizatorice menite să mobilizeze 
mâi activ pe oamenii muncii din în
treprinderi la descoperirea si pu
nerea in valoare a rezervelor 
încă insuficient fructificate în dome
niul folosirii intensive a spatiilor 
construite, a utilajelor, perfecționării 
fluxurilor și tehnologiilor de. fabri
cație. diversificării gamei produselor 
cu grad ridicat de prelucrare, al pre
gătirii forței de muncă. In frun
tea acestei activități de largă 
cuprindere s-a situat biroul comite
tului județean de partid, care a orga
nizat un mare n-umăr de colective 
formate din cadre de partid, specia
liști. muncitori cu bogată experiență 
in producție, repartizate in fiecare 
unitate economică, si care. împreună 
cu colectivele de muncă din între- 
Drinderi. au desfășurat analize 
aprofundate în fiecare secție si sec
tor. stabilind programe concrete de 
lucru, măsuri tehnice si organizato
rice. Pe baza resurselor descoperite 
s-a ajuns la concluzia că în industria 
buzoiană poate fi obținută în actualul 
cincinal o producție suplimentară în 
valoare de peste 3,2 miliarde lei — 
aceasta constituind o primă evaluare 
a contribuției județului la realizarea, 
în cincinalul 1976—1980, a unei pro
ducții industriale suplimentare de 
130,3 miliarde lei, potrivit programu
lui aprobat de recenta plenară a C.C. 
ai P.C.R.

Aplicarea măsurilor stabilite a 
început imediat, eficienta ior confir- 
mindu-se.din primele luni ale aces
tui semestru. La întreprinderea de 
geamuri, spre exemplu, programele 
întocmite au fost transpuse in viată 
fără întîrziere. determinând creșterea 
volumului de produse fizice obținute 
la instalațiile existente, astfel incit 
angajamentul asumat în întrecerea 
socialistă pe întregul an a fost înde
plinit și depășit substanțial pină la 
această dată. Rezultatele nu sint alt
ceva decît efectul firesc al sporirii 
productivității muncii cu 5 la sută 
fată de nivelul planificat pentru 
acest an. creștere generată de îmbu
nătățirea performantelor instalațiilor 
și utilajelor, prin acțiunea concretă, 
directă a muncitorilor si specialiști
lor. mai cu seamă. în secțiile de pre
lucrări si slefuire-polizare. Alături 
de perfecționările aduse utilaieter 
existente, muncitorii, maiștrii și spe
cialiștii întreprinderii și-au propus să

conceapă și să execute linii tehno
logice noi. cu caracteristici superioare 
celor din dotare. Această amplă mobi
lizare a gindirii tehnice proprii a dat 
naștere unor valoroase initiative, cum 
sint. : „Fiecare om al muncii, un pio
nier al progresului tehnic", „Locul de 
producție, cel mai fertil laborator al 
cercetării tehnice si științifice". ..Am 
gindit. am proiectat, am executat". 
Aproape că nu există muncitor, 
maistru sau inginer din întreprind0"^ 
care să nu-și fi concentrat eforturile, 
în bună măsură, chiar în timpul 
liber, pentru rezolvarea unei nroble- 
rrm concrete legate de creșterea pa
rametrilor instalației sau utilajului 
la care lucrează, de conceperea unor 
echipamente sau tehnologii noi. De

ridicat. Pentru înlăturarea aceste! 
deficiențe, soluția a fost operativ gă
sită. Intre halele de producție vor 
fi construite două tonele. de legă
tură ce vor asigura o scurtare con
siderabilă a parcursului reoere'or de 
la pregătire la asamblarea finală, 
ceea ce. echivalează cu cel puțin 30 la 
sută din timpul consumat acum, cu 
o creștere corespunzătoare a produc
tivității muncii. Intre noile tehnolo
gii de mare eficientă introduse de 
curind în unitate si care vor fi ex
tinse începînd de anul viitor se nu
mără fabricarea colurilor de întoar
cere necesare serpentinelor de rafi
nării prin tragerea pe dorn, proce
deu conceput si dus la punct de spe
cialiștii întreprinderii, a cărui apli-

în întreprinderile din județul Buzău

aceea. în acest cincinal, colectivul 
unității si-a pronus să obțină supli
mentai- o producție in valoare de 
circa 228 milioane lei. care va în
semna. între altele, un important plus 
de metri pătrați de geam tras, geam 
șlefuit, geam duplex și geam secu
rizat.

Ponderea rezervelor de creștere 
suplimentară a producției la o altă 
unitate economică din județ — în
treprinderea de utilaj tehnologic — 
a fost evidențiată în domeniul per
fecționării tehnologiilor de fabrica
ție si a fluxurilor de producție. „Aici, 
unde se execută echipamente de 
mare complexitate destinate combi
natelor chimice ale tării, unde fie
care reper este un produs unicat, 
productivitatea muncii, volumul pro
ducției fizice pot spori numai 
printr-o organizare superioară a fa
bricației. prin aplicarea de procedee 
de lucru si tehnologii noi — ne spu
nea inginerul Eugen Toma, directorul 
întreprinderii. Aceste considerente au 
stat la baza întocmirii programului 
de lucru, la materializarea căruia 
sînt angajați cu fermitate toti oame
nii muncii din întreprindere".

Studiul care a precedat stabilirea 
măsurilor de reorganizare a fluxurilor 
de fabricație, a reliefat că de la. secția 
de pregătire si Dină la secția de fi
nalizare a produselor de gabarite 
mari — cazangeria grea — drumul 
reperelor aflate in execuție naște în
crucișări de trasee și circuite, fapt ce 
duce la un consum de timp relativ

care a contribuit la obținerea unor 
sporuri însemnate ale productivității 
muncii. însoțite de economisirea ma
noperei și materialelor. Fructificînd 
rezervele evidențiate in unitate, colec
tivul de muncă a stabilit să livreze 
suplimentar beneficiarilor in acest 
cincinal peste 200 tone utilaje tehno
logice destinate industriei chimice.

întreaga activitate îndreptată spre 
creșterea suplimentară a volumului, 
producției unităților industriale se 
sprijină pe participarea efectivă a 
tuturor oamenilor muncii, chiar s) 
atunci cînd căile de realizare a spo
rurilor respective au la bază insta
lații si utilaje de concepție proprie 
cu caracteristici tehnice superioare 
celor aflate în dotare. „Acest fant nu 
reprezintă doar o simplă îndepliniră 
a obligațiilor profesionale, ci o ati
tudine înaintată, nouă, caracteristică 
omului muncii de azi. izvorîtă din 
înțelegerea profundă a dublei sale 
calități de proprietar a1 miiloacelor 
de producție si producător al bunu
rilor materiale —. aprecia tovarășul 
Stan Cazan, secretarul comitetului de 
oartid de la întreprinderea de sâr
mă si produse de .sirmă. Iată, bună
oară, în acest cincinal, colectivul 
nostru s-a angajat să obțină su
plimentar o producție industrială 
de peste 586 milioane lei. La 
aceasta, o contribuție de aproxi
mativ 350 milioane lei o va aduce 
secția de plase sudate, atit de nece
sare construcțiilor, unde capacitatea 
actuală va fi majorată considerabil

prin montarea in spațiul existent a 
incă 9 mașini. Realizarea acestor in
stalații este rodul gindirii muncito
rilor și specialiștilor noștri, intrucit 
atit concepția, cit și construirea fiecă
rui reper se datorează deopotrivă 
muncitorilor și inginerilor întreprin
derii". Asemenea exemple pot fi infi
nite în toate secțiile și atelierele uni
tății. iar în unele situații contribuția 
muncitorilor este exclusivă, cum ar fi, 
de pildă. în cazul adoptării sistemului 
de lucru prin servirea de către un 
om a două sau trei mașini in secția 
de trefilare a sirmelor. ceea ce a dus 
la dublarea sau triplarea productivi
tății muncii și a volumului de pro
ducție obținut.

Perfecționarea pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii in 
vederea creșterii productivității în 
fiecare secție polarizează preocupă
rile curente si reprezintă un obiectiv 
maior al programelor de perspectivă 
la întreprinderea de garnituri de frî- 
nâ și etansare Rimnicu Sărat. Prin, 
aportul hotârîtor al ridicării produc
tivității muncii, colectivul estimează 
obținerea suplimentară a unei pro
ducții de circa 517 milioane lei. care 
se va materializa, intre altele, in 13.2 
milioane garnituri de etanșare și 
fricțiune necesare autovehiculelor, 
tractoarelor și altor mijloace de 
transport. Prin creșterea indicelui de 
folosire a utilajelor cu 1.2 la sută, 
întreprinderea „Metalurgica" va asi
gura. peste prevederi, o producție de 
echipamente pentru tractoare si ma
șini agricole, de piese turnate si pre
lucrate in valoare de aproape 100 
milioane lei.

Desigur, șirul exemplelor concrete 
desprinse din activitatea unităților 
din industria buzoiană. care întăresc 
realismul sarcinilor asumate (este de 
relevat că angajamentul pe acest an
— de a realiza suplimentar o pro
ducție industrială de 400 milioane lei
— a fost onorat în 10 luni), 
este mult mai bogat. Vom nota nu
mai că atit programele stabilite, cit 
si măsurile de înfăptuire a acestora 
sint aduse mereu „la zi", completate 
cu propuneri și soluții noi izvorîte 
dintr-un neobosit efort de autodepă- 
sire. în fruntea căruia se situează co
muniștii. catalizatori permanent! ai 
energiei si priceperii oamenilor 
muncii.

Mihal BĂZU
corespondentul „Scînteli"
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DIVERS I
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Corespon
dență pentru
un corespon 
dent volun-
tar 1

Printre 
redacție, 
scris pe 
cut dintr-un milion, cu o sem
nătură la fel de cunoscută și 
întilnită de nenumărate ori in 
paginile „Scinteii" : Gheorghe 
Ispășoiu. Pe cartea lui de vizită, 
alături de numele si de calita
tea de „corespondent voluntar', 
fie-ne îngăduit să adăugăm as
tăzi — cu emoție și recunoștință 

cifra 3 500. Da, tovarășe Is- 
pășoiu, pe fisa de corespondent 
voluntar existentă in evidențele 
ziarului 
mitale 
trată in dreptul cifrei 3 500. Din 
toamna anului 1944 si pină a- 
cum, timp de 33 de ani, entu
ziast și statornic colaborator al 
ziarului, ați trimis 3 500 de scri
sori despre gindurile, bucuriile 
si strădaniile oamenilor de pe 
meleagurile Vilcei. in mijlocul 
cărora munciți și trăiți. Vă do
rim ani multi, cu sănătate, și cu 
vesti cit mai multe și mai fru
moase pentru noi, pentru cititori.

plicurile sosite ieri la 
se afla si unul cu- un 
care l-am fi recunos-

nostru, scrisoarea du
de ieri a fost inregis-

Salvat de 
o aruncătură
de privire
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sesc. cu adine respect 
si recunoștință, parti
dului comunist și 
tovarășului N icolae 
Ceausescu, care au 
făcut să trăiesc, îm
preună cu toti cetățe
nii.. cu toti militarii, 
momentul de străluci
tă semnificație patrio
tică al adoptării nou
lui Imn de Stat. El 

mai 
este 
im- 
tra-

este cintul cel 
drag al națiunii, 
o chemare și un 
bold de a Dăstra__
«Jitiile glorioase ca pe 
o scumpă moștenire si 
de a ne sluji fără pre
get și fără precupețire 
patria socialistă.

Ion ȚIRIPA 
sergent veteran 
din primul rdzbol 
mondial

că sîntem un 
de tovarăși 
Noi sîntem stăpînii — 
si cu munca, si cu fo
losul. Sîntem egali în 
toate. Adică — tova
răși. Tovarăși de mun
că. de chibzuită gos
podărire a bunurilor, 
de făurire a unei Vieți 
noi. din ce în ce mai 
îndestulată si mai fru
moasă. Ne aiutăm unii 
oe alții in fata greu
tăților. ne bucurăm de 
izbinzile De care le do- 
bindim prin hărnicie, 
sub conducerea parti
dului. Ponorul tot , e

popor

uni.t prin muncă, prin 
ce-si propune să facă. 
Sintem un popor de 
tovarăși si mă bucur 
din toată inima că si 
prin legea aprobată de 
Marea Adunare Națio
nală ne numim cu 
mîndrie ceea ce sin
tem.
Vasilica PREDA 
cooperatoare 
C.A P. Lumina, 
județul Constanța

Creștem odată cu 
cîntăm odată cu

Tricolorul este as
tăzi înălțătorul Imn al 
scumpei noastre pa
trii ; acest cîntec pe 
care toti copiii il înva
ță odată cu primele 
cuvinte : mamă, pa
trie : acest cîntec mă
reț care ne umple ini
mile de bucurie. Im
nul tării trezește in 
fiecare pionier senti
mente de adîncă min- 
drie si dragoste fată 
de partid si popor, fată 
de patria scumpă, fața

prietenul tuturorde 
copiilor, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. As- 
cultind noul Imn de 
Stat căpătăm cu toții 
o mare încredere 
viitorul de aur 
României, în 
nostru cutezător.

Dorința noastră ar
zătoare este de a ne 
pregăti pentru viată 
și muncă în asa fel 
îneît să fim din toate 
puterile părtași . la 
realizarea a tot ceea

în 
al 

țelul

tara, 
țara 
ce cîntăm în Imnul 
tării. Tricolorul îl pur
tăm in inimă. Este 
crezul nostru : „Koșu, 
galben si albastru / 
Esteral nostru tricolor. 
/ Se înalță ca un astru / 
Gloriosul meu popor".

Daniela CREȚU 
plonier-comandant 
de detașament, 
clasa a Vll-a B, 
școala generalâ nr. 3- 
Vaslul

Sfîrșit de 
.sdptdmind 

în munți
Simbătă. 5 noiembrie 

1977. întreprinderea de 
turism, hoteluri si restau
rante București vă invi
tă la „BALUL MUNȚI
LOR". organizat, in sta
țiunile Poiana Brașov si 
Predeal. Cu acest prilej, 
au loc programe artistice 
urmate de dans, tombolă, 
concursuri cu premii.

Biletele not fi procurate 
de la filialele de turism 
I.T.H.R. : bd. 1848 nr. 4 
bd. N. Bălcescu nr. 35. bd. 
Republicii nr. 4 si 63, ca
lea Grivitei nr. 140. calea 
Dorobanți nr. 1—7.

Întîlnirile alegătorilor cu candidații
Frontului Unității Socialiste continuă în întreaga țară

„De la propuneri la fapte 
nu e decît un pas.

Să-l facem împreună"
Zilele trecute a avut loc o intilnire 

comună a alegătorilor din circum
scripțiile electorale nr. 39 și nr. 40 din ' 
municipiul Arad și candidații Consi
liului local al Frontului Unității So
cialiste pentru alegerile de deputați 
în consiliul popular. între cei patru 
candidați — profesorii Teofil Mateș 
și Radu Moldovan (candidați in cir
cumscripția electorală nr. 39) și loan 
Moț, directorul exploatării comunale 
din cadrul I.J.G.C.L. Arad, și Ale
xandru Danciu-Stănoiu, directorul 
I.J.C.M. Arad (candidați în circum
scripția nr. 40) — și alegătorii lor s-a 
desfășurat un fructuos dialog de lu
cru. El a evidențiat, in primul rind, 
infăptuirile din actuala legislatură, 
care numai la capitolul investiții pen
tru dotări social-urbanistice însumea
ză lucrări in valoare de peste 853 000 
lei in ambele circumscripții. Astfel, 
au fost extinse lucrările de canali
zare oe străzile Ceaikovski, Ion Rusu- • 
Șirianu, Goldu, Ecaterina Teodoroiu, 
s-au asfaltat trotuarele pe străzile 
Blanduziei șl Constanța Hodoș, s-a 
reamenajat piața Filimon Sirbu — 
lucrări la executarea cărora locuitorii 
celor două circumscripții au partici
pat nemijlocit alături de constructori.

După cum s-a arătat în cadrul in- 
tilnirii, în cele două circumscripții 
există o bună experiență în conlu
crarea consiliului popular cu cetățe
nii la rezolvarea unor probleme de 
larg interes obștesc. Ca urmare a u- 
nei active participări a locuitorilor 
la acțiunile edilitar-gospodărești, 
s-au amenajat peluze de flori pe 
6 900 mp, s-au plantat aproape 30 000 
de diferite flori și numeroși arbori 
ornamentali, s-au strîns și valorificat 
peste 30 tone fier vechi. „Sint reali
zări pe care fiecare din noi le cu
noaștem și cu care ne mindrim, pen
tru că ele reprezintă o părticică din 
munca noastră, a tuturor, spunea ale
gătorul Anton Lingurar din strada 
Hunedoarei 42. Sîntem bucuroși să 
constatăm că în programul de mă

suri al consiliului popular pentru vii
toarea legislatură sint prevăzute pen
tru a fi realizate noi obiective econo- 
mico-sociale menite să contribuie la 
continua îmbunătățire a condițiilor 
noastre de viață. Ne bucurăm de in
cluderea lor în planul de măsuri și 
asigurăm consiliul popular, pe viito
rii deputați, că vom pune cu toții 
umărul — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — la reali
zarea lor, pentru că, in final, toți be
neficiem de ele".

Numeroși alegători au susținut a- 
cest angajament și, în același timp, 
au completat cu noi propuneri pla
nul de măsuri. Așa, de pildă, Iuliana 
Babec, loan Rișco, Alexandru Stoica, 
Lucreția Pop s-au referit in cuvintul 
lor la o serie de probleme privind 
necesitatea îmbunătățirii aprovizio
nării și prestărilor de servicii pen
tru populație, sistematizării zonelor 
verzi și florale, întreținerii și păstră
rii curățeniei pe toate străzile etc. 
„Cred că n-ar fi rău dacă pentru o 
și mai strînsă șl fructuoasă legătură 
între noi, cetățenii, și viitorii depu- 
tați, s-ar stabili o zi din săotămină 
pe care s-o denumim, bunăoară, 
„ziua alegătorului" și in care, la o 
oră și intr-un loc anume stabilit, să 
ine putem întîlni, să analizăm ce am 
făcut și ce trebuie să mai facem in 
continuare pentru buna gospodărire 
a circumscripțiilor, a orașului în an
samblu! său — a spus alegătorul Iosif 
Eberwein.

...Propuneri, sugestii, modalități de 
acțiune care au evidențiat, pe de o 
parte, că se poate face mult mai 
mult pentru gospodărirea circum
scripției, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale cetățenilor, iar, 
pe de altă parte, că acest mai mult 
depinde de participarea directă a fie
cărui locuitor la soluționarea tuturor 
problemelor, atît prin propuneri și 
sugestii, cit mai ales prin contribu
ția in muncă.

Constantin S1MION

La prima intilnire, primarul 
va răspunde observațiilor 

și propunerilor făcute
In circumscripția electorală nr. 42 

din satul Cișmea, care aparține de 
municipiul .Botoșani, candidează pen
tru a fi deputate in consiliul popular 
două tinere muncitoare — Elena Du- 
duță, de la întreprinderea de confec
ții. și Altița Tesculeanu. de la 
întreprinderea textilă „Moldova", 
amindouă inimoase activiste pe tă- 
rim obștesc. Tocmai cunoscindu-le 
aceste calități, alegătorii au dat in- 
tilnirii un caracter de lucru, de dez
batere responsabilă a dezvoltării 
economico-sociale a așezării.

„Deși aparține municipiului, satul 
nostru — spunea in cuvintul său 
cooperatorul Gheorghe Roșu — nu 
s-a ridicat incă din punct de vedere 
edilitar-gospodăresc la nivelul unei 
suburbii a orașului. Dar posibilități 
avem. Au demonstrat-o acțiunile 
masive de muncă patriotică din pri
măvara acestui an prin care, cu con
tribuția tuturor, s-au amenajat toate 
străzile și ulițele satului, s-au efec
tuat lucrări de întreținere la pelu
zele din fața locuințelor, garduri, 
case, fîntîni etc. Toate acestea sint 
insă departe de posibilitățile oe care 
le avem pentru a da o înfățișare și 
mai frumoasă acestei suburbii a ora
șului. De aceea propun să...“.

Iar propunerile, susținute și de 
vorbitorii ce i-au urmat, intre care 
Constantin Ciubotaru. Elena Fru- 
mosu. Toader Ciubotaru și alții, au 
vizat : asfaltarea străzii principale ; 
captarea unor izvoare din imediata 
apropiere a satului în vederea intro
ducerii alimentării cu apă potabilă ; 
construirea unei stații de autobuz 
pentru călători ; extinderea liniei 
autobuzelor locale pină în centrul 
satului ; instalarea unui telefon pu
blic : îmbunătățirea activității cultu
ral-educative ș.a. Ideea participării 
tot mai active a muncitorilor din sat, 
care lucrează în întreprinderile ora
șului. la dezvoltarea propriei așezări

a fost reluată ca un laitmotiv de 
către multi vorbitori. Pentru ca satul 
în care trăim să capete cu adevărat 
înfățișare de „cartier al orașu
lui" — sublinia un participant la in
tilnire — trebuie să punem cu toții 
umărul, pentru că avem nevoie și 
de apă. și de dezvoltarea celorlalte 
dotări de strictă necesitate.

„Pentru cumpărarea conductei de 
apă — a reluat una dintre propuneri 
cooperatorul Dumitru Bogza — avem 
adunați toti banii necesari. Va trebui 
numai să întocmim devizul lucrări
lor de captare a izvoarelor. în ceea 
ce mă privește, voi mobiliza toti to
varășii de muncă la efectuarea lu
crărilor prin contribuție voluntară". 
„Cred că și soțul meu. care este con
structor de profesie — a intervenit 
candidata Elena Duduță — ca și so
țul colegei cu care candidez ne vor 
sprijini la realizarea lucrărilor pen
tru rețeaua de apă potabilă".

După intilnire am discutat cu to
varășul Dumitru Marin, primarul 
municipiului Botoșani, care ne-a 
spus : „Propunerile alegătorilor din 
satul Cișmea sint cu totul îndreptă
țite. Nici noi. edilii municipiului, nu 
am acordat întreaga atenție rezolvă
rii problemelor gospodărești ale 
acestui sat-suburbie a orașului. Așa 
cum au cerut alegătorii, la viitoarea 
lor intilnire cu ceie două candidate 
voi participa personal, pentru a sta
bili împreună măsurile de dezvoltare 
edilitară a satului, dar si contribuția 
De care trebuie s-o aducă cetățenii 
la înfăptuirea lor".

Intr-adevăr, acesta trebuie să fie 
spiritul de desfășurare a întilnirilor: 
drumul de ; la propuneri la hotărîri, 
de la decizii la înfăptuirea lor, să 
fie cit mai scurt, prin participarea 
tuturor !

Silvestri AILENEI

I Aflat la volanul mașinii, 
Neagu Gradea, șef de centru la 
C.L.F.. Turț (Satu Mare), a ză
rit un om sprijinit de parapetul I podului pe care mergea. După
cițiva metri, N.G. și-a aruncat, 
instinctiv, ochii in oglinda re- 

Itrovizoare, surprinzind — extra
ordinară coincidență 1 — exact 
momentul in care omul de pe 
pod se rostogolea peste parape- 

Itul podului in riul canalizat.
Gradea a frinat brusc, și, îm
preună cu inginerul loan Pe- I trasa, de la C.A.P. Turț, au a-
lergat intr-un suflet spre locul 
unde necunoscutul dispăruse in 

Iapă. Cei doi, împreună cu un 
al treilea cetățean aflat întim- 
plător pe șosea, s-au aruncat in 
apa nămoloasă de unde, cu pre- 

!țul unor mari eforturi, au scos 
afară pe cel aflat in pericol imi
nent de asfixiere. I-au făcutI imediat respirație artificială,
dup.i care l-a j „.is ia .spitalul, 
cel mai apropiat de la Halmeu. 

( După trei zile de spitalizare.
. omul care căzuse in apă din 

cauza unei, amețeli - a inters 
acasă, . in satul Porumbești, la

• cei patru copii ai săi...

Modă fără... 
I modele
I Dialog la raionul de încălță

minte de la „Casa de mode" a
Ministerului Industriei Ușoare 

Idin Capitală ;
— zlș dori să comand o pere

che de cizme.

I— Ne pare rău, dar nu avem 
prețuri la ele.
— Atunci, o pereche de pan

tofi...

I— Nu avem meșter să vă ia 
măsurile. Dar nu vă fie teama, 
că nu plecați de la Casa de 

Imode cu sacoșa goală. Alegeți 
ce poftiți din modelele de pan
tofi de astă vară ( ! !).

Ne-am aruncat ochii spre ca- 
Ilendarul de perete. Arăta că 

sintem in noiembrie. Un muca
lit, care ascultase dialogul, ne-a 

I prins privirea si a dat din cap 
dojenitor : „Dar ce, nu știți că 
bunul gospodar iși face iarna 
căruță... ?“
200
IEste numărul de ordine al 

unui cos împletit din răchită la 
secția din satul Frumușeni a 

l.A.S. Fintinele. județul Arad. 
IEste numărul de produse reali

zate in acest an de iscusita 
meșteri de aici. îndeosebi femei.

I Coșul cu nr. 200 000 a și pornit 
la drum, cu alți confrați, spre
Olanda, iar alte citeva mii au 
fost expediate in aceste zile 

Ispre Franța. Italia, S.U.A., R.F.
Germania, Elveția, Belgia etc., 
ducând cu ele un frumos mesaj 

Ial hărniciei și priceperii împle
titorilor din nu mai puțin fru
moasa așezare Frumușeni.

| Acum se 
| va sătura...

Președintele judecătoriei Tirgu 
IJiu, C. Banța, ne istorisește o 

intimplare pe cit de hazlie pe 
atit de condamnabilă. Un anume I Alexandru Blidea. recidivist, a 
pătruns in apartamentul unui 
bloc din Tg. Jiu. Tocmai cind 
incepuse să cotrobăie prin lu- 

Icruri, a fost surprins de gospo
dină. care și-a strigat vecinii, 
iar vecinii l-au dat pe mina mi- 

Iliției. Pină aici, întimplarea 
n-are nici un haz. Hazul începe 
o dată cu declarația lui Blin- 
dea : „Recunosc că am intrat in 

Icasa in care ziceți, dar nu m-am 
dus să fur, că mi-ar pica mina 
dacă aș mai face așa ceva, că 

Iam mai făcut și m-am ars, și 
eu sint Stan Pățitul, așa că, fi- 
indu-mi tare foame, m-am gin
dit să îmbuc și eu ceva, și cum 

Inu știam unde se află bucătă
ria. am luat camerele la rind".

Un singur lucru a „uitat" să I declare „șperiosul" : că numai 
cu citeva minute înainte de a 
intra în casa omului se ospă
tase din belșug la un restau- I rant... Acum se va sătura cu
virf și îndesat 1

I 
L

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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iNTlLNIREA CU CITITORUL, 
BENEFICIARUL OPEREI DE ARTĂ

„Este necesar să se încetățenească în activitatea Uniunii scriitori
lor și a celorlalte uniuni, ca o metodă permanentă, întărirea contactului 
cu cititorii, cu beneficiarii operelor, cu cetățenii".

cinema Elocvent mesaj artistic

NICOLAE CEAUȘESCU
Scriitorul contemporan nu este, nu poate fi 

doar un simplu martor al epocii sale, privitor 
de la distanți la tot ce se intimplă azi In jurul 
său ; dimpotrivă, cele mai valoroase opere ale 
acestor ani izvorăsc din focul angajării, al im
plicării multilaterale în realitate, din cunoașterea 
directă a vieții, nu doar din cârti și broșuri ori 
din cabinet (noua formă, uneori, a vechiului 
„turn de fildeș"). ci coborind mereu și mereu 
la izvoarele patriei socialiste, în mijlocul eve
nimentelor și al oamenilor, acolo unde bate 
pulsul fierbinte al realităților. Nu este cîtuși 
de puțin o metaforă iluzorie, o figură de stil 
ideea că de fapt uzinele, cîmpiile. șantierele, 
școlile sint cele care dau grai poeziei ; creația 
este expresia sentimentelor, a stărilor de spirit, 
a realizărilor și aspirațiilor ce insuflețesc pe

Dumitru RADU POPESCU:

minunății constructori ai României socialiste. 
Dialogul neîntrerupt cu ei este de fapt și o 
expresie a democratismului culturii socialiste 
in cadrul căreia creatorii dezbat, față in față 
cu oamenii muncii, problemele activității în lu
mina cerințelor societății noastre. „Cred că tre
buie lărgite necontenit contactele cu oamenii 
muncii — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
mergindu-se in fabrici. Ia sate, in instituții. Pe 
de o parte, vom putea astfel ajuta la lărgirea 
orizontului cultural al maselor, iar pe de alta, 
creatorii vor putea ei înșiși învăța de la cei ce 
muncesc, vor înțelege mai bine viața. Din această 
legătură strinsă cu oamenii muncii vor ieși lu
cruri bune, atît pentru cei ce muncesc, cit și 
pentru creatorii de artă. Am dori, de asemenea, 
ca oamenii de creație, uniunile să ia parte mai

activă la viata economică și socială (...). Deși* 
gur, in cadrul acțiunilor artiștii vor citi sau 
vor prezenta cetățenilor operele lor, dar cu 
această ocazie ei vor trebui să asculte și ce spun 
cititorii".

Mergînd. așadar. în întreprinderi, la sate, in 
instituții, scriitorii au posibilitatea de a intreține 
un dialog permanent, fertil cu beneficiarii ope
rei de artă. Asemenea acțiuni, tot mai numeroase 
in ultima vreme, se înscriu in programele de 
activitate ale uniunilor de creație, ocupă un loc 
important m munca politico-educativă, se bucură 
de prețuirea cititorilor.

Citiva scriitori și publiciști ne-âu împărtășit 
impresiile lor in urma unor recente vizite de 
documentare. Le dăm cuvintul i

Ion HOBANA:

Acei mulți scriitori care sint 
și activiști de partid

Piramidele, aceste semne de 
piatră ale unei civilizații și 
ale credinței acelei civilizații, 
nu s-au clintit în decursul 
istoriilor si trăinicia si nepăsarea 
lor in fata curgerii timpului oferă 
celor care le văd de aproape o pu
ternică impresie, ca si celor ce nu 
le-au văzut niciodată, oferă deci o 
dublă impresie, am putea spune, de 
realitate si de irealitate. $1 astfel 
ele trec din tărimul istoriei in tă- 
rimul artei, astfel ele incep să vor
bească despre misterioasa epocă in 
care s-au ivit în desert si astfel în
cep să vorbească despre oamenii ce 
le-au ridicat spre ceruri si astfel 
muțenia piramidelor ne oferă o 
definiție a realității acelui timp. 
Fără oameni nu se pot construi pi
ramide. fără oameni nu se poate 
semăna si secera griul, fără muncă 
si fără pîine toate orizonturile se 
Închid si de aceea atunci cind voim 
«ă definim orice, trebuie să înce
pem «ă vorbim despre oameni. De
sigur, nu construim in fiecare zi 
piramide, ar fi un dezastru și 
cine-și închipuie că e buricul pă
mântului si zilnic lasă eternității 
doar capodopere merită ce singur 
Iși conferă, zîmbetul nostru : desi
gur, nici în fiecare zi nu se Scriu 
acele cărți contemporane cu pira
midele. care sint „Cartea morților" 
șl „Cartea imnurilor", desigur, nu 
In fiecare zi trăim momente excep
ționale, dar în fiecare zi trăim și 
muncim si iubim si deci existăm. 
Si propria noastră existentă sin- 
tem datori s-o definim si ș-b afir
măm. de valoarea ei fiind" implicit 
legată valoarea noastră.

Dacă mă gindesc la citiva oameni 
cu care in această toamnă blindă 
jn-am intîlnit pentru prima sau nu 
pentru întîia oară, trebuie să notez 
ambiția lor legitimă de a se auto
defini prin muncă si responsabili
tate. Iată-1, bunăoară, pe acel di
rector de mine din nordul Transil
vaniei căruia nu-i este străină nici o 
nouă galerie si care, asa cum măr
turisea si Vida Gheza, are orele de 
audientă, am putea spune, suspen
date. el fiind mereu intre oameni 
si nu cocotat intr-un scaun cu orar 
fix de primire, bătut in tinte. EI a 
experimentat printre primii ziua de 
muncă redusă și pentru el mecani
zarea si înzestrarea minelor cu e- 
chipament. modern este o pro
blemă de fiecare zi, nu doar

o frază bună de spus in șe
dințe. Trăind intre oameni și nu 
intre hirtii, omul acesta respon
sabil față de semenii săi și față 
de sine n-are nimic din boie
ria as putea zice snoabă si stearpă 
pe care o disprețuim si o înfierăm, 
el vrea ca oamenii să fie la înăl
țimea secolului pe care-1 trăim, de
loc supuși in fața unei tehnologii, 
analfabet), care să-i domine, ci stă- 
pini pe ei și pe munca lor. Iată-1, 
bunăoară, și pe insul înalt și încărun 
țit intîlnit intr-o consfătuire cu ingi
nerii agronomi dintr-un județ tot 
din Transilvania, nemulțumit de
atitea sfaturi care se tot dădeau de 
la unui la altul, nemulțumit pe
bună dreptate de atitea vorbe care 
nu urnesc nici o furnică de pe loc’ 
si cerînd in locul lor o trecere la 
fapte, fiindcă altfel griul si porum
bul nu se seamănă si nu se culeg 
de la sine. Avem mașini, să nu ne 
batem joc de mașini, zice el. si mai 
ales avem pămînt bun si avem oa
meni muncitori, să nu ne batem 
joc de pămînt si de oameni. Nu 
pot să nu mă gindesc în aceste 
clipe cind vorbesc de intîlnirile cu 
cititorii, cu cetățenii, cu oamenii ia 
poetul Valeriu Bîrgău si la alți 
membri ai cenaclurilor literare din 
Hunedoara cate sint muncitori in 
combinatul siderurgic de aici, nu 
pot să nu mă gindesc la Dem. 
lonașcu. prozatorul din Petroșani 
care zilnic coboară in mină, mun
cind acolo, ca tehnician miner, nu 
pot deci să nu mă ghidesc si la 
acei multi scriitori bare sint și acti
viști de partid in Sibiu si Suceava 
si în multe alte părți. Scriitorul 
are si el datoria să contribuie la 
afirmarea națiunii sale, el sperînd 
dintotdeauna să lumineze prin li
terele sale adevărul si lumea. El 
nu este insă un medic curant, a- 
toatestiutor. scriind intr-un turn 
retete miraculoase, el este egalul 
tuturor contemporanilor săi, el este 
in primul rind un om al muncii, 
prin munca si gindirea sa fiind in
tr-adevăr un om al muncii. In 
scurta sa existentă tumultuoasă, 
Eminescu ne-a lăsat o operă nemu
ritoare. Sadoveanu a scris mii de 
pagini, Rebreanu. la fel. Arghezi și 
Blaga, de asemenea, Eminescu este 
piramida noastră de căpătîi. Flăcă
rile propriei sale mistuiri au făurit 
o limbă literaturii noastre si un 
destin.

J

In freamătul creator al Cetății, 
acolo unde se clădește o lume 

a muncii
După Dolj. Tulcea și Buzău, Te

leormanul a găzduit, nu demult, un 
grup de poeți și prozatori bucureș- 
teni. membri ai organizației de 
partid de la Uniunea scriitorilor. 
Au fost două zile Încărcate de eve
nimente și impresii. |ntr-o discuție 
deloc protocolară, tovarășul Cornel 
Onescu, primul secretar al comite
tului județean de partid, ne-a înfă
țișat realizările, problemele și per
spectivele acestui colț de țară din 
inima Cimpiei Române. Periplul 
nostru a cuprins apoi întreprinderea 
de rulmenți din Alexandria, șantie
rele reconstrucției din Zimnicea, 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce din Turnu Măgurele. Cu iubito
rii de poezie ne-arn intilnit la Casa 
de cultură din Alexandria șl la că
minul cultural din Furculești, co
mună bogată, cu două cooperative 
agricole fruntașe. Și peste tot ne-au 
călăuzit stăpinii mașinilor, ogoare
lor, școlilor — muncitori, ingineri, 
țărani, profesori și activiști de 
partid, care sint muncitori, ingineri, 
țărani, profesori...

Astfel de acțiuni, pe care le vom 
continua in perioada următoare — 
primul obiectiv, județul Olt — nu 
pot, evident, să epuizeze pătrunde
rea in miezul unei realități înscrise 
pe anumite coordonate spațio-tem- 
porâle. Ele au însă meritul de â 
înlesni contactul nemijlocit cu pro
blemele făuririi de bunuri mate
riale și spirituale, de a stimula 

^interesul pentru oameni și fapte

Ion BĂIEȘU:

care vor reprezenta puncte de refe
rință in elaborarea unor opere vii
toare.

Comitetul de partid de la Uniu
nea scriitorilor a inițiat si docu
mentări colective de mai lungă 
durată, care se vor desfășura, îii- 
cepind chiar din acest an. in Bucu
rești. la întreprinderea de mașini 
grele. ..Automatica". ..Semănătoa
rea", 
cotaje. 
la adunările 
nilor muncii, 
producție, la 
tural-artistice. ... _____ ... ___
a întreprinderii, scopul imediat 
constind in realizarea unor mate
riale pentru presa cotidiană și li
terară — reportaje, portrete, în
semnări etc. într-o perspectivă mai 
îndepărtată, nădăjduim ca expe
riența dobîndită să se conver
tească în lucrări de mai largă res
pirație, care să îmbogățească și să 
diversifice peisajul literaturii in
spirate din activitatea și preocupă
rile clasei muncitoare.

Expresie a unei necesități strin
gente de împrospătare și adincire 
a cunoașterii vieții contemporane, 
aceste acțiuni constituie doar su
prafața vizibilă a fluviului docu
mentării continue, a integrării noas
tre in freamătul creator al Cetății. 
Pentru că scriitorul, acest truditor 
al condeiului, nu poate fi decit 
acolo unde se clădește o lume a 
muncii, a bucuriei de a trăi.

• Sonată pe malul lacului (în
cadrul „Zilelor filmului sovie
tic-1) : PATRIA — 9.30; 12; 15;
17,30; 20.
• Taburetul prințesei : VICTO
RIA — 9.30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• Surisul mamei : CAPITOL —
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
LUCEAFĂRUL - 9; 11.15; 13.30;
16; 18,15; 20,30.
• Chirurgii : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Din lumea filmului de altădată :
EFORIE - 9; 11,15: 13,30: 16:
18,15; 20.30, FAVORIT - 9.15;
11.45: 15,15: 17,45: 20.15.
• Regăsire : SCALA — 9.15: 11,30’ 
13.45; 16: 18.15: 20,30, FEROVIAR
- 9: 11,15; 13.30; 1.6: 18.15; 20.30.
FLAMURA — 11,15: 13.30: 15.45;
18; 20,15.
• Salty : FLAMURA - 9.
• Ținutul uitat de timp : FESTL 
VAL - 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.30, EXCELSIOR - 9: 11.15: 13.30’
15,45: 18; 20.15, MODERN - 9:
11.15; 13.30: 16: 18.15: 20.30, CASA 
FILMULUI (Bel. Mâgheru 29) r~ 
10: 12: 14: 16; 18: 20.
• Veronica : DOINA - 9,30.
• Buzduganul cu trei peeeți : 
DOINA - 11.30: 15.30; 19. PACEA
- 15: 18,30.
• Rocky : TIMPURI NOI — 9: 
11,45: 14,30: 17,15; 20.
• Iarna bobocilor : BUZEȘTI — 
9; 11.15: 13.30: 15,45; 18: 20.15. ME
LODIA - 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.30, TOMIS — 9; 11.15: 13.30:
15.45; 18; 20.15.
• Spada neagră : GRI VITA — 9: 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.15.
• Tănase Scatiu : PROGRESUL
- 16: 19.
• Program de desene animate — 
9. Marele singuratic — 11.15: 13,30: 
15.45; 18; 20,15 : BUCEGI.
• Arsenalul — 14. Concursul —
16,lo. Saroian — 18.30; 20.30 :
CINEMATECA.
• A cincea pecete : POPULAR — 
15.45; 18; 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful “ : LIRA — 15.30; 18: 20.15.
• Atentatul de la Sarajevo : DRU
MUL SĂRII — 16: 19.
• Pintea : FERENTARI — 15;
17,15: 19,30.
• Piedone, comisarul fără armă :
GIULEȘTl — 9: 11: 13.15; 15,30;
17,45: 20.
• Făgăduiala î COTROCENI - 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, VOLGA
- 9: 11,30: 14; 16.30; 19.
• Atit timp cit bate ceasul î 
COSMOS — 16: 18: 20.
• Johnny Chitară : FLOREASCA
- 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.15.
GLORIA — 9: 11.15; 13.30; 16:
18.15: 20.30.

Deschisă in cadrul 
manifestărilor 
ulexe dedicate 
de-a 60-a aniversări a 
Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. 
ExDozitia de artă olas- 
tică sovietică este 
menită să comemo
reze. o dată mai 
mult, această sărbă
toare de o covârșitoa
re importantă oentru 
oooorul sovietic. Ex • 
nozitia din sălile Mu
zeului de artă al 
Republicii Socialiste 
România este remar
cabilă nu numai din 
Dunctul de vedere al 
concentrării unui Im
portant numă" de for
țe artistice (cel mai 
multi dintre exooza iti 
«inț distinși cu inalte. 
titlur! si oremif ale U 
nitinii Sovietice), ci si 

faot'd că rerti- 
^ează o succintă tr1 
r6 iii revistă a nreo- 
cuOărilor si realizări
lor obținute de oiclo- 
rii. graficienii 
t.'stii decoratori 
tlcl.

Picttlra 
ilustrează 
tă dată 
artf«tilor
orefa evenimente ale 
istoriei si societății so
vietice con tem oora iu
de a exprima idei de 
mere Importantă si 
largă circulație. Fieca
re imagine, chiar si 
cele mai nltoresti. cele 
mai lirice beisaie. in
tegrate acestui context.

com- 
celei

si ar
sa vie-

graficasi
si de aceas- 
nfeocuoările 
de' a in ter

Nicolae DRAGOȘ:

Să afli mereu ce gindesc oamenii 
despre scrisul tău

Am avut întotdeauna convingerea 
că autorul care s-ar declara indi
ferent la reacția cititorului față de 
scrisul său ar face-o doar dintr-un 
gest de ipocrizie. Pentru că lite
ratura fără audientă, scrisul fără 
conștiința că are șansă de ‘ a în
avuți sufletul oamenilor ar fi fără 
sens. Realitățile social-umane de 
azi. din România, creează cadrul 
optim in cure drumul de la masa 
de scris a autorului pină la con
cetățenii săi intru patrie și ideal 
este un drum al sincerității și, mai 
mult, al unei realități spirituale 
noi. Neatenuindu-i-se cu nimic 
respectul ce i se cuvine pentru 
noblețea trudei sale, creatorului 
contemporan i se oferă, prin 
structurile sociale democratice 
de azi, șansa de a verifica 
forța de pătrundere și con
vingere a scrisului său intr-o con
fruntare amplă, instituționalizată, 
dar deloc rigidă, cu cititorul. Scrii
torul de azi nu va cobori, precum 
un zeu, din lăcașul său inexpugna
bil, in mijlocul mulțimii adulatoa
re. El vine la intilnirea cu citito
rul ca un om, ca un tovarăș, ani
mat de aceleași idealuri, aspirind 
la împlinirea talentului, efortu
lui creator în creații în care oa
menii țării să se recunoască, in 
cărți pe care oamenii să și le asu
me drept bunuri spirituale pentru 
ziua de azi șl ziua de milne. Am 
avut prilejul, în ultimii ani, să 
particip, împreună cu nenumărați 
confrați (scriitori din toate genera
țiile, de la tinerii ce și-au văzut 
înscris numele pe prima carte 
pină la autori a căror operă acoperă 
rafturi întregi de bibliotecă), la zeci 
Si sute de intilniri cu cititorii, șe
zători literare, o parte din ele or
ganizate sub egida revistei „Lu
ceafărul" și a cenaclului acesteia. 
Impresiile au fost diferite, fiind 
condiționate, deopotrivă, de cali
tatea și mesajul uman al lucrărilor 
citite, cit si de calitatea și inte
resul față de literatură din partea 
celor prezenți. Cind versul sau pa
gina de proză nu răsăreau din- 

tr-o vocație reală, dintr-o do

rință adincă de a de.stina omu
lui frumusețile ce i se cuvin, atunci 
reacția partlcipanțifor rămmea una 
politicoasă și doar atît. Cind insă 
pagina scrisă, fie ea.și mai corn 
plicată. mărturisea respectul față 
de idee și cuvfht, față de om in 
ultimă instanță, atunci oamenii se 
invăiuiau parcă intr-o lumină caldă 
ce nu putea să nu se comunice și 
celui căruia i se datora. îmi a- 
mintesc întotdeauna cu emoție 
despre acele chipuri înțelepte și 
inteligente, despre acei ocl)i plini 
de viață, deschiși ca niște ferestre 
spre cunoaștere, spre mirajul 
cuvîntului, intilniți in comunele 
Girbovi sau Gh. Doja din Bărăgan, 
îmi amintesc interesul pe care 
acești oameni ai muncii, acești 
stăpini ai atitor anotimpuri, acești 
scriitori de recolte l-au arătat față 
de reportajele inspirate din viața 
și munca lor, citite în fața celor 
ce le erau, în fapt, eroii. Nimic e- 
xagerat in primirea făcută. O li
niște firească plutind peste cei 
prezenți la șezători. îmi amintesc 
mulțumirile tot atit de firești pen
tru că munca și viața le-au fost 
povestite in cuvinte, cu prețuirea 
șt grija de a nu fi cumva necu— 
noscuți și neințeleși pe de-a-ntre- 
gul. Și, totodată, mulțumirea celui 
ce a scris însoțită — necesar! — 
șl de o fertilă nemulțumire crea
toare; izvorită din convingerea, ce 
nu putea să nu se nască in acele 
clipe, că acești oameni simpli, tru
ditori, modești, merită pagini de 
literatură, de reportaj ce pot stră
bate nealterate anotimpurile, păs- 
trind în ele o parte din tumultul 
încărcat de frumusețe al vieții 
trăite in inima cimpiei.

Scriind pentru oameni se cuvine 
să afli mereu ce gindesc oamenii 
despre scrisul tău. Dialogul cu ci
titorul, prezența la șezătorile lite
rare, la lansările de carte, reveni
rea cu o atit de necesară conti
nuitate in mijlocul acelorași colec
tive de muncă — iată un bun cadru 
de verificare a viabilității scrisu
lui.

CO-

mo- 
tâ- 
so-

sint semnificante. 
muhicabile.

lnterpretind 
mente ale istoriei 
rii lor. graficienii
vietici au conferit, in 
același t.imu. un sens 
contemporan lucrări
lor. De la imaginile 
devenite simbol ale 
intensei activități des
fășurate de Lenin (N. 
Jukov — „Cartea de

Expoziția 
de artă plastică 

„Rusia 
sovietică”

au 
oortretelor 

de A.
sau A.

Fabrica de confecții și tri-
Scriitorii vor participa 

generale ale oame- 
la consfătuirile de 
manifestările cui- 
la întreaga viată 

scopul

teatre

Contactul cu realitățile este 
de neînlocuit

Scriitorul provine din și aparține 
unui anumit mediu, unui anumit 
sector al vieții și el ne va comu
nica in ceea ce scrie experiențele 
și observațiile sale, cu'mai multul 
sau mai puținul talent pe care-1 
are. Sigur că totul va fi transfor
mat și transfigurat cu ajutorul fic
țiunii sale, dar această ficțiune va 
lucra întotdeauna cu materialul 
concret pe care-1 oferă observațiile 
asupra vieții înconjurătoare. Fie
care scriitor iși face sondajele 
asupra realității potrivit . puterii 
sale de pătrundere, inteligenței și 
vocației sale, uneori, vai, atit de 
ușuratec tratată. Intr-un scenariu 
destinat unei comedii cinemato
grafice satirizam un coleg plafonat 
și anacronic care imi mărturisise 
cindva, stupefiindu-mă, că singura 
lui legătură cu viața este iaurtul. 
„Mă duc în fiecare dimineață să 
cumpăr iaurt si ascult ce spun oa
menii". „Și dacă tac?" — l-am în
trebat. „Atunci mă duc in alt ioc".

In practica uniunii noastre exis
tă vechiul și nobilul obicei < ca 
grupuri de scriitori să facă vizite 
de documentare in județele țării. 
Nu e vorba, firește, de o documen
tare care să ducă la nașterea ime
diată a unor opere literare, ci de 
vizite de primă cunoaștere și de 
primă punere in temă cu proble
mele specifice ale fiecărei zone. Nu 
se poate să mai crezi astăzi, cu rit

murile uluitoare de dezvoltare, eu 
prefacerile rapide care au loc, cu 
înnoirile săvirșite la fiece pas. că 
poți cunoaște și scrie iară să vezi, 
la fața locului, fără să participi la 
viața țării, a oamenilor. Contactul 
cu realitățile este de neînlocuit.

Ultima oară, comitetul nostru de 
partid a avut ideea să ne conducă 
in județul Teleorman. Mărturisesc 
că m-am întors emoționat și îm
bogățit sufletește. Impresiile au fost 
fugare, desigur, dar suficient de 
pregnante ca să facă\dintr-o sim
plă excursie — numai că n-a fost 
o simplă excursie! — un eveni
ment. Nu e vorba doar de uzine 
noi. de recolte mari și de construc
ții impresionante. E vorba de oa
meni , oameni care vorbesc despre 
ei și treburile lor eu gravitate, cu 
modestie și, mai ales, cu sincerita
te. Nimeni nu se lăuda cu recor
duri, de fiecare dată ni s-a . spus 
că se poate mai mult. Cu toți acești 
oameni am rămas prieteni și am 
stabilit cind și cum ne vom reve
dea. Mai mult, vorbindu-mi-se des
pre ambițiile uneia dintre forma
țiile de teatru din județ in noua 
ediție a „Cin tării României", am 
promis să-i încredințez acesteia o 
comedie pe care am terminat-o re
cent, pentru o premieră absolută.

De fapt, ce voiam să spun : că. 
de fapt, scriitorul nu trebuie să 
cunoască viața, ci oamenii.

• Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste (la sala Ansamblului 
artistic „Rapsodia româna") : Re
cital concert susținut de Serghei 
Obrazțov (U.R.S.S.) — 16,30, Tea
trul Central de Stat de Păpuși 
(U.R.S.S.) cu „Don Juan — 77“ — 
20.
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Richard al III-iea —
19.30. (sala mică) : Căsătoria — 
15. Comedie de modă veche — 
20. (sala Atelier) : Destine — 19.
• Filarmonica „George Enescu“
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținui de Filarmonica din 
Tg. Mureș. Dirijor : Lorant Szai- 
man. Solistă : Liudmila Sosina 
(U.R.S.S.) — 20. (sala Studio a 
Ateneului) : Ciclul „După amie
zile muzicale ale tineretului". De
buturi : Petra Maria Teclu — vio
loncel, Rodica Marin — vioară -* 
18, - ................
• Qp.era Româna : Bâlccscu —
19. ' < ' ’ ' •
• Teatrul, de. operetă : Stelele 
Operetei — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra*- (sala Schitu Mâgureanu) : 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei). : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică —
19.30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
glieru) : Micul infern — 19,30,
(sala Studio) : Carambol — 15, 
Jucătorii dc cărți și Ursul — 19.
• Teatrul Giu Iești : Năpasta — 
17, Descăpățânarea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „1. Vasllescu" : Sicili
ana - 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Cîntece de la izvor 
- 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : O poveste 
cu cîntcc — 17.
• Circul București : Super circ — 
16; 19,30.

Vasile BARAN:

Recolte
Am discutat despre recolte și 

cărți. Desigur, in fața făurarilor a- 
cestor recolte obținute prin muncă 
aspră, neînduplecată, tenace, nu poți 
să nu meditezi și asupra muncii 
creatoare de opere. Și se cuvine a 
ști că, de fapt, cele mai proaste 
cărți sint acelea care pină Ia ultima 
lor filă nu izbutesc să ne pună in 
față o problemă de viață. Și tot ast
fel, din aceleași discuții dintre scrii
tori și cititori, din atmosfera șeză
torilor literare și a cenaclurilor la 
care am luat parte, din ochii oame
nilor cu care ne-am intilnit am în
țeles că o carte bună nu poate fi 
niciodată o improvizație, că o operă 
este oricind și în oricare împreju
rare produsul unui lung devota
ment. Totdeauna cititorul va simți 
dacă pagina ajunsă sub privirile 
sale conține expresia unei idei în- 
timplătoare, o imagine fără funda
ment sau e smulsă din viața unui 
om, a unei colectivități. Dar unde 
se nasc ideile ? — m-am întrebat 
și răspunsul mi s-a dat curind : 
pretutindeni și nu numai pentru 
cărți. Un inginer proiectant de la 
Combinatul chimic din Turnu Mă
gurele imi spunea referindu-se la 
faptul că un proiectant trebuie să 
intre in secții „nu numai cu fizi
cul, ci eu tot sufletul lui" : „Cite- 
odată o idee pe care ți-o dă in 
treacăt muncitorul se dovedește a 
ti de aur. Și se mai întîmplă ca 
muncitorul, montind un ansamblu 
proiectat de tine, pipăindu-1 cu

și cărți
miinlle, să-l simtă mal adine decit 
l-ai simțit tu pe hirtfe. Cum să nu 
til seama de o asemenea eventuali
tate ?“.

Și cum să nu. ții seama. — .nii.-am 
spus și eu — de atitea fapte ex
traordinare care se petrec zilnic iu 
munca și in viața oamenilor din
tr-un colț.sau altul al țării? N-am 
asemănat nicidecum intîmplător bi
lele fabricate de întreprinderea de 
rulmenți Alexandria (sute .de mili
oane intr-un an !) cu boabele de 
griu și de porumb (cite 5 000 și 8 000 
de kg la hectar in unele cooperative 
de producție !). fiindcă aceiași oa
meni care au fost pină mai ieri 
agricultori sint astăzi muncitori de 
înaltă calificare la întreprinderea 
de rulmenți din mijlocul cimpiei.

După ce am văzut fabricile de rul
menți. de Îngrășăminte chimice, de 
porumb și de griu, de orz și de 
floarea-soarelui. m-am gindit iarăși 
la rolul cărții și al scriitorului în 
societatea noastră în care au loc 
nu numai înnoiri esențiale ale re
lațiilor de producție, nu numai un 
imens progres tehnic, ci și o con
tinuă transformare a omului, a 
mentalităților sale. Și mi-am spus 
că eroul întregii creații nu poate fi 
decit el. omul. E o lecție a vieții 
însăși, o lecție pe care o preluăm 
mereu de la toți scriitorii pe care-i 
prețuim. Toți acești scriitori — ne
spun faptele și operele lor — au
fost totodată oameni ai timpului lor.

câoătii" sau E. Eisen* 
scbtadt — ..Masa de 
lucru a lui V. I. Le
nin") descifrăm de-a 
lungul simezelor Mu
zeului do artă momen
te semnificative din 
istoria contemDOrană a 
Uniunii Sovietice, re
levate orin titluri, ore- 
cum ..Aici se naște o- 
t.elui". „Furnale 
funcțiune".
„Otelăria
.Sovhozul de pescari 
Seroelazka" etc. Pic
torii sovietici se ore- 
zintă artfel miblicului 
românesc din oersoec- 
tiva de martori atent) 
ai evenimentelor con- 
temnorane. Renortale 
din actualitate sau 
D'cturi de atmosferă, 
cele mai multe lucrări 
semnate de artiști cu-

in
„Furnale". 

Martin".

noscuti. indică implicit 
o diversitate de ma
niere si atitudini in a- 
bordarea subiectelor. 
O. artă închinată fiin
ței umane, năzuințelor 
ei celor mai inalte. 
ne-au uărut a fi atit 
ciclul celor Datru lu
crări semnificativ in
titulate de P. Ossov- 
ski „Coordonatele vie
ții Datriei". cit si pei
sajele industriale sem
nate de A. Panteleev, 
V. Jemerikin sau 
I. Krijevski, Acuitatea 
observației si o anume 
decizie a duetului 
conferit 
realizate 
Kurnakov
Lutfullin nu numai o 
identitate brecisă. ci si 
caracteristici împin
se mai denarte. in 
zona nsiholoaiei. Pei- 
ssiete consemnează, de 
multe ori. stări do sni- 

. rit lirice, reprezintă 
no'iasuri a căror amin
tire s-ă imnrimat. a- 
dinc în retina pictori - 
lor. Se cuvine, do 
semenea. 
varietatea 
de artă decorativă 
a’d'eată orezentate.

Prin intermediul 
arărilor prezentate . 
cum publicului româ
nesc eXDOzifin de artă 
ntartică sovietică des
chisă în sălile Muzeu
lui de artă este încă 
un orile i de cunoaș
tere si apropiere SDi- 
rituală.

a-
re marcată 
obiectelor 

si

lu-
a-

Marina PREUTU

Rigoare și profesionalism
Spectacolele Ansam

blului academic 
stat de dansuri 
Virșki" al . R.S.S. _ 
cralnene vor rămîne 

. cu certitudine multă 
vreme in memoria 
spectatorilor. Mai int'i 
orin frumusețea in
trinsecă a dansurilor 
de esență folclorică 
astfel aduse ne scenă 
incit să nu li se 
Știrbească autentici
tatea stilistică, soo- 
tindu-li-se insă, in a- 
celași timp, virtuțile 
snectacuJare (Cadril in 
horă, Polzunet. He- 
reznianca. Flăcăii din 
Kiev, Dans ruses-. 
Gopak). Mai apoi prin 
ingeniozitatea 
iului coregrafic 
prelucrărilor,

> exclusiv pe forța d-
Sugestie 
stilizat 
confe-ră

de 
„P.
U-

ii mba- 
a) 

mizînd 
1» 

dansubr 
i se 
dra- 

în-

a 
căruia 
•o mică 

matursie. vizibilă 
deosebi in cazul mi
niaturi lor. coregrafice
(Pe siib vișini. Cizma
rii. Bucurii, căzăcesti). 
dar care ooate li se
sizată cu ușurință si în 
desfășurarea ni inii de 

si nitoresc a 
tablouri (Zc- 

Marinarii 
„Ucraina so- 

Gopak). . Io.
dar no oe ul

timul plan, memorabi

culoare 
marilor 
poroinii, 
flotilei 
Vietică". 
'sfîrsit.

t V
Programul l

le vor rămine pentru 
publicul românesc dis
ciplina si omogenita
tea ansamblului u- 
cralnean. virtuozita
tea. uneori acrobatică 
a dansatorilor in ma
joritate absolvenți a> 
unei scoli special» de 
coregrafie — calități

Turneul 
Ansamblului 
academic 
de stat 

de dansuri 
,.P. Virski"

ou.se sl mai bine in 
valoare orintr-o regie 
precisă, alertă si de o 
minuțiozitate mersind 
pină la eriia acorda
tă fiecărui gest, fiecă
rui detaliu, oricit de 
neînsemnat ar putea 
năreae la» prlnia ve- 
clorf-. - - -

Costumele ilAijre«io-! 
nează orin strălucirea 
și fantezia culorilor, 
unele dintre ele avînd, 
in plus.
valoare
autenticitatea si 
chimea fiindu-le 
tlficate.

o deosebită 
etnografică, 

ve- 
cer- 
că-

măsi Dooulare. rămase 
din bătrini. au fost 
culese de orin satele 
ucrainene de membrii 
ansamblului șore a ti 
ourtște acum pe mul
te din scenei? lumii.

Toate aceste atribu
te care configurează 
uersonalltatea an
samblului oas-iete se 
înscriu oe linia unei 
traditi! ale cărei prin
cipale Obere, sint con
stituite din moștenirea 
artistică a Întemeieto
rului ansamblului, co
regraful si omul de 
cultură Pavel Virski 
— moștenire preluată 
cu cinste de cei care 
conduc astăzi acest 
colectiv, si anume di- 
recfo-nl artistic ii 
ansamblului. Kim Va
silenko, 
ori-cinai 
lexandr 
nozitoml 
Igor Tvascenko, 
cum și din 
dansatorilor 
unor soliști ele 
a căror evoluție a fost 

. .rjîșnlătjță de, publieul 
român (nu numai la 
București. dar si la' 
Craiova. Drobeta-Tur- 
nu Severin. T>rgu -Jiu. 
Rimnicu Vilcea, Plo
iești) cu binemeritate 

. aplauze.

și maestrul 
de bilet. A- 
Segali. com- 
si dirijorul 

pre- 
talentul 

înșiși, al 
marcă

Citeva N. SP1RESCU

12,00 Telex
12.05 Roman foileton : „Mizerabilii"
13.10 Conceit de prînz. Valsuri de 

Johann Strauss in interpretarea 
Orchestrei simfonice din Viena

14.10 Rugby : România — Polonia in 
Campionatul european 
Transmisiune directă de la sta
dionul din Parcul copilului

15,50 Ancheta socială
16.25 Cîntarea României

16.40 Un fapt văzut de aproape — re
portaj

17.00 Clubul tineretului
18.00 La luncile soarelui. Mtcroantolo- 

gie de poezie populară
18.15 Sâptămîna politică internă și in

ternațională
18.30 Antologia filmului pentru copii șî 

tineret ; Stan și Bran
19.30 Telejurnal
19.50 Faptele definesc omul : Săvinești, 

ora 30
20.10 Teleenclclopedia
20.50 Film serial : Regan
21.40 întîlnire cu satira și umorul
22.15 Telejurnal

• Sport
22.40 Seară de romanțe cu Pusa Poe- 

naru, Ana Toma și George Hazgan

Pași viguroși pe drumul afirmării
(Urmare din pag. I)
film, la Hunedoara, ori al bri
găzilor artistice la Tirgoviște. dia
logurile oamenilor muncii cu scrii
torii in cadrul unor seri de po
ezie, recitaluri, simpozioane organi
zate la București, Iași. Craiova ori 
Cluj-Napoea. intîlnirile cu drama
turgia originală, ce au marcat în
ceputul stagiunii pe numeroase scene 
din țară, intîlnirile de lucru și dez
baterile oamenilor de teatru. găz
duite la Birlad ori Piatra Nea.nț. 
premierele cinematografice, sesiunile 
de comunicări pe marginea unor ex
poziții ale creației tehnice de masă, 
deschise la Cluj-Napoca, Bacău, 
Craiova. Brașov. Pitești. Ploiești, 
Sibiu etc. reprezintă doar citeva din
tre elementele circumscrise unui 
peisaj spiritual dinamic.

Intr-o firească și semnificativă 
continuitate a început cea de-a doua 
ediție a Festivalului național „Cin- 
tarea României" dedicată celei de-a 
35-a aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă.

Sub semnul unei temeinice exi
gențe au avut loc în această perioa
dă analize la nivelul forurilor cen
trale organizatoare, al județelor, mu
nicipiilor, orașelor și comunelor, la 
care au participat reprezentanții co
mitetelor de cultură și educație so
cialistă, ai organizațiilor de sindicat, 
de tineret și femei, activiști cultu
rali din întreprinderi, instituții sau 
cooperative, directori de case de cui- 
tură. cluburi și cămine culturale. în
drumători și instructori artistici etc. 
Cu aceste prilejuri au fost scoase in 
evidență neajunsurile constatate cu 
ocazia primei ediții a festivalului, 
unele manifestări de superficialitate 
și festivism, de lipsă de exigență in 
stabilirea repertoriului și prezentarea 
unor spectacole, pauzele nejustificate 
în activitatea unor cercuri și for
mații.

în mod special s-a insistat asupra 
faptului că nu a fost peste tot în
deplinită indicația ca in fiecare lo
calitate, in fiecare mare unitate eco
nomică sau instituție să funcționeze 
cel puțin o formație artistică, un 
cerc sau cenaclu artistic.

Aceste ample și responsabile ana
lize au relevat faptul că noua ediție 
a festivalului trebuie să se desfășoa
re sub semnul unei exigențe sporite, 
să marcheze un evident salt calita
tiv fată de realizările primei ediții, 
atit in domeniul interpretării, cit și

in cel ai creației. Confruntate cu 
aceste exigente, consiliile locale de 
educație politică și cultură socialista 
au adoptat un șir de măsuri in ve
derea ridicării nivelului profesional 
al instructorilor și îndrumătorilor ar
tistici. Astfel, s-au creat noi „stu
diouri ale artiștilor amatori" la Cra
iova. Brașov. Oradea. Bacău etc., in’ 
tinip ce altele și-au lărgit aria preo
cupărilor. prin atragerea la „cursur." 
în vederea ridicării măiestriei profe
sionale a unor Instructori reprezen- 
tind toate genurile de artă (creație 
si interpretare) care participă la fes
tival : teatru, brigăzi, dans tematic, 
estradă, cineamatorism, foto, artă 
plastică etc.

în aproape toate județele (Argeș, 
Constanța. Cluj. Iași, Satu-Mare, 
Arad, Mureș, Maramureș, Galați etc.) 
s-au desfășurat numeroase schimburi 
de experiență, dezbateri cu caracter 
metodic. Caracterul concret al aces
tor acțiuni a fost marcat și de fap
tul că aici, pe lingă fructuoasele dis
cuții de ordin profesional, au fost a- 
doptate programe de măsuri privind 
Îmbunătățirea modalităților de pro
movare a creației artistice a frunta
șilor în muncă, creșterea potențialu
lui cultural-artistic și valorificarea 
lui plenară in cadrul unor stagiuni 
permanente, pe baza planurilor uni
tare elaborate de consiliile de edu
cație politică și cultură socialistă.

Practic, se poate aprecia că. în 
prezent, in toată tara s-a conturat o 
bogată si variată agendă culturală in 
cadrul etapei de masă a Festivalului 
„Cîntarea României". în fiecare ju
deț. municipiu, oraș si comună au 
avut loc sau sint anunțate pentru pe
rioada imediat următoare ample tre
ceri în revistă ale formațiilor artis
tice. manifestări expozitionale. acți
uni găzduite de cercurile de creație, 
conferind fazei de masă atit un ca
racter competitiv, cit si. mai ales, a- 
trlbutul de etapă a maximei mani
festări a virtuților artei si culturii so
cialiste. al largului acces al maselor 
la viata cultural-artistică. Trecerea, 
incepind de la 1 ianuarie 1978. in mod 
eșalonat, la săptămina de lucru re
dusă. va crea oamenilor muncii noi 
disponibilități de timp liber. Pornind 
de la aceasta este necesar ca încă de 
pe acum să fie luate ample măsuri 
pentru organizarea de manifestări 
educative, poiitico-știintifice si cul- 
tural-artistice complexe si diverse 
care să răspundă cit mai deplin exi
gențelor si dorințelor oamenilor mun

cii. să asigure o folosire cit mai efi
cientă a timpului lot liber.

In perioada care urmează se aș
teaptă din partea tuturor comitetelor 
județene de cultură si educație socia
listă o activitate susținută in vede
rea îndrumării unitare a întregii vieți 
cultural-educative, la orașe si sate, 
in întreprinderi, scoli, unități mili* 
tare. Este necesar să se acorde un 
sprijin direct formațiilor de amatori 
in vederea alegerii unul repertoriu 
cit mai adecvat, cu un bogat conținut 
de idei, cu un convingător mesaj e- 
ducativ. in funcție de posibilitățile 
interpretative existente in fiecare lo
calitate.

Trebuie stimulată în mai mare mă
sură creația originală, orin include
rea ei promptă în repertoriul forma
țiilor. prin editarea unor culegeri 
care să fie larg si unitar difuzate la 
asezămintele culturale, la echipele 
artistice de amatori de la orașe și 
sate.

Relațiile de colaborare stabilite 
între artiștii amatori si cei profesio
niști vor trebui la rindul lor dezvol
tate sj amplificate, in continuare, ast
fel că experiența acestora din urmă 
să contribuie in tot mai largă măsură 
la ridicarea calității manifestărilor 
culturale prezentate in festival.

In general, preocupările tuturor 
factorilor investiți cu răspunderi pe 
linia educației maselor trebuie să 
conveargă in a asigura o ancorare tot 
mai adincă a acțiunilor cultural-edu
cative in universul de muncă si via
tă al oamenilor, in problemele cu 
care se confruntă fiecare colectiv de 
muncă, pentru a le conferi o eficien
tă educativă sporită in vederea mo
bilizării maselor la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce le revin. In 
lumina Regulamentului cadru aJ Fes
tivalului național o mai mare aten
ție se cere acordată permanentizării 
activității si acțiunilor cultural-artis- 
tice. îndeosebi prin organizarea in 
întreprinderi si în instituțiile cultu
rale a unui număr cit mai mare de 
spectacole la care să participe for
mații reprezentind toate genurile, ar
tistice.

Există toate condițiile ca fiecare 
întreprindere, instituție, cooperativă, 
fiecare unitate militară, de învăță- 
mînt să devină si mai mult in noua 
ediție a Festivalului „Cîntarea Româ
niei" o scoală a hărniciei șj cinstei, o 
școală a frumosului artistic.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Iubite și respectat tovarăș,
Am primit cu o deosebită plăcere mesajul de felicitări ue cane ati ■ 

binevoit să ni-1 adresați cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a creării 
Partidului Comunist din Kampuchia. Acest mesaj constituie o nouă mărturie 
a sentimentelor de prietenie revoluționară și de solidaritate pe care le 
nutresc Partidul Comunist Român și poporul român față de Partidul 
Comunist din Kampuchia șl poporul kampuchian. Aceasta ne încurajează 
foarte mult în îndeplinirea noilor noastre sarcini de apărare a Kampuchiei 
Democrate, de continuare a revoluției socialiste și de edificare a socialismului.

în numele Partidului Comunist din Kampuchia și al poporului kampuchian, 
vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Partidului Comunist 
Român și întregului popor român profundele noastre mulțumiri.

Avem ferma convingere că legăturile de 
solidaritate dintre partidele, popoarele și țările 
consolideze și să se dezvolte neîncetat.

Folosim această prețioasă ocazie pentru a 
general, multă sănătate, viață lungă și să conduceți poporul român spre noi 
mari victorii.

Primiți din partea noastră, tovarășe secretar general, cele mai calde 
salutări frățești revoluționare.

prietenie revoluționară și 
noastre vor continua să se
vă ura, tovarășe secretar

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN KAMPUCHIA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare pe care 
Voastră a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia 
Republicii Turcia.

Doresc să exprim Excelenței Voastre, In 
meu personal, mulțumirile mele călduroase și 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea crescindâ și bu
năstarea poporului român prieten. Sint convins că relațiile strinse dintre 
țările noastre vor continua să se adîncească și mai mult, in interesul celor 
două popoare, al regiunii noastre și al lumii întregi.

Excelența 
celei de-a 54-a aniversări a

numele poporului turc și al 
cele mai bune urări pentru

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Convorbiri economice
Vineri s-au încheiat, la București, 

convorbirile dintre tovarășii Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, președintele 
Stat al Planificării, 
rovliev, membru al Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, președinte
le Comitetului Federal pentru Pla
nificare Socială.

Cu acest prilej a fost semnat un 
Aide-memoire. Documentul mențio
nează că. in spiritul indicațiilor și 
orientărilor adoptate de conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. au fost analizate 
căile de extindere a cadrului colabo-

Comitetului de 
și Milorad Bi-

româno-iugoslave
rării economice, al cooperării și spe
cializării in producție dintre Româ
nia și Iugoslavia atit pentru peri
oada actualului cincinal, cit și după 
anul 1980. Au fost, de asemenea, 
adoptate măsuri pentru accelerarea 
finalizării unor acțiuni comune in 
curs de perfectare și pentru identi
ficarea de noi posibilități de adincire 
a colaborării economice româno- 
iugoslave pe o perioadă de lungă 
durată, indeosebi in domenii de bază, 
ca : metalurgia feroasă și neferoasă, 
construcția de mașini, industria chi-, 
mică șl petrochimică ș.a.

★
După-amiază, tovarășul Milorad 

Birovliev a părăsit Capitala.
(Agerpres)

IN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT BROȘURA :

Forța creatoare, constructivă 
a democrației noastre socialiste

vremea
durată, de 45—30 km/oră. 
intensificările vor depăși 
Temperatura

Timpul probabil pentru zilele de 6,1 
și 8 noiembrie, in tară : Vreme in 
general caldă, mal ales în sudul țării. 
Cerul va fi variabil, cu innorări mal 
accentuate in jumătatea de nord, unde 
va ploua. In rest, ploi izolate. VIntul 
va sufla slab pină la moderat, pre- 
zentînd intensificări locale de scurtă

La munte, 
.. .. 70 km/oră.

aerului va Înregistra o 
scădere. în a doua parte a intervalu
lui. Minimele vor fî cuprinse tntre zero 
și 10 grade, iar maximele intre 10 și 18 
grade, izolat mai ridicate in sud, la 
Începutul intervalului. Ceață locală, 
dimineața și seara, tn București : Vre
me. caldă, mal ales in prima parte a 
intervalului. Cerul va fi temporar no- 
ros. favorabil ploii. Vint slab pină la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă, dimineața.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL RUGBI : Azi în campionatul european

Cronica zilei
La București a fost semnată în

țelegerea intre Ministerul Transpor
turilor si Telecomunicațiilor din Re
publica Socialistă România si Minis
terul Poștelor si Telecomunicațiilor 
din Republica Democrată Germană 
privind colaborarea tehnico-stiintifi- 
că directă in domeniul poștelor si te
lecomunicațiilor.

Documentul a fost semnat de 
Gheorghe Airinei si Richard Serinek. 
adiuneti ai miniștrilor de resort.

★
de cercetări si pro- 
oentru substanțe ne- 
Clui-Napoca s-au in-

Cu prilejul apropiatei aniversări a
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Echipa de juniori a României va participa 
la cea de-a doua ediție

ZURICH 4 
diul Federației . ___
Fotbal (F.I.F.A.) de la Zurich s-a co
municat că la cea de-a doua ediție 
a „Turneului mondial" de fotbal pen
tru echine de juniori si-au confir
mat participarea 96 de țări, dintre 
care 26 din Europa, cite 19 din A- 
sia. America de Nord si cea de Sud 
etc. Printre țările înscrise figurează 
România. Cehoslovacia. Bulgaria, 
Suedia. Franța. Italia. Polonia, 
U.R.S.S.. Iugoslavia. Algeria. Tunisia, 
R.P.D. Coreeană. S.U.A.. Argentina,

(Ager preș). — La se- 
Internaționale de

a „Turneului mondial44
R.F. Germania. Brazilia. Australia 
etc. Prima ediție a „Turneului mon
dial" s-a disputat In Tunisia si a fost 
cistigată de echipa U.R.S.S.

F.I.F.A. a anuntat că meciuri le pre
liminarii se vor desfășura anul vii
tor între 1 ianuarie si 31 decembrie, 
turneul final urmind să se dispute, 
probabil, in Japonia in anul 1979. în 
ceea ce privește, locul de disputare 
a turneului final, o hotărire defini
tivă se va lua la 13 ianuarie la Bue
nos Aires, unde vor avea loc lucră
rile Comitetului executiv al F.I.F.A.

ULTIMA ETAPĂ ÎNAINTEA MECIULUI 
CU IUGOSLAVIA

Campionatul diviziei A la fotbal 
continuă astăzi, cind se vor desfă
șura meciurile etapei a Xl-a — ul
tima etapă înaintea meciului cu 
Iugoslavia de la 13 noiembrie, dm 
preliminariile campionatului mon
dial. în Capitală este programat un 
singur joc. cel dintre echipele Steaua 
și Politehnica Timișoara, care se va 
disputa pe stadionul Steaua.

în tară se vor desfășura urmă
toarele partide : Jiul — A.S.A. : F.C. 
Petrolul — C.S. Tîrgoviste : F.C. O-

limoia — Sportul studențesc : F.C.M. 
Reșița — Politehnica Iași : F.C. Con
stanta — U.T.A. ; F.C. Bihor — Di
namo : S.C. Bacău — F.C. Argeș ; U- 
niverșitatea Craiova — Corvinul. 
Toate . meciurile vor inceoe la 
ora 14.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate intilnirile. Transmisia se va e- 
fectua oe programul I. cu începere 
de la ora 13.50.

Creșterea productivității muncii
(Urinare din pag. I)

cazuri a- 
a progresu- 
interpretatâ 

că

Din păcate, in unele 
ceastă condiție esențială 
lui economic mai este 
unilateral in practică, in sensul 
atit reducerea cheltuielilor legate 
de retribuție, cit și a cheltuielilor 
materiale este înțeleasă fără legătura 
obligatorie cu reducerea totalului 
cheltuielilor pe produs. Această si
tuație dezvăluie o atitudine nu nu
mai formală față de problema spo
ririi productivității muncii, dar și 
antieconomică. extrem de dăunătoa
re. Necesitatea corelării creșterii 
productivității muncii cu reducerea 
cheltuielilor totale pe unitatea de 
produs a fost relevată de Marx in 
următorul pasaj din „Capitalul" : 
„Creșterea productivității muncii 
constă tocmai in aceea că partea de 
muncă vie se micșorează, pe cind 
munca trecută se mărește, dar in 
așa fel incit suma totală de muncă 
scade ; așadar, in aceea că munca 
vie scade mai mult decît crește cea 

•ecută". Actualitatea acestei teze 
este în prezent mai importantă ca 
oricînd, parcă adresîndu-se anume 
acelor conducători de întreprinderi 
care declară că se preocupă de mă
rirea productivității muncii și că o 
sporesc, dar că nu pot reduce costul 
produselor deoarece a crescut prețul 
la unele mijloace de producție.

Creșterea mai rapidă a productivi
tății muncii față de retribuția medie 
este impusă și de necesitatea asigu
rării stabilității circulației mărfurilor 
și a banilor. Se știe că veniturile 
bănești ale populației provin in co- 
virșitoare majoritate din retribuție. 
Or, in condițiile in care retribuțiile 
ar spori in același ritm cu producti
vitatea muncii, fondul de marfă 
destinat consumului individual ar 
crește intr-un ritm mai mic, deoa
rece masa totală a producției nu este 
alcătuită numai din bunuri de con
sum ; ea cuprinde, în structura sa, 
și mijloace de producție destinate 
consumului productiv. S-ar ajunge, 
prin urmare, la o neconcordanță in
tre suma totală a retribuțiilor și va
loarea mărfurilor din rețeaua comer
cială, cu alte cuvinte, populația ar 
deține mai mulți bani decît valoarea 
produselor existente pe piață, ceea 
ce ar duce inevitabil la creșterea 
prețurilor de vinzare, la deprecierea 
monedei, la scăderea puterii ei de 
cumpărare, intr-un cuvint, la feno
mene de inflație.

S-ar putea ridica întrebarea : de 
ce nu se majorează retribuțiile co
respunzător sporului de productivi
tate realizat în fiecare întreprindere 
sau de către fiecare om al muncii ? 
Nu este posibilă și nici normală o 
asemenea situație. Și iată de ce. Așa 
cum arătam mai înainte, o bună 
parte din creșterea productivității 
muncii se obține prin ridicarea nive
lului tehnic al producției, pe baza 
dotării cu mașini și utilaje perfec
ționate. Dar oricine știe că echipa
rea cu tehnică modernă a unei în
treprinderi se realizează cu ajutorul 
unor mari fonduri de investiții, la a 
căror acumulare au participat, prac
tic. intr-o măsură mai mare sau mai 
mică, toate unitățile din economie.

Este firesc deci ca efectele creș
terii productivității muncii, obținute 
ca urmare a efortului colectiv al în
tregii societăți, să se răsfringă asu
pra tuturor oamenilor muncii, și nu 
numai asupra celor dintr-o unitate 
sau alta, unde momentan gradul de 
echipare tehnică a sporit. Dacă s-ar 
proceda astfel, ar apărea situații de 
inechitate, in care unii ar produce 
mijloacele dezvoltării, iar alții ar be-

neficia de ele, ar fi prejudiciată grav 
insâși politica de industrializare a 
țării, de orientare preponderentă a 
fondurilor de investiții către ramu
rile de virf ale progresului tehnic 
contemporan. Desigur, o asemenea 
posibilitate nu intră in discuție. In 
politica sa economică, partidul asi
gură condițiile ca sporirea continuă 
a productivității muncii sociale să 
ducă deopotrivă la creșterea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
prin majorările generale ale retribu
țiilor aplicate periodic. în acest mod, 
fiecare om al muncii beneficiază, pe 
de o parte, de creșterea retribuției 
corespunzător rezultatelor sale indi
viduale, iar pe de altă parte, de mă
ririle periodice aie acesteia, ce se 
înfăptuiesc ca urmare a dezvoltării 
de ansamblu a economiei. Rezultă, 
așadar, că creșterea mai rapidă a 
productivității muncii decît retribu
ția medie constituie o cauză a în
tregii societăți.

Acest adevăr fundamental l-a pus 
cu putere in evidență, in ultima vre
me, secretarul general al partidului, 
în cuvintările rostite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că pro
gramele suplimentare, respectiv 
noile măsuri de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai, au putut 
fi adoptate tocmai ca urmare a 
rezultatelor bune obținute in prirfii 
doi ani ai actualului cincinal in 
creșterea producției și productivității 
muncii. în același timp, a atras a- 
tenția că majorarea substanțială a 
retribuțiilor oamenilor muncii, cu 
mult peste nivelurile stabilite prin 
planul cincinal,- trebuie să genereze o 
preocupare sporită din partea tutu
ror colectivelor de muncă pentru 
creșterea suplimentară a productivi
tății muncii. îndeplinirea exemplară 
a programului de creștere a nivelului 
de trai adoptat de plenara C.C. al 
P.C.R. din martie a.c. impune ca, pe 
ansamblul întregului cincinal, să se 
realizeze, numai in industrie, o creș
tere a productivității muncii cu peste 
55 la sută, față de 50.7 Ia sută cit se 
stabilise Inițial prin Legea planului 
cincinal. De asemenea, o creștere^ cu 
mult mai rapidă va trebui să inre- 
giștreze productivitatea muncii 
construcții, 
văzut majorarea productivității 
activitatea de construcții-montaj 
4—5 procente, adică de la 11.8 
sută cit este prevăzut în plan 
16—17 la sută. Sint obiective de 
portanță vitală, a căror 
condiționează nemijlocit i 
accelerată, in continuare, 
miei naționale, ridicarea 
întregului popor.

Iată de ce conducerea 
acordă o atenție deosebită 
lor care condiționează creșterea ra
pidă a productivității muncii, cerind 
colectivelor de muncă să se preocupe 
stăruitor de folosirea cu randamente 
ridicate a mașinilor și utilajelor, de 
îmbunătățirea organizării producției și 
a muncii, extinderea mecanizării și 
automatizării, promovarea largă a 
progresului tehnic, folosirea rațională 
a forței de muncă, creșterea gradu
lui de calificare, utilizarea deplină a 
timpului de lucru, întronarea unui 
climat exemplar de ordine și disci
plină în toate întreprinderile. Numai 
acționind concertat și convergent, in 
toate aceste direcții. în fiecare uni
tate economică se asigură resursele 
necesare pentru dezvoltarea forțe
lor de producție, pentru ridicarea, 
în continuare, a nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii — telul suorem al politicii 
partidului, esența însăsi a făuririi so
cietății noastre socialiste.

tn 
încă în acest an s-a pre- 

.......... .  • in 
cu 

. *a la 
im- 

indeplinlre 
dezvoltarea 
a econo- 
bunăstării

partidului 
probleme-

ROMÂNIA
Astăzi, pe stadionul 

lului din Capitală, de 
echipa reprezentativă 
României, campioană
debutează în noua ediție a campio
natului european, dotat cu „Cuoa

Parcul copi
la ora 14,15, 

de rugbi a 
continentală,

- POLONIA
F.I.R.A.". jueind in comoania forma
ției Poloniei.

Din echipa noastră fac carte. nrin- 
tre alții, internaționalii Nica.. Mura- 
riu. Dinu. Orteleeăn. M. loneseu si 

" Pintea.
Partida va fi transmisă iii între

gime la televiziune.

„CROSUL TIPOGRAFILOR44
• Finalele — la 13

în acest an. tradiționalul „Cros al 
tipografilor" se va desfășura în ca
drul stimulator al „Daciadei". Orga
nizatorul popularei întreceri. Comi
tetul Uniunii sindicatelor din presă, 
poligrafie și edituri, ne. informează 
că 690 de tineri tipografi, selecționați 
la nivelul fiecărui județ, se pregă
tesc asiduu pentru a participa la fi
nale, programate in Capitală, la 13

noiembrie, în Capitală
noiembrie. Pentru a se accentua ca
racterul de masă al crosului, s-a sta
bilit ca in afara, celor patru probe 
oficiale (800 m junioare. 2 000 m ju
niori, 2 000 m Senioare și 3 000 m se
niori) să se. dispute incă o alergare 
de 800 m la care vor concura apro
ximativ 1 090 de tipografi de toate 
virstele din întreprinderile poligra
fice bucureștene.

A
i ÎTE

A

R I R I
în sala Floreasca II din Capitală 

a început ieri un concurs înternâtio- 
nal de scrimă, la care participă 
component) ai clubului „Steaua" si 
sportivi ai selecționatei militare 
italiene. în ambele probe indivi
duale. disputate in prima zi de 'in-., 
treceri, oe primul loc s-au clașat 
Scrimeril români : Alexandru N'i'fr<i,* 
la sabie, sl Nicolae Iorgu. la spadă. - 
Campionul olimpic Fabio Dai Zotto. 
specialist la floretă, a participat la 
proba de snadă. alungind Dină in 
semifinale. întrecerea continuă astăzi, 
cu probele oe echipe.

„Cupa campionilor europeni" la 
baschet, masculin a programat noi 
Întâlniri din cadrul grupelor prelimi
nare. Iată rezultatele înregistrate : 
Zbrojovka Brno — Eczacibasi Istan
bul 86—64 (44—24) ; Slask Wroclaw — 
Panathinaiko» Atena 88—96 (46—51) ; 
TUS 04 Leverkusen — Dudelange 
(Luxemburg) 97—64 (45—29) ; Alvik 
Stockholm — U.B.S.C. Viena 92—91 
(48—43) ; Figueiren.se (Portugalia) — 
Real Madrid 71—127 (31—70) ; Hon-, 
ved Budapesta — Jugoplastika Split

94—102 (45—48) ; Ț.S.K.A. Sofia — 
B.C. Londra 87 -86 (45-41).

tn ziua a treia a „Turneului cam
pioanelor" La tenis, faza finală a 
„Marelui premiu F.I.L.T." de la 
Rancho Mirage. Martina Navratilova 
a invins-o cu 6—4, 3—6, 6—3 pe
Dianne Kromholtz. în partidele .ur
mătoare se \ or intilni : Virginia 
Wade — Chris Evert Si Kerry Reid— 
Billie Jean King.

După cum s~a mai anunțat. la 12 
noiembrie, selecționata de box a 
Cubei va susține in orașul american 
Houston un meci amical di repre
zentativa S.U.A. în vederea acestei 
intilniri. federația cubaneză a alcă
tuit un. lot de 22 de Dugilisti in frun
te cu dublul campion olimoic la ca
tegoria area Teofilo Stevenson. Jor
ge Hernandez (semimuscă). Adolfo 
Horta (cocoș). Angel Herrera (pană), 
Jose Aguillar (semiușoară). Duke 
Stable (ușoară). Emilio Correal (se- 
mimiilocie) si alții. Revanșa acestei 
ihtilniri «e va desfășura la Havana, 
la începutul lunii februarie a anu
lui viitor.

Apropiata aniversare a sase decenii 
de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie este un feri
cit prilej de a evoca dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie fră
țească, solidaritate și colaborare mul
tilaterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
niunii Sovietice, dintre România 
U.R.S.S., dintre poporul român 
popoarele sovietice. Așa cum este 
noscut, aceste raporturi și-aU găsit 
o inaltă expresie prin participarea 
secretarului general al partidului 
nostru, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și cuvin- 
tarea rostită la ședința solemnă or
ganizată la Moscova pentru marcarea 
aniversării zilei de 7 Noiembrie.

Avind profunde rădăcini in trecu
tul secular de bună vecinătate, de 
luptă comună pentru libertate și 
progres, puternic stimulate de comu
nitatea de orîhduire, de țeluri și 
ideologie, raporturile de conlucrare 
româno-sovietice au fost ridicate in 
anii socialismului pe o treaptă nouă, 
calitativ superioară. Comuniștii. în
tregul nostru partid și popor inceârcă 
un sentiment de profundă satisfacție 
față de faptul că aceste relații cu
nosc un curs mereu ascendent, do
vedi ndu-se un factor important al 
accelerării operei de construire a so
cialismului și comunismului in cele 
două țâri. Dezvoltindu-se in cadrul 
optim jalonat de Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre țările noastre, conlu
crarea româno-sovietică atestă cu 
putere caracterul fertil al noilor 
principii de relații interstatale pe. 
care ea se bazează — principiile de
plinei egalități, respectului indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Amplificarea și diversificarea con
tinuă a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare a constituit și consti
tuie o preocupare consecventă a 
partidului nostru, reafirmată cu pu
tere de Congresul al XI-lea și 
înscrisă in Programul partidului ca 
o orientare fermă, statornică, a poli
ticii externe a României socialiste. 
Comuniștii, întregul popor român 
subscriu din toată inima la cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
subliniază ; „Constituie o îndatorire 
de onoare pentru partidele noastre 
să lase generațiilor viitoare o priete
nie trainică, indestructibilă, bazată 
pe principiile revoluționare comune, 
pe deplină egalitate, stimă și respect 
reciproc, pe o profundă solidaritate 
comunistă, care să dăinuie neștirbite 
peste veacuri".

Factorul motor al aprofundării și 
diversificării continue a raporturilor 
de conlucrare româno-sovietice il

U-
Și
Și cu-

constituie, așa cuni arată viata în
săși. relațiile de prietenie si colabo
rare tovărășească dintre forțele po
litice ce conduc destinele popoarelor 
noastre — Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. contactele si convorbirile din
tre conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări. Desfășurindu-se in 
spiritul nrieteniei. stimei si respectu
lui reciproc, intilnirile si convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev, tot mai frecvente in 
ultimii ani. și-au dovedit rolul hotă- 
ritor in impulsionarea colaborării 
româno-sovietice, deschizînd, de fie-

La Institutul 
iecțări miniere 
metalifere din 
cheiat vineri lucrările unei consfă
tuiri de lucru, organizată de Cen
trala sării si nemetaliferelor din Mi
nisterul Minelor. Petrolului si Geo
logiei. Participanții — reprezentanți ai 
ministerului de resort, ai Comisiei 
republicane pentru rezerve geologice, 
cercetători si specialiști de la uni
tățile de profil din tară, ai unor mi
nistere beneficiare — au dezbătut, in 
lumina sarcinilor trasate dc partid, 
aspecte concrete privind diversifi
carea si îmbunătățirea produselor ne
metalifere necesare, economiei națio
nale. realizarea unor noi produse 
competitive în scopul reducerii im
portului si sporirii ofertelor pentru 
export, al diminuării costurilor de 
producție. în acest cadru au fost ex
pusă rezultatele obținute în produc
ție ca urmare a folosirii, in diferite 
sectoare, a noilor produse si mate
rii prime indigene — Printre care 
nisipurile cuărțoase de Aghiresu, 
Sard. Mihăiesti si Vălenii de Munte, 
bentonitele-liant pentru turnătorii. 
Au fost, de asemenea, expuse con
siderații asuona bazei materiale si 
calității argilelor necesare industriei 
refractarelor si făcute propuneri vi- 
zind dezvoltarea exploatării ză- 
căminelor cuarțoase și îmbunătă
țirea tehnologiilor de preparare.

★
Galeria „Căminul artei" din Capi

tală găzduiește, incepind de vineri, o 
expoziție de. ilustrație de carte din 
R.P. Polonă, organizată- in cadrul co
laborării dintre uniunile artiștilor 
plastici din cele două țări. Sint reu
nite 80 de lucrări semnate de 21 
graficieni polonezi reprezentind 
verse modalități de expresie.

★
La Muzeul satului a avut loc 

neni dimineața vernisajul „expoziției 
„Motive decorative celebre in inte
riorul țărănesc". Selecția de obiecte 
expuse face parte din inventarul. lo
cuințelor țărănești, reprezintă creații 
populare din principalele zone etno
grafice ale tării, făurite după vechi 
si valoroase tradiții. Expoziția, cu va
loarea ei educativă, estetică si patrio
tică. se înscrie in seria manifestări
lor consacrate celui de-a] doilea Fes
tival național „Cintarea României", 
constituind un izvor de ineîntare ar
tistică. o sursă de cunoaștere și in
spirație pentru creatorii de astăzi.

★
La Institutul politehnic Bucu

rești și-a început vineri lucrările pri
mul simpozion național de ciberne
tică industrială si ingineria sisteme
lor. la care participă profesori uni
versitari. cercetători, cadre didactice 
din întreagă tară.

Timp de trei zile se vor dezbate o 
serie de probleme privind aplicarea 
concepțiilor moderne de cibernetică 
in organizarea si conducerea între
prinderilor, rolul si aportul ei în 
creșterea productivității muncii in în
treprinderi industriale, in reducerea 
consumului de materii prime si ma
teriale. lAgerpres)

Adunări
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de a 60-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din. Octombrie, vineri 
au avut loc adunări festive in alte 
localități din tară, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de . masă si obștești, numeroși 
oameni ai muncii, precum si repre
zentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit au vorbit : la adunarea de 
la întreprinderea „Unio“ din Satu 
Mare. loan Furiș, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R.; la adunarea de la întreprin
derea mecanică de material rulant 
„16 Februarie" 
Aurel Negucioiu, secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R..
B. V. Volkov, adjunct al reprezen
tantului comercial al Uniunii Sovie
tice la București : la adunarea de la 
întreprinderea metalurgică din Iași, 
Onofreî Parascan, directorul între
prinderii. și V. G. Pozdniakov. con
silier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești. iar la întreprinderea „Autobu
zul", din Capitală. Dumitru Gheorghe, 
directorul intreprinderii. și V. S. Giț- 
sak, consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
însemnătatea istorică deosebită a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. care a dus la întemeierea 
primului stat al muncitorilor și tă-

din Cluj-Naipoca.

și

festive
rănilor, a inaugurat epoca trecerii 
omenirii de la capitalism la socia
lism. Ei au relevat apoi succesele re
marcabile obținute de Uniunea So
vietică în dezvoltarea industriei, 
agriculturii. înflorirea fără precedent 
a științei și culturii, in creșterea ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
Vorbitorii au prezentat, de aseme
nea. marile realizări ale poporului 
nostru in munca pentru edificarea 
cu succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României, in traducerea în viață a 
Programului adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Evocind cu satisfacție legăturile de 
prietenie, solidaritate si colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., raportu
rile multilaterale dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre popoarele 
noastre, vorbitorii au subliniat în
semnătatea deosebită pe care o au 
intilnirile si convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Leonid 
Ilici Brejnev. Declarația comună 
româno-sovietică din noiembrie 1976 
pentru continua dezvoltare a priete
niei si colaborării dintre România 
socialistă și Uniunea Sovietică, din
tre P.C.R. și P.C.U.S.. spre binele po
poarelor celor două țări, al cauzei 
generale a socialismului, progresului 
și păcii in lume.

în încheierea adunărilor festive au 
avut loc spectacole prezentate de 
formații de artiști amatori.

expozițieiDeschiderea
Lumina Marelui Octombrie"

de 
di-

vi-

în sala Dalles s-a deschis vineri 
la amiază expoziția documentară din 
U.R.S.S. iiitiitulată „Lumina Marelui 
Octombrie", organizată de Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste in ca
drul manifestărilor ■ dedicate celei 
de-a 60-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din. Octombrie. Prin 
intermediul a sute de exponate — 
documente, fotografii — sint ilustra
te victoria Revoluției din Octombrie, 
însemnătatea internațională a acestui 
eveniment, drumul parcurs de Uniu
nea Sovietică in cei 60 da ani ai pu
terii sovietice. Un loc important il 
ocună exponatele care se referă la 
activitatea internă si internațională 
a Partidului Comunist, al Uniunii So
vietice. desfășurată in lumina mari
lor idei ale lui Octombrie.

La festivitatea inaugurală au luat 
cuvint.ul Vasile Nicolescu. director in 
Consiliul Culturii si Educației Sb-

cialiste. si B. I. Minakov. însărci
natul cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice la București, care au 
subliniat importanta jubileului de 
sase decenii al Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, relevind me
sa iul de prietenie, de solidaritate in- 
ternationalistă pe care popoarele U- 
nlunii Sovietice îl transmit prin in
termediul acestei expoziții, poporului 
țârii noastre.

La manifestare au participat La- 
dislau Hegedus. secretar de stat la 
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste. reprezentant i ai Ministerului A- 
facerilor Externe, personalități ale 
Vieții culturale, tur nunieros public.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditat! in 
tara noastră, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

apărut

la tragerea
Extragerea 

11 15
Extragerea

80 9 57 89
a Ii-a : 56 12 5 71 32

LOTO
Numerele extrase 

din 4 noiembrie 19-T7
I : 43 52 74 21 51 72 34

A

ALMANAHUL 
FEMEIA

al schimbului de mărfuri în 
cincinalul precedent, acordul comer
cial pe perioada 1976—1980 prevede o 
nouă creștere importantă a acestuia, 

în același timp, o dezvoltare mereu 
ascendentă cunosc formele noi. su
perioare. de relații economice — 
specializarea și cooperarea in pro
ducție. in sectoare și ramuri de cea 
mai mare insemnătate pentru dez
voltarea economică a țărilor noas
tre. Potrivit cerințelor economiilor 
naționale ale ambelor țări, efor
turile de cooperare șînt concen
trate. în primul rind, asupra creării 
in comun a unor mari obiective eco-

..Programului complex" al C.A.E.R., 
menit să asigure inflorirea economiei 
naționale a fiecărei țări membre, să 
contribuie la egalizarea nivelurilor 
de dezvoltare ale țărilor respective, 
la afirmarea și întărirea socialismu
lui pe plan mondial.

Uriașul potențial economic al U- 
niunii Sovietice, care realizează o 
cincime a producției industriale mon
diale. marile sale resurse naturale, 
precum și procesul de dezvoltare ac
celerată a economiei, naționale a 
României și creșterea rapidă a po
tențialului său tehnico-științific cre
ează premisele favorabile pentru am-

Colaborarea prieteneasca multilaterală 

româno-sovietică in continuă
amplificare și diversificare

care dată, noi orizonturi relațiilor 
reciproce.

în acest context, o importanță deo
sebită au avut vizitele făcute in ulti
mii ani de secretarul general al par
tidului nostru in Uniunea Sovietică, 
precum și vizita efectuată in toamna 
anului trecut de secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. in România — intil- 
niri care s-au înscris, prin amploa
rea schimbului de păreri, prin în
semnătatea înțelegeri lor convenit e, 
ca evenimente de semnificație Isto
rică in raporturile reciproce. Sinte- 
tizînd 
nice 
înalt
ția privind dezvoltarea continuă a 
colaborării și prieteniei frățești intre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, intre 
România și Uniunea Sovietică" des
chide o perspectivă largă, orizonturi 
noi ansamblului relațiilor româno- 
sovietice.

Grăitoare ilustrare a evoluției rod
nice a
BURILE
cut și

rezultatele 
ale
de

deosebit de rod- 
convorbirilor la nivel 
la București, „Declara-

acestor relații, SCHIM- 
ECONOMICE au cunos- 

curiosc o puternică dez
voltare și diversificare, Uniunea So
vietică ocupind primul loc in co
merțul exterior al țării noastre. Este 
semnificativ că față de sporul simți-

nomice. Astfel, in țara noastră se 
bucură de înaltă apreciere documen
tația tehnică livrată de Uniunea So
vietică pentru construirea unor uni
tăți metalurgice, energetice, chimice 
etc. sau colaborarea in fabricarea 
unor produse complexe. Ca o expre
sie a avantajului reciproc al unor 
asemenea acțiuni de cooperare poa
te fi amintit că, in cazul uzinei de 
produse sodice care se construiește 
prin colaborare in România, o anu
mită cotă a producției este destinată 
acoperirii unor cerințe ale economiei 
sovietice.

tn același timp, țara noastră parti
cipă la dezvoltarea unor importante 
obiective pe teritoriul Uniunii Sovie
tice pentru producția materiilor pri
me feroase, primind in schimb o 
parte din minereul necesar industriei 
noastre siderurgice, ca și producției 
unor tipuri de feroaliaje. Totodată, 
așa cum este cunoscut, țara noastră 
participă ta construirea combinatului 
de celuloză de la Ust-Ilim, a com
binatului minier de preparare a az
bestului de la Kiembai, la valorifica
rea zăcămintului de gaze condensate 
de la Orenburg. Cunoscind o conti
nuă dezvoltare pe plan bilateral, 
cooperarea economică româno-sovie- 
tică se dezvoltă și în cadru multilate
ral, prin participarea la înfăptuirea

plil'icarea și diversificarea și mai ac
centuată a relațiilor economice din
tre cele două țări, a specializării și 
cooperării in producție. în acest sens, 
s-au stabilit, iii cadrul convorbirilor 
la nivelul cel mai înalt, înțelegeri 
care sint traduse in viață prin grija 
celor două partide și state.

Deosebit de rodnică este CO
LABORAREA dintre țările noas
tre PE PLAN TEHNICO-ȘTIIN- 
ȚIFIC, care include o gamă largă 
de probleme de cel 
interes, la a căror 
sint angajate zeci de 
de cercetare științifică și 
tehnologică din România 
Sovietică. De rezultatele 
Laborări beneficiază, 
construcțiile de mașini grele și de 
mașini-unelte. energetica și indus
triile minieră, chimică si petrochi
mică. geologia și agricultura. Pe 
planul conlucrării în domeniul cer
cetării și folosirii spațiului cosmic 
în scopuri pașnice, complexul de a- 
parate realizat in România pentru 
înzestrarea satelitului artificial al 
Pămintului „Intercosmos" s-a bucu
rat de înalta apreciere a specialiști
lor sovietici. Conlucrarea in dome
niul științei se răsfrînge. de aseme
nea, asupra matematicii si fizicii, 
geofizicii, științelor economico-socia-

mai inalt 
soluționare 
organizații 
dezvoltare 

și Uniunea 
acestei co- 
deopotrivă.

le. în același 
continuu și 
borarea in 
ȘI ARTEI, 
valuri ale i 
muzicii, schimburilor de ansambluri 
artistice, de expoziții, organizate re
ciproc in țările noastre cu o frec
ventă sporită de la an la an. li 6-au 
adăugat in ultima vreme noi acțiuni 
de colaborare pe planul literaturii, 
mijloacelor de informare in masă, 
televiziunii și radiodifuziunii, cultu
rii fizice și sportului — toate aces
tea constituind factori importanți 
de apropiere și mai bună cunoaștere, 
pentru întărirea prieteniei si stimei 
dintre popoarele noastre.

O importantă contribuție la dez
voltarea prieteniei și colaborării ro
mâno-sovietice revine intilnirilor in
tre factori de răspundere din diferite 
domenii 
partid și 
terale și. 
probleme 
tre, vizitelor 
de experiență in cele mai 
sectoare ale construcției socialiste și 
comuniste. în acest sens, intilnirile 
prietenești de la București și, recent, 
de la Baku dintre reprezentanții ti
neretului român și tineretului sovie
tic s-au înscris ca importante contri
buții la mai buna cunoaștere 
procă a preocupărilor tinerei 
rații din cele două țări, ale 
două popoare angajate in înfăptuirea 
programelor constructive ale partide
lor noastre.

Paleta atit de vastă a colaborării 
fertile româno-sovietice pe plan bi
lateral este îmbogățită în mod fericit 
de CONLUCRAREA DINTRE ȚĂ
RILE NOASTRE ÎN VIAȚA INTER
NAȚIONALA, unde România și U- 
niunea Sovietică, alături de celelalte 
țări socialiste, de forțele progresiste, 
democratice, antiimperialiste, acțio
nează pentru afirmarea tot mai pu
ternică a cursului spre destindere in 
Europa și in lume, pentru dezar
mare, pentru pace și colaborare 
intre toate popoarele.

Acționind neabătut pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie, colabo
rare multilaterală și solidaritate în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, intre România și U.R.S.S., par
tidul și statul nostru nutresc ferma 
convingere că aceasta corespunde in
tereselor supreme ale popoarelor ro
mân și sovietic, servește cauzei so
cialismului și comunismului, inscriin- 
du-se, totodată, ca o contribuție da 
seamă la cauza unității tuturor ță
rilor socialiste, la promovarea unor 
relații noi între state, tn interesul 
socialismului și păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

Al. CÂMPEANU

i timp, se îmbogățește 
se diversifică coia- 
domeniul CULTURII 
Tradiționalelor festi- 

filmului, dramaturgiei,

de 
de 
in 
ce

activitate pe linie de 
stat, consultărilor bila- 
cadru multilateral pe 
interesează țările noas- 
reciproce pentru schimb 

variate

reci- 
gene- 
celor

Figueiren.se
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Expresie a voinței marii majorități a țărilor 

membre ale Națiunilor Unite

Consiliul de Securitate a adoptat 
sancțiuni obligatorii împotriva 

regimului rasist de la Pretoria 
Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 4. — De la trimisul nostru special : Consiliul 
de Securitate a adoptat, vineri, in unanimitate, o importantă rezoluție 
prin care se instituie un embargo obligatoriu asupra livrărilor de ar
me, muniții si alte materiale de război către Republica Sud-Africană. 
Considerind că achiziționarea de armament de către R.S.A. constituie 
o amenințare la adresa menținerii păcii și securității internaționale, 
rezoluția cere tuturor statelor membre sau nemembre ale O.N.U. să 
pună capăt aranjamentelor contractuale încheiate in acest sens cu 
Africa de Sud. In mod expres, se cere tuturor statelor să se abțină 
de la orice cooperare cu R.S.A. in fabricarea și dezvoltarea armelor 
nucleare. Secretarul general al O.N.U. urmează să raporteze consiliu
lui asupra indeplinirii acestei rezoluții, primul raport urrnind să fie 
inaintat nu mai tirziu de 1 mai 1978.

Imediat după vot. președintele în 
exercițiu al Consiliului de Securita
te. Mansur Rashid Kikhia (Libia), a 
dat cuvihtul secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care a de
clarat că este pentru prima dată in 
existenta de 32 de ani a O.N.U. cind 
se adoptă o rezoluție prevăzind 
sancțiuni împotriva unui stat mem
bru, aceasta constituind un eve
niment istoric. Subliniind unani
mitatea cu care a fost adoptată 
rezoluția, .secretarul general al 
O.N.U. a arătat că această măsură 
s-a impus ca rezultat al politicii de 
apartheid a R.S.A.. care violează 
flagrant drepturile omului si primej
duiește pacea internațională.

Luind cuvintul după adoptarea re
zoluției, reprezentantul României in 
Consiliul de Securitate, ambasadorul 
Ion Datcu. a arătat că prin aceasta 
se înlătură, cel puțin în parte, im
presia negativă determinată de res
pingerea, cu citeva zile în urmă, a 
trei din cele patru proiecte de re
zoluție prezentate de membrii afri
cani ai consiliului.

România — a arătat vorbitorul — 
a sprijinit și sprijină propunerile a- 
fricane. considerind că este de da
toria Consiliului de Securitate să 
adopte măsuri ferme si practice, me
nite să constringă regimul Vorster 
să renunțe la politica sa inumană 
de apartheid și să pună capăt ac
țiunilor agresive împotriva statelor 
vecine. Recentele evoluții din Afri
ca de Sud arată, fără putință de în
doială, că regimul de la Pretoria nu 
înțelege să asculte vocea rațiunii, că

Resursele atomului—în slujba 
progresului economic și social 
România se pronunță in favoarea elaborării unui cod de 
principii echitabile ale cooperării internaționale în domeniul 

folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice
Una dintre problemele majore 

abordate ia actuala sesiune a Adună
rii Generale este cea a cooperării 
internaționale in domeniul energiei 
si. cu precădere, folosirea inepuiza
bilei resurse pe care o constituie 
forța atomului. în acest sens, se re
liefează ca un aspect fundamental 
Preocuparea țărilor în curs de dez
voltare — mar^a majoritate- a țări
lor membre ale O.N.U. — de a avea 
acces la tehnologia nucleară, inlătu- 
rihdu-se barierele artificiale exis
tente. Asemenea probleme au fost 
puse în evidentă si cu prilejul 
examinării în Adunarea Generală a 
O.N.U. a raportului Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică pre
zentat de directorul general al 
A.I.E.A.. Sigvard Eklund.

Subliniind. în cadrul dezbaterilor 
pe marginea raportului, că principala 
preocupare a comunității internațio
nale in actuala perioadă o reprezintă 
eforturile vizînd edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, li
chidarea fenomenului subdezvoltării, 
reprezentantul român a arătat că 
una din condițiile fundamentale ne 
care le Presupune acest proces este 
asigurarea tuturor statelor — in pri
mul rind a celor in curs de dezvol
tare — cu necesarul de energie care 
să permită avansarea lor ne calea 
progresului economic si social.

Un studiu publicat recent de C.E.P.A.L. (Comisia Economică a O.N.U. 
pentru America Latină) analizează, pe baza datelor statistice referitoare 
la anul 1976. trăsăturile caracteristice ale proceselor de dezvoltare pe 

■ continentul de la sud .de Rio Grande. Documentul constată că, in linii 
mari, economiile latino-americane se află în curs de a depăși faza cea 
maj acută a dificultăților' cu care au fost confruntate incepind din 
1974—1975, cind asupra țârilor continentului s-au repercutat ascuțit 
consecințele grave ale crizei 
lumii capitaliste.

economice si financiare din ansamblul

Tendințele de redresare semnalate 
sint ilustrate sintetic de datele compa
rative furnizate de C.E.P.A.L. privind 
ritmul mediu al creșterii economice : 
in 1976, produsul national brut al ță
rilor latino-ameri«ane a sporit cu 4,2 
la sută față de 2,6 la sută in 1975. 
în unele țări, ritmul a fost mai mare 
decit cel mediu (Venezuela — 7,2 la 
sută ; Ecuador — 6.8 la sută ; Colum
bia — 5,2 la sută) : în altele s-a si
tuat sub cifra medie (Peru — 3 la 
sută ; Uruguay — 2,8 la sută), iar in 
Argentina s-a înregistrat o scădere 
de 2,9 la sută față de 1975.

Fenomenul revenirii. ’ pe ansamblul 
continentului, la creșteri ale . ritmu
lui de dezvoltare, după o perioadă 
de stagnare, nu poate fi explicat 
doar prin acțiunea unor factori con- 
iuncturali cu rol secundar, ci se 
leagă de influențele pozitive exercita
te de unele din noile structuri ale eco
nomiilor latino-americane. Așa cum 
constată și documentul C.E.P.A.L.. „re
dresarea se datorește transformărilor 
structurale produse in diversele eco
nomii naționale". De altfel, numeroși 
experți latino-americani consideră că 
efectele recesiunii ar fi fost cu mult 
mai grave și s-ar fi repercutat pe o 
perioadă mai îndelungată, dacă nu 
s-ar fi resimțit urmările pozitive ale 
procesului de transformare a structu
rilor economice. Căci, in condițiile 
vechilor structuri — caracterizate 
printr-o slabă dezvoltare a forțelor 
de producție, prin acapararea princi
palelor resurse de către monopolurile 
străine, prin impunerea de către a- 
cestea a unor raporturi de dependen
tă — erau frînate posibilitățile luării 
unor decizii suverane de către țările 
latino-americane in legătură cu con
ținutul și direcțiile progresului eco
nomic și social. Schimbările structu
rale intervenite au modificat intr-o 
mare măsură aceste condiții, creind 
un cadru adecvat pentru promovarea 
propriilor interese de dezvoltare și, 
totodată, pentru depășirea dificultăți
lor care se ivesc.

în ce constau aceste schimbări sau 
transformări, apreciate ca „structu
rale" — deși nu întotdeauna este 

se încăpătînează In a desfășura o 
politică avind drept caracteristică 
negarea brutală a drepturilor fun
damentale ale poporului sud-afri- 
can. violind. astfel. principiile și 
scopurile Cartei Națiunilor Unite.

Votul de astăzi, a subliniat amba
sadorul român, prezintă o semnifi
cație deosebită, fiind pentru prima 
dată când se decide de către consiliu 
instituirea de sancțiuni obligatorii 
în virtutea capitolului al VII-lea al 
Cartei — contra unui stat membru 
care persistă in violarea pe scară 
largă a principiilor O.N.U. Rezoluția 
adoptată reprezintă expresia voinței 
marii majorități a statelor membre 
de a nu slăbi presiunile politice îm
potriva regimului rasist de la Pre
toria. pînă cind acesta nu va aban
dona politica sa de apartheid.

Au mai luat cuvântul reprezentan
ții Republicii Panama. Franței, 
S.U.A., Venezuelei, Marii Britanii, 
Uniunii Sovietice, Beninului. Cana
dei, R.F. Germania, Pakistanului și 
Indiei, care au exprimat satisfacția 
pentru adoptarea rezoluției.

La invitația președintelui consi
liului, au rostit scurte declarații re
prezentanții celor două organizații 
ale mișcării de eliberare a populației 
africane din R.S.A., respectiv Con
gresul Național African și Congresul 
Pan-African din Azania (Africa de 
Sud), care, salutind măsura adoptată, 
au subliniat, totodată, necesitatea 
completării acesteia cu noi acțiuni 
hotărite, pe linia afirmării aspirații
lor de libertate și dezvoltare de sine 
stătătoare ale populației africane 
majoritare.

Este de înțeles că înfăptuirea ori
căror programe naționale de dez
voltare a energeticii nucleare nu se 
poate baza decit Pe efortul ma
terial si uman al fiecărui ponor. 
Dar evoluția energeticii nucleare 
in ultima perioadă, perspectivele 
creșterii sale rapide in viitor 
subliniază, totodată, rolul major ce 
revine cooperării internaționale in 
promovarea aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare, atit in energetică, 
cit și in agricultură, hidrologie și in 
alte sectoare, Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică fiind creată 
tocmai în acest scop.

Reafirmind dorința României de a 
se elabora și transpune in viață, in 
cadrul A.I.E.A., măsurile și acțiunile 
necesare pentru ca cel de-al treilea 
deceniu de existentă al agenției să 
devină „Deceniul folosirii energiei 
nucleare in scopuri pașnice", vorbi
torul a arătat, in încheiere, că țara 
noastră se pronunță in favoarea 
elaborării unui cod de principii 
echitabile ale cooperării internațio
nale in domeniul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice, astfel 
ca această cucerire a geniului uman 
să servească plenar intereselor de 
pace și prosperitate ale tuturor po
poarelor.

vorba de veritabile și radicale pre
faceri calitative ?

în primul rind este vorba de fap
tul că un mare număr de state la

procese Înnoitoare pe meridianele latino-americane

Transformările etonomice progresiste 
—suport al dezvoltării independente

tino-americane au restrins aria ra
porturilor de dependență prin recu
cerirea suveranității asupra unora diu 
cele mai importante resurse naturale, 
care au fost reintegrate in patrimo
niile naționale. în prezent, petrolul, 
mari zăcăminte de minereu de fier, 
cupru, zinc, bauxită, cărbune și altele 
sint exploatate și valorificate de în
treprinderi de stat. Numai în ultimii 
trei ani, un șir de țări latino-ameri
cane (Venezuela, Ecuador, Guyana, 
Jamaica, Trinidad Tobago, Columbia) 
au naționalizat sectoare importante 
ale bogățiilor naturale și Întreprin
deri de prelucrare a acestora. Prin 
etatizări și alte forme de instaurare 
a controlului național asupra exploa
tării și valorificării resurselor pri
mare are loc procesul de emancipare 
de sub dominația neocolonialistă in 
țările Americii Latine, de limitare a 
posibilităților de imixtiune în trebu
rile lor interne.

Ca urmare a extinderii suveranită
ții naționale asupra resurselor natu
rale. s-au creat condiții pentru am
plificarea și modernizarea construc
ției industriale, cu un rol esențial in

LA REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Dezbateri privind aspectele mediteraneene 
ale securității și cooperării în Europa

Perspective favorabile dezvoltării relațiilor 
economice intre România si S. II. A.

încheierea sesiunii Comisiei mixte româno-americane
BELGRAD. — Trimisul special A- 

gerpres transmite : în ultimele trei 
ședințe ale grupului de lucru bri- 
vind aspectele securității si coope
rării in zona Mării Mediterane, in 
cadrul reuniunii de la Belgrad a 
reprezentanților țărilor participante 
la Conferința general-europeană, 
pentru a doua oară au fost prezen
tate contribuții ale țărilor meditera
neene nesemnatare ale Actului final, 
respectiv Algeria. Egipt.. Israel, Li
ban. Maroc. Siria și Tunisia. Ca și 
în primele lor intervenții din ple
nară. reprezentanții țărilor respecti
ve au evocat legăturile tradiționale 
de cooperare pe multiple planuri 
existente intre țările din sudul Me- 
diteranei și țările continentului eu
ropean. subliniind interesul lor pen
tru dezvoltarea și diversificarea co
laborării în domeniile economiei, co
merțului. științei, tehnicii, mediului 
înconjurător, educației și culturii. 
Vorbitorii au relevat că acest inte
res pentru dezvoltarea cooperării cu 
țările europene nu este o chestiune 
de conjunctură, ci. dimpotrivă, iși 
găsește expresia in dorința politică 
atit a țărilor sud-mediteraneene, cît 
si a celor europene de a diversifica 
și consolida raporturile lor de coo
perare. că el decurge din necesita
tea participării unui număr cît mai 
mare de țări la soluționarea proble
melor complexe care confruntă in 
prezent comunitatea internațională, 
cum sint cele ale securității, dezar
mării și instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

în cadrul dezbaterilor au luat, de 
asemenea, cuvintul reprezentanții 
României. Iugoslaviei și Maltei.

în. cuvintul său. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti. a apreciat noile contribuții

agențiile de presă transmit:
Convorbiri iordaniano-pa-

Vineri la Ammankistaneze.
s-au desfășurat convorbiri între re
gele Hussein al Iordaniei si adminis- 
tratorul-șef al legii marțiale din Pa
kistan. Ziauâ Haq. în cadrul discuții
lor au fost examinate probleme pri
vind situația actuală internațională și 
evoluția relațiilor bilaterale.

lntr-o declarație a Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Austria 
sint condamnate încercările de a 
arunca principala povară a dificultă
ților financiare pe umerii oamenilor 
muncii, încercări ce îsi găsesc expre
sia in majorarea impozitelor si in re
ducerea substanțială a alocațiilor 
pentru nevoile sociale prevăzute de 
bugetul pe anul 1978. propus de gu
vern.

Relații diplomatice,la niveI 
de ambasadă, au hotărît să stabi
lească Norvegia și Republica Popu
lară Angola. Relațiile dintre cele' 
două țări vor avea la bază principiile 
respectului reciproc, al suveranității 
naționale, integrității teritoriale, nea
mestecului in treburile interne și 
egalității în drepturi, se arată în co
municatul publicat in capitală nor
vegiană.

încercare de lovitură de 
stat în Honduras. In
Republicii Honduras s-a anunțat 
oficial că forțele armate au dejucat 
o încercare de lovitură de stat in- 
dreptată împotriva guvernului gene
ralului Juan Melgar Castro. Potrivit 
comunicatului oficial, Încercarea de 
lovitură de stat a fost pusă la cale 
de un grup avind o orientare poli
tică de dreapta, și ai cărui lideri, au 

fortificarea întregii economii. Pro
gramele de dezvoltare care sint in 
curs de înfăptuire în aceste țări au 
ca obiectiv central industrializarea, 
cu accent pe valorificarea superioară 
a materiilor prime naționale. Au apă
rut și se dezvoltă ramuri industriale, 
moderne — metalurgia, petrochimia, 
chimia, construcțiile de mașini. O a- 
tenție crescindă se acordă producției 
de oțel. Institutul latino-american al 
otelului și fierului apreciază că pro
ducția de oțel a continentului — 40 
de milioane de tone In prezent — va 

atinge 51 468 000 tone în 1980 și 
90 880 000 de tone in 1985. Așa cum 
foarte sugestiv s-a arătat la o reu
niune a S.E.L.A. (Sistemul Economic 
Latino-American). procesul de matu
rizare industrială a deschis larg in 
fata țărilor de pe continent „magis
trala" dezvoltării economice indepen
dente.

Totodată, creșterea și diversificarea 
producției naționale și, în primul 
rind, a celei industriale determină 
mutații sensibile și in structura 
schimburilor economice ale țărilor 
latino-americane. în exporturile lor, 
alături de materiile prime, care con
tinuă să aibă o pondere însemnată, 
iși fac loc și produsele manufactu
rate. realizate de tinerele industrii 
naționale. Din statisticile C.E.P.A.L. re
zultă că, in 1976. valoarea exporturi-/ 
lor latino-americane a crescut, in 
medie, cu 13 la sută, față de 1975, 
iar deficitul balanței comerciale a 
fost redus de la 8,5 miliarde de do
lari la 4,5 miliarde. Paralel cu creș
terea volumului mărfurilor exportate 
și diversificarea nomenclatorului lor, 
are loc și o extindere a listei parte- 

prezentate in organul de lucru sub
sidiar privind Mediterana de către 
țările mediteraneene nesemnatare și 
a subliniat că intervențiile lor con
țin numeroase idei și sugestii meni
te să contribuie la dezvoltarea in 
continuare a raporturilor de colabo
rare dintre țările continentului și 
cele din sudul Mediteranei. Șeful 
delegației române a menționat că 
propunerile prezentate in interven
țiile respective vor trebui să fie e- 
xaminate cu atenție și 'interes in 
grupul de lucru privind Mediterana, 
astfel ca prin hotăririle ne care le 
va adopta reuniunea de la Belgrad 
șă fie aduse noi contribuții la pro
movarea dimensiunii mediteraneene 
a securității și cooperării în Europa. 
El a arătat, de' asemenea, că dele
gația română va participa activ la 
discuțiile ce vor avea loc în conti
nuare in acest organ de lucru.

OLANDA

Criza de guvern continuă
HAGA 4 (Agerpres). — Partidul 

Creștin Democrat din Olanda a res
pins propunerile prezentate de pre
mierul desemnat, .loop den Uyl, pri
vind personalitățile care urmau să 
facă parte din viitorul guvern. Ca 
urmare a acestui refuz, criza guver
namentală din Olanda, declanșată cu 
aproape cinci luni în urmă, nu a putut 
fi rezolvată.

Observatorii politici din Haga apre
ciază că Joop den Uyl va cere șe
fului statului să-l desărcineze pentru 
a treia oară de misiunea alcătuirii 
unui guvern de coaliție.

fost arestați. Șeful statului, genera
lul Juan Melgar Castro, i-a succedat 
la putere, in aprilie 1976, generalului 
Oswaldo Lopez Arellano. El promo
vează o politică de reforme vizînd 
dezvoltarea economică independentă 
a țării.

Protocol chino-vietnnmez.
La Pekin a fost semnat un protocol 
cu privire la planul de cooperare 
științifică si tehnică pe perioada 
1977—1978 între Republica Populară 
Chineză si Republica Socialistă 
Vietnam.

0 nouă reuniune 3 delega- 
tiilOr U.R.S.S.. S.U.A. si Marii Bri
tanii. participante la tratativele pri
vind elaborarea unui tratat referitor 
la interzicerea generală si totală a 
experiențelor cu arma nucleară, a 
avut loc la Geneva.

„Podul unității".într o de- 
claratie făcută la Maputo, ministrul 
mozambican pentru lucrări publice si 
locuințe. Juliano Carrilho. a anunțat 
că au fost elaborate proiectele fina
le privind construire» ..Podului uni
tății". peste riul Rovumă. care va 
face legătura intre Mozamtiic si Tan
zania. Costul construcției este eva
luat la peste 3 milioane dolari.

Dejucarea unui complot 
în Madagascar, președintele 
Republicii Democratice Madagascar, 
Didier Ratsiraka, a declarat, intr-o 
cuvintare rostită la o adunare publi
că in localitatea Tamatave, că a fost 
dejucat un complot inspirat de auto
ritățile rasiste din Africa de Sud, in
formează agenția France Presse. 
Ratsiraka a relevat că autorii com
plotului vizau organizarea unor acte 
de subversiune pentru a provoca 
dezordini in Madagascar. El a preci- 

nerilor comerciali, care cuprinde țări 
din zone geografice diferite.

Toate aceste schimbări de structură 
care au avut loc in ultima vreme în 
țările latino-americane — și nu 
ne-am referit decit la citeva din cele 
mai importante — au deschis căi noi 
pentru desfășurarea eforturilor pro
prii — factor prioritar al dezvoltă
rii — au consolidat suveranitatea 
națională și, implicit, capacitatea de 
decizie autonomă, dovedindu-se pir- 
ghii hotâritoare pentru depășirea di
ficultăților apărute și stimularea in 

continuare a progresului economic. 
Tocmai in acest sens, studiul C.E.P.A.L. 
amintit mai sus explică „recuperarea 
dinamismului dezvoltării in America 
Latină" printr-o „măi mare rpbuslete 
a economiilor latino-americane, baza
tă, in esență, pe diversificarea siste
mului productiv și, in mod deosebit, 
a activităților industriale, ca urmare 
a schimbărilor de structură" ; iar ra
portul anual al B.I.D. (Banca Inter- 
americană pentru Dezvoltare) consta
tă că in America Latină evitarea u- 
nor repercusiuni mai grave ale rece
siunii generate de factori externi 
trebuie atribuită schimbărilor prin 
care au trecut economiile latino-ame
ricane, „ca rezultat al diversificării 
structurilor productive".

Evident, formele de manifestare și 
intensitatea acestor transformări di
feră de la țară la tară, in funcție de 
particularitățile economice, social- 
politice și culturale ale fiecăreia, dar, 
la scara întregului continent, ele ex
primă preocupări și obiective simi
lare în lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării și a cauzei sale principale 
— dominația străină. Tocmai aceste

WASHINGTON 4 (Agerpres). — in 
capitala S.U.A. s-a încheiat cea de-a 
IV-a sesiune a Comisiei mixte ro
mâno-americane. constituită in con
formitate cu Declarația comună asu
pra cooperării economice, industriale 
si tehnice intre Republica Socialistă 
România si Statele Unite ale Ame- 
ricii din 5 decembrie 1973.

Delegația română a fost condusă 
de Ion Pâțan. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. iar delegația americană de 
Juanita Kreps. secretarul pețitru co
merț. care a prezidat ședințele ple
nare ale comisiei.

In cadrul lucrărilor comisiei s-a 
reafirmat dorința ambelor țări de a 
dezvolta relațiile economice româno- 
americane. în interesul popoarelor 
lor si al cauzei cooperării interna
ționale.

Constatînd creșterea relațiilor eco
nomice reciproce in ultimii ani. cele 
două părți au exprimat dorința de a 
realiza mai inainte de 1980 obiectivul 
de un miliard dolari in schimburile 
economice. în acest scop, ele au că
zut de acord să Încurajeze si să faci
liteze încheierea de contracte ne ter
men lung între firme, companii si 
organizații economice din cele două 
țări. în același timp, in conformitate 
cu prevederile Acordului comercial, 
cete două părți au convenit să ia 
măsuri pe mai departe pentru a fa
cilita activitatea firmelor si a repre
zentanților lor. Comisia a luat notă 
de progresele realizate în cooperarea 
economică, industrială si tehnică. în 
special in domeniile electronicii, con
strucțiilor de mașini, chimiei, meta
lurgiei etc. Pe baza realizărilor ac
tuale si in lumina perspectivelor de 
dezvoltare ne mai departe a comer
țului si relațiilor economice dintre

zat că este In curs o anchetă fn 
această acțiune.

Deficitul comercial al Pie
ței comune în Prtma jumătate a 
acestui an a fost de 8.5 miliarde do
lari, față de 8.3 miliarde dolari in 
aceeași perioadă a anului 1976. s-a 
anunțat vineri la Bruxelles. Impor
turile C.E.E. au totalizat, în primele 
șase luni ale anului. 193 miliarde 
dolari, iar exporturile — 184.5 mili
arde dolari.

0 grevă naționalăa muncl- 
torilor metalurgisti au anuntat pen
tru primele zile ale lunii viitoare cele 
trei mari centrale sindicale italiene — 
C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L. Greva se 
va desfășura in semn, de protest îm
potriva ..politicii recesioniste" pro
movate de guvern si a concedierilor 
masive la care procedează o serie de 
mari întreprinderi industriale.

»

Rezervele
Țările membre ale 

O.P.E.C. si-au dez
voltat in 1976 produc
ția de petrol. ca si 
cercetările destinate 
descoperirii de noi 
rezerve — se arată in 
raportul anual al or
ganizației, dat publi
cității la Viena. In 10 
din cele 13 țâri mem
bre au fost descoperite 
noi zăcăminte. Totuși, 
rezervele mondiale cu
noscute la începutul 
anului acesta- totaliza u 
doar 652 miliarde de 
barili (un baril este

mondiale
echivalent cu aproxi
mativ 160 litri), fată 
de 666 miliarde de ba
rili, cu un an înainte, 
în ce privește rezerve
le- mondiale cunoscute 
de Oaze, acestea au 
crescut cu 3 la sută.

Raportul menționea
ză că producția de ți
ței a lumii, care pro
vine in proporție de 
53,7 la sută din țările 
membre . ale O.P.E.C.. 
a. sporit anul trecut cu 
7.8 la sută, ating ind 57 
milioane de barili pe

preocupări convergente configurează 
și direcțiile principale ale schimbă
rilor de structură pe ansamblul eco
nomiilor latino-americane.

Procesele de reînnoire a structu
rilor nu se desfășoară — așa cum 
este știut — pe un teren neted, ne
accidentat. Analiza evoluțiilor econo
mice latino-americane nu poate 
eluda un șir de probleme majore 
încă nesolutionate, dintre care unele 
sint consemnate și în studiul 
C.E.P.A.L. sau raportul B.I.D. : 
nivelul ridicat al datoriilor ex
terne latino-americane (79 miliar
de de dolări). recrudescența infla
ției in unele țări, dificultățile intim- 
pinate in finanțarea unor noi inves
tiții productive, in timp ce sume 
mari trebuie alocate pentru impor
turi de alimente, creșterea medie a 
producției agricole fiind sub media 
sporului demografic.

In acest sens, programele de dez
voltare, elaborate in mai multe țări 
pentru o perioadă mai lungă, prevăd 
înfăptuirea unor transformări mai 
profunde, respectiv, folosirea rațio
nală, chibzuită, a resurselor natura
le. prelucrarea materiilor prime na
ționale. dezvoltarea capacităților in
dustriale, efectuarea de reforme 
agrare și stimularea creșterii pro
ductivității in agricultură, accentua
rea preocupării pentru formarea ca
drelor naționale, extinderea relații
lor economice externe, lărgirea co
laborării și cooperării cu celelalte 
țări in curs de dezvoltare, cu toate 
stătele lumii.

în aceste condiții. în țările latino- 
americane dobîndește un tot mai 
larg teren ideea că obiectivul dezvol
tării continue a economiilor lor na
ționale, al lichidării decalajelor care 
le despart de țările industriale se 
poale atinge numai in condițiile in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale. Tn concluziile ultimei se
siuni a C.E.P.A.L. sint expuse o se
rie de considerații și argumente in 
legătură cu interacțiunea necesară 
dintre eforturile proprii ale țărilor 
in curs de dezvoltare, de importantă 
hotâritoare pentru progresul lor, și o 
cooperare largă intre state, așezată 
pe principiile echității și avantaju
lui reciproc, corespunzător cerințelor 
unei ordini economice mondiale care 
să contribuie efectiv la lichidarea 
împărțirii lumii in țări bogate și țări 
sărace, la stimularea dezvoltării tu
turor statelor.

Eugen POP

Republica Socialistă România și Sta
tele Unite ale Americii. cele două 
oărti au convenit să ia măsuri, tn 
continuare, pentru a informa indus
triile lor asupra posibilităților largi 
de cooperare industrială, bilaterală si 
pe terte piețe, inclusiv constituirea 
de societăți mixte. Ele au convenit, 
de asemenea, să examineze in conti
nuare posibilitățile existente si pro
blemele ne care le implică realizarea 
unor astfel de eforturi comune, tn 
scopul de a facilita asemenea acțiuni.

în cadrul actualei sesiuni a comi
siei, reprezentanții ambelor secțiuni 
ale’ Consiliului economic româno- 
american au prezentat rapoarte asu
pra activității lor in perioada de la 
ultima sesiune.

S-a convenit ca cea de-a V-a se
siune a Comisiei economice mixte 
româno-americane să aibă loc la 
București în 1978.

★
Tovarășul Ion Pățan s-a întilnit. 

cu prilejul prezentei la Washington, 
cu R. Bergland. ministrul agricultu
rii. si A. Solomon, ministru adjunct 
pentru problemele monetare la De
partamentul trezoreriei, precum și 
cu senatorii E. Kennedy. H. Jackson 
si, A. Ribicoff si membrii Camerei 
Reprezentanților P. Findley, M. Fen
wick și S. Solarz. Au fost discutate 
aspecte ale dezvoltării colaborării bi
laterale româno-americane si alte 
probleme de interes reciproc.

Tovarășul Ion Pățan a avut, de 
asemenea, convorbiri cu A. Scheier, 
președintele consiliului „Apelul 
pentru conștiință" din S.U.A. si pre
ședinte al Comitetului american pen
tru ajutorarea sinistratilor de pe 
urma cutremurului din România, si 
W. Korey, director pentru probleme
le internaționale al organizației 
B’nai B’rith".

In perspectiva aderării 
Spaniei la C.E.E. Președintele 
guvernului spaniol. Adolfo Suarez, a 
avut vineri, la Bruxelles, convorbiri 
cu Roy Jenkins, președintele Comi
siei Pieței comune, și Lorenzo Na
tali. membru al acestui organism în
sărcinat cu problemele privind ade
rarea de noi membri. Au fost abor
date cu acest prilej modalitățile de 
începere și desfășurare a negocieri
lor asupra problemelor legate de 
aderarea Spaniei la Piața comună.

Șomajul în Chile. Un raport 
al sindicatelor chiliene arată că 30 
la sută din populația activă a tării 
se află in stare de somai, iar 21 la 
sută din populația totală trăiește în- 
tr-o situație de extremă sărăcie.

Cocaina confiscată în 
Columbia. La °fermă din Cauca' 
sia. în nord-vestul Columbiei, au fost 
confiscate 331 kilograme de cocaină, 
în această regiune, armata columbia- 
nă a confiscat, pe parcursul ultime
lor săptămini. 432 kilograme de co
caină.

de petrol
zi. Pe țări, cea mal 
mare creștere de pro
ducție — 30.6 la- sută 
— a fost înregistrată 
de Libia, căreia ii re
vine 3.6 la sută din 
producția lumii. Kele- 
vînd că in 1976 
O.P.E.C. nu a procedat 
la nici o majorare de 
preturi la produsele 
petroliere. raportul
menționează crearea 
fondului special de 800 
milioane dolari, desti
nat ajutorării țărilor 
in curs de dezvoltare.

Conferința de la Geneva 
reclamă o pregătire 

temeinică
— declară președintele 

Egiptului
CAIRO. — Președintele Egiptului, 

Anwar El Sadat, a declarat că este 
necesar să se creeze un ..comitet, de 
lucru" care să elaboreze ordinea de 
zi si să facă pregătiri adecvate pen
tru Conferința de la Geneva asupra 
Orientului Mijlociu. în caz contrar. 

' tara sa. nu va participa la această 
conferință preconizată să aibă loc 
pină la sfirsitul acestui an. ..Din pă
cate — a spus președintele Sadat — se 
crede că pregătirile se referă la pro
cedură. Dar eu susțin că ele tre
buie să se concentreze asupra pro
blemelor de substanță, deoarece nu 
putem continua discuțiile privind 
procedura timb de 10 ani. fără să 
abordăm problemele esențiale".

Noi masuri represive ale 
autorităților sud-africane
PRETORIA 4 (Agerpres). — In 

Încercarea de a nune capăt acțiunii 
de boicotare a școlilor din Soweto, 
care in unele cazuri a inceout in 
luna august, autoritățile rasiste sud- 
africane au anuntat vineri că vor lua 
noi măsuri abuzive impotriva celor 
ce refuză să se prezinte la cursuri.

După cum s-a mai anuntat. tn 
această săptămină aproximativ 80 000 
de elevi si student! de culoare din 
Soweto nu s-au prezentat la exame
nele de. sfirșit de an. în semn ne 
protest fată de'sistemul de bantusta
nizare a școlilor sud-africane.

Cpmentind efectul pe care il va 
avea măsura anunțată, agențiile in
ternaționale de piesă reamintesc că 
in luna august, cind studenții au 
ignorat avertismentele autorităților, 
școlile au fost plasate sub controlul 
autorităților de la Pretoria. Totuși, 
numărul celor care s-au alăturat 
acestei forme de protest a populației 
de culoare impotriva rîndulelilor ra
siste a sporit considerabil.

DE PRETUTINDENI
• PĂMINTUL - O 

SUPERCENTRALĂ ELEC
TRICĂ. Doi ingineri sovietici, 
frații Vladimir și Boris Bogos- 
lovski, propun construirea unei 
instalații cu ajutorul căreia să 
se obțină energie electrică din a- 
dincui pămintului. Ei pornesc 
de la experiența, făcută in două 
mine de cărbuni unde au con
statat o diferență de sarcină e- 
lectrică între adincime și su
prafață. Pe această bază, au a- 
juns la concluzia că nucleul de 
fuziune al Pămintului se depla
sează sub acțiunea diverselor 
forțe ca gălbenușul unui ou de 
găină care este scuturat. Aceas
tă mișcare ce nu încetează ni
ciodată generează un curent e- 
îectric resimțit slab la suprafa
ță, Primele calcule arată că uti
lizarea numai a unei mici părți 
din energia electrică născută in 
nucleul lichid al Pămintului ar 
fi mai mare de 2 000 de ori decit 
toate centralele electrice exis
tente în lume.

• CINEMATOGRA
FIA VIETNAMEZĂ. Da >a 
primele sale începuturi și pină 
în 1976, cinematografia vietna
meză a realizat 62 de filme ar
tistice, 60 de desene animate, 
647 de filme documentare, 1 275 
de filme științifice. Primul do
cumentar este de fapt un repor
taj. realizat „pe viu" în 1948, in 
timpul rezistenței anticolonialis
te, și intitulat ..Victoria de la 
Moc Hoa“. Realizările cineaști
lor vietnamezi le-au adus 60 de 
premii internaționale.

• NU MAI TREBUIE 
SĂ TRĂIASCĂ SUB CLO
POTUL DE PLASTIC. Un 
copil din S.U.A., în vîrstă de 6 
ani, care s-a născut fără imu
nizare naturală și care pină in 
prezent a trăit sub un clopot de 
plastic, va putea ieși din această 
izolare, protejat de un costum 
special, asemănător celui folosit 
de astronauții care au participat 
la experiența Apollo. Costumul 
a fost conceput de specialiști de 
la N.A.S.A.. fiind confecționat 
dintr-o singură bucată de cau
ciuc transparent. Aerul filtrat 
este pompat înăuntrul costumu
lui cu ajutorul unui tub în for
mă de cordon ombilical. Copilul, 
care nu respiră decit aer filtrat 
și nu consumă decit alimente 
sterilizate, va putea, acum cel 
puțin. să_ se deplaseze in came
ra lui, să stea la o masă pen
tru a-și face lecțiile și chiar să 
se joace cu sora lui.

• SUB OBSERVAȚIE 
- POLII SOARELUI I 
Nave gemene ale agențiilor spa
țiale americană și vest-europea- 
nă vor participa, pe baza unui 
proiect comun, la o premieră 
solară, efectuind pentru prima 
oară observarea directă a astru
lui la cei doi poli. Pină acum, 
examinarea directă a soarelui 
s-a făcut numai in zona ecua
torială a acestuia. Cele două 
nave vor porni in direcția poli
lor soarelui in februarie 1983.

• ROBOTUL DESE
NATOR. O societate japoneză 
a prezentat de curind un mic 
robot capabil să efectueze o vas
tă gamă de operații de desen 
industrial, teleghidate printr-un 
minicalculator dotat cu o mare 
varietate de programe. Cele trei 
articulații ale mașinii permit 
robotului reproducerea practic a 
întregii varietăți de gesturi ale 
unui om atunci cind pictează.

• ACTIVITATEA VUL
CANULUI ETNA, reluată 
după o pauză de mai multe luni, 
6-a intensificat in cursul nopții 
de joi spre vineri. „Riul" de 
lavă nou format a atins o lun
gime de peste doi ^kilometri și 
coboară lin spre zonele nelocui- 
te și lipsite de vegetație de la 
poalele Etnei. La fiecare tre}\ .1 
sau cinci minute se aud noi ex
plozii, iar din crater sint pro
iectate roci și cenușă. Potrivit 
declarațiilor specialiștilor de la 
Institutul internațional de vul- 
canologie din Catania, erupțiile 
prezintă aceleași caracteristici
ca cele din cursul verii trecute, 
care nu au durat mai mult de o 
săptămină. De asemenea, se pre
cizează că nu există nici un pe
ricol pentru locuitorii satelor din 
preajmă.

• POLUAREA MEDI
TERANEI. Principalii „vino- 
vați" pentru poluarea apelor 
Mediteranei sint Rhonul și Pa- 
dul. Aceasta este concluzia unui 
studiu efectuat, timp de 18 luni, 
de U.N.E.P. (Programul Națiu
nilor Unite pentru mediul în
conjurător). Dintre fluviile care 
se varsă în marea Mediterană, 
Rhonul și Padul poartă cea mai 
mare încărcătură de reziduuri 
industriale și agricole poluante, 
după ele urmînd Nilul, Ebrul și 
Tibrul. în concluziile sale, stu
diul U.N.E.P. recomandă ca 
țările din. bazinul Mediteranei să 
conlucreze mai activ pentru 
combaterea poluării apelor a- 
cestei mări.

• CENTRU MEDICAL 
MONDIAL. 143 Londra se va 
construi un centru mondial de 
cercetări medicale în legătură 
cu bolile de ficat. Se crede că 
acest centru de cercetări — fi
nanțat de Emiratele Arabe U- 
nite — va deveni cea mai im
portantă instituție internaționa
lă pentru investigații in acest 
domeniu. Centrul va fi condus 
de medicul englez Roger Wil
liams, unul din pionierii grefe
lor de ficat în Marea Britanie.
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