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• Primire deosebit de călduroasă, 
entuziaste expresii ale unității de 
nezdruncinat în jurul secretarului 
general al partidului

• Un dialog fertil pentru moderni
zarea tuturor ramurilor agricultu
rii și valorificarea deplină a re
surselor plaiurilor vrîncene

• Importante măsuri pentru progre
sul tehnic al întreprinderilor, pen
tru continua dezvoltare industri
ală a județului

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară din municipiul Focșani
Dragi tovarăși și prieteni.Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Focșani și județului Vrancea, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului, precum și a mea personal, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze și urale puternice ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Ne aflăm în județul și municipiul dumneavoastră într-o vizită de lucru. Dorim ca, împreună cu activul de partid, cu oamenii muncii din municipiu și din județ, să discutăm cum se înfăptuiesc hotă- rîrile Congresului al XI-lea, programul de dezvoltare rapidă a județului pentru a ajunge în- 1980 la o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. (Aplauze și urale puternice).Din ceea ce am văzut în cursul acestei zile, din -discuțiile avute pînă acum, ne-am făcut impresii bune despre munca comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate ; ei realizează în bune condiții sarcinile ce le revin din Programul partidului, aducînd ast

fel o contribuție importantă la mersul ferm înainte al patriei noastre pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism ! (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am vizitat trei întreprinderi industriale din municipiul Focșani: o întreprindere mai veche de prelucrare a lemnului care s-a dezvoltat mult și a obținut rezultate bune în realizarea sarcinilor de plan, mai cu seamă în ce privește producția de mobilă, precum și două întreprinderi mai noi pe care le vizitez prima oară — una.de construcții de mașini și alta de mase plastice — întreprinderi moderne ce constituie, se poate spune, o mîndrie a acestui oraș unde s-a înfăptuit Unirea. (Aplauze puternice, urale; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Este adevărat, au mai intrat în producție și alte unități industriale, altele sînt în construcție sau vor începe în curînd să fie construite — inclusiv Uzina metalurgică. A- ceasta va asigura, pînă în 1980, dezvoltarea puternică a industriei municipiului Focșani, a județului 

Vrancea, va face ca, într-adevăr, programul de realizare a unei producții de cel puțin 10 miliarde lei să fie înfăptuit cu succes. (Aplauze și urale puternice, îndelung prelungite).Am constatat cu multă satisfacție că în primele 8 luni ale acestui an planul producției industriale a fost realizat cu succes, obținîn- du-se o depășire de aproape 40 de milioane lei. S-au obținut rezultate bune și în ce privește creșterea productivității muncii, precum și a altor indicatori de bază — deși în unele domenii mai sînt anumite rămîneri în, urmă. Neajunsurile existente trebuie să rețină atenția, organizațiilor de partid, a conducerilor întreprinderilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, luîndu-se măsurile necesare pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului, la toți indicatorii. Pentru rezultatele bune dobîndite în primii doi ani ai cincinalului și în primele 8 luni ale acestui an, vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din municipiul Focșani și din județul Vrancea cele mai calde felicitări și urarea de noi și noi 

succese 1 (Aplauze și urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).Realizările dumneavoastră sînt o contribuție de seamă la înfăptuirile generale ale oamenilor muncii din patria noastră, care, în primii doi ani și jumătate ai cincinalului, au îndeplinit cu succes planul producției industriale, dînd suplimentar o producție de peste 40 de miliarde lei. Aceasta ne dă garanția că vom înfăptui cu succes hotărîrile Conferinței Naționale din decembrie anul trecut privind realizarea unei producții suplimentare, față de hotărîrile Congresului al XI-lea, de cel puțin 100 de miliarde lei. (Aplauze și urale îndelungate; se scandează: „Ceaușescu—P.C.R. !“).Am vizitat, de asemenea, o întreprindere viticolă din județ care ocupă primul loc în producția de struguri și de vin din țara noastră. Mi-a produs o bună impresie felul în care întreprinderea Odobești acționează pentru realizarea programului de modernizare, astfel ca pe suprafețele existente să se obțină o producție mult mai mare decît în prezent. Am constatat cu
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satisfacție, vizitând mica expoziție ce mi s-a prezentat, că s-au obținut rezultate bune și în alte sectoare ale agriculturii — în producția de cereale, de legume, in zootehnie. Oamenii muncii din agricultură realizează cu succes sarcina de a pbține recolte tot mai bogate, de a da producții tot mai mari, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare a populației cu produse agroali- mentare, la dezvoltarea întregii economii naționale.De altfel, în întreaga țară producția agricolă este, in general, satisfăcătoare. în acest an condițiile climatice nu au fost dintre cele mai bune ; avem o anumită întârziere la culturile de toamnă. Există însă posibilitatea ca aceste culturi să ajungă la maturitate, să poată fi strînse la timp, asigurînd buna aprovizionare a populației cu produsele alimentare necesare consumului.Putem spune deci că și agricultura noastră reușește să obțină producții tot mai bune, contribuind la dezvoltarea generală a avuției na-(Continuare în pag. a III-a)

VEȘTI DIN ȚARĂ
• Ieri, la Porțile de 

Fier II. La Ostrovul Mare, Ia ora 12,00, a fost terminat, cu aproape o lună mai devreme, batardoul amonte, care a permis devierea apelor Dunării, faza I, în vederea realizării incintei pentru construirea celor două centrale și a barajului dever- sor de pe brațul mare al fluviului, în inima fluviului s-a creat astfel acea zonă de ape calme care vor fi evacuate spre a lăsa- uscat locul unde se va ridica noul complex energetic. Cinstea de a arunca ultimul bloc care a deviat apele fluviului a revenit șoferului Constantin Vijulie, același care in urmă cu 12 ani a deviat Dunărea la Porțile de Fier I. Pentru a învinge apele, care au aici o adîncime de opt metri, cu o viteză a curentului de jumătate metru pe secundă, constructorii au excavat și depus peste un sfert de milion metri cubi de balast, piatră și cuburi de beton. (Laurențiu Duță).
• Victoriile siderurgiș- 

tilor hunedoreni. siderurgiștii combinatului din Hunedoara, inițiatorii chemării la întrecere pe acest an către toți metalurgiștii țării, au încheiat bilanțul activității pe 8 luni cu o producție industrială suplimentară de peste 37 milioane lei. Ca rezultat al aplicării unui complex de măsuri privind perfecționarea tehnologiilor, furnaliștii, oțe- larii și laminoriștii combinatului hunedorean au îndeplinit și depășit angajamentul asumat pe întreg anul la producția fizică. Aproape 69 la sută din producția de metal elaborată în plus la cuptoarele Martin și electrice ale combinatului o constituie oțeluri aliate și înalt aliate cu caracteristici calitative superioare.
• Aproape 4 000 de 

apartamente noi în Dolj. La Craiova, Filiași, Băilești, în alte așezări din județul Dolj, au fost date în folosință în perioada care a trecut din acest an 3 922 apartamente, număr ce întrece cu aproape 500 pe cel realizat in întregul an 1977. Mai mult de jumătate dintre acestea sint amplasate în cartierul „Craiovița Nouă“, adevărat oraș ridicat in ultimii ani, care în prezent reunește 12 000 de apartamente noi, un însemnat număr de școli generale, unități comerciale, alte obiective sociale și de cultură. Ritmul înalt de lucru atins are la

Arta mare, umanistă izvorăște 
din creația poporului

îndemnul secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul NicolaeCeaușescu, la o participare mai vie și mai largă la marile confruntări ideologice din lumea contemporană izvorăște dintr-o necesitate simțită de orice cărturar român atent la principalele direcții ale dezbaterilor teoretice de peste hotare și conștient de caracterul profund creator, original și eficient al unor poziții românești cristalizate față de ele.Prima constatare care se impune in legătură cu acest îndemn este aceea că marile probleme economice și social-politice ale lumii contemporane, noile necesități și posibilități generate de revoluția tehnico-științi- fică, de dezvoltarea nemaiîntîlnit de rapidă a forțelor de producție, determină o excepțională efervescență ideologică, destinată fie să ofere generalizarea teoretică și reflectarea artistică- literară a acestor probleme, fie să le escamoteze.Dezbaterile ideologice, generalizările teoretice, comentariile cu puternic accent combativ despre semnificațiile filozofice, politice sau sociale ale operelor literare și artistice au părăsit cadrul. limitat al publicațiilor de specialitate și au cuprins tărîmul presei de mare tiraj, televiziunea și emisiunile de radio.. în același timp, orice observator atent al acestor dezbateri constată de îndată puternica lor încărcătură social-po- litică.Cea de-a doua constatare care poate fi 

făcută în legătură cu aspectul general al confruntărilor ideologice de care vorbim privește potențialul românesc de experiență și de idei care poate fi angajat în desfășurarea lor. Experiența foarte concludentă a unei opere de construcție economică de ample dimensiuni, marcînd transformarea unei întregi societăți și ridicarea ei pe o treaptă mai înaltă de civilizație, eforturile de a concepe și de a
Francisc 

PĂCURARIU

înfăptui soluțiile economice, social-politice și teoretice impuse de această transformare, au pus în fața societății noastre probleme deosebit de complexe și au dus — datorită spiritului creator, cutezător, capabil de creație originală promovat de Partidul Comunist Român — la soluții de o mare coerență de ansamblu integrate într-o concepție unitară șl izvo- rite din inseși necesitățile concrete, in toate domeniile de activitate, determinînd generalizări teoretice, soluții tehnico-științifi- ce și, creații artistico- literare de cel mai mare interes.Aceste soluții — practice și teoretice — izvorite din experiența românească a problematicii lumii contemporane sint completate de cele elaborate și propuse de țarș noastră in legătură cu complicatele probleme internaționale ale lumii de azi, integrate și ele

bază extinderea elementelor spațiale executate direct în fabrică în panouri mari prefabricate și amenajarea unei linii tehnologice proprii în cadrul trustului județean de construcții.
® Un nou edificiu de 

sdnătate la Galați.In cartie- rul „Aeroport" din Galați, locuit în mare parte de oameni ai muncii de la Combinatul siderurgic, s-a dat în folosință un nou și important edificiu sanitar. Este vorba de Centrul stomatologic, care va putea servi o populație de circa 60 000 de locuitori. El dispune de șapte cabinete medicale pentru adulți și trei pentru copii. Noul edificiu este dotat cu aparatură de înalt nivel tehnic. (Dan Plăeșu).
® Descoperirea de la 

AriUȘd Săpăturile executate la marginea comunei Ariușd, de un grup de arheologi condus de dr. Szekely Zoltan, directorul Muzeului județean din Sfîntu Gheorghe, au dus la descoperirea unui corn; plex de cuptoare de ars ceramică din epoca neolitică. Mai exact, este vorba de 11 cuptoare, din cave 9 au formă rotundă. Descoperirea prezintă o deosebită valoare istorică și documentară.
® Minerii din Rovinnri 

— înaintea timpului.In ulti_ mele 30 de zile, minerii din bazinul carbonifer Rovinari au înregistrat niveluri record la extracție și expediție. La cariera Gîrla, de exemplu, cantitatea de cărbune extras în plus a însumat, în intervalul respectiv, 81615 tone, minerii de aici îndeplinind planul în proporții de 170 la sută.
• Pitești : Pentru con*  

fort, cultură, sănătate. In anii construcției socialiste, în municipiul Pitești au fost ridicate 10 noi și moderne cartiere. Totodată, numai în ultimii doi ani au fost construite 248 săli de clasă, cămine, creșe și unități sanitare cu 2 800 locuri. în vara acestui an, prin contribuția populației și a întreprinderilor, s-au amenajat pe malul rîju- lui Argeș trei bazine de înot, cu plajele necesare, precum și microbuze sportive în toate cartierele municipiului. (Gh. Cirstea).

într-o concepție organic unitară.Este astfel neîndoielnic că în confruntările ideologice din epoca noastră generalizările teoretice născute din experiența revoluției noastre în plină desfășurare pot și trebuie să marcheze o prezență susținută, prestigioasă, creatoare.Această constatare este întru totul valabilă și pentru domeniul in care îmi desfășor activitatea, acela al literaturii, și în primul rînd pentru creația literară originală.Scriitorii români, strîns legați de popor, de munca și lupta lui, nu sînt tentați să reducă sfera creației la literatură și artă, sînt conștienți de importanța fundamentală a operei de creație economică și socială desfășurată de poporul nostru, de rolul hotă- rîtor al dezvoltării puternice și rapide a foițelor de producție și nutresc o mare stimă față de creația tehni- co-științifică încununată în epoca noastră de atît de impresionante realizări. După cum ei nu sînt amăgiți de orgoliul zadarnic de a se considera „aleși", capabili să decidă „ce este bun și rău in lume". Dimpotrivă, ei se simt datori să se întrebe și să socoată — așa cum i-a învățat E- mjnescu intr-un vers celebru — „ce e rău și ce e bine", străduin- du-se să lumineze, prin cunoașterea și înțelegerea. realității, a creației materiale necontenite a poporului din care fac parte, e- laborîndu-și operele cu trudă și răspundere,(Continuare în pag. a V-a)

j

ți
p||

una.de


PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 7 septembrie 1978

VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL VRANCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au plecat 
miercuri dimineața într-o vizită de lucru în județele Vrancea 
și Brăila.

Secretarul general al partidului este însotit de tovarășii 
losif Banc, Constantin Dăscălescu, Virgil Trofin, llie Verdeț.

La decolarea elicopterului prezidențial din fața sediului 
Comitetului Central al partidului au fost prezenți tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gneorghe Radulescu, Leonte Răutu, Ion Coman, Ion Ursu, 
Vasile Mușat.Sosind In județul Vrancea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, împreună cu reprezentanții organelor locale de partid țși de stat, cu miniștri, alte cadre de conducere, cu specialiști și colective de oameni ai muncii, aspecte esențiale ale dezvoltării județului în acest cin- cinaf, pentru înfăptuirea obiectivului trasat de partid ca, pînă la sfîrșitul cincinalului, Vrancea să ajungă la o producție industrială în valoare de cel puțin 10 miliarde lei.Vrancea, acest ținut de glorie strămoșească, acest străvechi pămînt românesc, cunoaște astăzi profunde transformări înnoitoare, care-i conferă o înfățișare nouă, demnă de timpul nostru socialist. Vrancea se bucură din plin de roadele binefăcătoare ale politicii partidului de industrializare socialistă, de repartizare rațională a forțelor de producție pe tot cuprinsul patriei. însemnate mijloace materiale și financiare puse la dispoziția județului i-au permis să facă un salt spectaculos pe scara progresului economico-social, el producînd acum în numai 12 zile echivalentul producției industriale a Vrancei din anul 1938.Cu satisfacția și bucuria acestor realizări, cu hotărîrea de a le spori necontenit, l-au întîmpinat locuitorii județului pe secretarul general al partidului. Reîntîlnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a constituit pentru ei un nou și fericit prilej spre a-i exprima recunoștința fierbinte pentru grija statornică ce o poartă propășirii județului lor, întregii țări, să-i raporteze, cu legitimă mîn- drie, că indicațiile date cu prilejul vizitei anterioare se transpun cu succes în fapt....Elicopterul prezidențial aterizează pe stadionul din Odobești, localitate numită sugestiv „Orașul dintre vii".Numeroși oameni ai locului au venit pentru a saluta din inimă pe secretarul general al partidului. Ei scandează îndelung, cu însuflețire, „Ceaușescu-P.C.R. !“.în numele lor, al tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe meleagurile vrincene, tovarășul Simion Dobrovici, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., președintele consiliului popular județean, urează tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului un călduros bun venit... Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece apoi in revistă compania de onoare, alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire militară a tineretului.Printr-un gest de aleasă ospitalitate și ca semn al bogăției roadelor pămîntului vrîncean, unul dintre cei mai vîrstnici oameni ai locului și o țărancă cooperatoare invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu să guste din piinea plămădită din griul acestui an, din ploștile cu vin. Grupuri de pionieri oferă buchete de flori.în aclamațiile celor prezenți, coloana de mașini părăsește stadionul, indreptîndu-se spre StCțiunSa de 

cercetări viticole din Odo
bești una din cele mai vechi uni* tați de cercetări în domeniul viticulturii din țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt întîmpinați cu însuflețire de lucrătorii stațiunii, de numeroși oameni ai muncii din orașul Odobești. Este de față tovarășul Angelo Miculeseu, viceprim-ministru al guvernului, ministru al agriculturii și industriei alimentare.Aici, o frumoasă expoziție, cuprin- zînd cereale, fructe, struguri, ilustrează bogăția acestei toamne, iar datele înscrise pe panouri înfățișează creșterea, an de an, a producției agricole din județul Vrancea. Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii sint prezentate de către ing. Nicolae Ba- losin, directorul direcției agricole, realizările obținute în dezvoltarea bazei tehnico-materiale destinate mecanizării în agricultură, rezultatele obținute in executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, îndeosebi de

Se analizează calitatea unor produse la întreprinderea de prelucrarea maselor plastice Dialog fructuos cu specialiștii întreprinderii de dispozitive, ștanțe, matrițe șl scule așchietoare

secări și irigații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește in fața exponatelor, solicită explicații asupra producției de cereale din acest an, producție care se anunță bună, și cere comitetului județean de partid, organelor agricole de specialitate să acorde cea mai mare atenție recoltării porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahărSecretarul general al partidului este informat că datorită extinderii culturii viței de vie, numai în primăvara acestui an fiind plantate 1114 hectare, cît și modernizării plantațiilor și aplicării tehnologiilor noi, producția de struguri a crescut mereu, ajun- gind, în primii ani ai cincinalului, la peste 7 000 kg struguri la hectar. Potențialul productiv al podgoriilor din județ este mult mai mare, fapt dovedit de rezultatele și experiența unităților fruntașe ; la I.A.S. Panciu, de exemplu, s-au obținut 12 000 kg struguri la hectar pe întreaga suprafață.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează cum se îndeplinește programul de dezvoltare și modernizare a viticulturii. Gazdele informează că indicațiile date cu prilejul vizitei la Valea Călugărească se aplică pe scară largă și în podgoriile Vrancei. Suprafața de vii modernizate urmează .să ajungă la 15 200 hectare în 1980. Sînt prezentate perspectivele dezvoltării viticulturii vrincene, din care rezultă, între altele, că viile vor fi extinse pe terenurile care nu se pretează culturii cerealelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere organelor județene de partid și de stat să acționeze în continuare pentru modernizarea viticulturii, pentru aplicarea tehnologiilor care să permită realizarea a cel puțin un vagon de struguri la hectar. S-a indicat cercetătorilor din domeniul viticulturii să creeze soiuri noi mai productive care să dea producții de 15 000 kg struguri la hectar, din care să rezulte vinuri ușoare. Totodată, vor trebui extinse soiuri, cum ar fi Galbena de Odobești, care au dus faima acestei podgorii.De asemenea, oaspeții sînt informați asupra acțiunilor desfășurate în vederea modernizării livezilor și sporirii producției de fructe. Secretarul general al partidului are cuvinte de laudă pentru fructele de bună calitate prezentate, pentru eforturile care se fac în județ în vederea practicării unei pomiculturi moderne. Pe o linie ascendentă se înscriu și realizările în ce privește sporirea producției de legume. Aplicîndu-se consecvent indicația conducerii partidului, Vrancea iși asigură în întregime necesarul de legume și cartofi pentru aprovizionarea populației și chiar livrează unele cantități altor județe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca să se organizeze, în cele mai bune condiții, strîngerea recoltelor de toamnă, depozitarea acestora cu grijă.în standurile sectorului zootehnic sint prezentate rasele de animale care dau cele mai bune producții în această zonă. Gazdele arată că de la vacile din rasa brună se obțin cele mai mari producții de lapte. Sint apreciate rezultatele bune obținute de asociațiile economice intercoopera- tiste in creșterea animalelor. Secretarul general al partidului recomandă Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să se ocupe de ameliorarea acestei rase și, totodată, cere organelor de specialitate să sprijine dezvoltarea zootehniei in județ, astfel incit condițiile naturale ale Vrancei să fie valorificate tot mai bine.După vizitarea expoziției, oaspeții parcurg plantațiile de vii ale 
înirepiinderji agricole de 
Stat Odobești, situatâ in vecinătatea stațiunii de cercetări viticole.Tovarășul Alexandru Buleu, directorul I.A.S. Odobești, arată că întreprinderea are in prezent o suprafață de 2 265 ha cu vii, din care 1 850 ha pe rod. Aplicindu-se indicația conducerii partidului privind intensificarea producției în acest sector, au fost modernizate peste 800 ha vii, urmînd ca, în 1980, să se încheie a- ceastă acțiune.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, primind explicațiile specialiștilor, se o- prește in fața butucilor grei de rod, examinează strugurii dați in pîrg și se interesează cind va începe culesul. Gazdele spun că in cel mult două săptămîni va începe culesul, că pre

gătirile temeinice făcute vor asigura strîngerea și prelucrarea, in scurt timp, a întregii producții. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, remarcînd eforturile depuse pentru modernizarea plantațiilor, cere specialiștilor și cercetătorilor să găsească soluții pentru a ridica și mai mult înălțimea butucilor, asigurînd, astfel, condiții ca pe fiecare tulpină să rodească mai mulți ciorchini.Apreciind strădaniile și rezultatele acestui harnic colectiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează să obțină noi realizări în producția viticolă, în creșterea eficienței activității economice.Din podgoria însorită a Odobeștiu- lui se revine în oraș, unde, în aceeași atmosferă de entuziasm și bucurie, miile de oameni aclamă cu căldură pe secretarul general al partidului, președintele țării noastre. A- celeași manifestații de entuziasm se regăsesc în satele străbătute pe drumul spre Focșani.Coloana de mașini ajunge in municipiul Focșani, orașul Unirii, așezare cu adinei rezonanțe în istoria țării, în sufletul și conștiința poporului român. Focșaniul se prezintă 'astăzi într-o nouă ipostază — de centru industrial și cultural in plină ascensiune. Orașul este în sărbătoare, trăiește cu intensitate această zi deosebită. Pretutindeni flutură steaguri roșii și tricolore. Localnicii au ieșit, cu mic cu mare, să-și întîmpine, din inimă, oaspeții iubiți. O undă de vibrantă bucurie cuprinde străzile străbătute, într-o mașină deschisă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Mulțimea, aflată de-a lungul arterelor orașului, aplaudă entuziast, aclamă cu Înflăcărare numele partidului și al secretarului său general, își manifestă cu însuflețire mulțumirea și satisfacția de a primi din nou in mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-i asculta cuvîntul cald și însuflețitor.
Vizita de lucru în muni

cipiul Focșani a început 
pe platforma industrială 
din sudul orașului, acol° unde au luat ființă și unde vor mai fi construite importante unități ale industriei noastre constructoare de mașini, metalurgice, chimice și de prelucrare a lemnului.Prima unitate care are cinstea de a primi vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu este Combinatul pOfi- 
tru prelucrarea lemnului, care valorifică bogățiile pădurilor seculare ale Munților Vrancei și Put- nei.Aici, în discuția cu ministrul de resort, cu specialiștii combinatului sint analizați principalii indicatori economici, măsurile care urmează a fi luate pentru creșterea continuă a eficienței, pentru reducerea cheltuielilor de producție, valorificarea superioară a materiei prime. O bună garanție a îndeplinirii sarcinilor sporite ce îi vor reveni în viitor constă in faptul că unitatea focșăneană lucrează la toți parametrii prevăzuți, realizind o producție industrială a- nu'ală de 174 milioane, lei. din;țarc peste 70 la sută este livrată bțȘieii- ciarilor externi. în cele opt luni ale acestui an, colectivul a obținut o producție suplimentară în valoare de peste 2 milioane lei. Rețin atenția, de asemenea, eforturile deosebite pentru ridicarea continuă a parametrilor calitativi ai producției, pentru diversificarea tipurilor de mobilier, cu funcționalități multiple. Sînt prezentate, în acest cadru, mai multe garnituri de mobilă, apreciate la recentul Tîrg de mostre, și care au și fost introduse in producția de serie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu remarcă aceste preocupări, realizările obținute și recomandă gazdelor să ridice gradul de valorificare superioară a acestei mari bogății care este lemnul.Pe parcursul vizitei în secțiile de fabricație, secretarul general al partidului a indicat, urmărind diferitele procese tehnologice, o mai strinsă colaborare cu industria chimică in vederea creării de înlocuitori, mai ieftini și avînd aceleași calități estetice și funcționale. De asemenea, se insistă asupra necesității de a îmbogăți gama mobilierului.Vizita continuă apoi la țf|tr6" 
prinderea de dispozitive, 
ștanțe, matrițe șl scule aș- 
ChietOare Aici, pe platforma din fața întreprinderii, secretarului generai i-au fost prezentate programele de dezvoltare a platformei industriale in această zonă a orașului, unde, alături de unitățile existente, se vor înălța o întreprindere metalurgică cu două laminoare, una de vase e- mailate, o fabrică de elemente hidraulice și o nouă capacitate de ștanțe, matrițe, dispozitive și echipamente tehnologice, obiective care vor dubla actualul potențial industrial al județului.Analizînd stadiul investițiilor a

mintite, secretarul general al partidului a relevat, în discuția cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, cu specialiștii, necesitatea de a se acționa pentru urgentarea lucrărilor de construcții- montaj, astfel îneît termenele prevăzute pentru punerea în funcțiune a obiectivelor să fie- respectate și chiar devansate. S-a arătat, în acest sens, că se impune folosirea intensivă 'a utilajelor de pe șantiere, a- doptarea unor soluții constructive mai ieftine și mai eficace, utilizarea unor materiale de construcții mai u- șoare, realizate de unitățile de profil din județ. Secretarul general al partidului a insistat, totodată, asupra importanței echipării noilor capacități cu instalații și mașini moderne, de înaltă tehnicitate și productivitate,în același timp, au fost abordate și unele probleme legate de sistematizarea centrului civic, precum și a municipiului în general, orașul urmînd să cunoască în acest cincinal o puternică dezvoltare și pe plan edilitar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- preciat concentrarea obiectivelor pe această platformă care permite o bună conlucrare și cooperare, folosirea în comun a utilităților, a spațiilor de transport și depozitare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat apoi să viziteze întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare. Unitatea, creată pentru a satisface necesitățile economiei naționale de echipamente de mecanică fină, a fost concepută să realizeze această producție în mod centralizat, ceea ce a condus la scăderea costurilor de fabricație de 2—3 ori față de cele obținute în sculăriile proprii ale fiecărei întreprinderi.Gazdele au prezentat secretarului general al partidului dinamica producției realizate aici, preocupările tînărului colectiv pentru creșterea calității și diversificarea producției. S-a relevat, în acest context, că în numai patru ani valoarea producției realizate a crescut de 3 ori, urmînd ca pînă în 1980 aceasta să ajungă la 780 milioane lei anual. Gama produselor fabricate a crescut, în același interval, de la 92 la peste 2 000 de tipodimensiuni.Paralel cu preocupările vizînd diversificarea sortimentelor, colectivul focșănean a insistat cu precădere asupra ridicării calității și tehnicității dispozitivelor, ștanțelor, matrițelor și sculelor așchietoare fabricate, ceea ce se reflectă și în creșterea exportului de astfel de produse, precum și în realizarea unei eficiente ridicate.Apreciind aceste realizări, tovară-
Adunarea populară de la FocșaniMomentul culminant al vizitei l-a constituit marea adunare populară, desfășurată in piața centrală a municipiului, împodobită sărbătorește, unde s-au adunat zeci de mii de oameni ai muncii din oraș și din alte localități ale județului. Mulțimea în- timpină fu; însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, la ieșirea lor în balconul sediului comitetului județean de partid.Piața vibrează în acest moment de urale și ovații. Se aclamă cu dragoste, cu înflăcărare. Răsună îndelung „Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“.Adunarea populară este deschisă de tovarășul Simion Dobrovici, prim- secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.îngăduiți-mi ca, în numele comuniștilor, ai tuturor oamenilor muncii din Vrancea — a spus vorbitorul — să vă adresez din toată inima cea mai fierbinte urare de bun venit pe meleagurile istorice ale acestui colț de vatră strămoșească.Orașele și satele județului au îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare pentru a ne putea exprima astfel sentimentele cele mai alese de dragoste șț respect ce vi le purtăm în inimă și în gînd, profunda noastră bucurie și satisfacție de a vă avea oaspete de onoare, pe dumneavoastră, fiul cel mai iubit al partidului, poporului și țării, conducător de seamă al destinului nostru comunist.Sîntem, de asemenea, deosebit de bucuroși să salutăm cu aleasă considerație prezența in mijlocul nostru a stimatei tovarășe Elena Ceaușescu și a celorlalți tovarăși din conducerea partidului.De-a lungul secolelor, fiii acestor pămînturi au păstrat mereu treaz și fierbinte sentimentul dragostei de patrie, au transmis din generație în

Sînt prezentate, la expoziția de la Stațiunea de cercetări viticole Odobești, struguri de masă și vinuri din renumitele 
podgorii vrinceneșui Nicolae Ceaușescu a cerut oamenilor muncii de aici să acționeze în continuare pentru creșterea eficienței economice, a calității produselor, diversificării echipamentelor, a ridicării gradului lor de competitivitate.De asemenea, secretarul general al partidului a insistat că noua capacitate de elemente hidraulice aflată in curs de execuție să fie dotată in pas cu cele mai noi cuceriri ale tehnicii actuale. Hala să dispună de luminatoare mari care să prezinte o bună vizibilitate, iar acoperișul să fie construit din materiale ușoare și ieftine.Următorul obiectiv vizitat a fost 

întreprinderea de prelucra
rea maselor plastice, unitate intrată în funcțiune în 1977 și car? realizează numeroase sortimente de plăci, tuburi, folii, țevi și profile, 

generație spiritul de sacrificiu pen- .tru unitate și apărarea libertății.Meleagurile vrincene sînt presărate cu monumente înălțate spre cinstirea eroilor care s-au jertfit în marile bătălii pentru libertate, independență și suveranitatea patriei.Vă întimpină astăzi o Vrance nouă, înfloritoare, în plină ascendență industrială, racordată la cele mai înalte ritmuri de dezvoltare și modernizare. Pentru toate cite s-au înfăptuit pe aceste meleaguri, pentru minunatele condiții de muncă și viață, în numele oamenilor muncii din Vrancea, vă mulțumim încă o dată, mult iubite tovarășe secretar general.Zi de zi, prin muncă harnică, prin roade tot mal bogate, comuniștii, toți oamenii muncii din Vrancea, asemenea întregului popor, își afirmă hotărîrea de a înfăptui exemplar sarcinile și obiectivele Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale, ale Programului partidului.Sintem bucuroși să vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în ziua de 29 august am îndeplinit planul pe 8 luni la producția industrială. în agricultur^, la culturile de toamnă, la struguri și legume, preliminăm, de asemenea, recolte bune, pe care le vom strînge la timp, fără pierderi.Sîntem conștienți că în munca noastră avem și o serie de neajunsuri, de deficiențe. Cunoscîndu-le, le analizăm cu toată răspunderea, luăm măsuri politice și organizatorice ho- tărîte pentru înlăturarea acestora.în întreaga noastră activitate sintem mobilizați și animați de însufle- țitorul dumneavoastră exemplu, de neobosita activitate ce o desfășurați cu elan revoluționar, cu pasiune și dăruire, deschizind perspective îndrăznețe, luminoase patriei noastre socialiste.în întreaga lume, cu nemărginită iubire de patrie, dumneavoastră afir

utilizate în industrie, agricultură, construcții și în gospodării.Dialogul purtat de secretarul general al partidului cu ministrul industriei chimice, Mihai Florescu, cu reprezentanți ai întreprinderii s-a axat pe măsurile ce trebuie întreprinse pentru ca unitatea să funcționeze la parametrii proiectați. în cadrul discuției s-a pus, totodată, accentul pe utilizarea rațională a mașinilor și instalațiilor de mare tehnicitate, pe sporirea și diversificarea producției.Parcurgînd secțiile de fabricație, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut observația că spațiile nu sînt folosite corespunzător, fapt care impune valorificarea a cel puțin o treime din suprafețele construite și neutilizate în mod productiv, în viitorii ani întreprinderea puțind obține astfel, 

mați firea românească de pace și înțelegere, militați neobosit pentru o politică nouă; de egalitate, colaborare și prietenie între națiuni. Popoarele lumii cind spun Ceaușescu spun România, și aceasta este cea mai aleasă confirmare a stimei și prețuirii de care se bucură țara, poporul și dumneavoastră, conducătorul nostru iubit.Mîndri de toate cite a înfăptuit poporul nostru sub înțeleaptă conducere a partidului, a dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotăriți să apărăm cu vigilență minunatele noastre realizări, deplin încrezători în viitorul nostru comunist, oamenii muncii din Vrancea iși exprimă adeziunea fermă la întreaga politică internă șl externă a partidului și statului nostru, hotărîrea neabătută de a-și consacra toate forțele îndeplinirii sarcinilor, înfăptuirii operei de înălțare a patriei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare Focșani, să salutăm cu deosebită căldură și satisfacție prezența in județul nostru a dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general, cel mai iubit fiu al poporului român, exprimînd sentimentele noastre de înaltă stimă și prețuire, de adîncă mulțumire pentru tot ceea ce faceți spre binele și înflorirea patriei noastre socialiste — a spus in cu- vintul său tovarășul Traian Ticău, maistru la I.D.S.M.S.A., secretar al comitetului de partid.întreprinderea noastră, reprezentantă a tinerei industrii vrincene, a reușit ca, în numai cinci ani de la intrarea ei în funcțiune, să-și sporească producția realizind în acest an peste 2 000 tipodimensiuni. Pe primele 8 luni ale acestui an am depășit planul producției nete cu peste 5 milioane lei, și am redus cheltuielile la 1 000 lei producție marfă. 

fără cheltuieli mari de investiții, sporuri importante de producție.în încheierea vizitei pe platforma industrială, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivele de oameni ai muncii pentru rezultatele obținute și le-a urat noi succese In activitatea pe care o desfășoară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului s-au îndreptat apoi spre Piața Unirii — centrul municipiului — care evocă pagini de glorioasă istorie din viața poporului român, din lupta sa pentru libertate, independență și unitate națională.. Pe traseul străbătut, zeci de mii de fii ai Vrancei au făcut secretarului general al partidului o impresionantă manifestare de dragoste și profundă prețuire.

La baza acestor realizări stă munca desfășurată de organizația de partid, care, folosind cadrul organizatoric creat, a acționat cu fermitate pentru întronarea in întreaga activitate a democrației muncitorești. Trecerea hotărîtă la autoconducerea și auto- gestiunea muncitorească, atragerea tuturor oamenilor muncii din cadrul întreprinderii la rezolvarea problemelor majore ale unității sînt direcții spre care orientăm întreaga muncă de partid.în preocupările organizațiilor noastre de bază stau permanent educarea comunistă a tuturor oamenilor muncii în spiritul normelor și principiilor eticii și echității socialiste, întronarea în cadrul colectivului nostru tînăr a unui spirit revoluționar, combativ, muncitoresc.în numele oamenilor muncii din vestita podgorie vrinceană, al tuturor lucrătorilor din agricultura județului, exprim recunoștința fierbinte pentru vizita ce o efectuați pe meleagurile noastre, a spus tovarășul Alexandru Buleu, directorul I.A.S. Odobești. Vizita dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, efectuată astăzi in întreprinderea noastră, în județul Vrancea, produce în inimile și în sufletele noastre o vie satisfacție și o nețărmurită bucurie.întregul colectiv de muncă al Întreprinderii, sub conducerea organizației de partid, s-a preocupat să-și valorifice priceperea și hărnicia pentru a obține, an de an, rezultate tot mai bune, producții tot mai ridicate, împliniri care au adus unității noastre de două ori înalta distincție „Ordinul Muncii".îndeplinindu-ne cu succes sarcinile economice și sociale care ne stau în față, vă rog să-mi permiteți ca, in numele oamenilor muncii din întreprinderea noastră, să exprim întreaga adeziune la politica externă a partidului nostru, politică ce stă sub semnul eforturilor intense întreprinse de dumneavoastră pentru pace și colaborarea intre națiuni, pentru instituirea unui climat de înțelegere, realizarea unei noi ordini economice internaționale.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că întregul colectiv de muncă, avînd în frunte pe comuniști, nu va precupeți nici un efort pentru a îndeplini întocmai indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei in Întreprinderea noastră, importantele sarcini ce ne revin pentru sporirea aportului nostru la infăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că și colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de confecții Focșani se prezintă la această adunare cu un bilanț bogat in realizarea sarcinilor de producție. Traducind în viață prețioasele dumneavoastră indicații, date cu prilejul vizitei efectuate în întreprinderea noastră, am reușit să sporim producția de patru ori — a subliniat în cuvîntul său tovarășa Alexandrina Mocanu, maistru, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de confecții Focșani.Cu legitimă mîndrie patriotică, oamenii muncii din întreprinderea noastră, toți cei ce trăim și muncim pe aceste meleaguri străvechi românești, de demnitate și permanență istorică, ne reafirmăm atașamentul profund față de întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru, adeziunea deplină la magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la ședința cu activul central de partid și de stat.Folosim și acest prilej pentru a da glas hotărîrii noastre ferme de a vă urma neabătut în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți pentru binele și prosperitatea poporului român șl(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL VRANCEA
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)ționale, la creșterea bunăstării întregului popor. Aș dori de aceea să adresez felicitări cooperatorilor, întregii țărănimi din județul Vrancea pentru rezultatele obținute. (Urale și aplauze puternice ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu și poporul !“).Succesele realizate în toate domeniile de activitate au permis adoptarea măsurilor pentru creșterea, într-un ritm mai rapid, a veniturilor oamenilor muncii, q nivelului de trai al întregului nostru popor. După cum este cunoscut, încă în primul semestru al acestui an s-a încheiat prima etapă a majorării retribuției care, pe întregul cincinal, se va ridica la circa 32 la sută, față de 20 la sută cît se prevăzuse initial în planul adoptat de Congresul al XI-lea. Măsurile de creștere suplimentară a veniturilor, realizarea programului de construcții de locuințe și așezăminte social-culturale, precum și dezvoltarea mai intensă a întregii activități economice au fost posibile datorită rezultatelor bune obținute în prima parte a cincinalului. Aceasta demonstrează că stă în puterea noastră ca, muncind tot mai bine, înfăptuind Programul elaborat de Congresul al XI-lea, asigurînd aplicarea în viață a ho- tărîrilor privind afirmarea în toate domeniile a revoluției tehnico-știin- țifice, transformarea cantității într-o nouă calitate, creșterea eficienței economice, sporirea venitului național și a avuției socialiste, să asigurăm progresul mai rapid al patriei noastre, înaintarea cu pași fermi spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, să ridicăm într-un ritm mai accelerat bunăstarea generală a întregului popor. (Aplauze puternice; urale; se scandează: „Ceaușescu și poporul !“).Fără îndoială, avem tot dreptul să privim cu satisfacție la ceea ce am realizat ; în același timp nu putem să nu ținem seama de faptul că se mai manifestă o serie de lipsuri, se mai comit unele greșeli care se reflectă negativ în îndeplinirea Programului adoptat de Congresul al XI-lea. Avem încă rezerve mari în toate .domeniile de activitate care pot , fi puse în valoare printr-o mai bună organizare a muncii, prin folosirea cu rezultate mai bune a capacităților de producție create. Chiar în întreprinderile vizitate astăzi, îndeosebi în cele noi — de construcții de mașini și de mase plastice — mai sînt rezerve mari; se poate obține, cu capacitățile existente, o producție cu 30—40 la sută mai mare. Luînd anumite măsuri de dotare suplimentară, putem realiza aici, în cîțiva ani, o dublare a producției. Aceasta va spori substanțial eficiența economică, productivitatea muncii, valoarea producției nete, deci a valorii nou create, ceea ce se va reflecta nemijlocit în creșterea pe ansamblu a venitului național.Iată de ce trebuie să acordăm toată atenția bunei organizări a muncii, folosirii depline a capacităților de producție, introducerii tehnicii noi în toate sectoarele, creșterii productivității rpuncii, înfăptuirii hotărîrilor plenarei Comitetului Central din martie cu privire la autoconducerea și auto- gestiunea muncitorească. Toate a- cestea trebuie să se reflecte în buna funcționare a fiecărei unități; fiecare întreprindere trebuie să devină rentabilă, să dea un beneficiu cît mai mare, contribuind astfel la creșterea venitului național, a avuției generale a țării. (Aplauze puternice, urale; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Și în agricultură sînt, de asemenea, posibilități de creștere mai substanțială a producției în toate sectoarele. Dacă m-aș referi la viticultură — sector în care județul * 

Vrancea deține o pondere importantă in producția țării — există posibilitatea ca, prin înfăptuirea măsurilor stabilite, pînă în 1985 să se dubleze producția de struguri față de acest an. Posibilități similare sînt și în alte domenii ale agriculturii.Dispunem deci, atît în industrie, cît și în agricultură, în transporturi, în celelalte sectoare economice, de rezerve mari, care ne pot permite să realizăm Programul stabilit de Congresul al XI-lea mai înainte de 1990 — și trebuie să facem totul în această direcție ! (Aplauze puternice, urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Ținînd seama de ritmul înalt în care se dezvoltă industria în municipiul și în județul dumneavoastră este necesar să se acorde mai multă atenție problemelor pregătirii și calificării forței de muncă, ridicării nivelului profesional și tehnic al tuturor muncitorilor și specialiștilor. Aceasta este una din cerințele cele.mai importante pentru a asigura funcționarea la nivelul corespunzător a tuturor unităților economice din județ. (Aplauze și urale puternice).Se impun, de asemenea, măsuri hotărîte pentru realizarea la timp și în bune condiții a planului de investiții, atît în industrie cît și in agricultură, precum și în construcția de locuințe. Este adevărat, în municipiul dumneavoastră s-a construit mult; Focșanii devin zi de zi un oraș tot mai modern, asigurînd condiții de locuit tot mai bune. Dar mai sînt încă multe de făcut; trebuie depuse eforturi susținute pentru realizarea în întregime a programului de construcții de locuințe din acest cincinal. Este necesar ca atît comitetul de partid, cît și consiliul popular, toți oamenii muncii să acționeze ferm pentru realizarea atît a investițiilor în sectoarele economice, cît și a construcțiilor de locuințe și social- culturale, îmbunătățind astfel condițiile de locuit, transformînd orașul Unirii într-un oraș modern, tot maii înfloritor. (Aplauze puternice; urale ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).De asemenea, este necesar să se intensifice activitatea de educație, culturală, politică, de ridicare a conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să acționăm tot mai intens în acest domeniu, astfel ca fiecare cetățean al județului și al municipiului — ca de altfel toți cetățenii patriei noastre — să fie conștient că depinde de fiecare și de noi toți ca țara noastră, fiecare localitate, viața întregului popor să devină tot mai bogată, mai îmbelșugată. Fiecare să poată spune cu mîndrie : iată, în tot ceea ce s-a înfăptuit în localitate, în județ, în întreaga țară este încorporată și contribuția mea ; am făcut totul pentru a-mi servi patria, poporul! (Aplauze puternice; urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trebuie să transformăm Festivalul național „Cîntarea României" într-o largă mișcare de educație — profesională, științifică, politică și culturală — de unire a eforturilor întregului popor, sub conducerea partidului comunist, pentru înfăptuirea neabătută a Programului elaborat de Congresul al XI-lea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare fermă spre societatea fără clase, spre comunism. (Aplauze și urale puternice; se scandează: „Ceaușescu —I’.C.R."!)Dragi tovarăși și prieteni.Tot ceea ce înfăptuim este destinat să, asigure dezvoltarea rapidă a patriei, constituind, totodată, o contribuție de seamă a poporului român la cauza socialismului, a progresului și păcii în întreaga lume. (Urale și aplauze; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R." 1).Sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a dezvolta necontenit 

relațiile de colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, pentru depășirea divergențelor dintre ele și întărirea unității lor, deoarece aceasta va avea o influență uriașă asupra întregii vieți internaționale, pentru afirmarea prestigiului și forței socialismului în lume. (Urale și aplauze puternice; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“)Dezvoltăm largi relații de colaborare și solidaritate cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, considerînd că aceasta constituie o parte inseparabilă a luptei împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru apărarea independenței popoarelor, pentru dreptul fiecărei națiuni de a fi stăpî- nă pe destinele sale, pentru pacea generală. (Urale și aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!“). în același timp extindem relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Așezăm ferm la baza relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța în raporturile internaționale. Considerăm că trebuie făcut totul pentru ca aceste principii să se generalizeze în raporturile dintre toate statele, deoarece numai astfel se poate asigura o pace trainică în lume, se pot crea condițiile necesare ca fiecare popor să-și concentreze forțele în direcția progresului economic și social, asigurării bunăstării. (Urale și aplauze ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).Nu precupețim nici un efort pentru a contribui la înfăptuirea în viață a documentelor semnate la Helsinki cu privire la securitatea și cooperarea europeană. Considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru extinderea colaborării dintre toate statele, în toate domeniile și, în mod deosebit, pentru trecerea la dezangajarea militară pe continentul nostru. Este necesar să facem totul pentru ca în Europa fiecare națiune să fie la adăpost de orice agresiune, pentru ca fiecare popor să poată trăi în liniște, să-și poată consacra forțele și energia dezvoltării economico-sociăle independente. (Urale și aplauze puternice; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.!“).în același sens, acționăm ca în Balcani să se dezvolte relații de prietenie și colaborare între toate statele, pentru transformarea acestei zone într-o regiune a colaborării pașnice, fără arme atomice. Trebuie să facem în așa fel, încît nici un fel de intrigă să nu mai poată pune în pericol pacea în Balcani ! (Urale și aplauze puternice; se scandează : „Ceaușescu— P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Țara noastră se pronunță și acționează ferm pentru ca toate problemele litigioase dintre State să fie soluționate prin tratative pașnice, pentru a se renunța la calea militară, la forță. Este evident că orice abordare militară a problemelor nu poate duce decît la noi greutăți, la noi poveri pe umerii popoarelor respective, pune în pericol pacea întregii lumi. Iată de ce sîntem hotărîți să facem totul pentru unirea eforturilor popoarelor împotriva politicii de forță și amenințare cu forța, pentru a se pune capăt cu desăvîrșire politicii imperialiste, de amestec în treburile altor state. (Urale și aplauze îndelungate; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Luăm parte activă la lupta pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale. Acționăm ferm pentru a contribui la înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. Considerăm că toate statele lumii, fără deo

sebire de mărime sau orînduire socială, trebuie să participe activ la soluționarea problemelor complexe ale lumii de astăzi. în primul rînd, este necesar ca țările mici și mijlocii să poată participa cu drepturi egale la soluționarea tuturor problemelor care preocupă astăzi omenirea. (Aplauze și urale puternice; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“). Este necesar să crească măi mult rolul Organizației Națiunilor Unite, să fie perfecționată activitatea sa, în sensul democratizării ei, al creării condițiilor ca toate statele să-și poată spune activ cuvîntul în cadrul acestui forum internațional.Se impune să facem totul ca forțele antiimperialiste, popoarele care se pronunță pentru independență și libertate să se unească — deoarece numai printr-<5 deplină unitate avem garanția că vor putea pune capăt politicii de război, vom asigura pacea, vom realiza o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră ! (Aplauze șl urale puternice; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“).Dragi tovarăși și prieteni,în încheiere, doresc să exprim convingerea mea, a conducerii partidului și statului, că oamenii muncii d'in municipiul Focșani și din județul Vrancea, la fel ca întregul nostru popor, nu vor precupeți nici un efort pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea. Dumneavoastră sîn- teți moștenitorii unor bogate tradiții de luptă pentru eliberarea națională și socială a poporului, a unor tradiții revoluționare îndelungate. Aici, acum 119 ani, s-a înfăptuit Unirea ! Trebuie să faceți totul pentru a continua aceste minunate tradiții, întărind și mai mult unitatea în jurul partidului, unitatea fiecărui colectiv de muncă în jurul organizației de partid, asigurînd ca fiecare întreprindere, fiecare comună, fiecare oraș să devină o citadelă a luptei pentru socialism, pentru comunism ! (A-plauze și urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“)Am convingerea că organizațiile de partid, comitetul județean, toți comuniștii vor ști să organizeze și mai bine întreaga activitate, că toți oamenii muncii, toate consiliile de conducere, muncitorii, inginerii, tehnicienii, țăranii cooperatori și țăranii individuali, ceilalți locuitori ai satelor vor acționa într-o strînsă solidaritate, înfăptuind neabătut sarcinile pe care le are fiecare și întregul județ pînă în 1980.După cum cunoașteți, toate județele se află. în întrecere pentru a se prezenta la sfîrșitul cincinalului cu rezultate cît mal bune și a ocupa un loc fruntaș, dacă se poate, primul loc. Și județul dumneavoastră, după cîte știu, concurează la această întrecere și dorește să ocupe ud, loc de frunte. Eu personal aș dori să ocupați — dacă este posibil — chiar primul loc ; a- ceasta depinde de dumneavoastră, de comitetul județean de partid ! (Aplauze puternice, prelungite; urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“HCu această convingere și cu a- ceastă dorință, vă urez, din toată inima, succese tot mai mari în întreaga dumneavoastră activitate, multe satisfacții în toate domeniile. multă sănătate și fericire! (Aplauze și urale puternice, îndelungate. Intr-o atmosferă de puternic entuziasm se scandează minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul Toți cei prezenți în marca piață a municipiului ovaționează puternic pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Produse și panouri care ilustrează succesele dobindite și perspectivele de dezvoltare ale agriculturii vrincene

Bogate in rod sînt viile I.A.S. Odobești
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Este vizitat noul șl modernul magazin „Romarta" din Focșani



PAGINA 4 SClNTEIA - /o» 7 septembrie 1978

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL VRANCEA

' ..................................................... .............................. l  .........................................................................................................................• _______________________________________________ . _ „  

Adunarea populară de la Focșani(Urmare din pag. a II-a)triumful păcii in lume și ne angajăm să muncim cu pasiune și răspundere comunistă pentru realizarea la un nivel tot mai înalt a sarcinilor ce ne revin din documentele partidului nostru, din prețioasele dumneavoastră indicații.în' aceste momente înălțătoare, îngăduiți-mi să îndeplinesc mandatul pe care mi l-au încredințat oamenii muncii din întreprinderea de confecții Focșani de a exprima mulțumirile noastre fierbinți pentru grija dumneavoastră părintească față de minunatele condiții de muncă și de trai create. Totodată, vă rog să-mi permiteți ca, in numele miilor de femei din unitatea noastră, să exprim dragostea și adîncul respect față de tovarășa Elena Ceaușescu, adevărată pildă de activist devotat al partidului, de soție și mamă, exemplu pentru toate femeile țării.Permiteți-mi ca, în numele cadrelor didactice, al elevilor — a spus tovarășul Alexandru Stavri, directorul Grupului școlar industrial nr. 1 Focșani — să dau expresie celor mai alese sentimente de prețuire, de nemărginită dragoste ce le nutrim pentru dumneavoastră, personalitate proeminentă a poporului român, patriot și revoluționar înflăcărat, cel mal Iubit fiu al națiunii noastre, șl să exprim recunoștința noastră profundă, pentru grija ce o manifestați învățămintului — această uzină vie în care se clădește generația de azi și de mîine, care va duce România pe noi culmi ale civilizației comuniste și bunăstării.Rezultatele obținute în școala noastră confirmă justețea deplină a politicii partidului de racordare strinsă a procesului instructiv-edu- cativ Ia dezvoltarea economico-so- • cială a județului.Generația acestor elevi o formăm temeinic, prin și pentru muncă, acționăm prin toate mijloacele pentru

a sădi în conștiințele lor dragostea față de patrie, partid și popor, față de orașul în care locuiesc, de întreprinderea in care lucrează.îi deprindem pe tineri, viitorii muncitori, specialiști, cu înaltele exigențe ale codului de norme și principii comuniste, pentru a se forma ca oameni demni, bine pregătiți, spre a-și aduce o tot mai mare contribuție la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Exprimind dorința tuturor celor de față, primul secretar al comitetului județean de partid roagă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să ia cuvîntul la adunarea populară.Intîmpinat cu deosebit entuziasm,cu cele mai calde cuvîntul tovarășul
CEAUȘESCU,

sentimente, ia
NICOLAEsecretar general alPartidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea secretarului general al partidului este urmărită cu viu interes, cu deplină aprobare și satisfacție, ea fiind subliniată, în repetate rinduri, de îndelungi aplauze, urale și ovații. ,La încheierea cuvîntării domnește din nou o atmosferă vibrantă, dominată de un sentiment fierbinte — de dragoste și încredere nețărmurită in partid și secretarul său general. Se scandează, cu înflăcărare: „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Participanții — și prin ei toți locuitorii județului — își reînnoiesc angajamentul ferm de a transpune in viață Programul partidului, hotă- ririle Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R.. sarcinile și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îndemnurile sale de a munci mai bine, de a-și aduce o contribuție tot mai mare la edificarea socialismului și comunismului pe pămintul României.

Adreslndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu la sfîrșitul cuvîntării, primul secretar al comitetului județean de partid a dat expresie gîndurilor și simțămintelor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Vrancea. „Vă exprimăm, mult stimate tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — gratitudinea, bucuria și recunoștința pentru cinstea ce ne-ați acordat-o prin vizita dumneavoastră. Vă mulțumim din toată inima pentru timpul ce ni l-ați consacrat, pentru prețioasele dumneavoastră indicații și orientări, pentru aprecierea ce ați dat-o muncii noastre.Ne angajăm solemn să nu precupețim nici un efort in activitatea noastră viitoare, să obținem succese și mai mari în dezvoltarea econo- mico-socială a județului, dovedind că sîntem demni de Încrederea ce ne-ați acordat-o, demni de menirea cu care partidul ne-a învestit.Doresc să vă urez, in numele tuturor locuitorilor județului, multă sănătate, viață îndelungată in fruntea partidului și a țării, spre fericirea întregului nostru popor".întărind această scumpă urare, mulțimea aclamă din nou, minute in șir, pentru partid și secretarul său general.Adunarea populară se încheie în aceeași atmosferă entuziastă. însuflețită, de înălțător patriotism.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu vin în mijlocul participanților la adunare care îi înconjoară cu multă dragoste, ii invită să se prindă in horă. Este hora unirii, mereu vie în memoria timpului. in cugetul neamului, care astăzi dobindește noi și profunde semnificații, ea ilustrînd vibrant unitatea strinsă a poporului in jurul partidului și al secretarului său general, concordanță deplină între politica partidului și năzuințele națiunii.

După adunare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit pentru, scurt timp la magazinul „Romarta" — una din numeroasele unități comerciale moderne ale municipiului — care, prin varietatea mărfurilor expuse, prin calitatea lor deosebită constituie încă o mărturie a posibilităților oferite de statul nostru pentru satisfacerea necesităților materiale în continuă creștere ale locuitorilor Vrancel, a puterii lor sporite de cumpărare ca urmare a aplicării măsurilor hotărîte de partid cu privire la ridicarea veniturilor tuturor oamenilor muncii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au examinat seu atenție varietatea și calitatea unor mărfuri oferite spre Vin- zare, apreciind buna aprovizionare cu bunuri de larg consum, diversitatea și bogata gamă sortimentală, formele moderne de practicare a comerțului. Toate acestea au permis magazinului focșănean să realizeze zilnic un volum important de vin- zări, să vină în intimpinarea cerințelor și exigențelor sporite ale cumpărătorilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe responsabilii comerțului focșănean pentru modul în care au organizat acest magazin, pentru preocupările lor de a asigura buna aprovizionare a locuitorilor și le-a urat noi succese în activitatea lor.Salutați din nou cu aceeași căldură, cu care cetățenii orașului i-au in- timpinat pe parcursul întregii Zile, al întregii vizite, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat apoi pe jos spre reședința ce le-a fost rezervată în municipiul Focșani, strâbătînd a- devărate culoare vii, formate din mii de locuitori, care i-au înconjurat cu dragoste și bucurie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifestărilor pline de căldură ale mulțimii. în țața unei machete la Combinatul pentru prelucrarea lemnului

Anul școlar bate la ușă
și pe șantierele

construcțiilor de fnvătămîntPentru noul an 1978—1979 au fost date sau urmează în curînd să fie date în folosință noi localuri de unități preșcolare însumind 16 450 de locuri, școli cu 2 300 săli de clasă, internate cu 27 350 de locuri, ateliere școlare cu peste 10 300 de locuri, 119 săli de gimnastică, școli speciale și case de copii cu circa 2 200 de locuri. Acestora li se adaugă suprafața de aproape 29 mii metri pătrați, repre- zentînd noi spații de învățămînt pentru Facultatea de mecanică din Cluj- Napoca, Institutul de petrol și gaze din Ploiești, Institutul politehnic din Iași, noile cămine studențești cu 8 430 de locuri la București, Iași. Cluj- Napoca, Timișoara, Craiova, Tg. Mureș. Iar semnificația acestor realizări crește cînd știm că noile edificii se disting printr-o funcționalitate și economicitate sporite, ca urmare a mai bunei adaptări a proiectelor la actuala structură organizatorică a sistemului nostru de învățămînt (legături între sălile de clasă și atelierele- școală, între acestea și cabinetele tehnice etc., astfel ineît creșterea ponderii activităților practico-productive în cuprinsul programului săptămînal de studiu să poată fi valorificată în mod superior).în multe județe și localități ale țării, buna organizare a lucrărilor de construcții școlare și universitare s-a înscris cu prioritate pe agenda de lucru a edililor, a forurilor de învățămînt și a părinților. Stabilirea din vreme a amplasamentelor și a documentației tehnice, deschiderea finanțării, asigurarea constantă a forței de muncă și aprovizionarea ritmică a șantierelor cu materiale, precum și atacarea construcțiilor în front continuu de lucru cu participarea elevilor și studenților caracterizează activitatea din județe precum Suceava, Tulcea, Covasna, Satu Mare, Iași, Sălaj, Bacău, Cluj. Ele raportează acum stadiul avansat al pregătirilor pentru inaugurarea în condiții bune a noului an de învățămînt.Cu toate acestea însă, din datele operative primite la Ministerul Educației și învățămintului rezultă că la începutul lunii august, de pildă, planul de investiții pe anul 1978 privind capacitățile destinate învățămintului era îndeplinit in proporție de numai 37,5 la sută. O seamă de județe precum Arad, Ialomița, Olt, Prahova ș.a. aveau procente de realizări
NOUTĂJI LA

»între 13 și 24 la sută. Pe unele șantiere școlare din Cugir, Arad, Bistrița, Buzău, Craiova ș.a., deși lucrările au fost planificate să se încheie în luna septembrie, procentul realizărilor la data de 1 august oscila între 3 și 15 la sută. Desigur, prin măsurile organizatorice adoptate între timp, luna august și-a redobîndit in graficul multor șantiere calitatea de „lună de virf în construcțiile școlare", astfel incit procentul mediu de realizări urcă acum la peste 60 la sută. Acest ritm se cere în continuare intensificat. Pe de altă parte atrag atenția rămînerile in urmă in construcțiile școlare aparținînd Onor ministere. Oare la Ministerul Construcțiilor Industriale (20,7 la sută îndeplinire de plan după primele șapte luni ale anului), Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei (21.9 la sută), Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor (26,4 Ia sută), Ministerul Industriei Chimice (30,4 la sută), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (32.9 la sută), Ministerul Industriei Construcțiilor de la sută) să nu se știe că noilor construcții școlare tanță hotărîtoare pentru forței de muncă necesare tocmai dezvoltării economice a ramurilor industriale respective ?Timpul incă prielnic ușurează urgentarea construcțiilor școlare, astfel îneît toate șantierele să poată fi încheiate pină la sfîrșitul anului 1978. Concomitent însă cu aceste preocupări, este necesar ca toți titularii de investiții să ia neintirziat măsurile ce se impun pentru accelerarea pregătirii obiectivelor anului viitor. Experiența de pînă acum arată că ceea ce provoacă intîrzierea lucrărilor de construcții școlare sînt nu atît sarcinile sporite în domeniul investițiilor, de altfel din vreme și temeinic cunoscute, cît slaba organizare a muncii, respectiv tergiversările în deschiderea șantierelor, decalarea termenelor (urmată apoi de încercarea recuperării prin „asalt" a întîrzieri- lor), utilizarea necorespunzătoare a mîinii de lucru sau planificarea defectuoasă cu materiale. Construcțiile școlare sint obiective de interes național — .și ele trebuie să se bucure de întreaga atenție a tuturor factorilor interesați.
Mihai IORDANESCU

Mașini (38 obiectivele au impor- pregătirea

„ELECTRECORDvaCasa de discuri „Electrecord" pune, în cursul lunii septembrie, la dispoziția iubitorilor de muzică și teatru numeroase înregistrări. Amatorii muzicii de cameră, de exemplu, vor găsi printre noutățile discografi- ce ale lunii un L.P. al cvartetului bucureștean „Musica Nova" cu lucrări semnate de Dan Constantines- cu. Ștefan Niculescu, Octavian Ne- mescu și Nicolae Brinduș. Arta dramatică, la rindul său, va fi reprezentată în magazinele de discuri printr-un medalion consacrat actriței Irina Răchițeanu, care va cuprinde atit scene din piese ale repertoriului clasic românesc și universal, cit și un recital de versuri.„Soliști ai Operei maghiare din Cluj-Napoca" este titlul unui alt disc ce conține fragmente din opere de Verdi, Gounod, Mozart, Bizet, Leoncavallo, Ceaikovski și Puccini.Numeroșii amatori ai muzicii populare vor putea procura discuri ale unor apreciați cintăreți, ca Tică So- rescu, Dumitru Miuță. Gheorghe Be- rian, Titiana Mihali, Valeria Colovoa- ră, precum și înregistrări ale unor ansambluri folclorice, ca taraful comunei Mavrodin, județul Teleorman, și orchestra Benone Damian.în dompniul muzicii ușoare, amintim discurile cu melodii de Valențiu Grigorescu și cele ale soliștilor Mar-

gareta Pislaru și Sergiu Zagardan. Deosebit de interesant se anunță și L.P.-ul cu 12 înregistrări din repertoriul cîntăreței americane Mahalia Jackson.„Electrecordul" continuă, de asemenea, difuzarea seriei de casete cu imprimări ale Ioanei Radu — romanțe și muzică populară, și ale Măriei Cornescu — muzică populară.(Agerpres)

înnoirile edilitar- din comunele ju- se dezvoltă și se rețeaua unităților
Odată cu gospodărești dețului Sibiu modernizează cooperației de consum. în ultimul timp s-au dat ' în folosință un magazin universal în satul Rod (comuna Tilișca), un magazin alimentar cu autoservire comuna nea, în întreaga noscut ample lucrări de modernizare, s-au dat în folosință un magazin alimentar cu autoservire, două cofetării și o librărie. Spațiul de cazare de la complexul Fîntînița Haiducului, construit nu de mult în pitoreasca zonă a satului Bradu (comuna Avrig), a sporit cu încă 30 locuri. Noutăți importante pentru perioada următoare, localitățile Alămor, Marpod Apoldu de Jos vor fi date folosință trei magazine universale (cu etaj), iar la Agnita un mare complex comercial și de alimentație stadiu de menea, în modernizare și mobilier adecvat, acțiune pentru care au fost alocate fonduri de peste 2,2 milioane lei, în curînd vor fi modernizate încă 12 unități comerciale, printre care cele din Frumos, (Nicolae

și un restaurant în Șeica Mare. De aseme- comuna Nocrich, unde rețea comercială a cu-

de Și în și în
publică, aflat în finisare. De ase- cadrul acțiunii de și dotare cu utilaj

Apoldu de Sus, Dealul Noul, Mirșa-Avrig. Brujan).

Școala ardeleană constituie o veche preocupare a lui Ion Lungu, care, ca membru al secției de filosofie a filialei clujene a Academiei, colabora in 1951—1952 substanțial la elaborarea acelui tratat de istorie a gindirii românești din Transilvania din care ■ face parte și cartea (apărută separat, postum) a lui Lucian Blaga : Gîndi- rea filosofică românească in sec. XVIII. De atunci și pină in prezent. Ion Lungu n-a contenit să publice in periodice studii asupra unor aspecte ale mișcării în care procesul de trecere de la cultura română veche la cea modernă și-a găsit cea mai pregnantă expresie. Sintetlzind rezultatele cercetării de mai bine de un sfert de secol, completîndu-le, adîncin- du-le, pe alocuri rectificîndu-le, Școala ardeleană, prima sa carte de exegeză și erudiție, propune o viziune completă a acelei mișcări.Monografia debutează cu un istoric al reflectării Școlii ardelene în conștiința critică menționind șl analizind pe larg și exagerările care au dus la desconsiderarea nedreaptă și dăunătoare a excepționalelor merite ce revin Școlii ardelene în fundamentarea conștiinței naționale și impulsionarea energiilor creatoare românești. Reafirmarea documentată a acestor merite și, implicit, reactivarea ideilor valide susținute de corifeii mișcării iluministe din Transilvania este efectul muncii științifice a lui N. Iorga, a cărei Istorie a literaturii române in secolul al XVIII-lea din 1901, punlnd în lumină concepțiile înaintate ale animatorilor Școlii ardelene, „sepa- rindu-le ferm de excrescențele și denaturările școlii latiniste", „constituie (...) O adevărată piatră de hotar" în bibliografia critică privitoare la „Renașterea ardeleană". Impulsul de studiere aprofundată a gindirii în- vățaților transilvăneni a suferit, menționează Ion Lungu, o deviație ca urmare a studiilor publicate, tot în 1901, de către G. Bogdan-Duică, după a cărui opinie Școlii ardelene rele literaturii ganiada, ar fi

Deleanu a fost spiritul cel intat al timpului, teza lui Duică duce la concluzia că ideile celorlalți cărturari din Transilvania a- celei epoci ar fi încă șl mai îndatorate iosefinismului. Părerea aceasta este, după Ion Lungu, absolut neîntemeiată, și ideea directoare a cărții sale e tocmai afirmația că nu numai Budai-Deleanu, dai- nici comilitomi săi mai concilianți nu se încadrează ideologic in așa-zisul „iosefinism". Exegetul procedează la validarea

mai îna- Bogdan- publiciști de mai astăzi, străini și intenție sau fără, Însemnătatea isto-

capodopera literară a (și una din capodope- române), epopeea Ti- contaminață ideologiciosefinism". Cum loan Budai-

XVIII, savanți și tîrziu, inclusiv de români), care, cu minimalizează fie rică, fie valoarea științifică a demersurilor celor ce au creat Școala ardeleană. Exegetul nu trece cu vederea nici una dintre erorile cărturarilor transilvăneni și stabilește cu maximă rigoare limitele orizontului lor filo- sofico-ideologic. Le studiază însă toate manifestările in contextul isto- rico-soclal și cultural-ideologic al e-
MOIon LUNGU: > fi *

științlfică a acestei judecăți cu deosebită perseverentă pentru motivul că, deși G. Bogdan-Duică și-a modificat, mai tîrziu, aprecierea, radical, ea mai revine chiar și astăzi în unele studii. Alte momente — pozitive — ale istoriografiei avînd ca obiect Școala ardeleană au fost marcate, arată cercetătorul, de „monumentala" operă exegetică „La litterature rou- maine a l’ăpoque des lumieres" (1945) a lui D. Popovici, de „magistrala sinteză" despre Supplex Libellus Va-, lachorum (1948, ed. II, 1967) a acad. David Prodan, de citata lucrare a lui L. Blaga, cărora li-se adaugă numeroase studii mai recente. Preluind, nu fără un minuțios examen critic, ideile de bază din operele citate, cărora le aduce completări și nuanțări, unora și corective, Ion Lungu demonstrează cu ajutorul lor — conjugat cu concluzii scoase din meticuloase analize proprii — inconsistența acelor teze, susținute de indiferent cine (savanți străini contemporani cu învățații ardeleni din sec.

pocii, confruntînd ideile lor cu marile curente de gindire contemporane, și judecindu-le in consecință, neaducîndu-le reproșuri pentru inadvertențe ce sînt proprii chiar și celor mai înaintate concepții despre lume și viață premarxiste. Erorile de ordin istoric sau lingvistic ale corifeilor Școlii ardelene sînt, și ele, explicate — parțial — prin stadiul la care respectivele discipline se găseau la vremea aceea. Elucidînd sistematic raporturile iluminismului transilvan cu mișcările europene de idei ale epocii („Aufklărung“-ul, filo- sofia iluministă franceză etc.) după ce, in prealabil, reface tabloul vieții ardelene din sec. XVIII, relevind poziția cărturarilor români (precursori și reprezentanți ai „Renașterii") în problemele majore ale timpului (națională, țărănească, religioasă), ca și atitudinile lor față de răscoala Iui Horea, monografia analizează concepțiile „luminătorilor" de peste munți diferențiat și în evoluția lor. Ion Lungu deosebește în interiorul Școlii

ardelene două orientări : tuia moderată, reformistă (totuși, nu reductibilă la „iosefinism"), susținută de S. Micu, Petru Maior și loan Piuariu Molnar (între alții), alta radicală, „pătrunsă de ecoul pozitiv al răscoalei lui Horea și de ideile revoluției franceze", precursoare a democrației revoluționare din 1848. animată de loan Budai-Deleanu și numărlnd printre reprezentanți pe Paul Iorgo- vici, pe loan Monorai, după un timp și pe Gh. Șincai. Punctele de vedere ale celor numiți n-au fost identice nici in ceea ce privește concepția despre formarea poporului român și a limbii sale, chiar și în opera unuia și aceluiași autor există inconsecvențe șl contradicții. Relevind, firește, deosebirea notorie dintre teza Micu-Șincai, care derivă (eronat) limba română din latina clasică, și teza Maior, potrivit căreia la baza limbii române se găsește latina populară. cercetătorul semnalează șl pune în valoare ideile Cronicii lui Sincai, argumentele din care reiese că populația autohtonă a continuat să existe și după transformarea Daciei în provincie romană.Lucrare avind ca obiect de analiză scrieri cu caracter științific, multe traduse, și urmărind elucidarea unor chestiuni de ordin istoric, filosofic, lingvistic controversate, operînd prin urmare confruntări de texte, verificări de tot felul, colaționări etc. Școala ardeleană nu e, desigur, o carte scrisă cursiv. Pe alocuri e chiar — inevitabil — foarte aridă. Ea are insă meritul — esențial — de a supune întregul dosar al Școlii ardelene unui control științific riguros, căutind să dea o imagine de maximă exactitate a acestei mișcări. A stabili dacă Ion Lungu a spus în toate problemele dezbătute ultimul cuvint, aceasta e sarcina specialiștilor, și, de altfel, în știință nu prea există ultimul cuvint. Fapt e că Școala ardeleană descrie minuțios și interpretează de pe pozițiile gindirii științifice de azi toate serțerile iluminiștilor ardeleni, editate și manuscrise.
WWW;

Școala generală nr. 154 din cartierul bucureștean Drumul Taberei, în noul an de învățămînt Cristian

Dumitru MICU

Filme didacticeCele 40 de filmoteci județene și din municipiul București vor pune la dispoziția școlilor, in noul an de studii, peste 300 titluri de filme didactice. Realizate de Institutul de artă teatrală și cinematografică „I. L. Ca- ragiale" și Studioul cinematografic „Alexandru Sahia", acestea sprijină elevii — prin imagini sugestive și scurte comentarii — în dobîndirea unei temeinice pregătiri de specialitate. Filmele abordează o problematică variată, atît în domeniul fizicii, chimiei, biologiei, cit și al literaturii, artei, științelor sociale. Sint in curs de elaborare încă 30 noi titluri de a- semenea pelicule pe care școlile le vor primi în intervalul 1978—1979.în cadrul acelorași preocupări, subliniem că o selecție de filme didactice românești va participa la apropiatul Festival internațional al filmului didactic, care se va desfășura la Brno, între 30 octombrie și 5 noiembrie. La ediția precedentă, care a avut loc în același oraș, trei din filmele didactice care au reprezentat culorile patriei au fost distinse cu „Placheta de aur".
cinema

• Revanșa : PATRIA — 9: 11,15; 
13 30; 15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI
— 8.45; 11; 13,15: 15,45; 18.15; 20,45. 
FAVORIT — 9: 11,15: 13.30; 15.45: 
18; 20.15, GRADINA DINAMO — 
19.15.
• Al treilea îurămint (ambele se
rii) : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Orchestra ambulantă : SCALA
— 9: 11,15: 13,45; 16; 18.30: 20.45. 
CAPITOL — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 
18,15; 20,30, la grădină — 19,30.

• Plopii de la marginea satului : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Capcana din munți : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30 ............ ..
20,30, la grădină 
VAL " "
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Melodii, melodii î CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18; 20, LIRA
— 15,30; 18; 20, la grădină — 20.
• Soțul meu ; FEROVIAR — 9:
11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA — 
8,45; 11,45; 14,15; 17,15: 20, MO
DERN - 9; 12; 16; 20, la grădină
— 19,30.
• Avaria! MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Mateiaș gîscarul : FLAMURA

16: 18,15:
19,30. FESTI-

9; 11,15: 13.30: 16; 18.15:

• Tentacule : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Program de desene animate — 
9,30; 10,30; 11,30; 12,30; 13,30, Sep
tembrie — 15; 17,45; 20,15 : DOINA.
• O fată aproape cuminte : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• întoarcerea proscrișilor : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 
20.
• De partea cealaltă a oglinzii 
(în cadrul „Zilelor filmului din 
R. P. Bulgaria44) : EFORIE — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Fata care vinde flori (în cadrul 
„Zilelor filmului din R.P.D. Co
reeană44) : CINEMA STUDIO — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Corsarul din insulă ! VOLGA 
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15.

de lună :
15.45; 18:ii:

AURORA — 9; 11,15; 13 
18; 20,13, la grădină — 
MIS — 9; 11,15; 13,30;
20,15, la grădină — 19,15.
• împușcături sub clar 
DACIA — 9; 11,15; 13,30;
20.
• Visul roz t BUCEGI — 9: 
13; 15,30; 17,30; 19,45.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : GRADINA BU
CEGI — 19,30.
• Umbra păsării in zbor ! DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Gentleman Jim î FERENTARI
— 10,30: 12,45: 15; 17,15: 19,30.
• Colonel In rezervă î GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45: 20.
• Pentru patrie : PACEA — 15; 19.
• Brigada specială : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20.

• Un comisar acuză : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45 
20,15, la grădină — 19,30.
• Trepte pe cer : VIITORUL 
17,45; 20.
• Obeliscul : POPULAR — 16:
• Pintea : MUNCA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Guerilla : COSMOS — 16: 18; 20.
• Un pod prea Îndepărtat : FLA
CĂRA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 19.
• Cu stele in păr și lacrimi In 
ochi : ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• A dispărut o fată î PROGRESUL 
— 16; 18: 20.
• Pirații din metrou : GRADINA 
ARTA — 20.

BU- 
: 18;

18.

• Evadatul ! GRADINA FESTI
VAL — 19.
• Mark polițistul la Genova : 
GRADINA PARC-HOTEL — 19,30.
• Jandarmul la plimbare : GRA
DINA TITAN — 19,45.

teatre
• C.C.E.S. (la Sala Palatului) : 
Spectacol extraordinar susținut de 
Ansamblul artistic național „DJO- 
LIBA" din' Republica Guineea — 
20.
• Teatrul National București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 19.30.

• Filarmonica „George Enescu”
(Rotonda “ “ ‘
de sunet 
bertiadă" 
urmat de 
mental —
• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Muniș
- 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 186, bd. Constructorilor) : 
O poveste cu ctntec — 10. (la Li
ceul pedagogic din Drumul Tabe
rei) : Fata babei și fata moșnea
gului — 18.

Ateneului) : Spectacol 
șl lumină „Mică schu- 
de Theodor Drăgulescu 
un recital vocal-instru- 

19,30.



SCINTEIA - joi 7 septembrie 1978 PAGINA 5INFORMAȚII GALA FILMULUI DIN R.P.D. COREEANĂTovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, a primit, miercuri după-amiază, pe Renato dell’AndrO, membru al Consiliului Național al Partidului Democrat- Creștin, subsecretar de stat la Ministerul Justiției din Italia, care se află într-o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost relevate bunele relații statornicite între țările șl popoarele noastre șl au fost abordate aspecte privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării, pe multiple planuri, dintre România și Italia.La întrevedere au participat tovarășii Constantin Stătescu, ministrul justiției, precum șl Ernesto Mario Bo- lasco, ambasadorul Italiei la București.
★Miercuri dimineață. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, l-a primit pe Delfin R. Garcia, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Filipine în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★între 5 și 7 septembrie 1978, o delegație din Republica Panama, condusă de ambasadorul Pedro Brin Martinez, director in Ministerul Relațiilor Externe, a efectuat o vizită in România.Delegația a fost primită de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, precum și de tovarășul

25 de ani de la apariția ziar
Informația Bucureștiului"ilSe împlinește un sfert de veac de la apariția „Informației Bucureștiului", ziar al Comitetului municipal București al P.C.R. și al consiliului popular al municipiului. In acest răstimp, publicația militînd pentru transpunerea în viață a politicii Partidului Comunist Român, și-a consacrat paginile reflectării activității creatoare bogate, multilaterale a oamenilor muncii din Capitală in diferitele sfere ale vieții sociale. în- registrind progrese continue, infot- mind operativ și diverslficindu-și tematica, la nivel publicistic mereu în creștere, ziarul și-a cucerit un cerc larg de cititori, este așteptat zilnic cu viu interes de cetățenii Capitalei.Promovînd experiența înaintată, combătînd neajunsurile, ziarul străduiește să răspundă, la un

odihnă vă invităStațiunile deîn luna septembrie vă puteți petrece un concediu de odihnă sau o minivacanță de neuitat în stațiunile Sinaia, Predeal, Bușteni, Tușnad, Bqrsec, Stina de Vale, Durău, Semenic, Crivaia, Borșa ori Izvoarele.O Cazare în hoteluri cu înalt nivel de dotare șl confort (in camere cu două paturi și baie pentru sejur de peste 3 zile).e Masa se asigură în restaurante moderne.

Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Delegația a purtat convorbiri Ia M.A.E. șl M.C.E.C.E.I. cu privire la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor economice, politice, cultural- științifice dintre cele două țări.în timpul vizitei a fost semnat Acordul de colaborare In domeniile învățămîntului, științei și culturii între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Panama.
★Noul ambasador al Republicii Arabe Yemen în Republica Socialistă România, Saleh Aii Al-Ashwal, a depus, miercuri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului șl a patriei, pentru socialism.
★Cu prilejul Zilei naționale a Braziliei, miercuri după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Cu acest prilej, ziaristul Valentin Păunescu a împărtășit impresii din Brazilia, după care a fost prezentat un film documentar brazilian.Au participat reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Carlos Dos Santos Veras, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

nivel calitativ superior, exigențelor înalte pe care partidul le pune în fața presei, să-și sporească aportul la stimularea elanului creator al oamenilor muncii din Capitală in lupta pentru realizarea, și depășirea sarcinilor actualului cincinal, dezvoltarea științei, culturii și invăță- mîntului, educarea socialistă a cetățenilor, aplicarea fermă a principiilor eticii șl echității socialiste în toate sferele vieții sociale.Colectivul redacției ziarului „Scln- teia“ urează colegilor de la „Informația Bucureștiului" noi succese in îndeplinirea sarcinii pline de răspundere, de a milita cu consecvență pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului pusă In slujba înfloririi patriei socialiste, a bunăstării și fericirii poporului.

• Servicii suplimentare principalele stațiuni.O Piscină, saună, excursii cu autocar și minicar, jocuri mecanice, drumeții montane, tele- cabină, telescaun, seri distractive, discotecă.Posesorii biletelor beneficiază de reducere la tariful de transport pe C.F.R.Procurarea biletelor se face prin oficiile județene de turism sau la dispeceratele de cazare din stațiuni.

Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, în Capitală a fost inaugurată, miercuri seara, „Săptămîna filmului din R.P.D. Coreeană" — manifestare organizată cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene. La spectacolul de gală a fost prezentat filmul artistic „Omul pe care nu trebuie să-I uităm", reprezentînd o emoționantă reconstituire a figurii unui patriot coreean, care, prin faptele sale curajoase din timpul războiului din 1951—1953, și-a înscris numele în galeria eroilor naționali pentru apărarea patriei și a libertății poporului coreean prieten.La spectacol au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, repre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 șl 10 septembrie. In țară : Vreme în 
general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, mai irecvente în

Gamă diversificată de produseColectivul întreprinderii de Industrializare a cărnii din Buzău și-a înscris în programul de acțiune al acestui an o seamă de măsuri menite să asigure creșterea calității produselor oferite populației. In acest scop, în secțiile de producție au fost perfecționate, cu forțe proprii, utilajele și instalațiile de lucru, s-au introdus dispozitive speciale de control al calității.„Concomitent cu preocupările îndreptate spre creșterea calității, ne spunea Emil Stoicescu, directorul întreprinderii — muncitorii, maiștrii și personalul de specialitate și-au intensificat e- forturile pentru găsirea de noi modalități tehnico-economice care să ducă la diversificarea mai accentuată a sortimentelor realizate in unitatea noastră. O primă latură a preocupărilor respective a constituit-o lărgirea, sub raport cantitativ, a gamei de produse proaspete, fapt pentru care s-a apelat cu mai multă îndrăzneală la ambalajele din mase plastice. Tot în acest context se înscrie creșterea nu
MARAMUREȘ

Tehnologii eficiente pentru valorificarea 
superioară a masei lemnoaseîn cadrul programului de măsuri elaborat de Comitetul oamenilor muncii de la I.F.E.T. Vișeu de Sus, județul Maramureș, în vederea creșterii gradului de valorificare superioară a masei lemnoase și sporirii productivității muncii, a fost încheiat primul bilanț al aplicării unor tehnologii noi, moderne și eficiente. Dispunînd de utilaje corespunzătoare — inclusiv de tractoare articulate forestiere, care asigură un grad mai înalt de mecanizare a lucrărilor din parchetele de exploatate — forestierii din Vișeu au introdus platforme mecanizate de preindustrializare. Prin exploatarea arborilor cu coroană lemnul de dimensiuni mai mici poate fi' valorificat mai ușor pentru lucru decit atunci cind fasonarea se făcea la locul doborîrii. Procentul de lemn de lucru la fag a crescut, pe această cale, de la 77,4 la sută la 82,8 la sută. Totodată, se reduce 

zentanți ai Asociației de prietenie româno-coreene, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, membri ai ambasadei, precum și o delegație de cineaști coreeni care ne vizitează țara. Au luat, de asemenea, parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Programul „Săptămînii filmului din R.P.D. Coreeană" mal cuprinde peliculele artistice „Fata care vinde flori", „Linia de înaltă tensiune", „Țăranul erou", „Soarta Aurei și Argentinei", „Aripi puternice" și „M-ați confundat", care vor fi proiectate pe ecranele unor cinematografe din București, Craiova, Tg. Jiu și Deva.(Agerpres)

vestul și nordul țării, precum șl în zo
nele de munte. Vînt moderat, cu inten
sificări locale de scurtă durată în sud- 
vest și în zona de munte, predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura în 
ușoară scădere. Minimele vor fi cuprin
se între 6 și 16 grade, izolat mai cobo- 
rite in estul Transilvaniei, iar maxi
mele între 16 și 26 de grade. în Bucu
rești î Vreme ușor instabilă, cu cerul 
schimbător. Ploaie de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura în scădere 
ușoară.

mărului și ponderii produselor preambalate oferite magazinelor".Preocupări similare are șl colectivul secției de conserve. Aici, pentru a se asigura lărgirea sortimentelor fabricate, specialiștii în colaborare cu muncitorii cu experiență îndelungată au pus la punct o serie de mașini și dispozitive cu grad ridicat de mecanizare, cu ajutorul cărora s-a putut trece la realizarea unor sortimente variate de conserve ce valorifică superior materiile prime rezultate in celelalte secții ale întreprinderii. In vederea îmbunătățirii actualului sortiment de produse proaspete, conservate și a preparatelor din carne, întreprinderea se sprijină pe propunerile și sugestiile oamenilor muncii consemnate sau adresate magazinului propriu de prezentare și desfacere, ca și pe cele formulate de cetățeni la marile unități comerciale din județ.
Mihai BAZU
corespondentul „Sclnteil"

efortul fizic al oamenilor și crește productivitatea muncii. La fabrica de cherestea a unității s-a aplicat o tehnologie nouă, de mare eficiență economică. Este vorba de debitarea pe calote, tehnologie realizată pe seama mecanizării integrale a sortării cherestelei cu ajutorul unui sistem de transportoare; toate instalațiile sint concepute și confecționate cu mijloace proprii, prin autodotare de colectivul fabricii. Noua tehnologie are ca efect reducerea la jumătate a pierderilor de material lemnos față de cazul folosirii metodelor clasice. Procedeul duce și la sporirea indicelui produselor de calitate superioară. care s-a ridicat de la 49 la sută la 51,1 la sută. In urma aplicării tehnologiilor noi din programul elaborat în acest sens s-a înregistrat o creștere a productivității muncii la fabrica de cherestea de 15,5 la sută.(Gheorghe Susa).

CRONICĂPrin Decret prezidențial, tovarășul Nicolae Nicolaescu a fost eliberat din funcția de ministru al sănătății.
tv

PROGRAMUL l
15.30 Muzică populară Instrumentală

în jurul orei 16,00 Transmisiune 
directă de la Brăila : adunarea 
populară organizată cu prilejul 
vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, în județul 
Brăila

18,00 Muzică populară instrumentală
18,15 Corespondenții județeni transmit... 
18,-30 Stegar al demnității. Cîntă corul 

Regionalei C.F.R. București. Diri
jor Traian Buhlea

18.50 Reportaj pe glob. Brazilia
19,05 Film serial pentru copii : Sind- 

bad marinarul. Episodul 5 ’
19.30 Telejurnal
20,20 La ordinea zilei în economie. 

Construcții suple, ieftine. dura
bile. Anchetă despre folosirea pe 
șantiere a unor soluții construc
tive șl a unor materiale de con
strucții noi, care reduc consumu
rile de metal și ciment și în ge
neral costurile investițiilor

20.35 Ora tineretului
21.10 Film artistic : Tînăra directoare. 

Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor din R.P.D. Coreeană. 
Regia : Kim Dok Gyll. Cu : Kim 
Ok Hui, Ryong Rin, Hwang Min

22,40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,20 Concert Beethoven. Interpretează 
orchestra și corul Radioteleviziu- 
nii. Dirijori : Emanuel Elenescu și 
Iosif Conta. în program : Fante
zia pentru pian, cor și orchestră 
— solist Dmitri Bașkirov : Simfo
nia a Vl-a în Fa major

21,25 Telex
21.30 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21.50 Muzică ușoară interpretată de : 

Ana Ciobanu, Adrian Romcescu și 
Grupul Studio 8

22.10 Emisiune de știință. Calcularea... 
vremii probabile

22.35 închiderea programului

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 6 SEPTEMBRIE 1978Extragerea I : 33 1,3 12 24 25 14Extragerea a II-a : 38 30 16 40 15 36
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Finala campionatului 
republican la scrimă 

(juniori mari)La Satu Mare s-a încheiat finala campionatului republican la scrimă (juniori mari) pe echipe și individual, întrecerile la probele individuale au contat și pentru finala competiției de masă „Daciada". Titlurile de campioane republicane au fost ciș'tigate de echipele : sabie — Școala sportivă Slobozia ; floretă masculin — Viitorul București ; floretă feminin — C.S. Satu Mare ; spadă — C.S. Satu Mare.La individual, campionii republicani și cîștigători ai „Daciadei" sint : la sabie — Florin Păunescu (Progre- sul-București) ; floretă masculin — Orban Csaba (Crjșul-Oradea) ; floretă feminin — Hochdorber Otilia (C.S. Satu Mare) ; spadă — Bodoczi Nicolae (C.S. Satu Mare).
„Cupa CIBO" la ciclismCursa ciclistă internațională „Cupa CIBO", desfășurată in împrejurimile Brașovului s-a încheiat cu victoria rutierului român Mircea Romașcanu (Dinamo), urmat în clasamentul general de Teodor Drăgan (Olimpia București) la 47”, Ion Co- jocaru (Steaua) la 49* *’ și D. Kledzien (R. D. Germană) la 1’09”. Ultima etapă. Brașov — Sinaia și retur (106 km), a revenit lui P. Bormann (R.D.G.) în 2h38’15”.

• In cadrul concursului internațional desfășurat la Frankfurt pe Main, atleta româncă Natalia Mără- șescu, medaliată cu argint la recentele campionate europene de la Fraga, a cîștigat proba feminină de 1 500 m, fiind cronometrată cu timpul de 4’10”. Pe locul doi s-a clasat coechipiera sa Maricica Puică — 4’11”1/1O.• Comisia executivă a C.I.O. a ho- tărît în unanimitate să confirme Los Angeles drept gazdă a celei de-a 23-a Olimpiade de vară.• Campionatul mondial feminin de volei a luat sfîrșit aseară la Leningrad cu succesul ■ selecționatei Cubei, care a învins în finală cu 3—0 (15—7, 15—9, 15—10) reprezentativa Japoniei. în meciul pentru locul trei, echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—1 (15—2, 15—7, 11—15, 15—9) formația Coreei de Sud.Rezultate înregistrate in turneul pentru locurile 5—8 : R. P. Chineză— R. D. Germană 3—2 ; S.U.A.—Brazilia 3—0.® Proba de 3 000 m obstacole din cadrul concursului internațional de atletism desfășurat aseară la Helsinki a fost cîștigată de sportivul român Paul Copu, cronometrat cu timpul de 8’ 31”. Pe locul doi s-a clasat Vasile Bichea — 8’31”2/10, iar pe locul trei a sosit finlandezul Tapio Kantanen — 8’40”6/10. Alte rezultate: 200 m plat femei : Marita Koch

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Excelenței Sale
Domnului general ERNESTO GEISEL

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIAAniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Federative a Braziliei îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire, de progres și prosperitate poporului brazilian prieten.îmi exprim bonvingerea că relațiile de prietenie și colaborare rodnică statornicite între România și Brazilia vor continua să se dezvolte în folosul celor două popoare ale noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul brazilian aniversează astăzi împlinirea a 156 de ani de la proclamarea independenței naționale, act care a marcat sfîrșitul a trei secole de dominație colonială șl începutul existenței de sine stătătoare a întinsei țări a Amazoanelor.Țară cu un imens potențial economic, datorită îndeosebi resurselor naturale pe care le posedă, Brazilia s-a angajat în ultimele decenii pe calea lichidării disparităților existente între diferitele regiuni ale sale, a lichidării monoculturii, con- centrîndu-și eforturile în direcția creării unei economii moderne, diversificate și echilibrate. In acest cadru se înscriu programele concepute pentru includerea în circuitul vieții economice a peste cinăi milioane de hectare de teren agricol, măsurile luate pentru crearea infrastructurii și dotărilor necesare realizării unei agriculturi în pas cu noile cerințe ale științei și tehnicii.Măsurile adoptate în domeniul agriculturii, ca și cele privind exploatarea resurselor minerale și hidraulice urmăresc să permită crearea bazei necesare consolidării și modernizării industriei naționale. Cel de-al doilea plan național de dezvoltare a prevăzut investiții importante în sectorul industriei grele, al construcțiilor de mașini, avîn- du-se în vedere o repartizare mai judicioasă a obiectivelor industriale pe teritoriul țării. Prin implantarea unor mari obiective industriale in statul Minas Gerais este in curs de constituire un puternic triunghi industrial, avînd ca vîrfuri Sao Paulo, 

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Un alt pol al dezvoltării se află în Sal- vador-Bahia, cu complementari în Recife, tinzîndu-se Și aici la crearea unui triunghi industrial al regiunii sud-est.în cadrul acestui amplu proces, un loc important îl ocupă programele inițiate în domeniul transporturilor terestre și pe apă, cu o preocupare specială pentru dezvoltarea rețelei feroviare. Programul construcțiilor în ce privește căile ferate are ca unitate-etalon magistrala de oțel ce va lega principala regiune siderurgică a țării (Volta Redonda) cu Belo Horizonte și Sao Paulo, care în prima etapă va avea o capacitate de trafic de 55 de milioane de tone.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile constructive ale poporului brazilian, de care se simte legat prin afinități de limbă și cultură, prin similitudinea unor preocupări legate de accelerarea dezvoltării economice. Bunele raporturi reciproce stabilite de-a lungul vremii între cele două țări și popoare au cunoscut un moment de importanță istorică cu prilejul vizitei oficiale în Brazilia a președintelui Nicolae Ceaușescu, în iunie 1975. Convorbirile și înțelegerile la care s-a ajuns cu acel prilej, documentele semnate au deschis perspective ample intensificării relațiilor de colaborare româno-braziliene, potrivit intereselor celor două popoare, intereselor păcii și progresului în lume.
V. PĂUNESCU

(R.D.G.) — 22”76/100 ; 200 m platbărbați : Jukka Sulalampi (Finlanda) — 21”10/100 ; disc bărbați : Schmidt (R.D.G.) — 67,36 m ; 1 500 m plat femei : Grete Waitz (Norvegia) — 4’11”2/1O.• Competiția internațională de pentatlon modern . „Cupa Olimpia", desfășurată în Capitală, a fost cîștigată de concurentul sovietic Nikolai Dosîmbetov (R.S.S. Kazahă) — 5 423 puncte, secundat de - Ștefan Cozma (Olimpia București) — 5 305 puncte. Clasamentul pe echipe : 1. R.S.S. Kazahă ; 2. Olimpia București ; 3. Ujpest Dozsa Budapesta. Ultima probă — crosul — a revenit lui Sandor To- masevics, urmat de Serghei Trepazov și Ștefan Cozma.• Ieri, Ia Cîmpina, s-au lntîlnit într-un meci amical de fotbal selecționatele de juniori ale României și Bulgariei, victoria revenind cu scorul de 1—0 tinerilor fotbaliști români.• Ieri, pe stadionul Giulești din Capitală, in competiția de fotbal „Cupa de toamnă", Sportul studențesc a învins cu scorul de 1—0 (0—0) selecționata divizionarelor C din București, iar Rapid a întrecut pe Progresul Vulcan cu 3—1 (1—0). Finala Rapid — Sportul studențesc va avea loc la 12 septembrie pe același stadion.
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Arta mare, umanistă izvorăște
din creația poporului

(Urmare din pag. I)ceva din problemele umane ale epocii de mari prefaceri in care trăiesc, procesele desfășurate in conștiințe, năzuința transpusă in munca plină de abnegație a oamenilor de a face viața mai frumoasă, mai demnă, mai liberă, mai plină de mari valențe umane. Literatura și arta au puterea de a îmbogăți sensibilitatea și gindirea, sugerin- du-le o anumită viziune a omului și a rostului său in lume, o- biectivul lor fundamental fiind crearea u- nei imagini a vieții, a unui fragment de viață capabil să sugereze sentimentul totalității vieții. Poezia lirică dezvăluie bogăția și multiplicitatea capacității sensibilității u- mane de a recepta și interpreta realitatea exterioară și interioară, excepționala rezonanță senzorială cu care omul e capabil să trăiască și să-și proiecteze in vise, in planuri, în speranțe și idealuri existența și ratele țe cu tențe, toria, xitate .timentelor, senzațiilor și ideilor oamenilor. Poezia epică și cea dramatică — pentru a folosi conceptele poeticii clasice — dezvăluie, la rindul lor, sensuri și semnificații generale ale existenței sesizate în conștiințe și vieți individuale, oferind oamenilor „mo-

om.

nenumă- ei interferen- celelalte exis- cu natura, cu is- marea comple- a trăirilor, sen

dele" ale propriei lor măreții. Opera literară dezvăluie concret, fără ostentație și teoretizare, capacitatea o- mului dintr-o anumită epocă și societate de a fi măreț sau abject, de a-și lumina viața cu dreptatea și adevărul sau de a cădea în in- justețe și minciună. Ea se străduiește să descopere cum și pe ce căi se poate realiza marele potențial de creație, de abnegație și de măreție dinTocmai în aceste trăsături definitorii rezidă marea semnificație etică a literaturii și importanța ei politică atit de stăruitor subliniată de clasicii socialismului științific. Și tocmai folosirea acestui potențial al literaturii pentru zugrăvirea mersului omului contemporan spre omul autentic și măreț al imperiului libertății sau, dimpotrivă, pentru făurirea unei imagini fragmentate, înjositoare, a omului a- lienat și prezentarea alienării caracteristice capitalismului ca destin implacabil și inevitabil al omului, integrează literatura printre cele mai eficiente arme ale confruntărilor ideologice din lumea contemporană.în această perspectivă putem constata, cred, fără nici o ezitare că prin cele mai valoroase, mai realizate și mai caracteristice opere ale ei literatura noastră de astăzi participă cu vigoare la confruntările de care vorbim, oferind imaginea

unei societăți care asigură un cimp larg de afirmare potențialului creator al tuturor membrilor ei, a unei țări mîndre de libertatea și independența sa și capabilă să le folosească pentru făurirea treptată a unor oameni pentru care participarea demnă și creatoare la efortul de construire a propriei lor vieți mal bune și mai bogate în conținut nobil este suprema min- drie. Și tocmai în a- ceasta se mai viguros convingător Iul literaturii noastre de a participa la confruntările ideologice din lumea contemporană, oferind cititorilor „modele" umane, capabile să-i convingă că existența nu e o tristă aventură a luptei solitare și tragice pentru avere, plăcere și putere într-o societate impregnată de egoism, de dușmănie intre oameni, de nepăsare și de dispreț, ci o dezvăluire și afirmare treptată și plină de satisfacții a creatoare membru al societății, conturarea adeseori a- nevoioasă. dar certă a unor relații de solidaritate și intrajutorare între oameni, o armonizare tot mai efectivă a intereselor generale cu cele particulare.Acest potențial al literaturii noastre constituie, de altfel, temeiul prețuirii îndreptățite de care ea se bucură în societatea noastră socialistă.

manifestă și mai potenția-

capacității a fiecărui

Desfășurate la cumpăna ciclului olimpic, recentele Europene atletice de la Praga s-au constituit intr-un important moment de referință, ară- tind exact fiecărei țări participante ce loc ocupă in ierarhia continentală a acestei discipline sportive de bază șl, mai cu seamă, ce va putea viza la Olimpiada ’80. Strict statistic vorbind, din locul ai 4-lea ocupat de fete și locul al 12-lea ocupat de băieți, ar rezulta o poziție medie pentru atletismul nostru. Dar dacă ne comparăm cu noi înșine la edițiile anterioare ale aceleiași competiții europene (in răbojul cărora atletismul românesc s-a înscris cu 6 medalii de aui- și multe altele din celelalte metale prețioase) și dacă ne gindim că de data aceasta nimeni dintre reprezentanții noștri n-a reușit sâ-și adjudece titlul de campion continental — atunci ne dăm seama limpede că bilanțul la ediția ’78 se situează sub așteptări, este net nesatisfăcător. Ceea ce este grav și criticabil pentru o disciplină sportivă care are la activ 12 medalii olimpice — dintre care 5 de aur !Din păcate, nu este prima dată cind se obține un bilanț nemulțumitor, atletismul nostru și-a dezvăluit slăbiciuni îngrijorătoare încă în 1976, la Olimpiada de la Montreal. S-a tras atunci semnalul de alarmă, dar se constată acum că nu s-a progresat în acest domeniu, s-a bătut pasul pe loc, de nu cumva ș-au făcut pași înapoi. Vorbind despre cauze, oricine cunoaște atletismul nostru va aduce in discuție probleme nevralgice create atit de modul în care se muncește la nivelul lotului național, cit mai aies de modul în care este sprijinită și alimentată cu elemente tinere de mare talent această disciplină sportivă.în general, in atletismul nostru se muncește puțin pentru realizarea unei pregătiri fizice la nivelul impus de evoluția explozivă a performanțelor în mai toate țările și in mai toate probele. Cu atit mai criticabilă este această indispoziție la efortul fizic maxim în cazul atleților chemați să ne reprezinte culorile in confruntări internaționale cu sportivi talentați care trudesc fără rezerve prin pregătiri dure și Susținute. Este un fapt cunoscut că puțini, ii numeri pe degete, sint atleții noștri fruntași care ating volumul sporit de ore de pregătire stabilit prin Programul aprobat de partid privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe perioada 1976—1980 și pregătirea sportivilor români în vederea participării la Jocurile Olimpice din 1980. Iar cei care reușesc și o calitate sporită în cadrul acestui volum intensificat de antrenamente sint și mai puțini. Or,

rigorile marilor competiții, tot mai aspre și mai strînse de la an la an, supun concurenții la încercări și eforturi cărora nu le pot face față cu succes decit dacă au o pregătire fizică fără fisuri, realizată prin multă suitoare, zi de zi.Pentru ridicarea ștachetei atletismului nostru, pentru realizarea unor performanțe mereu mai înalte, este evident că se cer substanțial îmbunătățite, modernizate, stilul și metodele de lucru ale tehnicienilor. Fiindcă, trebuie spus, această disciplină olimpică nu duce lipsă de tehnicieni buni in țara noastră. Este limpede că înalta performanță nu mai

Federația de specialitate, tehnicienii din atletism au obligația să acționeze pentru realizarea integrală a volumului de antrenament prevăzut. Totodată, au îndatorirea de a întări munca de educație cu sportivii, pentru curmarea definitivă a abaterilor disciplinare, care și ele frinează progresul așteptat și necesar al atletismului. Ne referim, cum se știe prea bine, la animozitățile dintre unii atleți sau atlete ce concurează în cadrul acelorași probe, și nu în ultimul rînd la viața nesportivă și în suferință etică a citorva sportivi ce-au comis abateri care, dacă respectivii ar fi fost fotbaliști, ar fi făcut să se

același timp însă — așa cum subliniam și marți în comentariul nostru critic pe marginea bilanțului la recentele europene — Ia regresul atletismului nostru de performanță își aduc „contribuția" criticabilă și alți factori.Cluburile și asociațiile sportive, a- proape fără excepție, continuă să ră- mină mult datoare atletismului. Ne- glijînd că este vorba de un sport de bază, de un sport cu mare importanță olimpică, în ultimă instanță de una dintre cele mai frumoase dintre ramurile sportive cu tradiție, conducerile cluburilor și asociațiile iși consumă interesul, timpul, chiar și po-
PENTRU RIDICAREA ȘTACHETEI ATLETISMULUI NOSTRU»

se cere muncă, multă muncă la antrenamente, o pregătire științifică 
modernă, activitate mai intensă în cluburi, asociații sportive, școli
e posibilă azi decit prin unirea muncii și priceperii tehnicianului cu cea a cercetătorului științific și medicului. Acest „trio" de specialiști trebuie să lucreze mînă-n mînă, într-o perfectă și rodnică colaborare, pe baza cunoașterii minuțioase a capacității și caracteristicilor fiecărui sportiv — colaborare din care să rezulte programe individuale de pregătire, științific elaborate, cu toate datele obiective ce trebuie luate în considerație. Din acest punct de vedere, este necesar să sporească substanțial și contribuția cercetării științifice, a medicinii sportive. Amploarea și dificultatea problemelor ce le implică cercetarea științifică in sport, respectiv în atletism, reclamă imperios angajarea în pregătirea olimpică nu numai a cadrelor ce lucrează nemijlocit in acest domeniu, ci a unui număr mult mai mare de oameni de știință și specialiști reputați (biologi, fiziologi, nutriționiști, psihologi). In acest spirit se impune să fie conceput și sprijinul — mult mai calificat și mai eficient — pe care medicina sportivă este chemată să-l dea. Există multe disponibilități in acest sens, oameni de mare valoare în știință, în medicină — dar, repetăm, unirea efortului lor trebuie să conducă la programe de pregătire metodică pentru fiecare probă și pentru fiecare atlet în parte.

vorbească mult despre ele și ar fi fost sancționate cu usturime.în acest context, se cuvin amintite și defecțiunile calendarului internațional al fiecărui atlet fruntaș in parte, știut fiind că unii dintre aceștia își irosesc forțele în prea multe concursuri amicale, programate peste hotare în perioade care de fapt nu-i avantajează, iar alții, dimpotrivă, se feresc să-și măsoare forțele, se pregătesc izolat, formîndu-se o părere nejustificat de optimistă despre potențialul lor sportiv confruntat — insuficient de concludent — numai cu cronometrul și centimetrul, departe de tensiunea și atmosfera întrecerii cot la cot cu adversari valoroși. Tehnicienii care .răspund de pregătirea atleților nominalizați in lotul olimpic, federația de specialitate insăși au datoria să vegheze ca în permanență să se asigure un echilibru perfect in acest domeniu al participărilor internaționale, astfel incit acestea să concure la ridicarea, nu la degradarea formei sportive a atleților.Se manifestă deci, și nu de azi de ieri, o seamă de deficiențe la lotul național de atletism, ceea ce înseamnă că de rezultatele internaționale nesatisfăcătoare se fac răspunzători în primul rînd sportivii în cauză, antrenorii lor și federația respectivă. în

tențialul organizatoric și material cu predilecție spre jocurile cu mingea, care aduc spectatori și încasări, secțiile de atletism fiind tratate în multe cazuri ca a cincea roată la căruță. Se inițiază și crosuri sau alte întreceri atletice — cu deosebire, în ultima vreme, în cadrul „Daciadei" — insă în majoritatea cazurilor acestea sint organizate în pripă, superficial, de dragul realizării unor cifre de participări care să poată fi raportate și de regulă tot cu inițiați în sport. Preocuparea cluburilor și asociațiilor pentru a depista mereu noi elemente tinere de mare perspectivă pentru una sau alta dintre probele atletice este atit de scăzută incit trec ani și la nivel național nu se ivește nici un performer de vază. Or, tocmai la acest nivel trebuie — evident, și sub impulsul și cu sprijinul federației — să apară talente, să se realizeze o pregătire fizică și specială a lor la nivel competitiv. Ceea ce au făcut în acest sens C.N.E.F.S. (pentru întinerirea Iotului feminin de canotaj, pentru depistarea tinerilor dotați deosebit fizicește), Federația de fotbal (pentru descoperirea și selectarea micilor fotbaliști din toate județele) trebuie să se facă sistematic, metodic și științific și în atletism.Școala are de asemenea datorii neonorate față de sport în general, șî de atletism în special. Ne referim în pri

mul rînd la modul superficial în care decurg multe dintre orele de educație fizică prevăzute în programe. îndeosebi la clasele mici, aceste ore se rezumă adesea la citeva mișcări ușoare de gimnastică (executate chiar în clasă, în uniforma școlară, dacă afară e puțin mai frig și sala de sport e o- cupată), la un joc cu mingea nesupravegheat, ori pur și simplu se sare peste aceste ore atit de necesare, învățătorii inlocuindu-le cu meditații la alte discipline de în- vățămint. Se întimplă toate acestea exact la nivelul de bază, acolo unde este timpul și locul cel mai potrivit pentru a-i sădi copilului dragostea de sport și atracția spre mișcare în aer liber, pentru a-i crea plăcerea de a fugi mai repede, a sări mai sus, a arunca mai departe. Școala noastră este datoare să crească tineri inițiați și pasionați în sport, cu o pregătire fizică generală pe care' să se poată grefa apoi pregătirea atletică de specialitate. Numai astfel ne vom putea aștepta să apară noi performeri europeni șl olimpici.In vederea creșterii răspunderii cluburilor, asociațiilor, școlilor și a organismelor locale de sport pentru promovarea și dezvoltarea largă a a- tletismulul, pentru depistarea și atragerea unui . mare număr de talente dintre copii și tineri, se cere substanțial îmbunătățită insăși munca de organizare și control, pe care C.N.E.F.S., federația, organismele județene de sport sint chemate să o desfășoare permanent, calificat, eficient. Nici a- tletismul — ca în general sportul nostru — nu de hotărîri bune duce lipsă, nu de neclaritatea obiectivelor muncii suferă, ci de neîndeplinirea riguroasă a hotărîrilor luate, de insuficienta muncă practică, concretă pe teren. Este deci necesar ca — așa cum se procedează in economie, în toate sferele vieții noastre sociale — să se desfășoare și în acest domeniu o activitate concretă, mai intensă în unitățile de bază ; este necesar ca activiștii din atletism, din sport în general, să-și deplaseze locul de muncă din birouri pe teren, unde să organizeze, să îndrume, să conducă și să controleze efectiv. 'Forurile de specialitate analizează, desigur, în aceste zile toate problemele privind atletismul și gindesc măsurile ce se cuvin. Noi ne oprim aici, considerînd că discuția rămîne deschisă. Pentru că atletismul nostru trebuie ajutat să părăsească pista anonimatului și să se înscrie definitiv pe pista consacrării internaționale. Avem toate condițiile, toate forțele și capacitățile pentru a realiza aceasta în vederea Olimpiadei din 1980.
’ Gheorghe MITROI
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Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării R. P. D. Coreene

Tovarășul Kim Ir Sen a primit delegația
Manifestări culturale românești in Iran

de partid și guvernamentală română
MESAJ DE PRIETENIE FRĂȚEASCĂ 

ADRESAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUPHENIAN 6 (Agerpres). — Tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a primit, la palatul prezidențial din Phenian, delegația de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care participă Ia manifestările organizate cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu a înmînat, în- tr-un cadru solemn, tovarășului Kim Ir Sen un mesaj de prietenie frățească cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au transmis urări de sănătate și fericire tovarășului Kim Ir Sen și tovarășei Kim Săng E, iar poporului coreean prieten — noi succese, prosperitate și fericire.

Mulțumind călduros jul frățesc, tovarășul rugat să se transmită, din partea sa și a tovarășei Kim Săng E, bunului prieten, președintele Nicolae Ceaușescu, precum și tovarășei Elena ■ Ceaușescu un salut cordial, alese urări de sănătate și multă fericire, iar poporului frate român, noi și mari succese pe calea prosperității și progresului.Președintele Kim Ir Sen a arătat că „prezența delegației române la Phenian — trimisă de marele meu prieten, tovarășul Nicolae Ceaușescu — va face să strălucească și mai mult amplele manifestări organizate cu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean".Tovarășul Kim Ir Sen a evocat cu multă satisfacție rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în R.P.D. Coreeană, din lupa mai a acestui an, care a înscris d nouă pagină în istoria relațiilor de prietenie dintre partidele, țările și popoarele coreean șl român.în cursul întrevederii, președintele Kim Ir Sen a subliniat cu multă căl-

pentru mesa- Kim Ir Sen a dură prietenia care îl leagă de președintele Nicolae Ceaușescu, relațiile frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre, dînd o înaltă apreciere raporturilor bilaterale . co- reeano-române.După primirea delegației, între tovarășul Kim Ir Sen și tovarășul Manea Mănescu a avut loc o întrevedere, în cadrul căreia s-a procedat la o informare reciprocă asupra problemelor dezvoltării economico-sociale din cele două țări și au fost abordate unele probleme internaționale.Primirea delegației române și convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.La primire au participat tovarășii Li Gion Ok, membru al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., premierul Consiliului administrativ al R.P.D. Coreene, Hă Dam, membru supleant al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., vicepremier, ministrul a- facerilor externe.Din partea română au fost prezenți tovarășii 'Constantin Nicolae, prim- secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., Paul Marinescu, ambasadorul României la Phenian.

Pe afișul cultural al Teheranului, 
al altor orașe iraniene, se află în
scrise in luna septembrie mai multe 
manifestări românești — expoziții 
de artă plastică, de carte și discuri, 
gale cinematografice, spectacole fol
clorice — noi expresii ale fructuoa
selor relații de colaborare statorni
cite intre România și Iran.

Publicul iranian iubitor de artă 
va avea prilejul să viziteze la 
Teheran o mare expoziție de pictură și sculptură românească contemporană, reunind peste 100 de 
lucrări semnate de Virgil Almășa- 
nu, Cornelia Baba, Horia Bernea, 
Ion Bițan, Boris Caragea, Brăduț 
Covaliu, Mac Constantinescu, Dimi- 
trie Gavrilean, Dan Hatmanu, Ion 
Jalea, Ligia Macovei, Ovidiu Mai- 
tec, Virgil Mărgineanu, Iulia Oniță, 
Ion Pacea, Constantin Piliuță, Mir
cea Ștefănescu, Paul Vasilescu, Ion 
Vlasiu.

La fel de reprezentativă este expoziția românească de carte de artă și discuri din capitala irania
nă ; ea reunește albume, studii și 
cercetări monografice consacrate 
artei românești și universale, pre
cum și recente apariții ale „Elec- 
trecordului“. Același oraș va găzdui 
o „Săptămină a filmului românesc" în cadrul căreia vor fi prezentate 
lung metrajele artistice „Osinda", 
„Septembrie'1, „E atit de aproape 
fericirea", „Doctor Poenaru", „Re
găsire", „Acțiunea «Autobuzul-" și 
„Mere roșii", precum și documen
tarele „România ’17", „O traiecto
rie uluitoare", „Hora", „Cursă de 
probă" și „Culorile Bucovinei".

La rindul său, ansamblul folcloric de cîntece și dansuri 
întreprinde, la 
turneu artistic 
capitala și alte

„Ciocîrlia" va 
mijlocul lunii, un 
in Iran, incluzind 
orașe ale țării.

(Agerpres)

„Trebuie asigurată participarea cu drepturi egale 
a tuturor statelor la soluționarea problemelor 

internaționale"
Intervenția reprezentantului român la lucrările Conferinței 

Uniunii Interparlamentare

Reuniunea tripartită de la Camp DavidWASHINGTON 6 (Agerpres). — La Camp David, în Statele Unite, a început miercuri reuniunea tripartită consacrată discutării situației din O- rientul Mijlociu, la care participă președintele S.U.A., Jimmy Carter, președintele R.A. Egipt, Anwar El
Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin. Convorbirile se desfășoară cu ușile închise.Marți seara și miercuri dimineața, președintele S.U.A. a avut întrevederi separate cu premierul israelian și cu șeful statului egiptean.

Ca al la

și securitatea popoarelorîn R.P; de-a lu-SOFIA 6 (Agerpres).Bulgaria a luat sfîrșit cea 28-a Conferință Pugwash, la crările căreia au participat personalități ale vieții științifice din 40 de țări. Au fost discutate probleme . ale dezarmării, unele probleme ale securității regionale în diferite zone ale lumii, aspecte legate de progresul economic al țărilor în curs de dezvoltare. Participanții au subliniat răspunderea oamenilor de știință pentru

pacea și securitatea popoarelor, necesitatea ca ei să acționeze pentru limitarea unor cercetări științifice cu caracter potențial periculos.Conferința a constatat că în prezent, mai mult ca oricînd, este necesară o cooperare care să permită lichidarea uriașului decalaj între dezvoltarea diverselor țări, defcalaj care se numără printre cauzele principale ale existenței unor surse de încordare în viața internațională.
NICARAGUA

Decretarea stării de urgentă
In ciuda represiunilor, mișcarea opoziționistă ia o amploare 

tot maiMANAGUA 6 (Agerpres). — Miercuri, în Nicaragua a fost decretată starea de urgență, măsură ce reprezintă o încercare disperată a autorităților de a stăvili amplele manifestații populare împotriva regimului lui Somoza și a pune capăt grevei generale care a cuprins largi sectoare și pături sociale, inclusiv oameni de afaceri, avocați, personalități politice marcante; parlamentari. Starea de urgență a fost introdusă în momentul în care acțiunile represive ale brigăzilor de șoc*  anti- muncitorești au fost considerate de autorități ca insuficiente și au fost create detașamente civile parșmili-

maretare fidele dictatorului Somoza, pentru a reprima cu cruzime orice manifestare a rezistenței populare din Nicaragua. în pofida acestor măsuri luate de autorități și a arestărilor masive operate, acțiunile Frontului Amplu Opoziționist capătă o tot mai mare amploare, obligînd, între altele, guvernul de la Managua să ia în > considerare, măcar parțial, revendicările formulate. în acest sens, sub presiunea opiniei publice interne, regimul Somoza s-a văzut nevoit să pună în libertate 70 de persoane arestate în ultimele zile sub acuzația că au sprijinit sau au simpatizat cu mișcarea de rezistență populară.

întrevederi * între lideri 
politici portugheziLISABONA 6 (Agerpres). — urmare a răspunsului favorabil Partidului Comunist Portughezpropunerea Partidului Socialist privind organizarea de întîlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în vederea căutării tuturor posibilităților de soluționare a crizei în cadrul parlamentar, la Lisabona s-a desfășurat marți seara o întrevedere între secretarii generali ai acestor două formațiuni politice, Alvaro Cunhal, și, respectiv, Mario Soares.După întrevedere, liderul socialist, Mario Soares, a declarat că este foarte satisfăcut de rezultatele acesteia. El a precizat că reuniunea i-a permis o cunoaștere mai precisă a pozițiilor comuniștilor în ce privește modalitățile de rezolvare a crizei politice din țară.Mario Soares s-a Intilnit, tot marți, cu liderul Partidului Social-Democrat, Francisco Sa Carneiro.în Adunarea Republicii a Portugaliei se desfășoară dezbateri asupra noii legi electorale, pe baza unor proiecte de lege depuse de partidele reprezentate în forul legislativ. Pentru a facilita dezbaterile, Comisia pentru drepturi, libertăți și garanții a parlamentului a identificat atit punctele de vedere comune, cît și deosebirile existente între diferitele texte sate.După cum remarcă agenția Anop, proiectele de lege prezentate ceastă chestiune de Partidul Socialist și Partidul Comunist prezintă numeroase puncte de vedere comune și nu introduc decît anumite modificări la legea electorală actuală, care datează din 1975. Textele propuse de Partidul Social-Democrat și Centrul Democratic și Social sînt, de asemenea, asemănătoare între ele, dar comportă modificări substanțiale ale legii în vigoare.In cursul zilei de joi, dezbaterile parlamentare pe această temă vor fi întrerupte, pentru a se permite noului prim-ministru, Alfredo Nobre da Costa, să-și prezinte programul guvernamental.

BONN 6 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul în cadrul dezbaterilor celei de-a 65-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare (I.P.U.), șeful delegației române, Tudor Drăganu, vicepreședintele grupului român din I.P.U., a prezentat poziția României în principalele probleme internaționale, subliniind activitatea intensă și rodnică a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în lume.Exprimind îngrijorarea parlamentarilor români față de consecințele grave ale ascuțirii contradicțiilor in viața internațională, ale intensificării tendințelor de reîmpărțire a lumii în zone de influență, reprezentantul român a evidențiat importanța așezării relațiilor internaționale pe principii

noi, democratice. El a subliniat necesitatea participării cu drepturi egale a tuturor statelor la blemelor complexe fruntată omenirea.Apreciind unele prinse de Uniunea : în scopul edificării securității europene, realizării dezarmării, instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale și eradicării colonialismului, vorbitorul a relevat necesitatea unei participări și mai active a parlamentelor, a uniunii, în vederea soluționării gravelor probleme care pun în pericol pacea și securitatea internațională, un rol important in a- ceastă direcție revenind acțiunilor parlamentare cu caracter regional și subregional,' inclusiv în Balcani.

, soluționarea pro- cu care este con-Inițiative între- Interparlamentară

agențiile de presă

avan-în a-

Comisia mixtă româno*  
sovietică de istorie s a tntru- nit în cea de-a Vl-a sesiune în orașul Frunze, capitala R.S.S. Kirghize. Delegația de istorici români a fost condusă de prof. dr. Ștefan Ștefănescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, directorul Institutului de istorie „Nicolae Iorga“, președintele părții române în comisie. A avut loc un schimb fructuos de păreri pe tema „Gîndirea progresistă din România și Rusia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, factor principal de progres, cunoaștere și apropiere între cele două popoare". S-a hotărit ca următoarea sesiune a comisiei să aibă loc în România, în anul 1979.

Invitație. A§erltia A.D.N. informează că, la invitația lui Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, va efectua o vizită oficială în R.D.G. în intervalul 14—17 septembrie. !n fa-Marea Britanie >este voarea oricărei inițiative de să faciliteze o conferință a tuturor părților implicate în conflictul rho-natură

desian", a declarat purtătorul de cu- vint al Foreign Office-ului.
Primire la Pekin. Hua Ku°- fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația Adunării Reprezentanților poporului din Kam- puchia Democrată, condusă de Nuon Chea, președintele Comitetului Permanent al Adunării — transmite agenția China Nouă.
Vizită în Tailanda. Sosit la Bangkok într-o vizită oficială, primul ministru al guvernului R.S. Vietnam, Fam Van Dong, a avut miercuri o primă rundă de convorbiri cu premierul tailandez Kriang- sak Chomanan, in cursul căreia au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale și aspecte ale actualității internaționale.
Vulcani în erupție.în Gua- temala au început să erupă din nou vulcanii „Santiaguito" și „Fuegao", provocînd pagube materiale și victime în rîndul populației din localită-, țile învecinate. Informații provenite din Ciudad de Guatemala menționează că o femeie a fost pur și simplu luată de șuvoiul de lavă care se revărsa din craterul vulcanului „Santiaguito".

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
A

înlăturarea barierelor și restricțiilor din comerțul mondial

Recent a fost dat publicității la Geneva un nou raport al G.A.T.T. (Acordul general pentru tarife vamale și comerț) cu privire la problemele actuale ale dezvoltării schimburilor comerciale internaționale. Documentul apreciază că nivelul record al valorii comerțului mondial — care a atins la sfirșitul anului trecut cifra de 1120 de miliarde dolari — a fost determinat, în mare măsură, de accentuarea considerabilă a inflației în majoritatea țărilor capitaliste și de procesul prelungit al devalorizării dolarului american. în spatele acestei „umflări" artificiale a volumului comerțului mondial se ascund însă certe tendințe de scădere. Documentul G.A.T.T. arată că, în realitate, ritmul de dezvoltare a comerțului internațional a scăzut la numai 4 la sută in 1977, față de 11 la sută în 1976. De asemenea, evoluțiile de pină acum ale anului 1978 sînt dintre cele mai precare.Desigur, situația actuală a schimburilor economice dintre statele lumii trebuie privită, așa cum apreciază experții G.A.T.T., in corelație directg cu tendința generală netă de stagnare a economiei mondiale. Raportul precizează că ritmul de dezvoltare industrială a țărilor capitaliste s-a redus în 1977 la jumătate față de anul precedent. De altfel, se pare că această fază de „reflux" economic se va menține și în continuare. Numeroase studii și analize ale economiștilor occidentali sehițează un tablou întunecat al perspectivelor economice ale țărilor capitaliste industrializate. De "*"  ” ’’BANK", ultimul al celei mai mari blică un editorial.... .........  -lat „Stagnarea ciclică", în care se relevă : „Majoritatea țărilor occidentale industrializate nu reușesc să se desprindă de tendința ciclică a oscilațiilor și depresiunilor care caracterizează economiile lor începînd de la mijlocul anului 1976. Ușoara redresare din perioada de la sfirșitul anului trecut și începutul celui curent s-a dovedit a nu fi altceva start fals".în același timp, raportul G.A.T.T. evidențiază „recrudescența toare a presiunilor protecționiste", ca

o cerință majoră a dezvoltării tuturor statelorfrînă puternică în calea expansiunii efective a schimburilor comerciale dintre state. Un catalog elaborat recent sub egida G.A.T.T. cuprinde peste 900 de 'notificații primite din partea guvernelor diverselor țări, mai ales țări în curs de dezvoltare, în legătură cu semnalarea unor cazuri flagrante de măsuri care dăunează exporturilor statelor respective sau de practici contrare prevederilor statutului G.A.T.T., care permit unor parteneri să exercite pe piața schimburilor o concurență neloială.Referindu-se la cauzele complexe ale proliferării restricțiilor și barierelor pe scena comerțului mondial, documentul G.A.T.T. menționează : „Adeseori, aceste apeluri la protectionism trădează o pierdere de încredere a țărilor respective în eforturile lor de a-și depăși propriile dificultăți. De aceea, ele caută astfel un panaceu pentru a resorbi șomajul devenit intolerabil, pentru a suplini lipsa de investiții și a evita pertur- bațiile monetare, pentru a contracara efectul conjugării nefaste a recesiunii economice și inflației...".Realitățile demonstrează însă că recurgerea la protectionism este departe de a servi țărilor occidentale drept „panaceu miraculos" pentru ieșirea din criza economică și monetară. în acest sens, un economist francez sublinia, în mod plastic, că protecționismul comercial, ca mijloc de apărare la ora actuală în fața crizei, joacă același rol cu cel al nisipului în binecunoscuta „politică a struțului" 1... Mai mult, măsurile protec- ționiste se răsfrîng, în ultimă instanță, nu numai asupra unui număr mai mare sau mai mic de state, ci asupra ansamblului economiei mondiale — prin îngustarea pieței, aceste măsuri acționînd ca un „bumerang", lezînd chiar interesele celor care le promovează.în fine, raportul G.A.T.T. avertizează asupra pericolului crescînd al accelerării inflației pentru eforturile de stimulare a comerțului. Astfel, în raport se relevă că în 1977 Inflația în Occident s-a menținut la un nivel mediu de peste 8 la sută. în unele țări au avut loc adevărate „explozii" de creștere a prețurilor — 17 la sută în Italia, 16 la sută în Anglia ș.a.

Agenția T.A.S.S. mimează că, după cum s-a anunțat oficial la Moscova, un avion militar sovietic s-a prăbușit zilele trecute în timp ce se afla intr-un zbor de antrenament deasupra Mării Barenț. Resturile aparatului au fost descoperite în zona Insulei Speranței, arhipelagul Spitzbergen. Se iau măsuri pentru a se afla soarta echipajului și a se elucida împrejurările accidentului.

pildă, „KREDIET- buletin săptăminal bănci belgiene, pu- semnificativ intitu-

decit unsupără-

„Continuarea inflației nu poate să ducă decit Ia creșterea și mai mare a șomajului și protecționismului și să determine deteriorarea crescîndă a relațiilor economice internaționale" — se spune în documentul citat, care adaugă : „Concluzia inevitabilă este că țările industrializate nu pot ajunge la creșterea activității economice și utilizării forței de muncă, Ia balanțe de plăți echilibrate și de schimb mai stabile decit prin reducerea inflației".în raport se subliniază că instabilitatea schimburilor comerciale, precum și incertitudinea asupra perspectivelor de viitor sînt de natură să înlăture orice optimism pentru anul 1979. Noul document al G.A.T.T. aduce astfel în actualitate imperativul intensificării acțiunilor în vederea înlăturării tuturor barierelor și restricțiilor din calea comerțului mondial, asigurării unei dezvoltări tot mai largi, pe baze stabile, a schimburilor economice dintre state. Observatorii de presă remarcă valoarea de apel adresat tuturor statelor al acestui nou raport al G.A.T.T., difuzat cu numai o săptămină înaintea etapei finale a negocierilor comerciale multilaterale de la Geneva, cunoscute sub denumirea de „runda Tokio". Inițiate în urmă cu cinci ani, sub egida G.A.T.T., negocierile „rundei Tokio", la care iau parte 98 de state, cu o pondere de peste 90 la sută în totalul exporturilor mondiale, sînt menite să aducă o contribuție de cea mai largă însemnătate la eforturile în domeniul liberalizării și dezvoltării comerțului internațional.în concordanță cu poziția sa consecventă — cu claritate exprimată. în Programul adoptat la Congresul al XI-lea al P.C.R., în alte documente ale partidului nostru — de dezvoltare continuă a relațiilor de colaborare cu celelalte state, indiferent de orîndui- rea lor socială, afirmîndu-se că un' factor tot mai activ al diviziunii internaționale a muncii, al schimburilor mondiale de valori, România, țară socialistă în curs de dezvoltare, a participat în mod efectiv la desfășurarea rodnică a acestor negocieri. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la ședința

activului central de partid și de stat, criza monetară și financiară, inflația, alte fenomene grave manifestate 'cu putere în țările capitaliste dezvoltate, care au perturbat profund economia mondială, avind repercusiuni negative asupra tuturor statelor, a ansamblului schimburilor și relațiilor de colaborare internațională, pot fi și trebuie atenuate prin reglementări internaționale echitabile, ca rezultat al unor dezbateri și reuniuni cu participarea tuturor statelor, în cadrul organismelor internaționale de specialitate sau în cadrul O.N.U. „Ținind seama de tot mai puternica interdependență dintre țările lumii — sublinia în a- cest sens secretarul general al partidului — nu mai este posibil ca aceste probleme să fie rezolvate doar de un grup restrîns de țări, ci de către întreaga comunitate. România este ho- tărîtă să-și aducă contribuția activă la intensificarea eforturilor statelor în această direcție, in interesul întăririi stabilității întregii economii mondiale". Călăuzită de această preocupare, țara noastră depune eforturi pentru finalizarea actualelor negocieri multilaterale ale G.A.T.T. într-o acțiune la scară internațională în direcția înlăturării tuturor obstacolelor și discriminărilor care mai persistă în calea schimburilor internaționale. In acest context, România se pronunță în favoarea adoptării unor măsuri de încurajare a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, care să asigure progresul accelerat al acestora, inclusiv pentru o reglementare judicioasă a prețurilor în comerțul mondial, prin stabilirea unui raport mai echitabil între prețurile diferitelor produse, îndeosebi între prețurile produselor industriale și cele ale materiilor prime, în interesul dezvoltării economice generale a popoarelor. De altfel, întreaga activitate a României in cadrul G.A.T.T. se desfășoară sub semnul eforturilor pentru promovarea unui comerț internațional pe baze noi, echitabile, eliberat din chingile protecționismului și restricțiilor discriminatorii, în slujba dezvoltării și propășirii tuturor națiunilor, ca o componentă esențială a făuririi unei noi ordini economice mondiale.
Viorel POPESCU

Delegația Marii Adunări Naționale primită de 
președintele Guvernului R. S. Cehoslovace■ 5PRAGA 6 (Agerpres). — Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele M.A.N.. a fost primită în numele președintelui Republicii, Gustav Husak, de Lubomir Strougal, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Guvernului R.S. Cehoslovace.In cadrul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de deosebită cordialitate, președintele guvernului cehoslovac a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Gustav Husak, un salut prietenesc, precum și urări de prosperitate pentru poporul român.Mulțumind, președintele M.A.N. a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru tovarășul Gustav Husak, un cald salut și cele

mai bune urări de sănătate, de prosperitate și fericire pentru poporul cehoslovac.în cadrul întrevederii s-a abordat o gamă largă de probleme privind relațiile dintre cele două țări, expri- mindu-se de ambele părți dorința ea toate hotăririle și înțelegerile convenite între președinții Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak cu prilejul întîlnirii din iunie 1977 să-și găsească o deplină transpunere în viață, marcind noi și importante progrese pe calea dezvoltării și adîncirii prieteniei și colaborării dintre România și Cehoslovacia.In aceeași zi, delegația M.A.N. a avut o întilnire la Consiliul Național Ceh cu președintele consiliului, Ev- zen Erban, cu alți membri din conducerea organului legislativ al Republicii Cehe.
„Zilele culturii 

românești" în Anglia în cadrul manifestărilor dedicate în Marea Britanie împlinirii a 60 de ani de la formarea statului național unitar român, la sediul Bibliotecii centrale din Camden Town a avut loc, sub auspiciile Asociației de prietenie Marea Britanie — România și ale primăriei din localitate, i- naugurarea „Zilelor culturii românești". Este organizată o expoziție de carte și fotodocumen- tară ce ilustrează aspecte din istoria milenară a poporului nostru, precum și succesele obținute de România in anii de după eliberare. Un loc de frunte în cadrul expoziției îl ocupă volumele din seria operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu traduse în limba engleză, precum și cărțile tipărite in Marea Britanie privind personalitatea șefului statului nostru.

DE PRETUTINDENI
• AVERTISMENTUL 

GENETICIENILOR. In ca’ drul celui de-al 14-lea congres de genetică desfășurat la Moscova, cu participarea a 2 000 de oameni de știință din peste 60 de țări, reputatul genetician sovietic Nikolai Dubinin a atras atenția asupra pericolului cres- cînd al malformațiilor genetice. El a arătat că, în ultimul sfebt de veac, numărul copiilor năs- cuți cu astfel de malformații s-a dublat, procentual ei repre- zentînd azi 10,8 la sută, fenomen ce se datorează abuzului de substanțe ce pot cauza mutații (mutagene).

transmit
Întrevederi sovieto-japo- 

neZe. Aleksei Kosîghln, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit miercuri o delegație parlamentară japoneză. Au fost abordate probleme ale relațiilor sovieto-nipone, precum și aspecte ale actualității internaționale, informează agenția T.A.S.S.
DeCeS. Jean KanaPa’> membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, a încetat din viață la Paris în virstă de 57 de ani, in urma unei boli grele, transmite agenția France Presse.

mare 
muncii, 

luptâ 
Franța

La Paris 
demonstrație a oamenilor 
în cadrul acțiunilor de 
organizate în ultimele zile în 

împotriva șoma|ului.

Propunerile P. C. I. pentru îmbunătățirea
programului guvernamentalROMA 6 a avut loc Partidului erată analizei programului propus de guvern în vederea dezvoltării economice a țării pe anii 1979—1981.în comunicatul de presă dat publicității după încheierea ședinței se spune că Direcțiunea P.C.I. și-a reafirmat observațiile critice în legătură cu programul și a adoptat hotărîrea de a acționa în vederea îndreptării unor prevederi ale acestuia astfel pundă nevoilor

(Agerpres). — La Roma o ședință a Direcțiunii Comunist Italian consa-

incit el să cores- reale ale tării- In

primul rînd, se spune in comunicat, activitatea guvernului trebuie dirijată spre combaterea șomajului, mărirea investițiilor în industrie și în a- gricultură, spre rezolvarea problemelor Sudului, depășirea inflației, normalizarea vieții sociale.P.C.I. consideră că după operarea modificărilor necesare, la care să-și aducă contribuția toate partidele politice care fac parte din „arcul constituțional" și sindicatele, programul trebuie supus dezbaterii parlamentului.
Apel la unitateaKABUL 6 (Agerpres). — într-o declarație radiodifuzată, Nur Mohammed Taraki, secretar general al C.C. al Partidului Democratic Popular, președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan, a adresat un apel la întărirea unității întregului popor, la luptă împotriva uneltirilor reacțiunii interne și externe.Dușmanii noștri, a declarat Taraki la postul de radio Kabul, se împotrivesc întăririi puterii populare, se dedau la acțiuni ostile în încercarea de a împiedica realizarea transformărilor progresiste care vizează ridi-

poporului afgancarea nivelului de trai al maselor largi populare, lichidarea înapoierii economice și sociale moștenite de la regimul trecut.Referindu-se la măsurile adoptate de autorități, Nur Mohammed Taraki a calificat drept pași importanți pe calea democratizării societății afgane acordarea de drepturi egale reprezentanților tuturor naționalităților, înființarea in țară de sindicate, de organizații de femei și de tineret.El a reafirmat că Republica Democratică Afganistan va urma neabătut o politică externă de neangajare și va menține relații prietenești cu toate statele ce se pronunță împotriva forțelor reacțiunii și imperialismului.
INDIA

DELHI 6 (Agerpres). — Apele revărsate ale fluviului Jamuna ca urmare a ploilor din ultimul timp au inundat zone dens populate din cartierele periferice ale capitalei Indiei. In urma acestor inundații, 47 de persoane și-au pierdut viața, iar circa 500 000 au fost evacuate. Persoanele evacuate au fost cantonate în școli și în locuri ferite din Delhi, unde le-au fost puse la dispoziție

corturi șl li s-au acordat ajutoare în medicamente și alimente. în zone ale capitalei apa a ajuns la nivelul etajelor doi. Survolind zonele afectate de inundații din împrejurimile capitalei, premierul Morarjl Desai a apreciat situația ca «fiind foarte gravă. Alte orașe din India, ca Allahabad, Benares și Patna sînt amenințate de revărsarea apelor marelui fluviu Gange.

• ENERGIE DIN CE
LULOZĂ. Pînă la 150 mlliar* de tone de celuloză sînt fabricate anual in lume prin procesul fotosintezei, cu ajutorul e- nergiei solare. Aceasta reprezintă 100 kg pe zi pentru fiecare locuitor al planetei noastre. Cum ar putea fi utilizată rațional și eficient această materie primă 7 Oamenii de știință studiază în prezent diferite posibilități. Profesorul vest-german E.E. Bruch- mann lucrează de ani de zile la metoda descompunerii biochimice (enzimatice) a celulozei. Astfel se obține zahăr care, prin fermentare, se transformă în alcool — la rîndu-i apreciat ca fiind carburantul viitorului. Prin această metodă, dintr-o tonă de maculatură (conținînd 70 la sută celuloză) se vor putea fabrica 240 litri alcool pur. Problema constă în rentabilizarea procedeelor existente, incit acestea să poată fi aplicate la scară industrială.

• DE LA A LA... 
ZZZYP. Noua carte de telefon a orașului New York bate toate recordurile in materie : ea cîn- tărește 2 kg, conține 1536 de pagini. Serviciul poștal a avut nevoie de două săptămîni pentru a o difuza abonaților, cu ajutorul a 17 camioane și 155 de muncitori pentru încărcare-descărcare. Ultimul abonat trecut în această carte, un anume Bud Zzzyp, a trebuit să recurgă, pentru a face față nenumăratelor apeluri ale curioșilor, la un automat care răspunde în locul său : „Vă rog să nu mai formați niciodată a- cest număr". Se pare că nici penultimul trecut în cartea de telefon, înregistrat sub numele de Zzherobroukskievskieskieea, nu are mai puțină bătaie de cap cu telefoane nedorite.

• TRANSPLANT DE 
GENUNCHI. Un remarcabil succes chirurgical l-a constituit recenta operație de transplantare a încheieturii genunchiului, efectuată de medici chinezi din Șanhai. Pacientul, în virstă de 34 de ani, a primit în felul acesta un genunchi „nou", cu toate tendoanele și vasele sanguine proprii respectivei zone. ~ operație, el se poate mișca fără cîrje. După liber,

• MOHAMMED
- ACTOR DE CINEMA.Fostul campion mondial la categoria grea, boxerul american Mohammed Aii, a fost distribuit să joace într-un film de televiziune, a cărui acțiune se desfășoară în statul Carolina de Nord între anii 1865—1975. EI va întruchipa un negru eliberat din sclavie care, după terminarea războiului de secesiune, se reîntoarce pe plantație. Alături de Mohammed Aii vor apărea actori de renume ca Marlon Brando și John Carradine.

ALI
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• ESCHIMOȘII DIN 
EVUL MEDIU. Intl ° Pateră din nordul Groenlandei au fost descoperite trupurile mumificate a 8 eschimoși care au trăit în secolul al XV-lea. Atenția specialiștilor a fost atrasă în special de veșmintele lor, excepțional păstrate, mărturie u- nică a modului de a se îmbrăca al eschimoșilor în acele vremuri, care corespund perioadei de sfîrșit a colonizării Groenlandei de către vikingi.

lume, măsurînd fost pregătit de din care
• RECORDUL COFE

TARULUI. Cel mai lung... cremșnit din 256,4 metri, acofetarul Hans Allenspach, cantonul elvețian Aargau, aspiră să figureze pe viitor în celebra „Guinness Book of Records". El a depășit cu o sută de metri precedentul „record mondial" în materie, aparținînd unui coleg de breaslă, tot elvețian.
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