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Cum trebuie înțeleasă, ce exigențe 
presupune aplicarea acestui principiu 

in practica întreprinderilor
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Septembrie - lună record 
in realizarea investițiilor
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LA DECIZIA

Corespunzător cerințelor obiective ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre, Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978 a adoptat, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, un program de măsuri de excepțională importanță pentru perfecționarea conducerii și planificării activității economico-finan- ciare. în ansamblul acestor măsuri, un loc deosebit ocupă, așa cum a subliniat recent, din nou, secretarul general al partidului, accentuarea autoconducerii și autogestiunii muncitorești, care întăresc răspunderea directă a organelor de conducere colectivă, a tuturor oamenilor muncii — in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — in buna gospodărire a unităților economice. Esența autogestiunii economico-finan- ciare — ca latură inseparabilă a autoconducerii muncitorești — constă tocmai in a produce, cu mijloacele și bunurile pe care poporul le-a încredințat fiecărui colectiv spre administrare, cit mai mult, cit mai bine, cu eficiență superioară, astfel incit fiecare întreprindere să aducă o contribuție tot mai importantă Ia creșterea avuției societății, a venitului național.Ce este autogestiunea econo- mico-financiară ? Ca principiu de organizare și conducere a unităților economice, gestiunea economică reprezintă, in accepțiunea sa cea mai uzuală, acoperirea cheltuielilor din venituri și obținerea de beneficii. Față de acest concept, autogestiunea economico-financiară lărgire substanțială a gestiunii economice.potrivit principiului autogesti-

unii economico-financiare, fiecare întreprindere are obligația să-și acopere cheltuielile de producție și de circulație din veniturile proprii și să obțină beneficii. Totodată însă, întreprinderea trebuie să restituie fondurile primite de la societate, aceasta constituind nu numai o obligație gestionară, ci și o îndatorire morală a fiecărui colectiv de oameni ai muncii, ținind seama de efortul făcut de societate pentru înzestrarea cu fonduri fixe și mijloace circulante a unităților economice. De asemenea. întreprinderea trebuie să-și asigure autofinanțarea producției și a dezvoltării activității sale, să cointereseze oamenii muncii în gospodărirea cu maximă eficiență a mijloacelor materiale și financiare, in reducerea cheltuielilor materiale și sporirea valorii nou create, deci a producției nete. Un atribut de o deosebită importanță al autogestiunii îl constituie și participarea fiecărei unități, într-o măsură cit mai mare, la formarea fondurilor centralizate ale statului pentru satisfacerea necesităților generale ale societății.După cum este prevăzut, pentru autofinanțarea dezvoltării și a producției, întreprinderile vor constitui fondul de dezvoltare economică și fondul mijloacelor circulante, iar pentru întărirea cointeresării materiale a oamenilor ______ 11fondul pentru construcții de locuințe și alte investiții cu racter social, fondul pentru acțiuni

— potrivit legii — fondul pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, fondul pentru protecția muncii și alte fonduri. în ceea ce privește contribuția întreprinderilor Ia formarea fondurilor centralizate ale statului, aceasta se va realiza, in principal, pe calea prelevării pentru societate a unei părți din valoarea producției nete și a vărsămintelor din beneficii.O precizare este' absolut necesară : organizarea și funcționarea întreprinderilor pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii econo- mico-financiare nu exclude ci, dimpotrivă, presupune imbina- rea armonioasă a autonomiei fiecărei întreprinderi — prin lărgirea atribuțiilor și competențelor ce ii revin — cu conducerea unitară a întregii vieți economice și sociale pe baza planului național unic, care asigură valorificarea deplină a avantajelor orinduirii noastre socialiste, concentrarea tuturor resurselor materiale și umane ale țării intr-o direcție unică : a asigurării progresului economic mai rapid al patriei, în vederea ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Ce răspunderi revin organelor conducere colectivă din in-
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ITovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, a primit, marți, 19 septembrie, delegația de activiști politici a Armatei populare coreene, condusă de generalul de armată Să Ciăl, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului- Muncii din Coreea, șeful Direcției generale politice a Armatei populare coreene, care efectuează o vizită in. țara noastră.La primire au participat generalcolonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării naționale, general-maior Constantin Olteanu. șef de secție la C.C. al P.C.R.. general-locotenent Gheorghe Gomoiu. adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, generalii- maiori Ilie Ceaușescu și Victor Voi- chiță. secretari adjuncți ai Consiliului Politic Superior al Armatei.Au fost de față Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene in țara noastră, și locotenent-colonelul Pak Zi Săk. atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București.

Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc și cele mai cordiale urări din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene. Totodată, oaspetele a mulțumit șefului statului român pentru întrevederea acordată, pentru ospitalitatea cu care au fost înconjurați in timpul vizitei in România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a rugat să se transmită tovarășului Kim Ir Sen un călduros și prietenesc salut, im- preună cu cele mai bune urări.în cursul convorbirii au fost relevate cu deosebită satisfacție relațiile de strînsă și rodnică colaborare care s-au statornicit și se extind continuu intre țările, partidele și popoarele noastre, in spiritul șl pe baza importantelor înțelegeri și hotăriri stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. cu prilejul dialogului purtat la București și Phenian. S-a subliniat că aceste bune raporturi au stimulat dezvoltarea legăturilor dintre armatele Republicii Socialiste România și Republicii Populare S-a apreciat că

reene, care se înscrie in ansamblul acestor legături, contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la amplificarea conlucrării dintre armatele celor două țâri, la intărirea prieteniei frățești dintre militarii armatei române și ai armatei Republicii Populare Democrate Coreene.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat întregul sprijin al Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste Român a față de politica Partidului Muncii din Coreea și a Republicii Populare Democrate Coreene consacrată înfăptuirii aspirației naționale a poporului coreean — reunificarea pașnică, democratică și independentă a patriei.Au fost abordate, de asemenea, u- nele probleme actuale ale vieții internaționale. reliefindu-se necesitatea intensificării eforturilor pentru înfăptuirea unui sistem trainic de securitate pe continentul european și in lume, promovarea unor relații noi, democratice între state, realizarea unor pași concreți pe calea dezangajării militare și dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare, instaurarea unui climat de pace, cooperare și încredere între națiuni.întrevederea s-a desfășurat intr-o ambianță tovărășească, caldăprietenie.
|muncii se vor constitui afacerilor externe alTERMENELOR ? ca-
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Democrate Coreene, vizita delegației co
implică o atributelor Concret,

Alexandru ȘESAN 
director adjunct științific 
ol Institutului de finanțe, 
circulație monetară 
și prețurii sociale și fondul pentru participarea oamenilor muncii la beneficii. în afară de acestea. Întreprinderile își vor constitui

Thailandei
de

La Combinatul

din Tîrgu Mureș

i
TEMEIURILE TRAINICE

ALE MARII UNIRI
Rezultat al unui proces istoric obiectiv, al luptei 

de veacuri a poporului român pentru libertate și uni
tate naționalâ, „Unirea cea mare" de acum 60 de 
ani, prin care s-a încheiat procesul de făurire a sta
tului național unitar, s-a bizuit pe realitatea inexo
rabilă a dezvoltării poporului român, de-a lungul se
colelor, ca popor unitar, cu trăsături specifice, ce

i-au conferit individualitate distinctă în rîndul po
poarelor lumii.

între lianții acestei unități, la loc de frunte se în
scrie, alături de comunitatea de neam (aspect ce a 
format obiectul primului articol din acest ciclu), co
munitatea de limbă.

2. Aceeași limbă-vorbită
și înțeleasă de toți românii

de îngrășăminte chimice

Au intrat în exploatare 
două importante 

capacități de producție 
Telegrama adresată 

C.C. al P.C.R. 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

Caracterul unitar al limbii române este îndeobște recunoscut. Chiar dacă dialectologia și istoria limbii române au cercetat diferențierile ei dialectale, lingviștii afirmă, cu claritate, că româna constituie un domeniu lingvistic unitar, in care deosebirile de vorbire de la o zonă la alta sint prea puțin semnificative. O comparare a românei cu celelalte limbi romanice arată că, în timp ce italiana, france*za, spaniola cunosc diviziuni dialectale care fac ca un țăran italian din Calabria, de pildă, să se înțeleagă cu greu cu unul din Piemont sau din regiunea Veneției, româna este o limbă in care — vorbind fiecare in graiul său local — un maramureșean se înțelege cu un lo- brogean, un moldovean comunică fără nici un fel de greutate cu un bănățean. Pe de altă parte, chiar ■romanitatea românească, in toată extensiunea ei, prezintă trăsături fundamentale comune. Astfel, tot ceea ce deosebește limba română de limba latină, pe de o parte, și de Celelalte limbi romanice, pe de altă parte, se regăsește in toate dialectele românești. atit in cel daco-român. de la nordul Dunării, cit și in cele sud- dunărene : aromân, meglenoromân, istroromân. O dovadă a acestei unități a limbii este nic originar al Denumit român, pretutindeni unde rul limbii române aparține unei comunități de vorbitori ai limbii Romei ; de remarcat că latinescul romanus corespunde intru totul cuvîntului germanic walhos, care a trecut la slavi sub formele voloh. vlah și, de la ei, la greci și la

etno- numai

însuși numele et- poporului nostru.rumân, v(a)lah, se găsea, vorbito- era considerat a

maghiari, desemnind tot pe romani. Și străinii recunoșteau, așadar, unitatea de limbă a românilor.Această realitate caracteristică limbii românilor are profunde cauze istorice. Limba română s-a format, după cum se știe, prin contopirea fondului lingvistic geto-dacic in limba latină populară. Or, după cum au arătat cercetările lingvistice traco-dacice, nucultura materială, și spirituală a geto- dacilor era relativ unitară, ci și limba lor, și unii și alții folosind același tip de antroponime, toponime și etnonime.Pe această structură unitară, care devine și mai strinsă atunci cînd uniunile teritoriale ale societății geto- dacice se reunesc intr-un stat centralizat, se grefează latinitatea Romei. Așa cum a arătat încă Pârvan, transformarea Daciei în anul 106 e.n. in provincie romană, colonizarea ei masivă. antrenarea intensă a geto-daci- lor autohtoni la viața romană au conferit romanității nord-danubiene o perfectă unitate. Căci latina transplantată in Dacia- — limbă populară vorbită de o comunitate omogenă de țărani și de păstori — nu putea fi mult diferențiată, iar regiunile intens romanizate Transilvania. Banatul, Oltenia aveau directe legături cu Muntenia și cu Moldova și, mai ales, cu regiunea limitrofă a Dunării ; s-a constituit astfel o mare Dacie romană, în care se poate afirma, fără teama de a greși, că latina preluase unitatea lingvistică preromană.Această unitate de limbă a autoh- ■ tonilor a reușit să traverseze veacurile datorită mai multor factori. Fa- cilitind o permanentă circulație intre

regiunile Daciei post-romane, unitatea de limbă a fost, la rîndu-i, consolidată prin această neîntreruptă circulație. în adevăr, obstacolele geografice, munții înalți, rîurile și fluviile nu au împiedicat pe românii din diverse regiuni să comunice unii cu alții și să se întîlnească. Munții Car- pați nu au despărțit pe români, ci au format, în toate vremurile, șira spinării neamului nostru — spunea pe drept cuvînt Sextil Pușcariu. Cu turmele lor, păstorii transilvăneni coborau, pentru iernat, la șesurile din cîmpia Dunării și mulți se stabileau aici ; e firesc deci să găsim aici nume transilvane de familie ca Lupaș, Brîncuș, Aldea și multe altele. O a- semenea realitate implica și existența unei rețele de drumuri. Aceste drumuri străvechi, din vremea daco-ro- mană, erau știute numai de români, un argument peremptoriu fiind în acest sens faptul că românii au păstrat din latină pentru noțiunea „drum" nu cuvintele „appia" sau „via", ci 
„carraria" (cărare) și „callis" (cale), desemnind tocmai acele simple treceri ascunse de munte și de deal, străbătute de ei și pe care le cunoșteau cel mai bine.Credem că la păstrarea și întărirea unității de limbă a contribuit in bună măsură și organizarea feudală mai puțin rigidă in răsăritul Europei de- cit in Occident. în regiunile romani- românești, divizarea feudală a prea puțin marcată, tot astfel nu se Înregistrează nici castele,

La Combinatul de îngrășăminte chimice din Tîrgu Mureș au intrat în exploatare două noi și importante capacități — fabricile de amoniac și acid azotic nr. 4.în telegrama adresată, cu acest prilej, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nieolae Ceaușescu, se spune : înfăptuind indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat cu ocazia ultimei dumneavoastră vizite de lucru la Combinatul „Azomureș", din luna iunie a anului acestuia, organizația-de partid, toți oamenii muncii din combinat — români, maghiari și germani — se angajează să depună toate eforturile pentru a valorifica întregul potențial material și uman, spre a contribui la măreața operă de înflorire a patriei noastre socialiste.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, in cursul zilei de marți, pe Upadit Pachariyangkun, ministrul a- facerilor externe al Thailandei, care a făcut o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Au fost de față Owart Suthiwart- narueput, director general al Direcției afacerilor politice din M.A.E. al Thailandei, și Vaikundha Samrua- truamphol, ambasadorul acestei țări la București.Oaspetele a exprimat vii mulțumiri pentru primire, a evidențiat succesele obținute de poporul român în dezvoltarea multilaterală a țării și a dat o înaltă, apreciere politicii externe promovate de România, sub-

liniind în mod deosebit prețuirea de care se bucură în lume activitatea președintelui Republicii Socialiste România.în cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru cursul ascendent din ultimii ani al relațiilor româno-thailandeze, intensificarea schimburilor comerciale și a conlucrării in alte domenii de interes reciproc. S-a relevat că actuala vizită a ministrului afacerilor externe, semnarea acordului comercial deschid noi perspective lărgirii raporturilor dintre România și Thailanda, servesc intereselor popoarelor român și thailandez, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în probleme actuale ale vieții politice internaționale. în

acest context, s-a subliniat necesitatea extinderii conlucrării româno- thailandeze, in vederea făuririi unor, relații internaționale noi, bazate pe egalitate in drepturi, pe respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, pentru asigurarea păcii și înțelegerii între popoare, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative. a tuturor problemelor litigioase dintre state, pentru realizarea dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

cum
Prof. univ. dr.
Alexandru NICUI.ESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Cred că nici o te din țară nu se dă atît de mult netul și culorile lor ca orașul < aflat în vecinătatea biului. La simpla rostire a numelui lui, cei care au avut, ca șl cei care n-au avut prilejul să-l viziteze știu, deopotrivă, că acolo curg cascade somptuoase de pinzeturi și covoare multicolore cu o faimă bine consolidată între și peste hotarele tării.Tradiția țesutului industrial coboară aici pină în secolul XV, legiferată în bresle, iar din 1872 in „Asociația postăvarilor". Tot aici, în 1880 se chid porțile primei textile din. țară. Să uităm că sintem în din Mărginime, cu diția veche și reputată a

localita- : confun- cu foș- : textile- Cisnădie, Si-

des- școll nu zona tra-

păstoritului ; mari me de oi cu lină de calitate au dat înflorire țesutului manual, din care și astăzi Săliștea Sibiului, ihtr-o adevărată renaștere a genului, ivește
mici fabrici, comasate și apoi metamorfozate de-a lungul anilor pînă la ținuta lor modernă de astăzi, cînd, în afara atelierelor cooperatiste, Cis- nădia numără trei intre-

Șelimbăr care evocă victoria armatei lui Mihai Viteazul hotărîtoare pentru prima reunificare a celor trei provincii strămoșești, apoi o ia spre dreapta, paralel cu Valea
Tradiție, frumusețe, creație

Alexandru ANDRIȚOIUcapodopere ale covoa- relor românești, dovedind că meseriile străbune au rămas o brățară de aur și îmbogățind, cu măiestrie, unul din capitolele „Cîntării României".în prologul naționalizării din 1948, din fostele bresle s-au ales 102 de

prinderi textile, in frunte cu masiva „I.I.S. Textila", care acoperă 80 procente din producția de țesături a orașului, urmată de o filatură de bumbac și o mătăsărie.Din Sibiu, șoseaua frumos asfaltată ne duce pe lingă monumentul de la

Sadului, introducîndu-ne in vechiul oraș al Cisnă- diei (din secolul XI) pe lingă cetate. înainte de a se însura, flăcăii trebuiau să ducă din vale pînă sus, în cetate, un bolovan ce urma să fie folosit la lupta contra năvălitorilor. Jos, o biserică evan-

ghelică are faima fi fost dotată cu primul paratrăznet din țară.Iată întreprinderea textilă Cisnădie, total modernizată și cu unele aripi noi încă înfășurate în schele. în flancul ei, una din foarte- puținele clădiri vechi servește a- cum de dispensar. Aceeași geometrie standard a halelor, dar cu un aer mai aparte, mai familiar. Și același simț gospodăresc al ardelenilor cu care conducerea întreprinderii ne introduce sistematic în toate tainele producției și succeselor oamenilor rriuncii de aici, dar cu modestia proprie celor puși pe fapte mari.Lina este procurată întregime din
(Continuare 
în pag. a II-a)
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Nu glume, 
ci... legume

S-ar putea spune că lui Va
cile Roșu din satul Rlndunica, 
comuna Mihail Kogălniceanu 
județul Tulcea, i-a suris noro
cul. Acum, cind toamna începe 
să se numere nu numai bobocii, 
ci și legumele, in grădina gos
podarului tulcean s-au doborit 
citeva „recorduri" nemaicunos
cute prin împrejurimi. Mai iu
tii și intii, printre cartofii scoși 
din pămint, gospodarul a dat de 
unul dolofan cit un... bostan ! 
Pus pe cintar, cartoful cu pri
cina a indicat o greutate de fix 
un kilogram și jumătate. A ve
nit la rind un ardei gras. Chiar 
foarte gras, dar șl nefiresc de 
lung : aproape 20 centimetri ! 
Ca să nu se lase mai prejos, hop 
și-o ceapă, cit o căpățină 
varză !

Cine se înscrie la cuvînt 
alte recorduri și mai și ?

de

cu

I Din inimă, 
I multe 
I

I
cu înalt profesionalism 

Dan Costescu de la 
Panduri din București, 
competența și omenia 
a dat dovadă mediculI

I
I

mulțumiri!»
Soția muncitorului Tudor $er- 

bănică din comuna Poiana de 
Sus, județul Dîmbovița, a căzut 
grav bolnavi la pat. A fost con
sultată cu atenție și s-a hotărit 
o intervenție chirurgicală. In
tervenție dificilă, pe care a exe
cutat-o 
medicul 
spitalul

' t,Pentru 
de care ___ _________
Dan Costescu — ne scrie mun
citorul Tudor Șerbănică — 
fie-mi permis să-i aduc și prin 
intermediul ziarului, din inimă, 
cele mai călduroase mulțumiri 
din partea mea și a familiei 
mele, împreună cu urarea de 
multă sănătate și noi împliniri 
in nobila muncă de salvare a 
vieții oamenilor".

I Bărci...
I înecate
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Toată vara, mai multe bărci, 
unele dintre ele nou-nouțe, au 
servit pentru plimbări de agre
ment pe lacul parcului „Mihai 
Eminescu" din Botoșani. După 
trecerea verii, bărcile respective 
au fost, pur și simplu, scufun
date in apă. Văzindu-le, unii 
dintre localnici s-au gîndit că e 
vorba de vreun experiment teh
nic, menit să ducă la creșterea 
rezistenței bărcilor. Alții, mai 
hitri, și-au zis că, de vreme ce 
tot ne aflăm in plin sezon al 
preparării murăturilor, ar fi 
vorba de vreo născocire a edili
lor locali, care vor să pună pe 
piață in perioada următoare im 
noii sortiment de acrituri. Cum 
insă nici una dintre variante nu 
are sorți să fie aptă de omolo
gare, pină la urmă se pare că 
trebuie să mai intre șl altcineva 
la... apă.
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De-ale
călătorilor

Intr-una din serile trecute, 
corespondentul nostru voluntar 
Alexandru Herlău din Gura- 
honț, județul Arad, a intîlnit 
in gara din localitate un vagon 
care numai bun de călătorit nu 
era. Tocmai oprise in stație 
automotorul de pe ruta Arad— 
Brad. Unul din vagoanele-re- 
morcă (50—53—24—278843) avea 
nu mai puțin de... 6 geamuri 
sparte, călătorii stind zgribuliți și 
înfofoliți, care cu ce avea, din 
cauza curentului. Ba, colac peste 
pupăză, ca și cind cele 6 gea
muri n-ar fi fost de-ajuns, una 
din uși fusese scoasă din bala
male, pentru că era in pericol 
să se desprindă și să provoace 
vreun accident. Cum de i-au 
dat „bun de voiaj" unui aseme
nea vagon cei de la revizia 
C.F.R. din Arad ? Revizori care 
ar trebui ei înșiși.., revizuițl, 
pentru ca asemenea neglijențe 
să fie definitiv trecute pe 
moartă.
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Cu ochii
în patru

I Din buni-străbuni, zicala

I
I

i

Din bunl-străbuni, zicala „a 
fi cu ochii in patru" indeamnă 
la prudență, la atenție sporită. 
Zicală cu atit mai de luat a- 
minte, cind e vorba de construc
torii care lucrează pe schele. 
Două accidente petrecute in ul
tima vreme confirmă acest lu
cru.

...Pe un șantier al Întreprin
derii județene de construcții- 
montaj Buzău, zidarul Constan
tin Bălan a fost lovit de un pa
chet de plăci de beton 
autoclavizat balansat in 
macaralei.

...Pe un șantier din 
al Trustului de construcții Iași, 
Ion Trandafir a fost izbit de o 
grindă desprinsă din cirligul 
macaralei.

Deși au fost transportați de 
urgența la spitalele din locali
tățile respective, cei doi n-au 
mai putut fl salvați. Vn plus 
atenție nu strică niciodată ?

celular 
cirligul

Pașcani

de

Rubrică realizată de
Petre POPA

' cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de omAșa cum am mai arătat in cadrul acestei rubrici apărute în ziarul nostru de miercuri, 13 septembrie a.c., conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal acordă o atenție deosebită soluționării prompte și judicioase a scrisorilor oamenilor muncii, factor esențial al adincirii democrației socialiste, formă esențială a cunoașterii nemijlocite a realităților, a proble

melor care-1 frămintă pe oameni, expresie a dialogului amplu cu masele largi de cetățeni. Se arăta, de asemenea, că scrisorile trimise de oamenii muncii conducerii partidului — in cadrul cărora formulează propuneri și initiative de interes general, probleme personale, sesizind, totodată, stări de lucruri negative, contrare intereselor societății noastre — sint supuse unei ana
lize atente, minuțioase, urmate de măsuri practice, in conformitate cu legalitatea noastră socialistă, în spiritul grijii față de om. al principiilor eticii și echității socialiste.Ziarul nostru va aduce sistematic la cunoștința opiniei publice asemenea scrisori, precum și modul în care au fost soluționate. Publicăm în cele ce urmează citeva cazuri :

Relații contractuale directe 

intre producătorii de ciment 

si beneficiari
Vă rog să-mi permiteți, tovarășe președinte — arăta la începutul scrisorii sale Ernest Radulian, din cadrul Centralei cimentului București — o mică introducere spre a explica de ce mă adresez direct dumneavoastră. înainte de toate, pentru că am fost încurajat de repetatele referiri făcute de dumneavoastră în legătură cu necesitatea combaterii birocrației, ca importantă frină pe calea dinamizării unei economii in plin progres.în esență, autorul'scrisorii relata că prin forma actuală de repartizare a cimentului către beneficiari numai prin bazele județene de aprovizionare tehnico-materială se pierde mult timp, a crescut numărul hîrtiilor care implică întreprinderi, instituții, cadre de conducere, aducind pagube avutului obștesc. Pe de altă parte, bazelor de aprovizionare nu li s-au creat posibilități pentru rezolvarea unor cereri urgente, neprevăzute în plan, din care cauză delegați ai întreprinderilor respective sint nevoiți să se deplaseze la conducerile ministerelor in vederea obținerii aprobării a citorva tone de ciment, fapt ce duce la cheltuieli suplimentare și la întîrzieri în realizarea sarcinilor de plan. Totodată, autorul scrisorii menționa că au apărut transporturi de ciment neraționale, pe distanțe mai lungi decît cele prevăzute legal, iar cheltuielile efectuate în plus, trecute la capitolul rezerve de plan, nu sînt raportate. Așa s-a întîmplat, de exemplu. în cazul municipiului Bacău, care în loc să fie asigurat cu ciment de la Bicaz (86 km), i s-a dat repartiție pentru Aleșd (585 km).Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicat ca această scrisoare să fie a- nalizată de către Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și Ministerul Aprovizionării Tebnico-Mate- riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Din raportul de cercetare rezultă, între altele, că fundamentarea proiectului de balanță pentru ciment, a cărui aprobare intră în competența Consiliului de Miniștri, potrivit reglementărilor în vigoare, trebuie să se efectueze pe baza necesarului transmis de consumatori la coordonatorul de balanță (Centrala cimentului), precum și la Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Comitetul de.Stat al 'Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și
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Cind inspecția de definitivat 

se realizează la petrecere^
O sesizare trimisă din comuna Răsuceni-Cucuruzu. județul Ilfov, relata un fapt ieșit din comun, petrecut la școala generală din localitate, săvirșit de oameni a căror menire in societatea noastră este să educe, in spiritul cinstei, demnităj ții și al muncii, tînăra noastră generație. în primul rind — se relata in sesizare — că alegerea și numirea ca director al școlii a lui Ion Drăgan in toamna anului școlar 1977/1978 au
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Popasuri mureșene

în județul Mureș, cooperația de consum a dat in folosință in ultimii ani, citeva atrăgătoare unități turistice. Pe șoseaua 'internațională E15. la intersecția drumurilor Tg. Mureș — Brașov cu Sovata — Tirnăveni, în localitatea Bălăușeri, a fost construit hanul turistic „Dealul viilor". El este amplasat într-o pitorească zonă viticolă, pe malul Tima vei Mici. Unitatea oferă locuri in camere cu confort modern, precum și in căsuțe. Restaurantul unității servește un sortiment bogat de mincăruri tradiționale și cu specific local.La numai 7 (km de Tg. Mureș, pe șoseaua spre Brașov, se află hanul „Dealul Vațman" (48 locuri de cazare in camere elegante cu incălzire centrală, un restaurant și o braserie).O unitate turistică bine cunos

Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Centrala cimentului nu a utilizat insă, in procesul elaborării proiectului de balanță, documentațiile depuse de consumatori privind necesarul de aprovizionat. în timpul controlului, s-a stabilit ca Centrala cimentului să-și exercite atribuțftle prevăzute de lege cu privire la cunoașterea necesarului justificat de consumatori, element de bază pentru fundamentarea balanței și trecerea la contractarea producției.Rezultă, de asemenea, că în anul 1977 s-au efectuat modificări ale repartizării rezervei de plan pe producătorii de ciment, față de calculele de optimizare întocmite inițial. în vederea reducerii distanței medii de transport. Pe parcursul anului însă, unele suplimentări de repartiții din rezerva de plan, cum este cazul celei sesizate, s-au efectuat de către Centrala cimentului, pe distanțe mai lungi, fără avizul prealabil al MinisteruluiAprovizionării și care nu s-au raportat prin darea de seamă statistică. S-au luat măsuri ca Centrala cimentului să asigure intoate cazurile relații optimizate de transport și să includă in informările statistice întreaga cantitate de ciment livrată din sortimentele la care se efectuează calcule prealabile de optimizare.Raportul de cercetare precizează că din discuțiile purtate cu organele locale de partid din județele Ialomița și Dîmbovița, cu cadrele de conducere de la Centrala cimentului și alte întreprinderi și instituții interesate, a rezultat utilitatea generalizării relațiilor directe între producătorii de eiment și consumatori, pentru livrările în cantități va- gonabile, în toate județele, și, ca urmare, s-au supus spre aprobare următoarele : stabilirea de relații directe contractuale și de livrare a cimentului, in cantități vagonabile, de la producători la consumatori și pentru unitățile din județele Bis- trița-Năsăud. Botoșani. Covasna, Harghita. Ialomița, Sălaj, Teleorman, Tulcea și Vaslui. în care scop Ministerul Aprovizionării va propune modificarea reglementărilor legale în vigoare ; constituirea unor stocuri de intervenție la producători sau în bazele județene care au condiții de depozitare, pentru a- coperirea unor necesități neprevăzute.Semnatarul scrisorii s-a declarat satisfăcut de constatările și propunerile făcute.

fost total neindicate, datorită faptului că nu avea gradul definitiv in învățămînt, nu predase nici o oră la o școală de 8 ani. în al doilea rind, susținea autorul sesizării, numirea lui I. Drăgan ca director de școală este „un fapt mărunt pe lingă subiectul real al acestei sesizări". Astfel, el informează că întreaga școală — cadre didactice, personalul admi- nistrativ-gospodăresc, elevii — aștepta cu emoție inspecția de defini

cută și apreciată de vizitatori este hanul „Ursul-Negru" din Sovata-Sat. Hanul asigură condiții de găzduire . în orice anotimp al anului.în apropierea localității Răs- tolița, pe drumul național Tg. Mureș — Toplița. la km. 63, Cabana Găl&oaia oferă cazare și masă, intr-un decor natural in- cîntător. Pe același traseu, lingă localitatea Stînceni, se află Cabana Șoimilor situată la marginea unei păduri.în apropierea orașului Luduș, pe șoseaua Tg. Mureș — Cluj* Napoca, un popas plăcut îl asigură Cabana „Salcimul", iar la marginea orașului Tîrnăveni, pe șoseaua spre Mediaș, Cabana „Stejarul".în fotografie : Hanul „Dealul Vațman". 

tivat a directorului școlii. în fond, afirma autorul, toți doream să ne prezentăm cît mai bine. Directorul, personal, împreună cu directorul coordonator au plecat în mod special la București pentru a-I aduce pe tovarășul inspector Laurențiu Girbă, delegat pentru efectuarea inspecției.Din cele relatate în scrisoare rezultă că toată lumea avea emoții, în afara celui ce urma să fie inspectat. De ce ? Aflăm din răspunsul Comitetului județean Ilfov al P.C.R. Verificările au scos la iveală, se a- firmă in răspuns, că in ziua respectivă inspectorul școlar Laurențiu Girbă s-a deplasat în localitatea Cucuruzu penttu efectuarea inspecției de definitivare în învăță- mint a prof. Ton Drăgan. Dar, in loc să ajungă la școală, unde erau așteptați, s-au dus cu toții acasă la un cetățean și au petrecut pînă seara tirziu. Ca urmare, inspecția școlară n-a mai avut loc. Urmează faza a doua a problemei. La insistențele tov. L. Girbă, in altă zi s-a prezentat pentru efectuarea inspecției tov. Mircea Trifu, inspector școlar pentru specialitatea . matematică. Acesta a asistat numai la două ore de matematică, nu a verificat nivelul de cunoștințe al elevilor, nu a dat lucrări de control, nu a urmărit în profunzime activitatea de îndrumare și control a directorului, nu a constatat slaba preocupare a acestuia pentru asigurarea bazei mate-
în loc să aefjoneze pentru 

reojizarea planuțuj, au mășjujț 

datele economice
Mai mulți muncitori de la Fabrica de mobilă Codlea, din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului Brașov, au adresat conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, o sesizare in care arătau că, de la o vreme, conducerea unității raportează ca fiind realizată o producție care în realitate nu este terminată în luna respectivă, precizând că la numeroase garnituri de mobilă se mai lucrează și in perioada 1—20 a lunii următoare.Autorii scrisorii subliniau că au mai sesizat această situație, dar cercetările s-au făcut superficial ; ca urmare, în loc să se acționeze pentru realizarea la timp a planului, se măsluiesc în continuare datele.Din controlul efectuat de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale împreună cu Comitetul județean Brașov al P.C.R. și specialiști din direcțiile centrală și județeană de statistică, a rezultat că cele sesizate in scrisoare sint reale. Așa, dp exemplu, din producția de mobilă raportată ca realizată in luna iulie a.c., produse reprezentind 34.1 la sută1 nu îndeplineau condițiile prevăzute de normele metodologice in vigoare pentru a fi ^raportate ca producție finită la sfigșitul lunii. Din aceasta, o producție de 4 229 mii lei se găsea la data de 4 august 1978 in lucru, sub formă de subansamble ; restul producției, în valoare de 1 577 mii Iei, se afla sub formă de piese componente terminate, din care insă nu se puteau constitui garnituri.în răspuns se subliniază că raportarea fictivă, nereală a producției de mobilă finită a influențat asupra gradului de îndeplinire a planului producției valorice. Se precizează apoi că, în timpul controlului, pentru încălcarea prevederilor
(Urmare din pag. I)mai cu seamă, din zonă, C.A.P.-urile și D.C.A.-ul fiind furnizorii masivi și punctuali. Și coloranții, cîndva preponderent din import, sînt în măsură covîrșitoare fabricați a* cum în țară la „Colo- rom“*Codlea, deci din vecinătate, cum s-ar zice. Tot Codlea, zic eu, oferă indirect, din florăriile ei, alături de luncile șl grădinile patriei, modele pentru covoare, ca frumusețea naturii românești să strălucească în căminele din diferite țări ale lumii ; dacă însă partenerii din țările respective vor covoare cu anumite modele proprii artei lor, întreprinderea le execută cu atita dexteritate incit nici nu par că sint țesute in altă țară.Aici meseria postăvarilor este lăsată moștenire din tată in fiu. Sint muncitori cu mai multe generații în aceeași branșă, o parte din cei vîrstnici cunoscind condițiile capitaliste de muncă și participind la actul naționalizării — români, germani, maghiari, cu toții, împreună, în numele aceluiași ideal comunist. Așa cum sint, de pildă, Ion Lupu, Felmery Denes sau Gustav Teiss. 

rial-didactice a școlii. Inspecția e- fectuată a fost astfel superficială și, cu toate că in școală sînt multe nereguli legate de conducerea procesului instructiv-educativ, i s-a acordat lui Ion Drăgan calificativul „foarte bine". Menționăm, se subliniază in răspuns, că și celelalte aspecte semnalate în scrisoare sint reale ; absențele lui I. Drăgan și ale profesoarei Maria Cudelcă de la școală, organizarea banchetului e- levilor clasei a VIII-a de către profesorul diriginte Petre Ungurea- nu, neparcurgerea ritmică a lecțiilor la matematică etc.în încheierea răspunsului Comitetului județean Ilfov al P.C.R sint redate. măsurile adoptate.: organizația de bază din cadrul inspectoratului școlar, analizind a- baterile celor doi inspectori, i-a sancționat potrivit vinovăției fiecăruia. începînd de la 1 septembrie a.c.L. Girbă a fost eliberat din funcția de inspector școlar ; a fost anulat, de asemenea, procesul verbal de inspecție făcut lui Ion Drăgan și s-a hotărit eliberarea lui din funcția de director și sancționarea sa cu avertisment ; a fost sancționat, de asemenea, cu avertisment prof. Petre Ungureanu, dirigintele clasei a VIII-a.Sint oare de tolerat aceste abateri grosolane de la normele legale ale societății noastre ? — se întreba autorul scrisorii. Iată că nu.

legale privind raportarea realizării indicatorilor de plan s-au luat următoarele măsuri: schimbarea șefului secției mobilă Codlea și sancționarea unor cadre de răspundere de la Combinatul de prelucra; re a lemnului Brașov ; s-au aplicat amenzi la cinci cadre cu funcții de conducere, iar trei tovarăși, printre care și directorul fabricii, au fost sancționați cu avertisment.în încheierea raportului de cercetare se subliniază că s-au adoptat următoarele măsuri : perfecționarea sistemului de urmărire pe flux a procesului de producție și de raportare a realizării produselor ; asigurarea unei aprovizionări care să permită realizarea în mod ritmic a planului de producție și de livrare ; prin unele reorganizări ale spațiilor existențe s-au asigurat condiții pentru depozitarea și pregătirea expedierii mobilei ; pentru asigurarea aplicării corecte a metodologiei de raportare, birourile plan și producție din cadrul C.P.L. Brașov vor acorda asistență de specialitate la încheierea situațiilor lunare, preci- zîndu-se, totodată, răspunderile ce revin în acest sens factorilor de conducere și execuție din cadrul fabricii ; prelucrarea deficiențelor constatate la Fabrica de mobilă Codlea intr-o ședință, cu activul din economia județului Brașov, precum și in cadrul consiliului oamenilor muncii al Centralei de prelucrare a lemnului București și a celui de la Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov.Măsurile stabilite au fost dezbătute în ședința comună a comitetului de partid, consiliului oamenilor muncii și comitetului sindicatului de la Fabrica de mobilă Codlea.
Neculal ROSCA

Din faptele lor se desprinde lupta întregului colectiv pentru modernizare și progres țehnic. Istoria desigur e lungă și complicată pînă ce s-a ajuns ca fostele războaie de țesut cumpărate pe valută să fie înlocuite cu războaie românești fabricate la „Balanța“-Sibiu,

împreună cu Eugenia Leonhard, președinta consiliului oamenilor muncii a acestei vetre industriale, unde femeile reprezintă două treimi din colectiv. Ea mă însoțește pas cu pas prin toate halele cunoscând pe de rost uzina. Ne îndreptăm spre cel mai ispititor sector, — covoarele.
Tradiție, frumusețe, 

creație

dar cu piese turnate aici, în întreprindere. La fel, piesele de întreținere, înainte bătute pe nicovală, sint azi fabricate în condiții tehnologice moderne, în ateliere de au- toutilare. De aici afluența de invenții și inovații. Comitetul sindicatului are un registru cu tezaurul gîndirii tehnice din întreprindere, în fond o adevărată carte de aur. Toate acestea și multe altele sînt zestrea pe care gîndirea tehnică creatoare a întreprinderii o aduce Festivalului national „Cintarea României".Panoramăm succesele de la „Textila“-Cisnădi2,

Pe suportul de la ferăs- truica portarului, cârti poștale ilustrate sosesc de la cei plecați la odihnă. Citesc citeva rînduri : „Un salut colegial vă trimite, cu drag, de la marea albastră, al vostru coleg de muncă, Hans. P. S. Aici e foarte cald și foarte frumos"....Sintem în secția de stofe. Fire roșii, negre, gri fug spre războaie. Maeștrii călăuzesc pașii tinerilor pregătiți în cele patru forme de învăță; mint existente pe lîngă întreprindere : un liceu industrial cu 377 elevi, o școală profesională cu 681 elevi, o școală de

Din peisajul urbanistic ol municipiului Pitești

SUCURILE DE FRUCTE - 
ÎNTRE OFERTA REALĂ

Șl CERINȚELE CONSUMATORILOR
dinȘi

Ne aflăm la un chioșc de răcoritoare. Cerem un suc de fructe. Vin- zătoarea, amabilă, ne întreabă care anume dorim : un suc din cel acrișor de vișine, din cel dulce ți parfumat de caise sau cu miros pătrunzător de brad, de soc, de mentă, Ori de coreandru. Văzînd că nici unul nu ne ispitește, ne oferă un pahar din altă „familie" de sucuri și anume din fructe de pădure — zmeură, afine, mure. Greu să te decizi, cînd ai de ales din atitea feluri de băuturi răcoritoare, toate avînd ca materie primă roadele livezilor și poienilor, ale viilor și pădurilor noastre.Unde ? Cum ? Cînd ? Parcă ne și vedem asaltați de întrebări. Episodul de mai sus, deși ar putea fi real, este, deocamdată, imaginar. Parcă tocmai pentru a-i feri pe cumpărător de „încurcături", comerțul nu-i oferă decît... 3—4 feluri de băuturi răcoritoare, fabricate, 'de regulă, pe baza u- nor concentrate aduse din import și dizolvate în apă autohtonă. Să fie limpede: nu avem nimic împotriva unor băuturi cunoscute și apreciate de public, cum este Pepsi-Cola. De ce Insă, alături de ele, nu se găsesc, cum ar fi normal, băuturile realizate din atît de bogatele resurse interne ? De ce gusturile și aromele fructelor și plantelor noastre nu se regăsesc și în „buchetul" băuturilor răcoritoare ? Sînt întrebări pe care le-am auzit a- desea în pavilionul produselor alimentare de la recentul tîrg de mostre, sînt întrebări pe care le-am adresat și noi cu prilejul încheierii contractelor pe 1979. Iată ce ne-a precizat tovarășul Nicolae Blăjan. director general-adjunct in Ministerul Comerțului Interior :— Producția de sucuri rămîne încă sub nivelul cerințelor, atît cantitativ, cit mai ales din punctul al diversității. Sint județe Neamț, Cluj, Constanța și în care întreprinderile aduc băuturi răcoritoare părți, practică costisitoare ___________din transport se face cu sticle goale). O anomalie este și faptul că fabricarea 'acestor băuturi se bazează, în cea mai mare parte, pe concentrate aduse din import. în timp ce industria alimentară nu folosește ce avem noi — mere, struguri, caise, coacăze, zmeură, căpșuni, soc, coreandru, brad — ca să amintesc doar citeva materii prime pentru fabricarea de băuturi care să rivalizeze cu cele din import și chiar să le întreacă în calitate, gust și conținut nutritiv.Interlocutorul își sprijină afirma

• De ce din „buchetul" 
băuturilor răcoritoare lip
sesc aromele livezilor, gră
dinilor și pădurilor noastre ?
• O „dificultate" pe care 

cumpărătorii și-o doresc: 
aceea de a alege • Omo
logarea — o adevărată

„cursă cu obstacole".

de vedere ca Bacău, Mehedinți, comerciale din alte (jumătate

maiștri cu 50 elevi șl cursurile serale. Deci peste 1 200 de elevi in fiecare promoție de cursanți.Cartea de vizită a co- voarelor cisnădiene ne-o oferă o mică expoziție unde emoționează o mare frescă ce-1 înfățișează pe secretarul general al partidului domlnind fundalul cu scene istorice din trecutul neamului. A fost creată în cinstea a- niversării a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Atrage atenția și galeria de covoare prinse în rame rotunde, ce se deschid ca un album imens și în care predomină motivele artei noastre naționale. Alte albume mici oferă gama de culori, cu cele peste 200 de nuanțe greu de sesizat la o simplă privire.Mi-este plin carnetul de date, de oameni, de fapte și am să revin la Cisnădia textilă. Din marea ei capacitate creatoare am ales aici, ca pe o micromonografie, numai liniile de destin general al întreprinderii, tocmai fiindcă acum, in anul in care am sărbătorit trei decenii de la naționalizare, acest destin capătă forța unui simbol. Destin, de altfel, multiplicat în toate întreprinderile patriei noastre socialiste. 

țiile pe argumente : oferta, făcu*-* comerțului pentru anul viitor este o, 279 milioane litri de băuturi răcoritoare, din care numai 91 de milioane litri (doar o treime I) pe bază de materii prime indigene. Era de presupus ca trecerea, de un an de zile, a unităților de profil din industria locală în rîndul întreprinderilor republicane, să marcheze un progres vizibil și în ce privește introducerea sortimentelor noi, organizarea mai eficientă a producției de răcoritoare. Or, revirimentul continuă să intirzie. „Vedete" au rămas tot bătrînele Pepsi-Cola, Quick-Cola și Ci-Co... Nu se află printre sortimentele oferite spre contractare pe 1979 nici măcar cele 6 produse noi expuse la recentul tîrg de mostre : „Flores" și „Vitîs" (din struguri), „Migdal" (din sîmbu- rele cu același nume), „Mentola" (din planta binecunoscută), „Caro" (din morcovi), „Codruț" (din brad).La Centrala legumelor și fructelor, tovarășul inginer Ion Moldovan ne asigură că atît in centrală, cît și în institutul de cercetări al a- cesteia există preocupări în direcția punerii în valoare a materiilor prime furnizate de livezile, viile și pădurile noastre. Dovadă — cele 6 produse omologate. De ce nu sînt finalizate însă aceste cercetări ? Mergem mai departe pe firul explicațiilor șl descoperim că drumul unui produs nou este o redutabilă cursă cu obstacole : documentația, întocmită în nu mai puțin de 12 exemplare, se trimite la numeroase foruri centrale, pentru a-și da avizul, fără de care „actul de naștere" al noului produs nu poate fi întocmit. Apoi, trebuie așteptată părerea comisiei de omologare, care nu se întrunește decît după ce toți membrii săi l-au degustat. Apoi, îl mai degustă o dată, dar nu fiecare separat, in biroul său, ci în „plen" ; după care cei de față mai deliberează, mai discută și — in sfirșit — pronunță verdictul. (De r< ținut că unitatea care propune un produs spre omologare are obligația să-1 testeze cu ajutorul consumatorilor, iar procesul-verbal de testare să-l atașeze printre alte acte care alcătuiesc-destul de voluminoasa documentație : dar comisia nu ține totdeauna seama de rezultatele testului 1). Toate aceste operațiuni, comprimate aici in citeva rînduri, durează, din păcate, luni de zile. Dăm doar un exemplu : cînd citiți aceste rînduri, produsul „Flores", omologat in 1977, reomoiogat in 1978 nu are prețul fixat pentru a putea ajunge in comerț. De altfel, toate cele șase băuturi răcoritoare expuse la Tirgul de mostre se află în aceeași situație : nu au preț.Fără îndoială, este o mare răspundere să dai cale liberă unui produs alimentar destinat consumului populației. Dar aceasta nu justifică cu nimic inerția, existența acestui labirint atît de întortocheat și birocratic. Este clar că forurile in drept au datoria să descîlcească ghemul și să instituie un control direct și eficace asupra produselor noi, care să determine asimilarea și introducerea lor rapidă în producție. La rîndul său, Comitetul de Stat pentru Prețuri este chemat să analizeze posibilitatea ca și fructele de pădure să figureze printre materiile prime ale băuturilor răcoritoare ; in prezent, „din motive de preț", ele nu figurează în nomenclator.Firește, din discuțiile avute au rezultat și unele măsuri ce vor avea efecte pozitive asupra producției acestor băuturi : la Brașov s-a creat și se dezvoltă o stație pilot pentru realizarea unor concentrate de fructe ; alte două stații se vor înființa la Băiculești, județul Argeș, în scopul valorificării fructelor de arbuști (coacăzul negru și roșu) și in Capitală, iar la Tg. Secuiesc — o secție de concentrate din fructe de pădure. Vor fi asigurate, deci, condiții pentru ca sucurile pe bază de materie primă indigenă să intre în ebuipetiție cu cele realizate din concentrate importate. Au demarat și formalitățile pentru ca sucuri valoroase ca „Montana" (de brad) realizat la Tg. Mureș și „Șocata" (de soc) fabricat la Tg. Jiu, precum .și altele avînd la bază ape minerale, care se vind pe plan local, să aibă preț republican și să poată fi introduse și in alte localități. De aici, cerința ca factorii învestiți .cu atribuții șl răspunderi în acest sector să ia măsuri energice pentru netezirea drumului produselor noi, incit aprovizionarea pieței cu băuturi răcoritoare să satisfacă cît mai bine exigențele publicului consumator.
Rodica SERBAM



SCÎNTEIA — miercuri 20 septembrie 1978 PAGINA 3

FURNIZORII UTILAJELOR
SUBSCRIU LA DECIZIA 

DEVANSĂRII TERMENELOR ?
Combinatul chimic din Făgăraș se Înscrie printre unitățile industriale din județul Brasov cu cel mai important volum de investiții in actualul cincinal. Printre obiectivele prevăzute să fie puse in funcțiune in perioada următoare, primul loc il ocupă grupul azot — capacitate pe seama căreia va fi dublată producția actuală de îngrășăminte chimice. în ce ritm se desfășoară activitatea pe acest șantier, care este stadiul realizării lucrărilor și in ce mod acționează mon- torul și beneficiarul in vederea menținerii unui ritm susținut de lucru in această perioadă hotăritoare pentru realizarea obiectivelor ?— Cu prilejul vizitei de lucru efectuate în septembrie anul trecui de tovarășul Nieolae Ceaușescu in unitatea noastră — ne-a spus ing. Teodor Șuteu. directorul combinatului — ne-aui angajat să punem in funcțiune inainte de termen unele dintre noile capacități, printre care și grupul azot. Măsurile luate în a- cest scop și, îndeosebi, preluarea în execuție cu forțe proprii a unui însemnat volum de lucrări de montaj — la care participă circa 250 de muncitori șl cadre tehnice din combinat — ne-au creat posibilitatea să rccelerăm ritmul de lucru, atit pe șantierul grupului azot, cit și la alte obiective. Ca urmare, instalația de mase plastice a fost terminată cu două luni mai devreme, iar la alte obiective, printre care instalația de amoniac, sarcinile de plan la zi sint substanțial depășite.Pe șantier se muncește In ritm intens ; impresionează climatul de ordine și disciplină care domnește la fiecare punct de lucru. Lingă una din noile instalații i-am Intîlnit, discutind cu aprindere, pe ing. loan Mandea, șeful serviciului de investiții al combinatului, și ing. Cristea Sfredel, șeful lotului T.M.U.C. București. Subiectul ?— Tocmai diul in care a stabili un țiune pentru tombrie, perioadă pe care o considerăm hotăritoare pentru reușita eforturilor noastre, ne pune in temă tovarășul Cristea Sfredel. Angajamentul constructorilor de la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca constituie și pentru noi un mobilizator îndemn in muncă. împreună cu întregul colectiv am dezbătut scrisoarea publicată în „Scînteia" și am ho- tărît să acționăm la nivelul maxim al posibilităților de care dispunem.Consemnăm cîteva din prevederile acestui program care stabilește direcțiile principale de acțiune din a* ceastă lună și din perioada următoare : montajul conductelor va fi încheiat pină la 19 octombrie ; ritmul de montare a turbocompresoarelor si, in primul rind, a turbocompresorului

analizam din nou sta- se află lucrările, pentru amplu program de ac- luniîe Septembrie și oc-

Miinl îndeminatice la întreprinderea „Electrocontact'* din Botoșani S. Cristian
(Urmare din pag. I)treprinderi pentru Înfăptuirea în bune condiții a autogestiunii economico- financiare ? întărirea autogestiunii economico-financiare a întreprinderilor este asigurată prin acordarea de largi atribuții consiliilor oamenilor muncii in elaborarea planurilor proprii de dezvoltare economico-so- cială și a bugetelor de venituri și cheltuieli. Aceasta impune, totodată, creșterea răspunderii organelor de conducere colectivă pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești care le-au fost încredințate spre administrare. Mijlocul principal prin care întreprinderile Iși realizează atribuțiile conferite de lege, în cadrul autogestiunii economico-financiare, il reprezintă bugetul de venituri și cheltuieli — instrument de bază a! conducerii și planificării activității financiare și al asi gurării unei inalte eficiente in condițiile echilibrului financiar. întocmind și aprobi nd acest buget, organele de conducere colectivă din întreprinderi răspund de dimensionarea judicioasă a veniturilor și cheltuielilor, a rezultatelor financiare, a celorlalți indicatori de eficiență, a fondurilor proprii ale Întreprinderii, a creditelor bancare, a vărsămintelor la bugetul de stat și altele. Nu este însă vorba numai de planificare, ci și de organizarea activității întreprinderii pentru a se asigura toate condițiile necesare realizării exemplare a indicatorilor de plan, respectării riguroase a disciplinei financiare. Toate prevederile bugetului de venituri și cheltuieli trebuie urmărite sistematic, punct cu punct, pe parcursul desfășurării activității economico-financiare. De altfel, potrivit legii, organele de conducere colectivă sint obligate să prezinte in fața adunărilor generale ale oamenilor muncii situația realizării indicatorilor economico-financiari planificați și măsurile ce au fost adoptate in vederea îndeplinirii lor.Creșterea atribuțiilor și răspunderilor colectivelor de întreprinderi in conducerea propriei lor activități e- conomico-financiare nu diminuează insă rolul centralelor, care asigură, și de acum inainte, conducerea, Îndrumarea și controlul activității întreprinderilor care o compun. Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice 

de aer, în vederea începerii suflării tuturor conductelor tehnologice, va fi intensificat ; utilitățile — apă, abur, energie electrică — care condiționează începerea probelor vor fi finalizate in cel mai scurt timp.în discuțiile cu numeroși munci
Pe șantierul 

noilor capacități 
de la Combinatul 
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economico-financiară

tuturor finan-

Recoltarea porumbului pe terenurile I AS. Urziceni, județul inov

LA CULESUL PORUMBULUI
umăr la umăr,

cțrganizat, in flux continuu, ceea ne ajută să eliminăm timpii morți. Ne-am propus ca, pină la sfirșitul lunii septembrie, să executăm toate sudurile la conducte și utilaje in aer liber".Puncte de vedere similare au fost exprimate și de alți muncitori. Ele reflectă clar hotărirea constructorilor, mdntorilor și a beneficiarului de a munci cu tenacitate, zi de zi, in a- ceastă lună și in lunile următoare, pentru a mări avansul actual, in așa fel incit grupul azot să fie introdus in circuitul productiv mai devreme decit este prevăzut. Pentru ca această hotărire să capete certitudinea faptei, este necesar însă ca furnizorii de utilaje și de materiale de construcții, care mai înregistrează restanțe in livrări către șantierul combinatului din Făgăraș, să dovedească receptivitate și solicitudine față de cererile constructorilor și montorilor. Concret, este vorba de :A întreprinderea mecanică din Mediaș, care nu a livrat pină acum nici unul din cele 230 de arzătoare contractate. Conducerea întreprinderii furnizoare trebuie să înțeleagă clar că de livrarea acestora depinde, in bună măsură, ca traseele tehnologice să poată fi închise pină ia 15 octombrie, in vederea începerii spălării mecanice, ca și a uscării zidăriei refractare la cazanul auxiliar și reformerul. primar care condiționează probele.• întreprinderea de ventilatoare și uzina „Vulcan" din București, care trebuie să livreze neintirziat ventilatoarele și, respectiv, filtrele restante.• întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște, care, așa cum a dovedit și pină acum înțelegere față de solicitările tovarășilor de la Făgăraș, trebuie să livreze cit mai repede 400 ventile cu dimensiuni de 15—25 mm, necesare pentru executarea în ritm susținut a lucrărilor de montaj.Furnizorii amintiți trebuie să înțeleagă cu toată claritatea că de ei depinde acum în bună măsură ca instalația de amoniac să intre in funcțiune în avans, ceea ce ar însemna o importantă cantitate de îngrășăminte chimice in plus pentru economia națională. Iată deci rațiunea profundă care impune ca furnizorii de utilaje și materiale să acționeze cu întreaga responsabilitate pentru a grăbi executarea și expedierea utilajelor și materialelor destinate șantierului din Făgăraș.
Nieolae MOCANUcorespondentul Sc.nteii' 

unitatea de produs, sporirea valorii producției nete, a beneficiului și rentabilității întreprinderilor, asigurind condițiile materiale pentru întărirea autogestiunii economico-financiare.Corespunzător . atribuțiilor și răspunderilor sporite conferite de lege in elaborarea planului propriu, organele colective de conducere și colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi au datoria să acționeze ferm pentru pregătirea temeinică a condițiilor îndeplinirii indicatorilor de plan pe anii 197» și 1980. Referitor la planurile' pe anii următori, este deosebit de important ca sarcinile de 

plan, îndeosebi cele care privesc laturile calitative, de eficiență — și, deci, solicită afirmarea puternică a spiritului gospodăresc al colectivului — să fie defalcate, precizate la nivel de secție, atelier și formație de lucru. Fiecare om al muncii trebuie să cunoască care este contribuția pe care societatea noastră i-o cere să o aducă personal, sau împreună cu tovarășii săi de muncă, la sporirea valorii nou create, să știe precis de ce avantaje va beneficia, atit el, cit și întregul colectiv, dacă va munci mai bine, mai spornic, mai eficient. în acest context, pentru a se obține rezultate cit mai bune, a devenit necesar să se defalce și să se țină evidența valorii producției nete, a costurilor de producție pe secții, faze tehnologice sau pe produse. Experiența a numeroase întreprinderi, cum sint Combinatul de articole tehnice de cauciuc din Pitești și „Metrorn" din Brașov, demonstrează că această operațiune, bine organizată, se dovedește a fi extrem de utilă, justificind eforturile, intruclt stimulează și dezvoltă atitudinea de bun gospodar a tuturor membrilor colectivului, întărește răspunderea fiecăruia și a tuturor pentru valorificarea superioară a resurselor pe care le administrează, pentru ridicarea, pe a-

toti locuitorii satelor!
9

In unitățile agricole din județele situate in sudul țării sc lucrează intens la recoltarea porumbului. Potrivit datelor centralizate Ia Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină ieri, 19 septembrie, a fost strînsă recolta de pe o suprafață de 37 080 hectare in întreprinderile agricole de stat și 38 000 hectare în cooperativele agricole. Lucrările sint mai avansate in ju-
dețcle Dolj, Olt, Teleorman, Ialomița și Constanța.întrucât pe mari suprafețe porumbul s-a copt, trebuie să fie grăbite lucrările de recoltare. în acest scop este necesar să fie folosite din plin toate mijloacele mecanice, să lucreze, umăr la umăr, toți locuitorii satelor. Din controalele efectuate de ministerul de resort intr-un șir de

unități agricole a rezultat că, pină acum, mij- 1 toacele mecanice nu au fost folosite decit intr-o măsură redusă. De asemenea, există decalaje intre cantitățile recoltate și cele transportate la bazele de recepție.
tort pe șantier, ne-am convins o dată în plus de hotărirea oamenilor de a acționa, in luna septembrie, la nivelul maxim al posibilităților de care dispun. Iată consemnate, succint, cîteva opinii ale celor cu care am stat de vorbă :loan Rohat, șeful formației de lăcătuși ai beneficiarului, care lucrează la montarea turbocompresoarelor : „Avem condiții ca in luna noiembrie să pornim primul iurbocompresor — cel de aer. Odată cu aceasta, se va putea trece la efectuarea probelor tehnologice la instalația de amoniac. Formația noastră lucrează pe întreaga durată a zilei-Iumină. Sîntem ho- tărlți să facem tot ce ne stă in putință pentru a realiza aceste lucrări intr-un termen cit mai scurt. De aceea, solicităm din partea furnizorului de utilaje — întreprinderea de mașini grele din București — să ne asigure neintîrziai asistența tehnică de specialitate, așa cum conducerea întreprinderii s-a angajat să o facă".Vasile Pușcă, șef de formație de montaj : „Ne-am propus ca in luna septembrie să încheiem montajul conductelor și utilajelor, inclusiv al coloanelor din zona nr. 7 pentru a le preda la izolare. Și vom reuși. Așteptăm ca tovarășii de la Grupul de șantiere al T.M.U.C. Tg. Mureș să ne livreze ultimele prefabricate metalice pentru conducte. Și aceasta chiar în următoarele zile".Wilhelm Martini, sudor : „Folosim timpul prielnic la maximum î.wrîm 

ce le revin, centralele vor constitui fondul pentru finanțarea investițiilor privind întreprinderile noi (inclusiv construcția de locuințe și alte investiții cu caracter social la aceste unități), precum și pentru dezvoltările importante la întreprinderile componente existente, fondul de rezervă pentru mijloace circulante, precum și alte fonduri prevăzute de lege.Ce sarcini de stringentă actualitate revin colectivelor de oameni ai muncii in legătură cu aplicarea in practică a principiului autogestiunii eeo- nomico-financiare ? Trecerea încă din luna iulie la aplicarea indicato-

rului valoarea producției nete, la accentuarea autoconducerii și autogestiunii economico-financiare constituie un puternic stimulent in vederea ridicării pe o treaptă superioară a eficienței economice in toate întreprinderile, secțiile și atelierele. Pentru acest an, înfăptuirea efectivă, reală a autogestiunii economico-financiare de către fiecare intreprindere implică realizarea exemplară a indicatorilor economici și ...........ciari planificați. In acest sens, intr-o serie de unități economice, prioritară este recuperarea răminerilor in urmă la producția fizică, care se repercutează asupra valorii producției nete și a beneficiilor. Preocupările pentru mai buna gospodărire a întreprinderilor trebuie să vizeze, deopotrivă, utilizarea corespunzătoare a capacităților și spațiilor de producție, încadrarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie în normele stabilite și chiar reducerea lor sub aceste norme, folosirea mai bună a timpului de lucru, creșterea productivității muncii pe ansamblul unității și la fiecare loc de muncă. Acestea sint de altfel căile principale menite să determine, in uitimă instanță, reducerea cheltuielilor de producție și de circulație pe

Cum se desfășoară culesul și transportul porumbului ? Iată tema raidului nostru întreprins in unități agricole din județele Olt și Ilfov.
ilfov: Timpul presează,Culesul porumbului a început și se desfășoară din plin atit in întreprinderile agricole de stat, cit și in cooperativele agricole din județul Olt. Pentru ca întreaga recoltă să fie strînsă repede și pusă la adăpost, spre a se evita pierderile, la dispoziția unităților agricole din județ se află 452 combine, precum și numeroase mijloace de transport. La direcția agricolă județeană se apreciază că, prin buna folosire a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, se poate asigufa un ritm zilnic la recoltat de 600 hectare in I.A.S. și 2 830 hectare în cooperativele agricole. Pe această bază, culesul porumbului se va încheia pe toate cele aproape 120 000 hectare cultivate in unitățile agricole din județul Olt in 32—35 zile. Cum a demarat recoltarea porumbului ? La această întrebare ne-a răspuns tovarășul ing. Vasile Ciuciu, directorul direcției agricole județene.— Tn endrlll fiecărei unități agriCO- 

și rentabili-ceastă bază, a eficienței tații întreprinderii.în aceeași ordine de idei, este o- portun ca in întreprinderi să se acționeze cu perseverență și înaltă responsabilitate pehtru elaborarea și fundamentarea corespunzătoare a programelor speciale de reducere a cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a cheltuielilor materiale, stabi- lindu-se sarcini concrete pe secții și ateliere. Este deosebit de important ca la această acțiune să aducă o contribuție cit mai mare consiliile de control muncitoresc și comisiile’ pe domenii, specialiștii, întreg personalul muncitor, pentru a se evidenția și cuprinde în plan toate rezervele reale existente și cele care trebuie puse in valoare în perspectivă, spre a fi create toate condițiile necesare înfăptuirii riguroase a sarcinilor înscrise în plan și in bugetul de venituri și cheltuieli, asigurării echilibrului financiar al întreprinderii.Accentuarea autoconducerii muncitorești, in cadrul căreia se îmbină răspunderea cu cointeresarea mai directă a oamenilor muncii pentru obținerea cu mijloacele materiale și financiare existente a unei eficiente maxime, a unei valori nou create cit mai mari, implică cunoașterea de către fiecare muncitor, tehnician, inginer și economist a exigentelor autogestiunii economico-financiare. în a- ceastă privință, un rol important revine organizațiilor de partid —- și este bine că, în numeroase întreprinderi, acestea desfășoară o amplă activitate politică de explicare a mecanismului autogestiunii, a modalităților de acțiune, asigurind înțelegerea de către fiecare și de către toți membrii colectivului a răspunderii directe, nemijlocite care ii revine și le revin pentru buna gospodărire a mijloacelor încredințate de societate spre administrare, pentru sporirea producției, pentru realizarea unei inalte eficiente economice. Dacă fiecare om al muncii și colectivul în ansamblul său vor dovedi exigență față de propria activitate și față de activitatea întregii întreprinderi, fără a se mulțumi cu rezultatele atinse la un moment dat, în mod sigur se va realiza o valoare a producției nete, un volum al producției fizice și al beneficiilor mereu mai mari, se vor Îmbina armonios interesele individuale cu cele generale ale întreprinderii și ale societății noastre.

acolo unde lanurile sint coaptele, al fiecărei ferme, precum și la nivelul județului, au fost stabilite programe concrete privind recoltarea culturilor de toamnă, in care se prevăd măsuri precise privind folosirea mijloacelor mecanice șl a forței de muncă. Acum s-a trecut la lucru. Se recoltează mal întîi parcelele ce urmează a fi insămințate cu griu, pentru a se putea pregăti bine terenul. De asemenea, pentru a grăbi coacerea unor lanuri, se procedează la depănușarea prealabilă a știuleților.într-adevăr, în unitățile agrițole ale județului, mai ales in sud, unde porumbul este copt, forțele au fost concentrate la cules. La întreprinderea agricolă de stat Redea, de exemplu, printr-o temeinică organizare a muncii. recolta a fost strînsă de pe 800 hectare din cele 3 200 hectare cultivate cu porumb. Pină cind porumbul va ajunge la maturitate și in unitățile agricole din nordul județului. forța mecanică este concentrată in sud. Astfel, combinele de la Storniceșli lucrează la I.A.S. Corabia, cele de la Brebeni — la Studina etc. Așa se face că ritmul culesului la aceste unități este ridicat. De altfel, în zilele bune de lucru s-a înregistrat un ritm mediu de 500 lieCtafc, aproape, »țe fel planificat.în numeroase cooperative agricole, unde lanurile au ajuns la maturitate, se recoltează cu toate forțele. Lucrările sint avansate in cooperativele agricole din raza de activitate a con-
CONTRASTE

ambiție... rentabilăPină de curind. turnarea rotorilor și staturilor pentru turbosu- flante (care asigură su- praallmentarea motoarelor de tractoare de 150 șl 180 CP) se făcea in modele din ceară, însă ceara era importată. Procedeu costisitor, deci dezavantajos. Nu garanta intru totul calitatea, precizia, deoarece modelele se deformau ușor. Un colectiv de specialiști con-
Rețetă nedorită pentru bulion involuntarRoade multe, roade frumoase, dar care — așa cum se vede si in fotografie — stau în grădină, așezate in Iădițe. Imaginea a fost surprinsă la C.A.P. Pe- retu-Teleorman, unde s-au adunat aproape 50 de tone de tomate. De ce ? Posibilitățile de livrare depășesc cu mult capacitatea de prelucrare a Fabricii de conserve Țr. Măgurele. Dar fabrica nu trimite mașini nici măcar pentru cantitatea de tomate care ar putea să o prelucreze. Se spune că vina este a întreprinderii de transport, care, l-a rindu-i, acuză fabrica Uzarea lor. Și discutăbuze, producătorii ră- min cu gustul amar al unor pierderi pe care sint obligați să le suporte pentru simplul motiv că s-au străduit să obțină o producție

pentru imobl- autoeamioane- din această cu zimbete pe

Una peîntr-adevăr, de o a- semenea neplăcută surpriză au avut parte, recent, tovarășii de la întreprinderea de confecții din Rîmnicu Sărat. Convinși fiind că pentru oricine, deci și pentm furnizorul lor — întreprinderea de postav din Buhuși — contractul are aceeași valoare și se bucură de același respect, au solicitat o anumită cantitate de țesături, în contractul încheiat erau prevăzute clar termenele de livrare,

dus de inginerul Gheorghe Cotoară, de la întreprinderea „Hidromecanica" — Brașov, oameni ambițioși, dar și cu idei, a pus la punct pentru prima dată in țară o nouă metodă de turnare : cu modele din polistiren. Avantajele ? Calitatea produselor este mult superioară, productivitatea muncii te de 10—15consumul de creș- ori, metal
bună. Identificarea u- nor noi beneficiari ar fi de natură să rezolve problemele cu care se confruntă unele fabrici de conserve din tară. Și cum nimeni nu s-a gindit încă la această posibilitate, to-

■■

hirtie, alta-ncantitățile și respectivelor le. Surpriză livrare ! Una pe hirtie și alta a trimis furnizorul. S-au supărat cei din Rimni- cu Sărat și au hotărit să înștiințeze centrala și ministerul. N-au mai apucat insă, pentru că intre timp și alți furnizori și-au dat în... petic. Bunăoară. întreprinderea textilă din Iași. Din 28100 de tercot, pe trebuia să-i pină la 31

desenele materia- insă la era scris

mp care livreze au-

I

Vlădila, Ca- Vișlna și Brebeni. de

trans- medie

siliilor intercooperatiste racal, Bucinișu, unde suprafețele de pe care s-a strins porumbul însumează intre 100 și 400 hectare. Periodic, se face analiza umidității, astfel incit să se recolteze lanurile cu umiditate scăzută. La recentele ședințe de lucru care au avut, loc pe consilii intercooperatiste, au fost stabilite și alte măsuri pentru grăbirea culesului. Astfel, pe parcelele unde urmează să se insă- mințeze orzul și griul, recoltarea se face chiar, dacă porumbul are umiditate de 30—32 la sută. Știuleții se pun la uscat la bazele de recepție. Totodată, pentru micșorarea distanței de transport au fost amenajate 31 baze volante. Ca atare, distanța de port s-a redus foarte mult, la numai 4—5 km.Deși a început unități, ritmul nu bil de realieat, „vedere forța de muncă mecanică și manuală existentă. Se impune timpul bun de lucru să fie mai bine folosit, astfel ca in 32—35 de zile culesul porumbului să se încheie , pe toate suprafețele prevăzute. Experiența unităților fruntașe privind de- băhitșărea știuleților, concentrarea lorțej de', jhiln.câ ,pt‘. parcelele țjnde porumbul umiditate zată.

inînculcsul este Încă dacă i multe i cel posi- avțjm inca
. ,pA parcelele toride are un grad mai mic ' de trebuie repede generali-

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

este mai redus, se elimină substanțial operațiile de prelucrare și sudură. Una peste alta, cheltuielile de producție la ansamblele menționate au fost diminuate cu 50 la sută, ceea ce inseamnă, concret, o economie de aproape 5 milioane de lei pe an. Ce mai putem adăuga 7 Felicitări specialiștilor care au avut această idee rentabilă ! (M.Nieolae).
matele strinse in lăzi, de mai multe zile, au început să-și verse singure... sucul prin grădini, doar-doar se va găsi cineva care să schimbe acest mod păgubitor de producere a bulionului. (Iosif Pop).

16 500 mp. inmagaziegust a.c., a expediat doarparte cu defecte de calitate. Nu trece muit timp și apare o nouă surpriză. întreprinderea „Adesgo" din Capitală, restanțieră cu vreo 33 000 mp de diferite țesături, livrează o cantitate care nu punct de tativ.Nu știm descurca . ____Am vrea să știm însă cum se vor descurca furnizorii în culpă. (Mihai Bâzu)..

de 8 800 mp excela din vedere call-cum se va beneficiarul.

dar prea multe combine 
sint in repausCulturile de toamnă ocupă in județul Ilfov aproape 300 000 de hectare — suprafață care presupune executarea unui volum mare de ' muncă la recoltarea, transportul și depozitarea produselor. Care este sta- , diul acestor lucrări ? La 18 septem- » brie, sfecla de zahăr era recoltată, conform graficelor, in proporție de ( 25 Ia sută, iar floarea-soarelui — in , proporție de 50 la sută. Concomitent, • s-a trecut și la recoltarea porumbului. Producția a fost strînsă însă nu- a mai de pe 5 830 de hectare, iar peste » 5 600 tone de știuleți se află in gră- » mezi pe cîmp. Care sint cauzele ră- mînerilor în urmă ? în principal, fap- ’ tul că nu s-a trecut cu toate forțele , la recoltatul mecanic. Este cunoscut că, cu forța mecanică de care dispun unitățile agricole cooperatiste, se pot * 1 recolta zilnic Cel puțin 2 000 de hec- ' tare, dar realizările sint cu mult sub acest nivel. Iată constatările desprin- » ste dintrrun rațd întreprins, în aceste • zjle. in ffiteva ..unități,3 I.A.'S.Afumați',' țprma nr. 1. Orga- ■ rțizarea este exemplară. Floarea- soarelui a fost recoltată in Întregime și transportată. Porumbul timpuriu a fost recoltat de p.e 100 do hectare. ■ Se incărcau ultimele cantități in ' ‘ cinci camioane care il transportau la bază. în urma combinelor n-am văzut nici un știulete. Răspunde de lu-’•* crări mecanicul de fermă Apostol Ga- vrilă. Discutăm cu șeful fermei, ing. . Ion Pădureanu. ..Am trecut și la re- , coltatul porumbului din hibrizii tardivi. Printr-o bună organizare a muncii vom asigura transportul ' nețntîrziat al producției obținute".Lucrările au demarat și in cooperativele agricole din consiliile inter- cooperatiste Anghelești, Ghimpați, Hotarele, Vedea, Vînătorii Mici ș.a. Tovarășii Grigore Colțescu, directorul S.M.A. Stefănești, și Victor Binzaru, inglner-șef al consiliului intercooperatist, ne-au informat că porumbul a fost recoltat mecanic de pe 88 de hectare și manual — de pe 120 hectare, mai ales la cooperativele agricole Afumați, Dascălu și Gă- neasa.Oprim lingă o tarla de porumb a C.A.P. Afumați. Din trei combine nu lucra nici una. „Ieri am recoltat doar o remorcă, iar azi — nimic, ne-a spus mecanizatorul' Mihai Brașoveanu. Mașinile se defectează des. Se rup foarte des șuruburile de la transportorul principal". Mai norocoși, mecanizatorii Petre Neagu și Gheorghe Marin recoltaseră, cu o zi inainte, primul — trei remorci, iar al doilea — două. Fără njei un ajutor, mecanizatorii încercau să se descurce. Depanarea a început abia la ora 10 cind a sosit atelierul mobil. Reținem că exact in acest loc, cu două săptâ- mini in urmă, trustul județean de mecanizare a organizat un schimb de experiență in care a fost prezentat in fața președinților de cooperative,, a inginerilor șefi, a șefilor de fermă și de secții de mecanizare modul cum funcționează dispozitivele de recoltat porumb știuleți. Atunci mașinile au mers, par din acel moment s-au recoltat tu cele trei combine numai 10 hectar^;. Singurul reprezentant al C.A.P. "Afumați, aflat pe cîmp, era cooperatorul Mihai Petre, care aduna știuleți! rămași in urma combinelor și-i arunca intr-o căruță. ..Păcat de așa porumb să se risipească. Aici se fac 8 000 de kilograme de știuleți la hectar. Singur nu pot să birui cu strînsul“l Alături, pe pămînt, peste 15 tone de porumb așteptau să fie transportate și curățate de pănuși.Lingă combină ne-a atras atenția un tinăr cu un cronometru și un registru in care nota tot timpul.— Sint lăcătuș mecanic la I.C.M.A. și fac fișe de fiabilitate.— Bine, dar de ce nu intei-veniți cind se ivesc defecțiuni ?— Noi ținem numai evidența.— Deci, cronometrați pagubele.Urmărim o altă combină care intră în lan. După o sută de metri s-a rupt banda de cauciuc de la dispozitivul de recoltare.Un caz izolat ? Nicidecum. La ședința comandamentului județean pentru agricultură s-a criticat faptul că nu se acordă atenția cuvenită folosirii mijloacelor mecanizate la recoltarea porumbului. Pină la a- ceastă dată, din cele 2 330 hectare de pe care s-a strins recolta in cooperativele agricole, numai 438 hectare au fost recoltate mecanizat. Trustul S.M.A. are datoria să acționeze imediat și cu cea mai măre răspundere pentru folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanizat» in campania de recoltare.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
obiectivul căruia trebuie să-i dăm viață, să-l transpunem în practică, in realitatea din fiecare localitate, din fiecare colectiv. în acest spirit, instituțiile cultural-educative, cluburile, casele de cultură, căminele culturale sint îndrumate să-și conceapă și să-și organizeze activitatea in așa fel incit oamenii muncii să beneficieze din plin de condițiile create pentru instruire, valorificarea aptitudinilor, ridicarea calificării profesionale, pentru satisfacerea gusturilor in materie de artă.în prezent, ne preocupăm intens de legarea mai strinsă a fiecărei activități de sarcinile fiecărui colectiv Ac- ționind in spiritul indicațiilor date de

lor. Filmele documentare „La ordinea zilei — zootehnia", „Pămîntul — valută forte", „Prețul de cost în construcții", „Curățenia orașului" și multe altele, oferind condiții prielnice valorificării aptitudinilor creatoare, au urmărit, totodată, să contribuie la nașterea și consolidarea unor atitudini și comportamente pozitive, caracterizate de dragoste față de muncă, de simțul răspunderii, de voința hotărîtă de a duce la îndeplinire sarcinile pe care fiecare le are in domeniul său de activitate. în același timp, astfel de creații constituie instrumente prețioase in asanarea unor stări de lucruri negative.Creația tehnico-științifică de masă
0 larga mișcare de educație, 

de valorificare deplină 
a spiritului creator al maselor

„PROVINCIALII"
de Constantin CUBLEȘAN

in interpretarea Teatrului 
de stat din Sibiu 

la Copșa Mică

In județul Ialomița, întreaga activitate politico-educativă se desfășoară pe baza Programului de măsuri adoptat, pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și culturii socialiste. Prin tot ceea ce întreprindem urmărim să asigurăm mobilizarea integrală a tuturor resurselor umane și materiale, în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor economice și politice ce ne revin. înțelegem bine că depinde de . munca pe care o desfășurăm, toți locuitorii a- cestor meleaguri, pentru ca fiecare localitate să se dezvolte mai rapid, ca viața fiecăruia să devină mai bogată, mai Îmbelșugată. în această privință un rol de seamă revine muncii de educație, activității politice, culturale, chemate să contribuie la ridicarea .conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii, la formarea sentimentului că bunăstarea și fericirea fiecăruia sînt indisolubil legate de aceea a colectivității și că, în spiritul umanismului socialist, trebuie să punem mereu mai . presus de intereselepersonale cauza înaintării țării, a întregului popor pe drumul comunismului, al civilizației și culturii tot mai avansate. Un cadru minunat, stimulator, în care noi toți putem aplica în viată, zi de zi, un asemenea program de făurire a conștiinței socialiste este, firește, Festivalul național „Cintarea României" cu multiplele sale deschideri către creativitatea românească de azi, fă- cind posibilă stimularea și deplina valorificare a tuturor energiilor națiunii, a forței de creație a întregului popor. Putem spune că a- cest grandios festival, născut din strălucita inițiativă a secretarului general al partidului, a devenit un vast șantier național de formare a conștiinței socialiste, o pirghie esențială a educației maselor celor ce muncesc. ,.Trebuie să transformăm Festivalul național „Cintarea României" intr-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" — a- cest îndemn al tovarășului Nîcolae Ceaușescu constituie pentru noi toți

conducerea superioară de partid, membrii comitetului județean și ai consiliului educației politice și culturii socialiste, toate cadrele cu munci de răspundere in aparatul de partid și al organizațiilor de masă, au fost repartizați pe organizații de bază și formații de muncă, ocupindu-.se îndeaproape de inițierea și desfășurarea săptăminală a unor manifestări.Expunerile, dezbaterile, simpozioanele, ca să enumerăm doar cîteva din multiplele forme ale muncii politice folosite în cluburi și case de cultură, in întreprinderi și instituții, au în vedere o largă informare a oamenilor muncii cu preocupările actuale, stimularea mai puternică a creativității maselor, creșterea competenței in toate domeniile de activitate, ridicarea nivelului de cunoștințe al celor ce muncesc în industrie, agricultură, schimbul larg de experiență între diverse colective. în munca politico- educativă pe care o desfășurăm ne străduim să împletim mai strîns dorința oamenilor de a-și ridica nivelul pregătirii, profesionale, științifice, culturale, cu aptitudinile si înclinațiile lor. cu activitatea din cercurile și colectivele de creație. Astfel, întrecerea cineamatorilor din cadrul primei ediții a festivalului a însemnat și o evaluare critică a muncii depuse pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin unităților economice, instituții

a cunoscut în județul Ialomița progrese calitative importante atit în industrie, cit și în agricultură. In prima ediție a Festivalului „Cintarea României" la această activitate au participat 9 000 de oameni ai muncii, din care peste 280 de ingineri, luindu-se in studiu peste 230 obiective, aproape 200 fiind deja valorificate. Contribuțiile s-au materializat în creșterea productivității muncii. reducerea consumului de materiale, îmbunătățirea calității produselor, cu efecte economice de 145 milioane lei. Și in ediția a doua a festivalului organizațiile de partid sprijină consecvent generalizarea cunoștințelor și realizărilor de ordin tehnic.în această perioadă și-au relevat utilitatea universitățile cultural-ști- ințifice, generalizate din 1977, precum și brigada „Civica" a juriștilor, brigada specializată a medicilor, brigăzile educative complexe din Călărași, Slobozia și Fetești, care au avut nenumărate întilniri cu oamenii muncii, s-au deplasat la locurile de muncă. la așezămintele culturale unde folosirea unui vast material științific s-a împletit cu dezbaterea largă a problemelor ridicate, precum și cu frumoase programe artistice realizate de numeroșii artiști amatori, creatori populari în toate genurile, oameni talentați de diverse profesiuni.

în privința activității artistice a oamenilor muncii trebuie să arătăm că efervescența ce caracterizează și județul nostril n-ar fi fost posibilă fără cadrul larg democratic oferit de Festivalul național „Cintarea României". Ca niciodată in trecut pe scenele noastre s-au ridicat mii și mii de oameni capabili să dea o expresie emoționantă dragostei lor de viață, entuziasmului creator, hotăririi de a îndeplini politica partidului, de a urma neabătut indicațiile secretarului general al partidului. Și este o realitate impresionantă că în acești ani un număr mare de oameni manifestă fot mai accentuat nu numai dorința de a veni in contact cu opere artistice valoroase, cu poezii bune, cintece și piese frumoase, dar și de a contribui cu ceea ce moștenesc din trecut și cu ceea ce realizează ei astăzi la făurirea culturii noastre socialiste în cadrul Festivalului național „Cintarea României". Unele dintre creațiile oamenilor noștri s-au bucurat de o largă apreciere, multe formații artistice ciștigîn- du-și un meritat prestigiu. Pe dealtă parte, în cadrul acestui larg schimb de valori, locuitorii acestor meleaguri sînt entuziaști și pri- cepuți receptori de artă, de opere valoroase. De aceasta s-au convins numeroșii creatori profesioniști care ne vizitează, cu care colaborăm, colective artistice reputate. Desigur, în domeniul stringerii legăturilor cu oamenii de cultură, de știință și artă niciodată nu vom putea spune că nu se poate face mai mult, ținînd seama de nevoile crescinde ale celor ce muncesc. Așteptăm mai mult din partea Consiliului Culturii și Educației Socialiste in ce privește deplasarea unor lectori, a unor colective specializate in domeniul diverselor științe, o mai strinsă colaborare cu uniunile de creație și instituțiile de Spectacole. Creatorii noștri sînt și în aceste locuri stimați, prețuiți pentru operele pe care le dăruiesc poporului, maselor de oameni ai munciț. Festivalul național „Cintarea României" este menit ca, transformindu-se într-o mare mișcare a spiritului creator. să strîngă și mai mult legăturile statornicite intre profesioniști și amatori, antrenind la creația nouă, revoluționară, pe toți fiii țării noastre.
Gheorqhe GLODEANU 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

In dimineața de 15 septembrie, ca pretutindeni în țară și la Copșa Mică s-a deschis anul de învă- țămint. Artiștii Teatrului de stat din Sibiu au fost prezenți la manifestarea inaugurală printr-un recital. In aceeași zi, ei au avut o întîlnire cu N. Lascu, primarul localității. care a făcut un istoric și a prezentat perspectivele și necesitățile culturale ale acestei așezări (atestată pentru prima dată în 1429. și declarată oraș în 1960), o întîlnire cu cititorii, o vizită la I.A.S. „Axente Sever". Dimineața slujitorii scenei au vizitat întreprinderea metalurgică de metale neferoase (I.M.M.N.) și au stat de vorbă cu lucrătorii de la furnalul pentru zinc și plumb și de la secția de electroliză a plumbului. Seara, cei de la I.M.M.N. au fost invitați la premiera piesei „Provincialii" de C. Cubleșan. Un spectacol care marca, odată cu deschiderea stagiunii Teatrului din Sibiu o premieră absolută.„Provincialii" aduc mai întîi în atenția spectatorilor atmosfera încărcată din casa lui Emilian Sava. Un inginer metalurgist serios și competent, care vrea să-și practice profesia. a cărei principală fră- mintare devenită nobilă obsesie este realizarea unui nou tip de oțel, atit de necesar industriei noastre. Pe neașteptate (de fapt doar în aparență așa, căci vocația e veche și ea a fost o vreme doar îngrădită, trecută în tăcere de voința soției și mamei acesteia), Sava a renunțat

la avantajele Capitalei și la relativa comoditate a unui post în minister și și-a cerut transferul in- tr-un oraș de provincie, cetate a metalurgiei in plină dezvoltare, în care iși poate experimenta și finaliza proiectul. Transferul, viața în provincie provoacă o mare nemulțumire soției inginerului, Smara, care-și întemeiase căsătoria și pe calculul unor alte perspective sociale (perspective pe care le pregătise, discret, fără știrea inginerului, cu a- jutorul relațiilor ei și mai ales ale mamei), care tin- jește după o viață mai mondenă.Situația conflictuală în care se află inginerul este accentuată de probleme profesionale. In condițiile dramatice ale prăbușirii unui pod recent construit calitatea oțelului realizat după formula lui Emilian Sava e pusă sub semnul întrebării, odată cu legalitatea producerii lui. Stabilirea adevărului (care-1 disculpă) nu e ușoară ; în luptă cu calomnia, inginerul e sprijinit insă de tovarășii săi de muncă.Criza vieții personale, susținută de cea profesională, temporară declanșează în piesa lui Cubleșan o foarte interesantă criză interioară, ce culminează cu hotărîrea inginerului de a merge pe drumul pe care a pornit, de a-și afirma plenar personalitatea, de a nu mai face concesii de nici un fel. de a fi — pe deplin, fără dubii — singurul făuritor al destinului său.„Provincialii" e un debut mai mult decît pro

mițător. Pentru prima oară pe scena unui teatru, cunoscut eseist, autor de proză și editor, Constantin Cubleșan scrie dramaturgie pornind de la o bună cunoaștere a oamenilor și frămintări- lor lor. Piesa afirmă viguros idealul de „a trăi o viață nu două", idealul a- firmării depline a personalității ; idealul „omului care sfințește locul", care „desprovincializează" provincia, făcînd din ea spațiul unor tulburătoare împliniri.Piesa și spectacolul inspirate de frămîntări mai general-umane ale actualității, dar și de preocupări profesionale și sociale deosebit de familiare metalurgiștilor, au fost primite de spectatorii de la Copșa Mică cu a- plauze entuziaste, multe cuvinte de prețuire și foarte exacte observații analitice, critice. In discuția care a urmat imediat după căderea cortinei, discuție condusă de Dina Cocea, vicepreședinta A.T.M., au luat parte, cu vizibil interes : Ion Cri- șan, unul din directorii I.M.M.N., care, în cursul dimineții, făcuse oficiul de gazdă, primarul orașului, tehnicieni și ingineri, profesori. Ei au vorbit, în termeni calzi și simpli despre nevoia de cultură a locuitorilor orașului (numai în acest an in noua casă de cultură 40 de spectacole de teatru și 70 de film au fost urmărite de peste 56 000 de spectatori !), despre nevoia lor de piese de actualitate, care să dezbată probleme reale, nu

inventate, artificiale, să le înfățișeze oameni ușor de identificat, apropiați. Ei au remarcat cu bucurie adevărul, autenticitatea lumii și reacțiilor eroilor din „Provincialii" și i-au îndemnat pe creatori să vină mai mult, mai des în mijlocul lor. O deosebită atenție a suscitat-o finalul, mulți vorbitori cerîndu-i dramaturgului un sfirșit mai tonic, o recuperare morală mai decisă a personajului Smara. Argumentul pus sub semnul rolului educativ al teatrului îți dădea de gîn- dit. In sensul că oamenii doresc să vadă la teatru nu numai viața așa cum este, ci și viața așa cum ar trebui și ar dori să fie. Adică doresc să facă din teatru un focar spiritual dătător de forță in direcția autodepășirii umane. Sînt observații, sugestii pe care cronicarul teatral— probabil și dramaturgul— și le însușește pe deplin pentru că vădesc pertinență, experiență de viață, gust pentru arta adevărată. Și observațiile asupra montării au fost toarte exacte. Ele au confirmat viziunea regizorului Nicu Gheorghe, rolul său in îndrumarea unei talentate echipe actoricești.Prin opțiunea sa pentru o piesă românească de actualitate și prezentarea ei în premieră absolută în fața oamenilor muncii din Copșa Mică. Teatrul de stat din Sibiu și-a deschis stagiunea în chip exemplar.
Natalia STANCU

CARNET PLASTIC
u (Urmare din pag. I)

Privite astăzi, din perspectiva celor aproape cinci decenii ieit»- numără activitatea artistică a maestrului Eugen Gâscă, lucrările sale impresionează prin bogăția gin- dului, prin unitatea de sentiment șl exprimare, prjn neașteptata descoperire a bucuriilor tăinuite de natură. Retrospectiva deschisă recent in sălile Dalles capătă sensul unui omagiu. Un omagiu adus nu numai celor 70 de ani pe care i-a împlinit artistul. cit mai ales un omagiu adresat sincerității și pasiunii căutărilor sale.Expoziția conturează pentru privitorul bucureș- tean imaginea unei arte al cărei echilibru indică o viziune conturată în timp, un meșteșug indelung cizelat. Fiecare lucrare in parte pune în evidență timbrul egal pe care de-a lungul anilor pictorul a reușit să-1 păstreze cu remarcabilă acuratețe. Peisajele de pe valea Mureșului sau Someșului, de la Cluj-Napoca sau Mediaș. compozițiile sau portretele sale exprimă deopotrivă un univers de mare limpezime. Ele ni-1 prezintă pe autor drept un poet al omului de pe meleagurile Mureșului, un artist care, refuzind pitorescul exterior, a știut să-i evidențieze întreaga autenticitate și frumusețe lăuntrică.Manifestările de artă populară ale acestei zone, observă criticul de arta Vasile Drăguț, în amplul studiu monografic ce constituie prefața catalogului, „fevită exuberanțele. povestirile au o curgere lină — asemenea Mureșului in zilele liniștite de vară — cîntecele sint reținute și parcă întoarse spre sine, iar jocurile sint măsurate și solemne precum un ritual". In consens cu aceste caracteristici, imaginile satului, arcuirea molcomă a dealurilor din zona Mureșului de mijloc dobin- deSc în lucrările lui Eugen Gâscă importantă și semnificație nu sub raportul unor imagini precise, ușor de recunoscut, ci prin faptul că ele încheagă un univers de fap

te de viață veridic. înțelegerea lucrărilor sale depășește, așadar, simpla cunoaștere și identificare a formelor, impune o înțelegere de ordin superior a realităților satului transilvan.
cifrabile în cîteva lucrări realizate în perioada interbelică, pictura lui Eugen Gâscă ne apare acum ca un cîntec al permanențelor dinăuntru și din afară. De o mare finețe in

În sălile Dalles — 
expoziția Eugen Gâscă

Avram Iancu (1976)

Comentariile critice au evocat adeseori legăturile pictorului cu mediul cultural clujean, formația sa sub îndrumarea profesorilor Catul Bogdan și Al. Popp, stabilind jn același timp apropieri intre pictura sa și universul poetic blagian. Dincolo de aceste apropieri, dincolo de întilniri revelatoare pentru evoluția sa ulterioară — cum ar fi aceea cu pictorul Nicolae To- nitza — sau de unele accente expresioniste des-

realizare, curbele domoa- le ale peisajului atit de caracteristice picturii lui simbolizează parcă un principiu de diafanizare a universului, de rarefiere, de pierdere a corporalității. Elementele mari ale acestui peisaj — dealul, riul, floarea, apariție cu valoare simbolică in pictura sa — se transformă în armonii cromatice, radiații pure ale substanței fundamentale, unde fără densitate. Ele capătă uneori o strălucire vie,

lucid fosforescentă, care •se refuză timpului și inevitabilei perisabilități fizice. Distilată, purificată in liniștea atelierului, imaginea satului româ- ,nesc este realizată din supraptffteri de culoare care pină la ultima tentă disimulat spontană, simplă, ascund o arhitectură savantă, o gîndire plastică proprie.Aceeași atmosferă de calm recules se desprinde și din numeroasele compoziții realizate in ultimii ani. compoziții avind ca subiect central grupuri de femei. Sint personaje surprinse în atitudini contemplative, abia schițind începuturi de gest. Siluete delicate, simple, surprinse in poziții de repaus, care posedă capacitatea de a descoperi valoarea sentimentului omenesc, forța lui de a modifica, de a conferi noi dimensiuni chipului. Indiferent de titlu, acest întreg ciclu de lucrări prezentat acum in expoziție conturează expresii meditative, încărcate parcă de întreaga povară a răspunderii in fața vieții. Ele se înscriu în memoria privitorului ca tot atitea prezențe lirice, ca tot atitea gesturi pline de candoare și căldură. Culoarea iși are și aici o funcție afectivă precisă, căci pictura lui Eugen Gâscă este în primul rind o artă a . sensibilității cromatice. Un remarcabil portret al lui Avram Iancu — realizat în spiritul picturii murale țărănești —'ușoarele accente expresioniste ale unui portret ca acela intitulat „Milan", sau finețea unor chipuri feminine ilustrează aceeași sensibilitate cromatică, alături de predilecția pictorului pentru forme simplificate, puternic sugestive. Dincolo de echilibrul și proporția formelor fiecărei lucrări in parte se desprinde sentimentul unei apartenențe active intre toate elementele componente ale pinzei menit să transmită privitorului o senină generozitate.
Marina PREUTU

domenii închise sau diviziuni ecleziastice (dioceze) riguroase. în părțile noastre au existat, de asemenea, prea puține orașe în jurul cărora să se grupeze, distinct și oarecum izolat, interesele populației respective, așa cum au existat, pe timpul feudalismului, in lumea romanică din Apus — în Italia, Franța, Spania. De aceea, la noi nu se întîlnesc, ca în Italia, denumiri precum piemontezi, calabrezi. venețieni sau dalmați in sens de vorbitori ai unui grai local, denumirile noastre provinciale — muntean. moldovean, bănățean, bucovinean, dobrogean, oltean — referindu-se nu la limba vorbită de aceștia, ci la zonele locuite de ei și fiind în general creații tirzii, unele de origine cărturărească.Totodată, în țările române țăranii nu au fost legați de pămînt decît tîrziu, în secolele XVI-XVII ; pină atunci și chiar de atunci înainte, circulația lor neștiută sau . chiar cunoscută, dar nu stînjenită, a putut asigura expansiunea și transplantarea cuvintelor și a formelor de la o regiune la alta. Populația românească, locuind pe un teritoriu întins, iși transmitea astfel, uneori de la distanțe mari, inovațiile de limbă. Iată de ce, bunăoară, Transilvania, deși bine marcată de frontiera munților Carpați, nu cunoaște nici o inovație lingvistică cit de cit importantă care să fi fost zăgăzuită în interiorul granițelor ei regionale ; nu există deci un „grai transilvănean", pentru că faptele de limbă din Transilvania treceau Carpații în Muntenia și în Moldova.Alt element care a asigurat unitatea limbii române este omogenitatea socială a societății românești în epoca formării poporului român și apoi încă multe secole după aceea. Și a- ceastă omogenitate socială are origini îndepărtate ; „Dacia era un mare regat cu bază etnică perfect omogenă" cu „o structură socială și economică unitară și bine definită" — aprecia Vasile Pârvăn ; în vremea prezenței trupelor și administrației romane în Dacia, imensa majoritate a populației o forma populația agricolă, în general puțin diferențiată social. Pe bună dreptate s-a relevat, deci, de către cercetători, că limba română

a fost, la început, o limbă vorbită de comunități de țărani și păstori români într-un mare spațiu" geografic.Unității limbii vorbite, vii i-a corespuns firesc o unitate a limbii culturii scrise. Există în acest sens suficiente dovezi. Astfel, in secolul al XVI-lea diaconul Coresi și colaboratorii săi, dîndu-și seama de asemănarea dintre textele maramureșene și graiurile din sudul Transilvaniei, au preluat traducerile făcute de înaintași in nordul Transilvaniei și le-au adaptat, prin unele modificări (înlocuirea fonetismelor și unor cu-

Dosoftei — mergînd pe linia inaugurată de Coresi — au folosit în cărțile lor religioase elemente ale graiului muntean, dovadă certă că ei cunoșteau și apreciau activitatea desfășurată înaintea lor în Transilvania și în Țara Românească, socotind rezultatele la care se ajunsese aici drept un patrimoniu spiritual comun. Este de altfel vremea în care chiar și limbajul juridic muntenesc din „îndreptarea legii" (Tirgoviște, 1653) înlocuiește unele forme din „Pravila" lui Vasile Lupu. Pe o asemenea bază se constituie astfel, în acest veac al
Aceeași limbă- 

vorbită și înțeleasă 
de toți românii

vinte specifice graiului din nord) la graiul zonei Brașov-Cîmpulung. Ei au pus, astfel, bazele limbii noastre literare, intemeindu-se pe graiul din sudul Transilvaniei și Muntenia. Cărțile coresiene au avut o circulație mult mai întinsă decît avuseseră traducerile maramureșene. Prin legăturile comerciale cu Brașovul, prin boierii băjenari și, mai tirziu, prin unirea înfăptuită de Mihai Viteazul, aceste cărți au trecut munții purtînd cu ele româna literară. In toate ținuturile românești s-au găsit, pină in vremurile noastre, asemenea exemplare ieșite din tipografia românească din Brașov, condusă de Coresi ; astfel, un exemplar din „Psaltirea sla- vo-română“ a fost descoperit la mănăstirea Bistrița (Oltenia), un exemplar din „Cazania a II-a“ s-a găsit in Bucovina, „Lucrul apostolesc" la Iași, un „Evangheliar" la Vălenii de Munte (Prahova), un „Catehism" și o „Pravilă" au fost identificate în Maramureș.Cărturarii moldoveni Varlaam și

XVII-lea, o normă literară comună moldo-vlahă, care pătrunde în toate tipăriturile ce văd lumina zilei pină spre 1770-1780, atit in Moldova, cit și în Transilvania (de sud-vest), datorită propagării cărții religioase de la Rimnic și de la București, precum și prezenței în tipografia de la Blaj a multor meșteri rimniceni. Un exemplu edificator este „Biblia de la București" (1688), care din punct de vedere lingvistic reprezintă o sinteză a eforturilor tuturor românilor, în- trucît preia și traduceri anterioare, realizate în toate provinciile istorice românești.Limba culturii românești a circulat așadar nestingherit de Ia începuturile sale de o parte și de alta a Carpaților, vehiculînd curente de prefacere modernă culturală și națională și contribuind la unitatea culturii românești modeme.Unitatea limbii românilor s-a reflectat întotdeauna în conștiința cărturarilor noștri. Astfel, mitropolitul Varlaam se adresează, în „Cazania"

sa. „către toată seminția româneas
că". Iar Dimitrie Cantemir, în „Hronicul vechimii romano-moldo-vlahi- lor", subliniază apăsat vorbind despre ardeleni, moldoveni și munteni : 
„toate aceste noroade dintr-aceeași 
romani ai lui Traian să fie, nu numai 
limba șl graiul, ci și a tuturor vremi- 
lor istorii mărturisesc". Pentru a- ceiași români se străduiește să scrie mitropolitul Simion Ștefan, „așea cum 
să înțeleagă toț“, despre aceiași spunea stolnicul Constantin Cantacuzino, 
„românii nu numai ceștea de aici, ce și den Ardeal, carii și mai neaoși 
sint, moldovenii și toți ciți și intr-altă 
parte se află și au această limbă... 
tot români ii ținem că toți aceștea 
dintr-o fintină au izvorit și cură".Toți marii oameni de cultură ro- • mâni s-au avut întotdeauna in vedere unul pe celălalt, de- la o epocă istorică la alta, de la o zonă de cultură la alta, și-au dat seama că vorbesc aceeași limbă și că slujesc aceleiași culturi. Dimitrie Cantemir citise pe înaintașii săi, cronicarii moldoveni și munteni Petru Maior, Gh. Șincai și Samuel Micu „zăboviseră" asupra operei marelui cărturar șl domn moldovean, iar I. Heliade Radulescu cunoștea operele cărturarilor ..Școlii Ardelene" și așa mai departe. Considerînd-o un semn nepieritor al individualității românești. dintot- deauna românii au ținut fierbinte l; limba lor „mult dulce și frumoasă' > fapt remarcat încă din secolul al XVI-lea de umanistul italian A. Bon- fini care scria că „românii au luptat 
nu atit pentru viață, cit pentru limba 
lor".Intr-o interdependentă dialectică, unitatea limbii vorbite de toți românii a stat la baza unei limbi unitare a culturii care, la rîndul ei, a contribuit la o unificare și mai pregnantă a limbii vii. Unitatea limbii române a fost, așadar, un puternic factor de întărire a conștiinței de neam, și mai tîrziu naționale, de cimentare a legăturilor dintre români, indiferent de hotarele pe care vitregiile vremurilor le-au ridicat între ei. Și prin toate acestea un solid fundament al unității naționale, unitate căreia evul nostru socialist i-a asigurat tăria indestructibilă conferită de coeziunea întregului popor în jurul forței sale conducătoare — Partidul Comunist Român.

cinema
« Drum fără Întoarcere : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15
• Cu mîinlle curate — 9,15 : 11,30; 
13,45 ; Reportaj despre fericire — 
16 ; 18.15 : 20,30 : CENTRAL
• Ghinionistul : SCALA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,30, CA
PITOL - 9,15 : 11,30 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. la grădină — 19,15, FA
VORIT — 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15
• Salty î FAVORIT — 9
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18.15 ; 20,30. 
GRADINA DINAMO — 19
• Revanșa : PATRIA — 9 : 11.15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15, MELODIA
— 9 ; 1L15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, 
GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 
18 : 20,15, MODERN — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină
— 19
• Cele 12 munci ale lui Asterix — 
9,15 ; 10,45 ; 12,15 ; 13,45 ; 18 ; 20 ; 
Insula egretelor argintii — 15,30 : 
DOINA
• Al treilea jurămînt : LUCEA
FĂRUL - 8.45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15; 
20. la grădină - 19,45, FESTIVAL
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 : 20, FE
ROVIAR — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15; 
20
• Curierii diplomatici roșii: BU-

ZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45: 18; 
20.15
• Orchestra ambulantă : EXCEL
SIOR — 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, AURORA — 9: 11,15; 13,30;
15,45 ; 18 : 20.15, la grădină — 19.
• Mateiaș gîscarul : EXCELSIOR 
— 9
• Aventurile lui Don Juan ; CI
NEMA STUDIO — 10 ; 12 : 14 ; 16; 
18 ; 20, FLOREASCA — 15.30 ; 18 ;
20, GRADINA FESTIVAL — 19
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : BUCEGI — 9 ; 
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, la gră
dină — 19,30
• Soțul meu î GRIVITA — 9 ; 12 ;
16 ; 19, GIULEȘTI — 12 ; 16 ; 19, 
VOLGA — 9 ; 12 ; 16 ; 19
• Prietena noastră, veverița : 
GIULEȘTI — 9

„ROMANIA-FILM" prezintă :

Cianura și... picătura de ploaieo producție a Casei de filme treiScenariul : Virgil Mogoș, Manole Marcus, Regia : Manole Marcus. Imaginea : Dan Niculescu. Muzica : George Grigoriu, Decorurile : arh. Aureliu Ionescu, Costume : Nely Merola. Montajul : Margareta Anescu. Sunetul : Bujor Suru.Cu : Victor Rebengiuc, Maria Chira, Iurie Darie, Mihai Dobre, Ștefan Bănică, Aurel Giurumia, Ion Besoiu, Marin Moraru, Dem. Niculescu, Ottilia Borbath, Doina Anastasiu.Film realizat In studiourile Centrului de producție cinematografică „București".
• întoarcerea proscrișilor : LIRA
— 15,30 ; 18 ; 20
• Melodii, melodii — 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20, Sîmburii de vișină
— 9 : MUNCA
• Capcana din munți : TOMIS — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
FLAMURA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15
• Ultimul cartuș : FLAMURA — 9
• Profetul, aurul și ardelenii : FE
RENTARI — 15 ; 17,15 ; 19.30
• Un om cu idei ; EFORIE — 9; 
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30
• Un om pe care nu trebuie să-l 
uităm : DRUMUL SĂRII — 16 ; 
18 ; 20
• Corsarul din Insulă : COTRO- 
CENI - 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, DACIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ? 
15,45; 18; 20.

• Mereu tmpreună: COTROCENI
— 9
• Avaria : MIORIȚA — 9 ; 11 ;
13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, ARTA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15
• Mama : VIITORUL — 15,30 ;
17,45 : 20
• Visul roz : PACEA — 18 ; 18 :
20
• Plopi! de la marginea satului :
COSMOS — 18 ; 20
• Septembrie : POPULAR — 18 ;
18 ; 20
• Mark polițistul Ia Genova :
FLACĂRA — 9.30 ; 11,30 ; 13,30 J 
16 ; 18 ; 20, la grădină - 19
• Colonel In rezervă — 18 ; 20,
Căluțul cocoșat — 16 : PRO
GRESUL

• Nimeni nu aleargă mereu :
GRĂDINA ARTA — 19
• Brigada specială : GRĂDINA
BUZEȘTI — 19.30
• Evadatul : GRĂDINA LIRA —
20
• Jandarmul Ia plimbare : GRĂ
DINA PARC-HOTEL — 19,15
• O fată aproape cuminte : GRĂ
DINA TITAN — 19,30

teatre
• C.C.E.S. șl A.R.I.A. (sala Ope
rei Române) : Spectacol susținut 
de Teatrul Academic de Operă șt

Balet „S. M. Kirov" din Leningrad 
cu Baletul „Giselle" — 19,30.
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Să nu-țl faci prăvă
lie cu scară — 19,30; (sala Ate
lier) : Elegie — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital de 
pian : FRANțOIS-JOEL THIOL- 
LIER (Franța) — 20.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30 ; (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —19.30
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,34

• Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19.30
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Fot
bal cu cîntec — 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18.30
• Teatrul „Ion Creangă" : Sftrlă 
năzdrăvanul — 10
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 64, Bd. Gării de Est) : 
Tigrul purpuriu căruia li plăceau 
clătitele — 11 ; (sala Victoria) : 
Unde zbori, Spcrie-clori 7 — 17
• Circul București : Diverti» circ
— 19,30
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Solemnitatea decorării membrilor delegației 
de activiști politici 

a Armatei populare coreene

Primire la Consiliul de Stat

La Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc, marți dimineața, solemnitatea decorării membrilor delegației de activiști politici a Armatei populare coreene, condusă de generalul de armată Să Ciăl, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, șeful Direcției generale politice a Armatei populare coreene, care ne vizitează țara.înaltele distincții au fost inminate de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte general-Iocotenent Gheorghe Go- moiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, general maior Iile Ceaușescu, secretar adjunct al Consiliului Politic Superior al Armatei.A participat Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.Prin decret prezidențial au fost conferite ordinul „Tudor Vladimi- rescu" clasa I generalului de ar
Manifestări culturale reciproce

»

în România și R. D. Germanaîntre 26 septembrie și 6 octombrie se vor desfășura in R. D. Germană „Zilele literaturii române", manifestare organizată în cadrul schimburilor culturale existente intre cele două țări. Lâ Berlin, în sălile de expoziție din turnul televiziunii, se va deschide cu acest prilej o expoziție de carte, reunind circa 1 500 de volume — literatură social-politică, beletristică, științifică, tehnică, de artă, literatură pentru copii și tineret — re- pre 'tative pentru activitatea editoriala romanească actuală. Expoziția va fi transferată in cursul lunii viitoare in orașul Dresda.
CronicaRenumitul ansamblu de balet al Teatrului Academic de Stat „S.M. Kirov" din Leningrad, care ne vizitează pentru a treia oară țara, în cadrul planului de colaborare culturală dintre România și U.R.S.S., a prezentat marți seara pe scena Operei Române din București un spectacol de gală cu baletul „Giselle" de Adolphe Adam. Rolul titular a fost deținut de tînă- ra balerină Galina Mezențeva. Evoluția balerinilor sovietici, înaltele lor calități interpretative, omogenitatea ansamblului au fost răsplătite cu flori și aplauzele călduroase ale numeroșilor spectatori prezenți.La spectacol au asistat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Consiliului General A.R.L.U.S., personalități ale vieții noastre culturală; un numeros public iubitor de artă.Erau prezenți B. I. Minakov, însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice la București, alți Șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Ansamblul leningrădean va mai susține spectacole la București și Iași.La Opera Română a avut loc marți dimineață o conferință de presă cu reprezentanți ai Ansamblului de balet ai Teatrului Academic de Stat „S. M. Kirov" din Leningrad. Au participat balerini, maeștri coregrafi, ziariști, alți oameni de artă și cultură din Capitală.

★Marți dimineața au început la București lucrările reuniunii subre- gionale de experți cu tema „Protecția mediului inconjurător și păstrarea ca tilui biologic natural in țările b .c nice".La ședința inaugurală au rostit alocuțiuni Jean Livescu, președintele Comisiei naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, Virgil Ianovici, președintele Consiliului național pentru protecția mediului inconjurător, Bernard von Droste, reprezentantul directorului
LUCRĂRI APĂRUTE 1N EDITURA ACADEMIEIEditura Academiei anunță apariția, în cuCsul acestei luni, a unor lucrări științifice de ținută. Un loc aparte in rîndul acestora îl ocupă primul volum al „Tratatului de psihofiziologie", lucrare elaborată sub egida Institutului de cercetări pedagogice și psihologice. „Tratatul de zoologie agricolă" (volumul I) — lucrare de mari proporții . — sintetizează rezultatele obținute in țara noastră, ca și unele

NOUTĂȚI PRIVIND 

FABRICAȚIA CENTURILOR 
DE SIGURANȚĂ AUTOCu circa trei ani în urmă am asistat la o demonstrație inedită. Un autoturism Dacia 1300 fusese ridicat la o înălțime de 4—5 metri de la sol, cu o singură centură de siguranță auto, produsă la întreprinderea mecanică Brașov. încercarea respectivă urmărea să demonstreze rezistența centurilor de siguranță „Super", lansate în fabricație la Brașov. De atunci și pină acum, colectivul întreprinderii brașovene a realizat și pus la dispoziția posesorilor de autoturisme nu mai puțin de un sfert de milion de centuri de siguranță care — după cum atestă faptele — nu in puține cazuri au salvat viețile unor conducători auto și ale pasagerilor de pe bancheta din față a mașinilor.Intrucit mai mulțl posesori de autoturisme și-au manifestat dorința să afle noutăți despre fabricația centurilor de siguranță. am solicitat tovarășului Silviu Crăciun, inginer-șef al Întreprinderii, să ne furnizeze cîteva informații privind preocupările colectivului întreprinderii in di

mată Să Ciăl, șeful Direcției generale politice a Armatei populare coreene.; ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa a H-a generalului maior O Ghiăng Hun, generalului maior Ok Bong Rin, generalului maior Kim îng Do ; medalia „Virtutea ostășească" clasa I locotenent-colonelului Ciăn Ciang Zun, maiorului Pak lăng Sin și maiorului Im Ciang Bin.Tovarășul Emil Bobu a transmis, în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul conferirii înaltelor distincții ale statului nostru.Generalul de armată Să Ciăl a exprimat, în numele delegației de activiști politici a Armatei populare coreene, calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și Consiliului de Stat, pentru acordarea înaltelor distincții, expresie grăitoare a relațiilor de prietenie dintre popoarele și armatele celor două țări.(Agerpres)

întilniri cu cititori, recitaluri de poezie, dezb’ateri literare se vor desfășura la Academia de arte și biblioteca „I. L. Caragiale" din Berlin, precum și în localitatea Schwedt, în prezența unei delegații de scriitori, redactori, alți oameni de cultură români ce vor întreprinde cu acest prilej o vizită in R. D. Germană.Un profil asemănător vor avea „Zilele literaturii din R. D. Germană" ce vor avea loc în țara noastră, între 12 și 22 octombrie. Un mare număr de manifestări literar-editoriale vor fi organizate in perioada amintită la București și Timișoara.
zileigeneral al UNESCO, și Audun Ofjord, directorul a.i. al Centrului european UNESCO pentru invăță- mintul superior, unde se desfășoară lucrările reuniunii.Timp de trei zile, specialiști din Bulgaria, Grecia. Turcia și România vor efectua un schimb de experiență in domeniul cercetărilor științifice, teoretice și aplicative privind protecția mediului, ocrotirea naturii și utilizarea rațională a resurselor biosferei, in mod deosebit în zonele montane, vor stabili căile concrete pentru dezvoltarea, in continuare, a cooperării in aceste probleme de mare actualitate.

★Marți dimineața a avut loc în Capitală ședința comisiei centrale de organizare și coordonare a acțiunii de stimulare a participării maselor la creația științifică și tehnică în e- diția a Il-a a Festivalului național „Cintareâ României". Au participat reprezentanții comisiilor de organizare din județe și ramuri, ministere, ai altor instituții centrale și ai unor institute de cercetare și proiectare.în cadrul ședinței au fost dezbătute și aprobate măsurile ce vor fi întreprinse în perioada următoare pentru sporirea contribuției creației tehnice românești la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe at.ul 1978 și la pregătirea plantilui pe anii 1979—1980, ia realizarea unei calități noi, superioare in toate domeniile de activitate.Au fost aduse, totodată, îmbunătățiri regulamentului-cadru pentru cea de-a II-a ediție a acestei acțiuni.
★La invitația Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, in perioada 9—19 septembrie ne-a vizitat țara Abdel Rahman El Sharkawi, scriitor, secretar general al Organizației de solidaritate a popoarelor din Africa și Asia, impreună cu soția.
★între 19 și 22 septembrie, la București se desfășoară lucrările Reuniunii experților cu tema „Tehnologia educației", manifestare organizată sub egida UNESCO, de Institutul de cercetări pedagogice și psihologice.(Agefpres)

dintre rezultatele semnalate pe plan mondial. Un corpus al tuturor descoperirilor de ceramică greacă, efectuate din 1914, cind au inceput săpăturile arheologice pe pămintul României, și pină la 1970, formează obiectul studiului intitulat „Ceramica epocii arhaice și clasice", care a văzut lumina tiparului in limbile română și franceză.

recția asigurării pieței cu acest produs.— Deși centura de siguranță „Super" pe care am produs-o pină acum corespundea intru totul normelor prevăzute pe plan intern și internațional, compor- tîndu-se excelent în cazurile unor solicitări, colectivul nostru, preocupat continuu de îmbunătățirea parametrilor funcționali, dar și estetici ai produselor noastre, a lansat recent în fabricația de serie centura de siguranță „Super 101". Ea este mult mai rezistentă, paftaua este mai mică, mai elegantă, butonul de deschidere este mai bine fixat, iar siguranța de închidere mai la îndemina purtătorului.Alături de „Super-101". a intrat in fabricație și centura de siguranță destinată copiilor preșcolari. De asemenea, se fac pregătiri și pentru a se realiza centura de siguranță „Super 103", menită să protejeze și viața pasagerilor care ocupă locurile de pe bancheta din spate a autoturismelor. (N. Mocanu).

Marți dimineața, tovarășul Stefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit pe Carlos Valen-
Convorbiri economice româno-canadieneTovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit marți după-amiază pe C. T. Charland, asistent al adjunctului ministrului industriei și comerțului din Canada, conducătorul delegației participante la cea de-a 5-a sesiune a Comisiei mixte româno-canadiene pentru promovarea relațiilor comerciale și cooperării economice.A fost prezent J. E. Thibault, ambasadorul Canadei la București,Au fost abordate, cu acest prilej, aspecte ale colaborării economice

încheierea vizitei în tara noastră a ministrului 
afacerilor externe al ThailandeiMarți dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale dintre ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe al Thailandei, Upadit Pachariyangkun.în cursul convorbirilor, consacrate analizei stadiului actual și evoluției relațiilor dintre cele două țări, s-a evidențiat dorința comună de a se identifica noi posibilități și acțiuni concrete pentru impulsionarea și extinderea colaborării bilaterale pe plan economic, cultural, științific și în alte domenii de interes reciproc, precum și a schimburilor comerciale.Marți după-amiază a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Thailandei, Upadit Pachariyangkun, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a făcut o vizită oficială in țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari dinM.A.E.A fost prezent Vaikundha Samrua- truamphol, ambasadorul Thailandei in România.înainte de plecare, ministrul afacerilor externe al Thailandei a făcut o declarație presei.Referindu-se la relațiile dintre România și Thailanda, oaspetele și-a

Realizări ale meșteșugarilor vrînceniRealizările obținute de colectivele cooperativelor meșteșugărești din județul Vrancea in îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe acest an sint tot atitea argumente ale preocupărilor existente pentru o cit mai bună valorificare a datărilor tehnice, a materiilor prime și materialelor.— în acest an — ne spune tovarășul Chirii Bivolan, președintele U.J.C.M. Vrancea — producția marfă obținută peste plan depășește 5,5 milioane lei. Am livrat la fondul pieței, peste prevederi, mărfuri în valoare ds 7,6 milioane
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începînd de azi, în Italia
Campionatele mondiale de volei masculin

„DACIADA" - competiție pentru toți
O ediție se încheie, alta începe

Cea mai mare competiție sportivă națională organizată vreodată in țara noastră a devenit atit de populară incit astăzi practic toți cetățenii — de la șoimii patriei și pionieri pină la cei mai in vîrstă — se con-, sideră implicați în ea, unii ca participanți direcți, alții J ca spectatori sau pur și simplu ca părinți sau bunici de concurenți. Inițiată în urma indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și inclusă la loc de frunte în Programul de dezvoltare a activității de educație fizică și sport aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., această replică pe plan sportiv la „Cintarea României" a angajat în inițierea, organizarea și desfășurarea întrecerilor sute de mii de participanți, cit șl o serie de factori politici, sociali și sportivi în fiecare județ.In această săptămînă — cînd se desfășoară ultimele finale pe țară — o ediție a „Daciadei" se încheie. După cum s-a mai anunțat — sîmbătă, 23 septembrie, va avea

loc un grandios spectacol omagial pe stadionul „23 August" din Capitală.O ediție se încheie și-și încununează cum se cuvine campionii naționali, dar altă ediție începe in continuare. Fiindcă, așa cum se știe, întrecerile „Daciadei" cuprind — in fiecare an — ediția de vară (martie-octombrie) și ediția de iarnă (noiembrie-februarie), cu finale pe țară o dată la doi ani începînd cu anul 1978. Ceea ce înseamnă că in fiecare zonă a țării trebuie pornit în organizarea „Daciadei" următoare de la ceea ce s-a constatat pină acum : inițiativele fertile să fie extinse, experiența pozitivă să fie generalizată pe un plan superior, deficiențele să fie înlăturate. în acest spirit au analizat modul cum a decurs „Daciada" în teritoriul lor organele de partid din județul Mureș. Prezentăm, succint, cîteva dintre concluziile și învățămintele desprinse cu acest prilej.
în județul Mureș, inițierea competiției „Daciada" a avut ca rezultat atragerea a sute de mii de tineri și vîrstnici spre sălile și terenurile de sport. „Creșterea considerabilă a interesului pentru practicarea exercițiului fizic, a sportului, în general — ne spune tovarășul Eugen Trimbițaș, șeful secției de propagandă a comitetului județean de partid, președintele C.J.E.F.S. — are o explicație simplă : cetățenii — tinerii, mai ales — s-au convins singuri de binefacerile exercițiului fizic în menținerea stării de sănătate a organismului. Cîteva cifre ilustrative : in cadrul „Daciadei", tinerii mureșeni au obținut, numai in acest an. 21 de titluri de campioni, sportul de pe Mureș șl Tirnave fiind reprezentat — în etapele de masă — de aproape 190 000 de concurenți. Avem, de asemenea, în vedere că la acțiuni cum sint trecerea normelor complexului polisportiv „Sport și sănătate", duminicile cultural-sportive sau competițiile organizate pe ramuri de producție au participat aproape 400 000 de cetățeni, acțiunile întrunind, cu adevărat, atributul de „sport de masă". Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că in unele asociații, cu precădere din mediul rural, sportul de masă poartă încă, deseori, amprenta improvizației, discontinuității ,și uniformizării competițiilor (organizate numai la fotbal ori cel mult la una sau două alte ramuri de sport)."Că este intr-adevăr așa ne-am convins însoțind, cîteva zile în șir, un colectiv al comitetului județean de partid (alcătuit din activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești), care a controlat și îndrumat mai multe consilii pentru educație fizică și sport din Tg. Mureș, Sighișoara, Tîrnăveni, Reghin, Luduș. 9 consilii comunale și un număr de asociații sportive din întreprinderi și de la sate. Cu această ocazie s-a analizat în amănunt modul tn care a fost organizată „Daciada" în localitățile și unitățile controlate, stabilindu-se concluzii importante pentru îmbunătățirea acestei munci in următoarea ediție a marii competiții naționale. 

zuela Montenegro, ambasadorul Republicii Chile. în legătură cu încheierea misiunii în țara noastră.
dintre cele două țări, ale extinderii și diversificării schimburilor comerciale.în aceeași zi, Alexandru Mărgări- tescu, prim adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și C. T. Char- land, asistent al adjunctului ministrului industriei și comerțului din Canada, au semnat un protocol care prevede o serie de măsuri pentru lărgirea schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării economice și tehnice, în special în domeniul construcțiilor de mașini și al industriei extractive. (Agerpres) 

exprimat convingerea că acestea se vor dezvolta în viitor pe plan politic, economic și in alte domenii de interes comun. El a subliniat că Acordul comercial semnat la București „va servi drept o bază solidă pentru extinderea schimburilor reciproce, pentru intensificarea cooperării bilaterale".Ministrul thailandez a relevat profunda satisfacție de a fi fost primit de președintele Nicolae Ceaușescu, apreciind această întrevedere drept punctul culminant al vizitei întreprinse în țara noastră. „Am avut — a spus el — o convorbire foarte interesantă cu președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, cu o viziune largă asupra lumii contemporane. Este bine cunoscută și apreciată in Thailanda preocuparea șefului statului român pentru solu- ... ționarea marilor probleme ale omenirii de astăzi, cu participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea sau orînduirea lor socială, pentru asigurarea păcii mondiale, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, potrivit voinței și aspirațiilor sale legitime".Oaspetele a împărtășit impresiile deosebite prilejuite de vizita în România, remarcînd progresele importante realizate de poporul român, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu.
lei. Depășiri am înregistrat și la producția destinată exportului. în nomenclatorul producției meșteșugărești au apărut în perioada Ia care ne referim 121 de produse noi — confecții, tricotaje, încălțăminte, marochinărie și altele.Noutăți sînt de menționat și în sectorul prestărilor de servicii pentru populație. Au fost înființate 16 noi unități prestatoare de servicii. Alte spații destinate acestui sector — cu o suprafață de peste 3 000 mp — se vor da în folosință la parterul unor blocuri ce se construiesc în prezent la Focșani și Odobești. (Dan Drăgulescu).

Ce a reliefat acest control ? Că dacă sportul mureșean a înregistrat, intr-adevăr, însemnați pași... cantitativi (o creștere impresionantă a numărului celor ce-1 practică), in multe cazuri sportul de masă este încă departe de exigențele puse în fața a- cestuia de conducerea de partid și de stat. Discuțiile avute cu mai mulți factori ' cu atribuții în sport ne-au convins că, la asociațiile vizitate in rnediui rural, noțiunea de sport de masă se reduce, practic, la fotbal sau cel mult la încă o disciplină sportivă, de regulă volei sau handbal. Nu mai departe — „exemplul" celor
Concluzii și învățăminte 

în județul Mureș

din Ungheni (comună așezată Ia o „aruncătură de băț" de Tîrgu Mureș, cu multe unități economice) : aci activează nu mai puțin de 4 echipe de fotbal (ceea ce în sine nu e rău), dar n-a fost organizată, anul acesta, nici o acțiune turistică ; cit despre alte întreceri de sport, cu priză la tineri (volei, handbal, tenis ș.a.), ele .constituie o raritate în calendarul competițlonal curent, deși sînt înscrise în programul „Daciadei". Critica este, într-un fel, valabilă și in cazul altor localități (Sărmașu, Iernut etc.) în care, exceptînd fotbaliștii, doar elevii fac vara sport ! Ridicăm acest aspect știut fiind faptul că relieful județului Mureș oferă, in ansamblul său, condiții ideale de organizare a unor excursii și drumeții, despre al căror efect binefăcător nu mai e cazul să insistăm. Este numai un exemplu (din atitea altele), care „a scăpat" din preocuparea consiliilor comunale pentru educație fizică și sport, a organelor și organizațiilor U.T.C. și de sindicat.Nesatisfăcătoare e, totodată, și a- tragerea femeilor spre practicarea sistematică a exercițiului fizic, a turismului și sportului în general — obiectiv care, se știe, este prioritar în „Daciadă". Este cazul unor uni

t V
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoalâ
10,00 Șoimii patriei
10.10 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Neamț
11.10 Tribuna TV : Ciclul „Confruntări 

ideologice în lumea contempo
rană". Curentul „neo"

11.30 Tezaur folcloric
11.45 Telex
11.50 închiderea programului
10.00 Telex
16,05 Cenaclul Teleșcoalâ
16.35 Curs de limbă germană
17,05 Din țările socialiste
17.15 Mult e dulce...
17.40 Muzica In Imagini
18.15 Telecronlca pentru pionieri
18.35 Tragerea „Pronoexpres"
18,43 Festivalul „Cintarea României"
19.20 îooi de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei in economie
20.10 Muzică populară — Virtuozi al 

acordeonului
20.25 Noi. femeile I
20,55 Telecinemateca : „Perla". Pre

mieră TV. Producție a studiouri
lor mexicane

22.20 Telejurnal
22.30 Campionatul mondial de volei 

masculin. Selecțiunl înregistrate 
de la Ancona (Italia)

23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

13.50 Desene animate
20,10 Studio T’78
20.40 Treptele afirmării, Laureațl al 

Festivalului muzicii de cameră — 
Brașov, ediția a B-a

21.15 Telex
21.20 Mal aveți o întrebare 7 O nouă 

geografie a sistemului solar
31.50 închiderea . programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ZI, 

22 și 23 septembrie. In țară : vremea va 
continua să se răcească ușor, mal ales 
la începutul intervalului. Cerul va fl 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
primele zile, cînd vor cădea ploi locale. 
Apoi ploile vor deveni Izolate. La 
munte, la altitudini de peste 1 800 me
tri, precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vint slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale, la În
ceputul intervalului, pînă la viteze de 
50 km/oră, iar în zona de munte pină 
la 100 km/orâ. Spre sfirșitul intervalu
lui, izolat, în nordul țării, condițiile 
devin favorabile producerii brumei. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 3 și 13 grade, Izolat mai coborîte 
in jumătatea de nord a țării, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade. în 
București : vremea va continua să se 
răcească ușor, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros. Ploaie de scurtă durată, 
Vînt slab pină la moderat.

PRONOSPORTCÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 17 SEPTEMBRIE 1978Categoria 1 : (13 rezultate) »• 3 variante 100 % a 23 638 lei și 12 variante 25% a 5 909 lei.Categoria 2 : (12 rezultate) •» 87,25 variante a 1 951 leiCategoria 3 1 (11 rezultate) —1 231,00 variante a 207 lei.

tăți, ca Întreprinderea de confecții „Mureșul", Fabrica de pielărie și mănuși din Tg. Mureș și întreprinderea de confecții „Tîrnava" din Sighișoara, dar și al altora, la care „sistemul" competițional se rezumă, in fapt, la unul sau două concursuri pe an. Lucru de neînțeles la unități ca acestea, cu mulți tineri, în care fetele reprezintă, se înțelege, majoritatea personalului muncitor.Peficitară este, la nivel de județ, și practicarea gimnasticii la locul de muncă, deși, se știe, aceasta reprezintă un important factor de fortificare a organismului. Motivul ? Tovarășul Alexandru Nițu, secretarul Consiliului orășenesc al sindicatelor din Reghin, ca și alți interlocutori, punea acest aspect pe seama neînțelegerii oportunității gimnasticii la locul de muncă de către unii conducători de Întreprinderi, secții și ateliere. Este invocată, adesea, lipsa de spațiu Și (mai curios 1) faptul că pentru unele meserii ar fi incompatibilă practicarea acestei activități fizice înviorătoare. Poate și din acest motiv gimnastica la locul de muncă este azi practicată numai în 26 de unități economice din județ, ceea ce reprezintă doar 8—10 la sută din totalul personalului muncitor.Se poate spune deci că, în anii din tirmă, cu toate progresele înregistrate în atragerea tinerilor spre sport, în buna reprezentare la „Daciadă" —sportul de masă mureșean esta încă deficitar, mai avînd multe de îmbunătățit pentru a răspunde înaltelor exigențe cuprinse in Programul de dezvoltare a educației fizice și sportului aprobat de partid. Ceea ce înseamnă că atît organizațiile de partid, cit și celelalte organizații și instituții locale cu atribuții in sport sînt datoare să acționeze mai consecvent și mai eficient pentru atragerea reală a majorității tinerilor in activități fizice și sportive sistematice. Există toate condițiile, deci, ca județul Mureș să se afirme cu și mai mult succes în următoarea ediție a „Daciadei".
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

PLASMA LA LUCRULa marginea de nord-est a capitalei sovietice, in prelungirea unuia dintre cele mai tinere cartiere de locuințe, înălțate în ultimii ani, își derulează activitatea un institut academic cu un profil aparte : Institutul de temperaturi înalte al Academiei de științe • a U.R.S.S. Menirea lui in actuala etapă : fundamentarea științifică și tehnologică a unor metode avansate de transformare în energie electrică, cu randamente superioare, a puterii calorice a combustibililor minerali „clasici", experimentarea și introducerea în industrie a acestor metode. Este vorba de instalații speciale de ardere a combustibililor, la temperaturi de 2 500—3 000 degrade C, care îi transformă în plasmă și apoi de „convertirea" directă a energiei acumulate în această nouă stare a materiei, cu ajutorul generatoarelor magneto-hidro-dinamice (m.h.d.). Corespondența de față prezintă unele rezultate recente în acest domeniu și preocupări ale savanților și specialiștilor din institutul la care ne referim.Străbătînd, în aceste zile, halele spațioase ale institutului — un adevărat institut-uzină și complex știin- țifico-productiv — ți se înfățișează un conglomerat de utilaje și instalații, puțin obișnuite pentru o unitate producătoare de energie termo-elec- trică. Imaginea de ansamblu te duce mai curînd cu gîndul la complexele spațiale întîlnite pe rampele de lansare ale cosmodroamelor în preajma startului. într-un anume fel, și aici se pregătește un start către cunoaștere și progres, și încă într-un domeniu de mare interes, dacă ne referim la actualitatea problemei folosirii cu eficiență maximă a resurselor limitate de combustibili energetici (petrol, cărbune, gaze naturale).Gazde amabile, specialiștii institutului ne invită să asistăm la un eveniment de primă mărime din activitatea lor : probele premergătoare dării in exploatare experimentală a celei de-a doua instalații m.h.d., botezată cu inițialele „U-25-b“. Ea a inceput să funcționeze în paralel cu prima instalație de aceeași capacitate— 25 de megawați — folosită acum pentru continuarea unor studii și experiențe de magneto-hidro-dinamică. Ambele reprezintă, în fapt, prototipul viitoarelor centrale electrice magneto-hidro-dinamice, care se preconizează a fi dimensionate la 1000 de megawați putere instalată.Cea proaspăt intrată în funcțiune— „U-25-b“ — beneficiază de anumite perfecționări, între care, dotarea ei cu un sistem de magneți superconductor!, realizat de specialiști americani care colaborează cu colegii lor sovietici pe baza unui acord guvernamental. Inima centralei electrice m.h.d. este, la fel ca la orice unitate energetică, generatorul, care aici funcționează cu plasmă. în camera de ardere, purtătorul de energie calorică — în cazul de față gazul metan este introdus împreună cu aerul insuflat, în prealabil supra

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

In mai multe orașe din Itaiia încep astăzi întrecerile campionatelor mondiale masculine de volei, la care participă 24 de echipe repartizate in șase grupe preliminare.Selecționata României, care evoluează în grupa preliminară F, va în- tilni in meciul de debut, la Ancona, reprezentativa S.U.A. (incepînd de la ora 22,30 — selecțiuni pe miculecran). în continuare, . voleibaliștii români Vor juca miine cu echipa Coreei de sud, iar vineri cu formația
Campionatele naționale de gimnasticăMarți, în penultima zi a campionatelor naționale de gimnastică din cadrul „Daciadei", care au loc în Palatul sporturilor din Capitală, au fost desemnați campionii la individual compus. La feminin, titlul de campioană absolută a țării a revenit tinerei Emilia Eberle (C.S. Arad) cu 76,925 puncte, care recent la Milano a cucerit titlu) de campioană absolută a Europei la junioare. Emilia E- berle a demonstrat o excelentă pregătire, reușind să obțină 9,85 la paralele și 9,80 puncte la sol și sărituri. Pe locul doi s-a clasat Teodora Ungureanu (Liceul de gimnastică Gh. Gheorghiu-Dej) — 76,500 puncte. Ungureanu a realizat cea mai mare notă la sol : 9,90 puncte. Medalia de bronz â fost obținută de dinamovis- ta Anca Grigoraș cu 75,350 puncte.

ÎN CÎTEVA R ÎNDURI• După cum s-a mai anunțat, meciul internațional de box dintre e- chipele României și S.U.A. va avea loc joi de la ora 18 pe ringul montat în incinta Palatului sporturilor din Capitală. Antrenorii echipei noastre E. Mărgărit și I. Popa au anunțat următoarea formație în ordinea categoriilor : Al. Turei. N. Robu, T. Dinu,N. Neagu, I. Sandor (H. Sultan), C. Hajnal, I. Vladimir, I. Miron, V. Silaghi, G. Donici și Val. Vrinceanu. In cel de-al doilea meci. România — S.U.A., programat la 24 septembrie la Galați (ora 10,30), echipa noastră va avea următoarea componență : P. Morea, Daniel Radu, N. Bumb, I. Lun- gu, N. Stoenescu, M. Ciubotaru, V. Burde, C. Ciochină, S. Tîrilă, C. Chiracu și P. Ungureanu. Echipa a- mericană va susține ultima întilnire a turneului la 28 septembrie la Constanța (ora 18,30). în această partidă, selecționata României 4vp „alinia următoarea formație ; C. Tițoi, F.’ Ibrahim, Gh. Oțelea, H. Sultan, N. Toth. S. Cuțov, M. Miclăuș, M. Sirba, M. Ifrim, M. Alexandru și I. Cernat.1 • în cadrul concursului internațional feminin de canotaj academic desfășurat la Walcz (Polonia), sportivele românce au obținut trei victorii.In proba de schif simplu, a terminat învingătoare Valeria Răcilă, cu timpul de 3’46”, urmată de coechipiera sa Mariana Zaharia — 3'54” și Petra Flotow (R.D. Germană)' — 3’55”.Celelalte două succese românești au fost realizate de echipajele Sanda Toma — Olga Homeghi, în proba de dublu visle, și Maria Pușcaș — Doina 

încălzit la o temperatură de 1 500 de grade C, precum și cu adaos de adezivi. Coeficienții de utilizare ridicați ai instalațiilor transformă aproape total energia combustibilului folosit și nu dau produse de ardere care să impurifice atmosfera Jetul de plasmă care ia naștere trece cu mare viteză, într-un flux neîntrerupt, printre polii magnetului montat in corpul generatorului, în acest mediu-con- ductor apare, conform legilor cunoscute ale fizicii, curentul electric, captat și trimis imediat în rețeaua de distribuție. în comparație cu consumurile din centralele termoelectrice clasice se obține o economie de combustibil de 25 la sută, iar in perspectivă, afirmă specialiștii, procentul de economisire poate ajunge la 50 la sută. Spre deosebire de procesele tehnice și mecanice din centralele actuale, unde o parte a forței aburului este consumată pentru lucrul mecanic al utilajelor în mișcare, în generatoarele m.h.d. plasma cedează direct energia acumulată, determi- nînd ridicarea randamentului energetic al folosirii combustibilului.Actualele probe cu instalația „U-25-b“ îndreptățesc așteptările și oferă cîmp larg colaborării cu colegii din alte țări, ne spun specialiștii întîlnițj jn halele laboratorului. Acad. Âlexandr Seindlin, iiirectorul institutului, într-o convorbire cu corespondentul român a precizat în acest sens ; „Institutul nostru, unul dintre institutele cele mai mari cu profil energetic din sistemul Academiei de științe a U.R.S.S., practică o cooperare activă pe plan internațional pentru punerea la punct a metodelor și tehnologiilor noi de transformare directă a energiei. Participăm la elaborarea și realizarea practică a programului complex, de durată, împreună cu specialiști din alte țări socialiste, precum și cu alți parteneri de peste hotare. Cu România, care, de asemenea, ia parte activă la realizarea programului complex amintit, desfășurăm și o susținută colaborare directă". Apreciind că „aceasta este o conlucrare reciproc folositoare", acad. Seindlin a adăugat, referindu-se la „rezultatele importante obținute în România" cu o interesantă instalație m.h.d. experimentală : „Se , cuvine să dăm colegilor români — oameni de știință și ingineri — prețuirea pe care o merită din plin. Ei au mers mai departe în acest domeniu, în prezent in România exami- nfndu-se problema construirii unei mari centrale de tip m.h.d."Opinia generală a oamenilor de știință și specialiștilor întîlniți la Institutul din Moscova este că centralele electrice de tip m.h.d., la perfecționarea cărora încă se mai lucrează, au o perspectivă reală, ceea ce justifică efortul pentru o utilizare cu randamente energetice superioare a zăcămintelor de combustibili minerali,
Mihai CORUT

Cehoslovaciei. Primele două clasate se califică pentru grupele semifinale ale competiției.Celelalte grupe preliminare își vor disputa meciurile in orașele Roma, Bergamo. Udine, Veneția și Parma.Din lotul român fac parte următorii jucători : Nicolae Pop, Cornel Oros, Laurențiu Dumănoiu. Mircea Tutovan, Constantin Bădiță. Gunther Enescu, loan Țerbea, Sorin Ma- cavei, Viorel Manole, Dan Girleanu, Petre Ionescu și Cornel Chifu.
Pe locurile următoare s-au clasat Gabriela Trușcă (S.C. Bacău) — 74,975 puncte, Gabi Gheorghiu (liceul din Galați) — 74,800 puncte și Marilena Neacșu (Școala sportivă din Sibiu) — 74,400 puncte.La masculin, victoria a revenit di- namovistului Kurt Sziler cu 112,30 puncte. Pe locurile 2—3 la egalitate s-au clasat Dan Grecu (Dinamo) și Sorin Cepoi (Steaua) cu cite 111,90 puncte. Au urmat în clasament I. Checicheș (Steaua) — 111,20 puncte, Aurelian Georgescu (Steaua) — 110,45 puncte șl Gabriel Popescu (Steaua) — 110,00 puncte.Astăzi de la ora 17 au loc întrecerile finale pe aparate, la care participă primele 8 gimnaste și primii 6 gimnaști.
Mărăndescu, in proba de , 2 fără cirmaci.• Pe patinoarul „23 August" din Capitală se va disputa astăzi primul meci dintre echipele Steaua București și Levski Spartak Sofia, con- tînd pentru turul I al „Cupei campionilor europeni" la hochei pe gheață. Partida va începe la ora 18,00.0 în prima rundă a turneului internațional de șah de la Rzeszow (Polonia), maestrul român V. Vais- man a remizat eu polonezul Nowak.• Disputat la Volgograd, meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele de juniori ale U.R.S.S. și R.F. Germania s-a încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) in favoarea jucătorilor sovietici.• Turneul internațional masculin de volei de la Diisseldorf a fost ciști- gat de selecționata Braziliei, care in meciul decisiv a învins cu scorul de 3—0 formația Mexicului. în partida pentru' locul trei. Coreea de sud a întrecut cu 3—0 (15—11, 15—11, 15—8) echipa S.U.A.• Campionatul mondial de șah pentru juniori, desfășurat în „sistem elvețian" în orașul austriac Graz, s-a încheiat cu victoria lui Serghei Dolmatov (U.R.S.S.), care a totalizat 10,5 puncte, fiind urmat în clasamentul final de compatriotul său Iusupov — 10 puncte, Fries-Nielsen (Danemarca) — 9 puncte, Bjoerk (Suedia) și Barbero (Argentina) — cite 8.5 puncte. Maestrul român Ovidiu Foișor s-a clasat pe locul opt, cu 7,5 puncte. La actuala ediție a campionatului au participat 47 de șahiști.In ultima rundă, Ovidiu Foișor a remizat cu danezul Fries-Nielsen.
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Amplul ecou internațional al rezultatelor 
reuniunii tripartite de la Camp David

bit este subliniată necesitatea continuării, in același spirit, 
a tratativelor, cu participarea tuturor părților interesate, 
in vederea instaurării unei păci trainice și juste in această 
regiune. Problemele pe care opinia publică le subliniază 
ca fiind necesar să stea in centrul atenției sint cele pri
vitoare la asigurarea retragerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, la recu
noașterea dreptului poporului palestinian la autodetermi
nare — inclusiv de a-și constitui un stat național propriu, 
independent — precum și cele legate de asigurarea su
veranității, independenței și integrității teritoriale a tutu
ror statelor din această zonă.

Redăm din prevederile documentelor semnate :

Reuniunea tripartită de la Camp David și documentele 
care au fost adoptate cu acest prilej au stirnit un viu in
teres in întreaga opinie publică mondială, fiind comentate 
ca unul din evenimentele cele mai importante ale vieții 
politice mondiale actuale. Șefi de state, oameni politici, 
comentatori de presă din diferite fări subliniază carac
terul pozitiv al acestei intilniri, precum și problemele se
rioase care au rămas nereglementate, apreciind in mod 
unanim că hotăritor este acum să fie folosite pe deplin 
premisele create in vederea intensificării, in săptăminile 
care urmează, a eforturilor pentru reglementarea judi
cioasă a tuturor aspectelor care constituie punctele nevral
gice ale conflictului din Orientul Mijlociu. In mod deose-

„Cadrul pentru pace în OrientulTn cadrul acordului tripartit, acord la care sint invitate să adere și alte părți la conflictul arabo-israe- lian, se precizează că eforturile pentru pace in Orientul Mijlociu trebuie să fie călăuzite de următoarele :• Baza asupra căreia s-a căzut de acord pentru o reglementare pașnică a conflictului dintre Israel și vecinii săi o constituie Rezoluția 242 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite in toate părțile sale componente.• Pentru a realiza relații de pace, conforme cu prevederile Cartei Națiunilor Unite și alte norme acceptate ale dreptului și legalității internaționale. sint necesare negocieri in viitor între Israel și oricare vecin pregătit să negocieze pacea și securitatea cu acesta, in scopul aplicării tuturor prevederilor și principiilor rezoluțiilor 242 și 338.• Pacea cere respect pentru suveranitatea, integritatea teritorială și independența politică a fiecărui stat din zonă și pentru dreptul său de a exista în interiorul frontierelor sigure și recunoscute, liber de amenințări sau acte de forță.• Părțile sint hotărîte să realizeze o reglementare justă, cuprinzătoare și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu prin încheierea tratatelor de pace bazate pe rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate în toate prevederile lor. Pentru ca
„Cadrul pentru încheierea unui tratat de pace între Egipt și Israel"• Pentru a realiza pacea între ele. Israelul și Egiptul sint de acord să negocieze de bună-credință în scopul încheierii, în limitele termenului de trei luni de la semnarea acestui cadru, a unui tratat de pace între ele.• Părțile au ajuns la un acord asupra unui șir de măsuri concrete, între care exercitarea deplină a suveranității egiptene pînă la frontiera recunoscută pe plan internațional între Egipt și Palestina ; retragerea

DinSubliniind că ambele documente a- doptate la Camp David se bazează pe prevederile rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al O.N.U., textul acestora este anexat la acor- durile-cadru.— După cum este cunoscut. Rezoluția nr. 242 subliniază că instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu trebuie să includă aplicarea următoarelor două' principii :
Aprecieri și declarații după încheierea acordurilorPreședintele Statelor Unite, Jimmy Carter, a declarat, intr-o cuvintare rostită în Congresul S.U.A., că documentele semnate la Camp David au „o importanță vitală nu numai pentru cele două națiuni, ci și pentru toate popoarele din Orientul Mijlociu, precum și. intr-adevăr, pentru tot restul lumii". „Este pentru prima dată cînd un conducător arab și unul israelian au semnat un cadru cuprinzător de pace". „în ce privește soarta palestinienilor care trăiesc sau au trăit în această disputată regiune, acordul garantează că poporul palestinian poate participa la rezolvarea problemei palestiniene in toate aspectele sale". „Totuși, între Egipt și Israel — a continuat vorbitorul — rămîn deosebiri fundamentale în ce privește soarta palestinienilor, viitorul malului apusean al Iordanului și Gâzei și viitorul așezărilor israeliene din teritoriile arabe ocupate", în acest context, președintele american a subliniat că nu trebuie uitată amploarea obstacolelor care persistă.„Cele două documente semnate — a declarat președintele Egiptului, Anwar EI Sadat — nu reprezintă decit o bază pentru soluționarea pașnică, echitabilă și durabilă in regiunea Orientului Mijlociu, care oferă prilej tuturor forțelor implicate să se ală

„Partitura pentru Manila a fost 
creată. Rămine de văzut in ce mă
sură interpretarea ei in cadrul ma
relui concert, al națiunilor lumii va 
reuși să evite notele distonante". în acești termeni comenta, din Geneva, trimisul unui ziar occidental rezultatele sesiunii Consiliului U.N.C.T.AD. (Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare), încheiată zilele trecute. Este semnificativ că majoritatea celor 18 rezoluții adoptate de consiliu se referă la conținutul ordinii de zi a celei de-a cincea sesiuni a U.N.C.T.A.D., convocată pentru mai anul viitor la Manila. Amplitudinea și conținutul tematicii preconizate au fost determinate de gravitatea realităților economiei mondiale, de adincirea continuă a marilor decalaje dintre state și perpetuarea anacronicei împărțiri a lumii în țări bogate și țări sărace — anomalie flagrantă a epocii noastre, care periclitează progresul economic general, pacea și viitorul întregii umanități.Referindu-se la dimensiunile cres- cînde ale fenomenului subdezvoltării cu întregul , său .cortegiu de consecințe nefaste pe terenul relațiilor economice internaționale, președintele sesiunii Consiliului U.N.C.T.A.D., cunoscutul economist venezuelean Diego Luis Castellanos, a declarat in cursul dezbaterilor : „Numai o intensificare 
a tuturor eforturilor va permite lumii 
să iasă din criza de structură pe care 
o străbate și numai cooperarea intre 
toate țările va deschide calea spre 
noua ordine economică și socială, 
care reprezintă cel mai bun mijloc 
de a răspunde aspirațiilor tuturor 
țărilor".în acest context, sesiunea de la Manila — forum larg reprezentativ, care va reuni cvasitotalitatea statelor globului — are menirea să asigure cadrul corespunzător abordării și soluționării problemelor de anvergură internațională, pe baza participării pe picior de egalitate a tuturor statelor, indiferent de mărime, potențial eco

pacea să fie durabilă trebuie să implice pe toți cei care au fost cel mai profund afectați ide conflict.O Egiptul, Israelul, Iordania și reprezentanții poporului palestinian trebuie să participe la negocierile pentru soluționarea problemei palestiniene în toate aspectele sale.• în scopul asigurării unui transfer pașnic și în ordine al autorității și luînd în considerare preocupările pentru securitate ale tuturor părților, trebuie să existe aranjamente de tranziție pentru malul occidental și Gaza pentru o perioadă care să nu depășească cinci ani. în baza acestor aranjamente, pentru a asigura autonomie deplină locuitorilor, administrația militară israeliană și administrația sa civilă vor fi retrase de îndată ce o autoritate de autoguvernare a fost liber aleasă de către locuitorii acestor zone,• Noile aranjamente trebuie să acorde considerația cuvenită atit principiului autoguvernării de către locuitorii acestor teritorii, cit și preocupărilor legitime de securitate ale părților implicate.• Egiptul, Israelul și Iordania vor cădea de acord asupra modalităților peptru crearea autorității alese de autoguvernare pe malul vestic și în Gaza. Delegațiile Egiptului și Iordaniei pot include palestinieni de pe malul apusean și Gaza sau alți palestinieni.
forțelor armate israeliene din Sinai ; folosirea aeroporturilor lăsate de is- raelieni în Sinai numai în scopuri civile, inclusiv eventuala lor utilizare comercială de către toate țările ; libera trecere a navelor israeliene prin Golful Suez și Canalul Suez ; declararea Strîmtorii Tiran și Golfului Akaba drept căi navigabile internaționale deschise tuturor țărilor ; construirea unei autostrăzi între Sinai și Iordania în apropiere de Elat, garantîndu-se trecerea li
cuprinsul Rezoluției nr. 242• retragerea forțelor armate israeliene din teritoriile ocupate în recentul conflict ;• suspendarea tuturor revendicărilor sau stărilor de beligeranță și respectarea, precum și recunoașterea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice a tuturor statelor din regiune și a dreptului lor de a trăi în pace, în cadrul unor fron
ture negocierilor pentru a ajunge la un acord cu Israelul. Acum există cadrul adevărat și echitabil pentru soluționarea problemei in ansamblul său".într-un interviu acordat postului de televiziune N.B.C., președintele Anwar El Sadat, răspunzind la o întrebare referitoare la eventualitatea refuzului Knessethului de a desființa așezările israeliene, a precizat : „Să nu' se interpreteze ca un avertisment, ci ca o simplă informație — in acest caz, întregul acord s-ar prăbuși, așa cum i-am spus președintelui Carter în cursul întrevederii pe care am avut-o duminică".Primul ministru al Israelului, Me- nahem Begin, într-o declarație făcută ziarului „Matin de Paris", a dat asigurări că țara sa „nu are nici o pretenție teritorială". „în Sinai, să fie foarte limpede, nu cerem nici un kilometru pătrat Egiptului. Și palestinienilor nu le-am cerut să renunțe nici măcar la un kilometru pătrat din teritoriul lor". într-un mesaj telefonic radiodifuzat din Washington la un miting din Tel Aviv, premierul Begin a afirmat-: „Dorim să trăim în pace cu vecinii noștri și să le permitem să-și ducă propria lor viață in condițiile autodeterminării. Acum nu 
nomic sau orînduire socială, luîndu-se în considerație interesele fiecărei țări.în lumina cerințelor majore ale contemporaneității, pe agenda sesiunii U.N.C.T.A.D.—V au fost înscrise probleme fundamentale privind relațiile dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare : necesitatea unor transformări durabile în structura economiei mondiale, programul integrat pentru produsele de bază, 
Pregătirea sesiunii U.N.C.T.A.D. 

sub semnul preocupărilor 
pentru accelerarea dezvoltării

protecționismul comercial, problemele monetare și financiare ș.a.m.d.Printre problemele stringente care au reținut atenția consiliului s-a evidențiat aceea a sporirii în mod substanțial a asistenței tehnice pe care țările avansate din punct de vedere economic trebuie să o acorde țărilor cel mai puțin dezvoltate. Menirea acestei asistențe constă in a facilita efortul propriu al țărilor respective în direcția dezvoltării, astfel ca ele să ajungă la o rată anuală medie de creștere minimă de 3.5 Ia sută, avind in vedere că, in perioada 1970—1977, dezvoltarea lor a stagnat practic, cadența medie a creșterii lor nedepășind 0.6 la sută.Un șir de alte rezoluții vizează îmbunătățirea sistemului generalizat de preferințe vamale acordate țărilor lumii a treia, extinderea și diversificarea cooperării comerciale și industriale dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, precum

i

Mijlociu"• în momentul în care va fi creată și instalată autoritatea de autoguvernare (Consiliul administrativ) pe malul apusean al Iordanului și în Gaza va începe perioada de tranziție de cinci ani. Cît mai curînd posibil, dar nu mai tirziu de trei ani de la începerea perioadei de tranziție, vor avea loc negocieri pentru stabilirea statutului definitiv al malului apusean și al Gâzei și a raporturilor lor cu vecinii, precum și pentru încheierea unui tratat de pace între Israel și Iordania pînă la sfîrșitul perioadei de tranziție.• Soluția rezultată din negocieri trebuie să recunoască, de asemenea, drepturile legitime ale poporului palestinian și cerințele sale juste. Palestinienii vor participa la determinarea propriului lor viitor.• Semnatarii tratatelor de pace vor stabili între ei relații normale între state aflate în stare de pace unul cu celălalt, angajîndu-se să respecte toate prevederile Cartei O.N.U.• Consiliul de Securitate al O.N.U. va trebui să aprobe tratatele de pace și să asigure că prevederile lor nu vor fi încălcate. Se va cere membrilor .permanenți ai Consiliului de Securitate să subscrie la tratatele de pace și să asigure respectarea prevederilor lor. Li se va cere, de asemenea, să pună de acord politicile și acțiunile lor cu prevederile acestui cadru.
beră și pașnică pentru Egipt și Iordania.• După ce va fi semnat un tratat de pace și după ce retragerea interimară va fi încheiată, vor fi stabilite relații normale între Egipt și Israel,• Intre trei și nouă luni după semnarea tratatului de pace, toate forțele israeliene vor fi retrase la est de linia care se întinde de la un punct situat la est de El Arish, pină la Ras Muhammad, stabilirea precisă a acestei linii urmînd să fie fixată printr-un acord reciproc.
tiere sigure și recunoscute, fără amenințări sau acte de forță ;— Rezoluția subliniază necesitatea garantării libertății de navigație pe apele internaționale din regiune ; realizării unei rezolvări juste a problemei refugiaților : garantării inviolabilității teritoriale și independenței politice a tuturor statelor din regiune, prin măsuri incluzind instaurarea unor zone demilitarizate.
trebuie să mai visăm la pace, acum putem să o avem".Primul ministru al Marii Britanii, James Callaghan, a salutat, intr-un mesaj adresat președintelui Carter, „rezultatul încurajator" al convorbirilor tripartite la nivel înalt, adăugind : „Nu subapreciez dificultățile ce mai trebuie depășite. De o importanță vitală vor fi desigur obținerea sprijinului guvernelor arabe pentru principiile de la Camp David și asigurarea participării Iordaniei la viitoare negocieri".Cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky, a apreciat rezultatul reuniunii de la Camp David drept „o realizare excepțională". El a precizat că „trebuie să avem insă in vedere că problema centrală privind soluționarea situației palestiniene a rămas deschisă. Se impune reglementarea sa cu prioritate prin negocieri".Un purtător de cuvînt al secretarului general al O.N.U., Kurt Wald-, heim, a apreciat că întîlnirea la ni- ■vel inalt de la Camp David „reflectă un efort uriaș în vederea realizării unui aranjament în probleme extrem de complexe. Totuși, multe probleme dificile rămîn de rezolvat. Multe vor depinde acum de atitudinea celorlalte părți interesate, inclusiv a altor state arabe și a O.E.P.".
și a cooperării economice între țările în curs de dezvoltare, consecințele economice și comerciale ale dezarmării ș.a. Demnă de relevat este propunerea avansată Adunării Generale a O.N.U. în legătură cu organizarea, la finele anului 1919 sau începutul lui 1980, a unei Conferințe a Națiunilor Unite consacrate stabilirii unor reguli și principii echitabile de control asupra practicilor comerciale 

restrictive, cu efecte negative pe planul schimburilor economice internaționale.Consecventă politicii sale principiale și constructive, România a adus o contribuție concretă, substanțială la pregătirea viitoarei sesiuni de la Manila, considerînd că aceasta poate juca un rol însemnat în promovarea conceptului unei noi ordini economice internaționale, in consens cu cerințele de progres ale tuturor popoarelor. Participind intens la consultările prealabile din „Grupul celor 77“ (organizație a țărilor în curs de dezvoltare), ca și la dezbaterile propriu-zise — in ședințele plenare și în grupele de lucru, reprezentanții români, alături- de reprezentanții altor state, au acționat pentru a se asigura reuniunii Consiliului U.N.C.T.A.D. o atmosferă favorabilă de conlucrare, un caracter cit mai rodnic. Inițiativele și activitatea delegației române iși găsesc o vie reflectare în numeroase teme înscrise

„Toate popoarele trebuie
să beneficieze 

de aplicațiile pașnice 
ale energiei nucleare" 

Opinii exprimate la Conferința 
generală a A.I.E.A.VIENA 19 (Agerpres). — în deschiderea lucrărilor celei de-a XXII-a sesiuni a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică — la care sint reprezentate 80 de țări membre, intre care și România, precum și numeroase organizații internaționale — a luat cuvintul Malu Wa Kalenga (Zair), președintele Conferinței generale. Evocind eforturile crescinde ale popoarelor pentru utilizarea aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare ca importantă pirghie a dezvoltării lor economice și sociale, vorbitorul a exprimat convingerea că „agenția poate să joace un rol de catalizator in acest domeniu", asigurînd „un echilibru judicios" între funcția sa de control și cea de promovare a aplicațiilor pașnice ale energiei atomice".A luat apot cuvintul directorul general al A.I.E.A., S. Eklund, care a declarat : „Măsurile privind neproli- ferarea armelor nucleare nu trebuie să prejudicieze exercitarea plenară a drepturilor inalienabile ale tuturor statelor de a transpune in viață programele de utilizare pașnică a energiei nucleare in scopul dezvoltării lor economice și sociale, in conformitate cu nevoile, interesele și prioritățile naționale. Toate statele trebuie să aibă acces și să dobindească in mod liber tehnologiile, echipamentele și materialele necesare pentru utilizarea pașnică a energiei moderne, ținind seama de nevoile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare".

agențiile de presă transmit:
Hua Kuo-fen a primit pe 

primarul Parisului. Hua Ku°- fen, președintele C.C. al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit marți pe Jacques Chirac, primarul Parisului, fost prim-ministru al Franței, aflat în vizită la Pekin, informează agenția China Nouă. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească, menționează agenția citată.
Convorbirile lui Todor 

Jivkov la Viena.La Viena au a- > vut loc convorbiri între președintele federal al Austriei, Rudolf Kirch- schlaeger, și președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, aflat în vizită oficială în Austria. Părțile au subliniat dezvoltarea cu succes a colaborării celor două țări în toate domeniile, relevind, totodată, necesitatea de a se găsi noi forme de cooperare economică și tehnico-știin- țifică. Au fost examinate și o serie de aspecte ale actualității internaționale.
Intîlniri la Washington. Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin, au avut, marți, intilniri separate cu membri ai celor două camere ale Congresului S.U.A., abordind cu acest prilej rezultatele întîlnirii tripartite de la Camp David.
Turneu al secretarului de 

stat al S.UJL în țări arabe. La Washington s-a anunțat oficial că secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, va efectua in următoarele zile vizite la Amman și Riad, pentru convorbiri cu suveranii iordanian și saudit, Hussein și Khalid. La încheierea turneului, Vance va face o escală la Damasc, unde va fi primit de președintele H^fez Al Assad.
!n favoarea legalizării 

P. C. din Bangladesh. In ca- drul campaniei desfășurate la inițiativa mai multor organizații din Bangladesh în favoarea anulării in- terdicțieiM impuse partidului comunist. un grup de 79 juriști din Dacca a publicat o declarație, în care se arată că o reală democrație în țară nu poate fi concepută fără o participare normală a partidului comunist la viața politică.
pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni, cum ar fi transferul de tehnologie către țările in curs de dezvoltare, eliminarea barierelor și discriminărilor din calea comerțului internațional, programul integrat referitor la comerțul cu produse de bază, cooperarea multilaterală și multiformă dintre țările in curs de dezvoltare etc., care sint orientate spre domenii-cheie, de mare însemnătate practică pentru eforturile generale de lichidare a subdezvoltării, de reducere șl lichidare a decalajelor dintre state. O asemenea tematică este menită prin ea însăși să îndemne la acțiune, Ia adoptarea unor măsuri efective in domeniile menționate, dînd posibilitatea ca U.N.C.T.A.D. să se manifeste ca un instrument activ și eficient in procesul de edificare a unei noi ordini economice internaționale.De altfel, Însemnătatea tematicii ce urmează să fie examinată de marele forum de la Manila a fost subliniată și de secretarul general al U.N.C.T.A.D., Gamani Corea, care arăta în concluziile sale pe marginea lucrărilor pregătitoare :' „Cea de-a 
cincea sesiune a U.N.C.T.A.D., în pra
gul anilor ’80, reprezintă pentru co
munitatea internațională o ■ ocazie 
fără precedent de a avea o viziune 
de ansamblu, fondată pe o documen
tație solidă, asupra unor probleme 
vitale și interdependente ale lumii 
contemporane și de a elabora, pe 
această -bază, în lumina unor idei 
originale și a unor orientări noi, un 
plan de acțiune pentru viitor".într-adeyăr, abordind agenda sa bogată în spiritul unei înalte răspunderi față de destinele popoarelor, U.N.C.T.A.D.—V va putea să aducă o contribuție însemnată Ia accelerarea dezvoltării, la micșorarea și lichidarea decalajelor, la făurirea noii ordini economice internaționale. în această perspectivă, observatorii țin să remarce tonalitățile optimiste ale „preludiilor" de la Geneva.

Viorel POPESCU

DESCHIDEREA SESIUNI! ADUNĂRII GENERAEE A 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 19 (De la trimisul special Nicolae Plopeanu). — 

Marți după-amiază s-au deschis, la sediul din New York al Națiunilor 
Unite, lucrările celei de-a XXXIÎI-a sesiuni ordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. — eveniment de deosebită însemnătate politică, care va 
polariza, timp de trei luni, atenția guvernelor și a opiniei publice din în
treaga lume.Citeva date sintetice — 131 puncte pe agenda provizorie, 142 de oratori înscriși de pe acum pentru dezbaterile generale din plenul adunării și sporirea la 150 a numărului membrilor Organizației Mondiale, prin admiterea, în cadrul primei ședințe, a Insulelor Solomon (ceea ce triplează numărul statelor membre față de 1945) — vin să sublinieze importanța sesiunii actuale.în ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi, acestea acoperă, practic, majoritatea problemelor politice, economice, tehnico-științifice, culturale care preocupă lumea contemporană și care își așteaptă o rezolvare

Demonstrație în fața Ambasadei R.S.A. din Londra împotriva sentinței 
de condamnare la moarte a luptătorului sud-ofrican pentru libertate, 

Solomon Mahlangu, lider al Congresului Național African

Acorduri economice so- 
vieto-etiopiene. La Addis Abe- ba s-au încheiat marți convorbirile sovieto-etiopiene consacrate dezvoltării colaborării dintre cele două țări. Au fost semnate Acordul dintre Guvernul U.R.S.S. și Consiliul Militar Administrativ Provizoriu cu privire Ia colaborarea economică și tehnică și Acordul asupra creării Comisiei interguvernamentale sovieto-etiopiene pentru problemele colaborării economice, tehnico-științifice și comerciale.

Primire Ia Ulan Bator.Niamîn Luvsanciultem, președintele Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, președintele Comitetului Executiv al Comitetului de pace și prietenie între popoare, a primit la Ulan Bator delegația Asociației de prietenie româno-mongolă, condusă de președintele asociației, Constantin Manolescu. în cadrul primirii — la care a participat și ambasadorul țării noastre la Ulan Bator, Constantin Mîndreanu — s-a făcut un schimb de păreri cu privire la activitatea celor două asociații, exprimîndu-se dorința comună de a dezvolta și în continuare relațiile dintre acestea.
Tirgul internațional 

de la Viena
Președintele Austriei a vizitat 

pavilionul RomânieiVIENA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlae- 
ger, a vizitat marți pavilionul 
României la Tirgul internațional 
de toamnă de la Viena.

Relevind cu satisfacție dez
voltarea multilaterală a relații
lor de colaborare economică ro- 

1 măno-austriece, președintele 
Kirchschlaeger a făcut apreci
eri elogioase la adresa produse
lor industriei noastre de autove
hicule, electronice, chimico-far- 
maceutice, de confecții și mo
bilă expuse la tirg. in cursul 
vizitei, președintele Austriei a 
fost însoțit de ambasadorul 
României , la Viena, Octavian 
Groza.

Convorbiri angolezo-mo- 
zambicane Ia nivel înalt. La Maputo au avut loc convorbiri între președintele Angolei, Agostinho Neto, și președintele Mozambicului, Samora Machel. Principala problemă abordată a constituit-o examinarea posibilităților de dezvoltare și diversificare a raporturilor de colaborare bilaterală in diverse domenii. Cei doi președinți au trecut, totodată, în revistă o serie de aspecte ale evoluției situației internaționale, cu referiri speciale la problemele Africii, subliniind importanța și necesitatea realizării unei unități și solidarități reale intre statele continentului.

ELABORAREA PROIECTULUI 
NOII CONSTITUȚII A SPANIEIMADRID 19 (Agerpres). — Comisia constituțională a parlamentului spaniol a elaborat proiectul noii Constituții a țării, care urmează să fie prezentat, în două faze, in forul legislativ suprem, înainte de a fi supus unui referendum popular care va avea loc în această toamnă.Importanța noii Constituții constă și în faptul că ea creează premisele pentru inlăturarea unor legi care mai persistă din epoca franchistă. Dacă noua Constituție va fi aprobată prin

IRAN: Eforturi pentru ajutorarea sinistraților 
din zonele afectate de seismTEHERAN 19 (Agerpres). — în Iran se depun eforturi intense pentru ajutorarea si- nistraților din provincia Khorassan. Potrivit ziarului oficial „Rastak- hiz“, aproximativ 26 000 de persoane și-au pierdut viața ori au fost rănite. La Tabas — loca

litate situată în epicentrul cutremurului — au rezistat dezastrului doar citeva clădiri. Din ordinul șahinșahului au fost trimise in zonele afectate de seism alimente, relatează agenția P.A.R.S. Avioane militare de transport au

conformă cu interesele legitime ale popoarelor.Prima ședință a Adunării Generale a fost deschisă de reprezentantul Iugoslaviei. Lazar Moisov, care a îndeplinit funcția de președinte al precedentei sesiuni. Apoi, Adunarea Generală a ales ca președinte al celei de-a XXXIII-a sesiuni pe ministrul de externe al Columbiei, Inda- lecio Lievano Aguirre.în zilele următoare, după adoptarea ordinii de zi, Adunarea Generală va trece la constituirea Biroului său și a birourilor comisiilor, cărora le va repartiza diverse puncte de pe agendă.

Intîlnire E. Honecker — 
R. Arismendi. La Berlin a avut loc o întilnire între Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și Rodney Arismendi, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uruguay — transmite agenția A.D.N. Rodney Arismendi l-a informat pe Erich Honecker despre situația din Uruguay, subliniind necesitatea mobilizării tuturor forțelor patriotice și democratice într-un front larg antifascist în vederea restabilirii democrației în țară.

Vizita Iui Fidel Castro în 
Algeria. Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel Castro, a sosit marți la Alger, venind de la Tripoli, unde a avut convorbiri cu șeful statului libian, Moammer El Geddafi. în capitala Algeriei, oaspetele va purta convorbiri cu președintele Houari Boumediene și cu alte oficialități din țara-gazdă asupra posibilităților extinderii relațiilor dintre cele două țări, precum și asupra unor probleme internaționale actuale de interes reciproc.

Plenară a conducerii P.C.
German. Dusseldorf a avut loc o plenară a conducerii Partidului Comunist German, la care au fost dezbătute probleme legate de pregătirea congresului partidului, convocat pentru 20—22 octombrie. Plenara a dezbătut raportul de activitate și proiectul de rezoluție pe care conducerea partidului le va prezenta la congres. în cuvintul său, Herbert Mies, președintele P.C.G., a subliniat că pregătirile pentru congres se desfășoară sub semnul acțiunilor consecvente ale partidului în apărarea intereselor oamenilor muncii, întărirea păcii, încetarea cursei înarmărilor.

Prelungirea mandatului 
U.N.I.F.I.L. Consiliul de Securitate al O.N.U. a prelungit cil patru luni, respectiv pînă la 19 ianuarie 1979, mandatul Forței interimare a O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.). Rezoluția a- doptată cere tuturor părților interesate să coopereze plenar și urgent cu O.N.U. în aplicarea rezoluțiilor privind crearea U.N.I.F.I.L. și definirea mandatului său.

După amnistia generală 
decretată de președintele 
Zairului, Mobu,u ®ese Seko, peste 15 720 de refugiați și exilați politici s-au reîntors în țară — a declarat generalul Singa Boyenge, guvernatorul general al provinciei Shaba. Se menționează că această masivă reîntoarcere a refugiaților zairezi a fost facilitată de recenta reconciliere intervenită intre Zair și Angola, cul- minînd cu stabilirea relațiilor diplomatice.

referendum, se va deschide calea pentru organizarea de alegeri municipale libere, considerate de forțele democratice ale țării ca un pas important in direcția consolidării poziției lor In administrațiile orașelor și comunelor. Partidul Comunist din Spania și-a exprimat acordul cu a- cest proiect în forma sa actuală, în- trucît el „reflectă diversitatea Spaniei într-o formă general-satisfăcă- toare".

creat un veritabil pod aerian intre Teheran și zonele afectate de seism. După descărcarea alimentelor și a altor a- jutoare, avioanele au transportat sute de- răniți, pentru a fi îngrijiți in spitalele din Teheran.

DE PRETUTINDENI
• „DEPANATORII

MĂRILOR". Marina naționa- I. lă franceză a efectuat In aceste ; zile o simulare de catastrofă maritimă, in apropierea coastelor Bretaniei, cu scopul de a încerca prevenirea unor noi dezastre, cum a fost recentul episod al petrolierului „Amoco Cadiz", din care, în urma unui accident, s-au scurs in apele mă-’ rii uriașe cantități de țiței, provocind pagube imense. Prin această operațiune de simulare a unei defecțiuni a petrolierului „La Durance", a fost pus la in- . cercare grupul de intervenție tehnică al marinei. Operațiunea s-a desfășurat in condiții meteorologice favorabile, permi- țind echipelor de „depanatori ai mării" să fie depuși pe bordul navei și să determine natura a- variei și modalitățile de reparație. în cursul acestei ierni se va organiza simularea unei catastrofe de aceeași amploare cu cea a lui „Amoco Cadiz", cu un petrolier de 200 000 de tone, in condiții meteorologice defavorabile.
• INTOXICARE ME

TODICĂ. în organismul fumătorilor a căror rație zilnică este de 20 de țigări pătrund in curs de 20 de ani mai bine d" • 7 kg de gudroane. Aceasta est • concluzia unui recent congrețt internațional de boli pulmonare, care a fost organizat la Bruxelles. în ciuda avertismentelor lansate de medici asupra riscurilor fumatului, consemna profesorul belgian De Coster, nu se poate constata nicidecum o scădere a consumului de tutun. Cel mai îngrijorător fenomen îl constituie faptul că un număr tot mai mare de tineri începui fumeze încă de pe băncileIii, ravagiile tutunului aă.’ _t: organismelor tinere fiind și mai mare.
• „TERENURILE 

MOARTE" RENASC. In ultima vreme, în Silezia, regiune carboniferă din Polonia, unde revine la un locuitor doar o suprafață de 0,07 ha de păduri, reîmpăduririle constituie o preocupare intensă. Pe întinsele suprafețe sterpe din vechile bazine carbonifere, oamenii de știință încearcă să obțină o ameliorare a solului care să permită înverzirea peisajului dezolant. S-a constatat că pe terenurile cu șisturi carbonifere, care conțin compuși mirterali indispensabili evoluției plantelor și arborilor, carența anumitor compuși nitrici, mai ales, poate fi compensată prin administrarea unor mici cantități de îngrășăminte. în loc să fie plantați arbori de 2—3 ani, se încearcă sădirea unor puieți de 15 cm, care prind mai bine rădăcini pe pantele abrupte, atit de asemănătoare cu conurile vulcanilor stinși. Această metodă de împădurire a fost deja aplicată pe două hectare in apropiere de Gliwice și in alte regiuni industrializate din Silezia superioară.
• O NOUĂ OROA

RE NAZISTĂ IESE LA 
SUPRAFAȚĂ. Un la§ăr de concentrare nazist, despre a cărui existentă ..u se știa nimic pină în prezent, a fost descoperit, după 34 de ani de la înființarea lui, la Walldorf (Hesse), a anunțat un avocat al Administrației judiciare din Hesse. Potrivit avocatului, în acest lagăr, anexă a lagărului din Watzweiler-Struthof din Alsacia, au fost internate, între august și noiembrie 1,944, un număr de 17 000 de femei, îndeosebi evreice, originare din Ungaria și țări meridionale t ale Europei. Situat in apropierea aeroportului din Frankftyy. vV lagărul a fost descoperit din inițiativa comuniștilor din Walldorf, care, consultind lista lagărelor anexe, cu ocazia unei vizite la lagărul-muzeu de la Buchenwald. au găsit și numele orașului lor natal.

• CARNE... DIN 
LAPTE. Cercetătorii japonezi au pus la punct o metodă de a obține carne din lapte, produs care urmează să fie lansat in curind pe piață. Profesorul Ma- sao Kanamori de la Facultatea de agronofnie din Kyoto a precizat că metoda de fabricare se bazează pe transformarea în fibre a cazeinei, principala proteină lactică. Noul aliment este, potrivit specialiștilor, mai economic și mai nutritiv decit carnea artificială obținută din soia. A- ceastă „premieră" va -fi prezentată in detaliu peste citeva zile la Congresul ^internațional de dietetică de la Kyoto.

• DETECTIV COM
PUTERIZAT. în numai trei secunde poate fi descoperită amprenta digitală căutată, din- tr-un stoc de un milion de amprente înregistrate, grație unui sistem computerizat, pus la punct în Anglia. Amprenta suspectă este mai intii transformată intr-un semnal luminos, mărită de 15 ori și proiectată pe un ecran, pe această cale pu- tindu-se determina trăsăturile sale specifice. înarmat cu aceste indicii, pentru computer este o adevărată joacă să găsească amprenta „geamănă", stocată în memoria Iui.
• OBSERVATOR MI

LENAR. Vîrsta celui mai vechi I observator astronomic din A- frica, descoperit de curind în Kenya, în apropiere de lacul Turkana, a fost apreciată la 2 300 de ani. Cele 19 coloane de,bazalt, care ocupă impreună o suprafață de 75 mp. sint orientateîn direcția anumitor constelații și stele, informează revista a- mericană „Science". Coloanele au, în medie, o înălțime de 50 cm și cîntăresc între 50 și 250 kg.
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