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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a tovarășei Elena Ceausescu, a 
celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, sîm- 
bătă seara a avut loc pe marele stadion „23 August" din 
Capitală spectacolul festiv organizat cu prilejul finalei 
competiției sportive naționale „Daciada“ — ediția 1978, cea 
mai cuprinzătoare întrecere de masă desfășurată în țara 
noastră.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au luat parte la această grandioasă săr
bătoare a sportului românesc tovarășii Manea Mănescu, 
losif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Ion loniță, Petre J-upu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, llie Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasile Marin.

Au participat, de asemeneaz membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, activiști de partid și de stat, reprezen
tanți ai mișcării noastre sportive, zeci de mii de oameni ai 
muncii bucureșteni.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice «creditați 
în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

„Daciada" — tea mai cuprinzătoare 
întrecere sportivă de masă, expresie 
a vigorii și tinereții poporului nostru

In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, 

ieri seară a avut loc pe stadionul,,23 August11 din Capitală

Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Alba au îndeplinit, cu 7 zile mai devreme, planul producției industriale pe9 luni, preliminînd realizarea unei producții suplimentare în valoare de peste 250 milioane lei. Pe această bază, industria județului va livra economiei naționale peste prevederi 224 tone mașini și utilaje pentru lucrări miniere, 910 tone sodă caustică, 6 000 mc cherestea, 56 milioane mp hîrtie, 138 tone cărămizi refractare, 309 mii perechi ciorapi, articole de porțelan în valoare de 3,4 milioane lei și alte produse. De asemenea, planul la producția netă va fi îndeplinit in proporție de 102.4 la sută, iar la export se vor livra suplimentar produse în valoare de peste 40 milioane lei valută.

GRANDIOSUL SPECTACOL FESTIV Al „DACIADEI" - 
VIBRANT OMAGIU PARTIDULUI, PATRIEI SOCIALISTE RECOLTAREA, 

ÎNSĂMÎNȚĂRILE 
— „focul continuu" al toamnei

Organizată diir inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, competiția sportivă națională ,,Daciada“ pune pregnant in lumină preocuparea partidului și statului nostru pentru' creșterea nivelului general al activității sportive de masă și de performanță, pentru integrarea tot mai deplină a educației fizice și sportului in ansamblul muncii educative, in procesul de formare a omului nou — preocupare ridicată la rangul de politică de interes național, înscrisă la loc de frunte în impor- , tante documente ale partidului. Sub semnul „Daciadei" s-au intrecut, intr-o generoasă și stimulatoare dispută sportivă, peste șase milioane de participant — muncitori, țărani, intelectuali. tineri și virstnici, pionieri și școlari din întreaga țară. Extin- zind pe un plan superior tradițiile valoroase ale sportului românesc, „Daciada" își propune ca nobil țel atragerea maselor largi de oameni ai muncii de la orașe și sate in practicarea sistematică a exercițiilor fizice și sportului, in vederea Întăririi sănătății, călirii fizice, creșterii capacității lor de muncă și creație, făcind mai activă și mai eficientă participarea cetățenilor în amplul proces de edificare socialistă a patriei noastre. în același timp. ea prilejuiește un cadru fertil pentru depistarea și afirmarea unor noi talente cu reale aptitudini și posibilități de a urca pe treptele măiestriei sportive, pentru ridicarea nivelului general al activității sportive de performanță.Acum, la încheierea primei ediții a „Daciadei", in acest moment de adincă semnificație pentru întreaga noastră mișcare sportivă, participaa- ții își îndreaptă gindul plin de dragoste și recunoștință spre partid și secretarul său general, pentru sprijinul direct, neprecupețit, primit in 

pregătirea lor pentru sport, pentru muncă și viață, pentru condițiile minunate create mișcării sportive din țara noastră.Aceste ginduri și simțăminte își găsesc o însuflețită expresie in primirea caldă, entuziastă, făcută secretarului general al partidului încă din clipa sosirii la- marele stadion.Atmosfera devine și mai vibrantă în momentul apariției în tribuna oficială a tovarășului NicolaeCeaușescu, a tovarășei ElenaCeaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului.Minute in șir răsună puterniceaplauze, urale și ovații. Zecile de mii de oameni ai muncii prezenți in tribune, precum și sportivii care au participat la „Daciadă", cei mai buni dintre cei buni, aflați pe gazonul stadionului, aclamă îndelung pentru partid, pentru secretarul său general, pentru patria noastră socialistă. Șe scandează îndelung, cu înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu prietenie manifestărilor pline de căldură ale mulțimii.Stadionul a îmbrăcat haine de sărbătoare. Pe frontispiciul uneia din tribunele centrale se află portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, incadrat de drapelele partidului și statului. Pe fundalul tribunei a doua este Înscrisă cu litere purpurii : „Daciada" — denumire tu valoare de simbol, care a găsit un larg ecou in inimile tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe pămîntul românesc — români, maghiari, germani și de alte naționalități.Pe gazonul feeric luminat, 8 000 de tineri, purtind steaguri ale cluburilor din întreaga țară, sînt pregătiți să deschidă marea sărbătoare a spor

turilor. Deasupra imensei arene se așterne o liniște solemnă. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Pe pista de atletism a stadionului pătrunde ultimul schimb al ștafetelor venite din toate cele 39 de județe ale tării și din municipiul București, su- gerînd amploarea pe care a luat-o mișcarea sportivă în patria noastră sub semnul „Daciadei". Pe fundalul uneia dintre tribunele centrale apare conturată, prin mișcările ingenioase ale miilor de lumini, flacăra olimpică — expresie a spiritului de echitate și noblețe, de cinste și demnitate, de dăruire care a animat și animă pe sportivii patriei noastre.Ștafeta, din al cărui ultim schimb fac parte numeroși sportivi medaliați olimpici, campioni mondiali, europeni și balcanici, urcă la tribuna oficială. Atleta Natalia Mărășescu inmi- nează mesajul pe care sportivii patriei îl adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, mesaj in care se exprimă simțămintele de profundă gratitudine pe care le nutresc milioanele de sportivi față de partid și de secretarul său general, angajamentul de a munci cu și mai multă dăruire pentru a-și aduce o contribuție tot mai prețioasă la înflorirea României socialiste, la creșterea prestigiului său in lume.In acordurile eunoscutului marș 

„Daciada", tinerii aprind, pe raza tribunei a II-a, mii de făclii, creînd o adevărată explozie de raze ce sugerează transmiterea, de-a lungul
Tineretul, viitorul țării, pășește hotărit 
sub stindurdele muncii si ale demnitățiiCa din adincurile timpului. în spațiul dintre cele două clepsidre — coloane ale istoriei neamului nostru — apar în lumină daci și romani, lăn- cieri și sulițași. Gazonul stadionului, sugerind spațiul carpato-dunărean, in care, cu două mii de ani in urmă, două străvechi civilizații s-au contopit, devine o imensă scenă pe care este înfățișată simbolic vatra în care s-a plămădit și s-a înălțat in istorie poporul român. Răsună, pe un sugestiv fond muzical, versurile : „In cimpia românească a răsărit / Acum 2 050 de ani, in falduri de rouă / Din daci și din romani / Din două civilizații străvechi, / Din două trunchiuri de nobilă lumină / Poporul român / Care de peste două milenii / Și-a a- părat neîntrerupt împotriva valurilor istoriei. / Existenta, mindria și demnitatea". în tot acest timp, pe imensul ecran viu. alcătuit din trupuri tinere, in tribuna a doua a stadionului s-a conturat din mii de lu-
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veacurilor, din generație în generație, a ștafetei idealurilor de luptă, de dreptate, de libertate și independență.

mini colorate stindardul de luptă al strămoșilor daci („...cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci"), emblema vitejiei și a dîrzeniei, a credinței în victorie.în arenă își fac apariția sute de tineri înveșmintațl în alb. urmașii dacilor și romanilor. Din mijlocul lor se ridică o făclie. Din para acestei torțe ce vine de la Sarmizegetusa dacică se aprind alte făclii, nenumărate, și astfel lumina torței strămoșești se răspîndește in raze: ele cuprind întregul spațiu ce semnifică rotundul României. Este însăși lumina muncii și a bucuriilor de azi, a marilor iz- binzi cucerite de poporul român, sub înțeleaptă conducere a partidului, a secretarului său general, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, în asigurarea independenței și suveranității naționale.De după cortina de lumini a făclie- (Continuare în pag. a III-a)

Mesajul de felicitare 
al tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat participanților la competiția 

sportivă națională „Daciada"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, adresează participanților 
la spectacolul organizat cu prilejul finalei primei ediții o competiției sportive 
naționale „Daciada" cele mai calde felicitări.

Secretarul general al partidului felicită, de asemenea, masele largi ale 
tineretului patriei — muncitori, țărani, intelectuali, studenți, elevi, uteciști, 
pionieri, șoimi, români, maghiari, germani și de alte naționalități — care 
au desfășurat, de-a lungul a doi ani de zile, în cadrul „Daciadei", o amplă 
și bogată activitate sportivă, călindu-și trupul și voința, formindu-se ca 
oameni înaintați, in marea intrecere declanșată de această acțiune cu 
caracter național, pregătindu-se pentru muncă și viață, pentru măreața 
operă de edificare a socialismului în România, de înflorire a patriei și 
apărare a libertății și independenței ei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu urează tinerilor din întreaga țară succese 
și mai mari în activitatea sportivă pe care o vor desfășura în cea de-a 
doua ediție a „Daciadei", noi și noi victorii în lupta pentru recorduri și 
performanțe superioare în toate ramurile sportului, pentru ridicarea la un 
nivel și mai înalt, în cadrul competițiilor internaționale, o prestigiului spor
tului românesc și gloriei patriei noastre.

Fie ca „Daciada" să devină tot mai mult cadrul de manifestare a 
energiei, elanului și optimismului revoluționar al tineretului patriei, al cetă
țenilor țării, ca ea să contribuie tot mai mult la afirmarea capacității crea
toare a poporului nostru, la educarea conștiinței socialiste a maselor, la 
plămădirea omului'nou hotărît să se consacre in întregime nobilei cauze 
c socialismului și comunismului, prosperității și fericirii națiunii noastre 
socialiste.

Este în interesul economiei țării, al fiecărui lucrător, de pe ogoare, al tuturor oamenilor muncii ca roadele cimpului, ale grădinilor, viilor și livezilor să fie adunate la timp, depozitate sau prelucrate cu răspundere pentru a se evita orice pierderi.Acum la recoltat trebuie să se lucreze cu toate mijloacele, cu toate forțele. Toți locuitorii satelor — tineri și vîrstnici — să fie prezenți în aceste zile în lanuri. Azi, duminică, să se muncească la cules și transport ca în oricare zi a săptă- mînii.De pe cimp trebuie transportată * 9 
Industria județului Alba a îndeplinit 

planul pe 9 luni

Legămînt
Ni-s inimile vetre de lumină
Pe frunți azurul patriei purtăm ;
Mai mîndră către anii ce-or să vină
Să urce patria de azi — JURĂM !

Din milioanele de piepturi crește 
Credința ce partidului purtăm ;
Să ne întrecem și să învingem voinicește 
Cinstit și ne-nfricat — JURĂM !

Tovarășului Ceaușescu, cu credință 
Neîncetat îndemnul i-l urmăm ;
Să urce tricoloru-n biruință
Prin „Daciada", peste veac — JURAM 1

Trăiască țara și conducătorul 
Căruia visele-l întruchipăm 
S-avem mereu în inimi tricolorul
Din glorii către glorii să-l urcăm — JURAM 1

(Din Jurămîntul sportivilor participant la 
„Daciadă")

o mare cantitate de produse. Organizarea temeinică a acestei acțiuni este una din sarcinile de mare răspundere ale comandamentelor locale pentru coordonarea lucrărilor agricole.Din săptămîna care urmează se va declanșa cu toate forțele semănatul griului. Să însămințăm griul in limitele timpului optim și la un nivel calitativ ridicat — condiție hotăritoare pentru obținerea unor recolte mari in 1979 !
In pagina a 2-a, cores

pondente din județe privind 
mersul lucrărilor agricole 
de toamnă.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Biroul Comitetului județean de partid Alba, se spune :Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că muncitorii, tehnicienii șj inginerii din industria județului vor acționa in continuare cu pricepere și dăruire pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, astfel ca întreaga activitate să se desfășoare cu eficiență sporită, contribuind prin aceasta la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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RECOLTAREA, ÎNSĂMÎNȚĂRILE
-„focul continuu" al toamnei

Pretutindeni munca să fie organizată in mai multe schimburi și in schimburi 
prelungite pentru executarea la timp a tuturor lucrărilor de sezon

SFECLA DE ZAHĂR: 
Nici mai devreme, 

nici mai tîrziu; după grafic!In pofida condițiilor climatice mai grele pentru munca cimpului, în majoritatea cooperativelor agricole cultivatoare de sfeclă de zahăr din județul Bacău se lucrează cu forte sporite la recoltat și transportat. Unde nu pot intra combinele din cauza terenului moale, lucrează sute și mii de cooperatori. în urma dislocatoarelor sau cu ajutorul hîrlețului și a furcii ei au scos din pămint peste 30 000 tone de sfeclă, pe care au

expediat-o fabricilor de zahăr din Sascut și Roman.în cele trei cooperative agricole din comuna Sascut, bunăoară, graficele de recoltare a sfeclei au fost depășite, această lucrare aproplindu-se de sfirșit. Primarul comunei, tovarășul Vasile Petrache, ne spunea că, zilnic, la Pînceșți, Sascut-Sat și Sascut- Tîrg, sint pe cimp, alături de mașini, cite 500 de oameni. Munca este organizată in flux : tot ce se recoltează

se curăță de colete și se încarcă în cele 18 autocamioane ale cooperativelor agricole. Sfecla este transportată în aceeași zi direct la fabrica de zahăr, iar coletele — la silozuri. Din urmă, 26 de tractoare pregătesc terenul, iar apoi se însămînțează orzul și celelalte culturi furajere. Și în cooperativele agricole din Mărgineni, Cleja, Fărăoani, Căiuți, graficele de recoltare sint respectate.Din păcate, în unele unități nu se respectă graficele de recoltare, întocmite de organele agricole județene. Cele 3 cooperative agricole din comuna Filipești, de exemplu, au o restanță de 700 de tone de sfeclă. Deși stațiunea de mecanizare din localitate dispune de o combină și un număr mare de dislocatoare, acestea stau nefolosite, iar pe cîmp puțini oameni pot fi văzuți la recoltat. Tot așa stau lucrurile și la coope

rativele agricole din Letea Veche, Negri, Berești-Bistrița, Dămienești.Cauza acestei rămineri in urmă o constituie, în primul rînd, insuficienta mobilizare a forțelor umane și mecanice. Sint zile în șir în care, pe motiv că timpul este nefavorabil, nu se lucrează în cîmp. în ziua raidului, bunăoară, deși era cald, în 8 cooperative agricole, între care cele din Săucești, Coțofănești, Racova, Secu- eni, nu s-a recoltat nici măcar un kilogram de sfeclă. A doua zi, în alte unități munca a stagnat pentru că inginerii agronomi au fost mobilizați de direcția agricolă la un instructaj privind buna desfășurare a campaniei de toamnă. A treia zi a plouat. în felul acesta, pe județ s-a ajuns la o restanță față de grafice de circa 5 000 tone de sfeclă.O bună parte din sfecla de zahăr recoltată nu a fost transportată în

întregime la fabricile de zahăr sau la bazele de recepție intermediare, în ziua raidului exista pe cîmp, în grămezi sau necurățată, o cantitate de circa 7 000 tone de sfeclă. Aceasta fie din lipsa mijloacelor de transport, fie a brațelor de muncă. De la Tirgu Trotuș și Negri, bunăoară, autocamioanele s-au reîntors goale pentru că nu a avut cine să le încarce, iar la Fărăoani n-au sosit mașinile care să transporte recolta.Analizînd această situație, comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri hotărite pentru a fi intensificate atît recoltatul, cît și transportul. Rămîne doar ca toate aceste măsuri să-și găsească ecou in fiecare unitate cultivatoare de sfeclă din județ.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Cîmpul nu este cămară
Se impun măsuri pentru urgentarea 

transportului și depozitării
CARTOFILOR

Multi și toți gospodari

Harghita este unul din județele mari producătoare de cartofi. în 1978, această valoroasă plantă alimentară s-a cultivat pe 20 000 hectare, din care 8 500 hectare în cooperativele agricole.Cum se acționează pentru grăbirea recoltării cartofilor și ce probleme se ridică în legătură cu executarea acestei lucrări ? Din datele centralizate la Direcția agricolă județeană rezultă că, pină la 22 septembrie. în cooperativele agricole recolta a fost , strinsă de pe 2 075 ha — 24 la sută din suprafața cultivată. Dar ritmul nesatisfăcător de lucru, înregistrat in unele unități agricole, nu poate 'fi pus numai pe seama condițiilor climatice. Și iată de ce.Sint unități agricole care au reu- "“•șit să imprime recoltării cartofilor ritmuri superioare mediei pe .’județ, în timp ce altele, in condiții ■/-identice, au rezultate nesatisfăcă- !*toare.  în mod deosebit merită apreciate strădaniile cooperatorilor și mecanizatorilor din Sînmartin, Coz- meni, Sinsimion, Sîntimbru, Tușnad, JJ-azărea și altele care, pînă în prezent, au strîns cartofii de pe mai bine de 50 la șută din suprafețe. Se rncește cu spor și în cooperativele agricole din Gheorghieni, Joseni, Ce-

tățuia. Sîncrăieni și altele, unde, datorită bunei organizări a muncii, lucrările avansează rapid. în cooperativele agricole din Păuleni-Ciuc, Di- trău, Toplița-Ciuc, Ciceu și altele, datorită unor carențe organizatorice lucrările avansează în ritm lent. Bunăoară, la Păuleni-Ciuc mașinile de scos cartofi și-au făcut apariția în cîmp abia pe la ora 9. încă de la ora 8 așteptau 300 de elevi veniți aici să dea o mină de ajutor la recoltare. Și în alte localități conducerile unităților agricole tărăgănează inexplicabil declanșarea cu toate forțele a lucrărilor de recoltare. Așa se face că, in județul Harghita, viteza zilnică la recoltarea cartofilor abia depășește 200 Hectare. Or, luind în considerare mijloacele mecanice și forța de muncă de care dispune județul. ritmul zilnic ar putea fi de cel puțin 2—3 ori mai mare.O problemă la fel de importantă o constituie transportul și depozitarea cartofilor, livrarea acestora către be-, neficiari. Remarcăm faptul că. față de anii precedenți, transportul cartofilor de pe rampele centrelor de recepție /s-a îmbunătățit simțitor. Regionala C.F.R. Brașov pune la dispoziția beneficiarilor un număr suficient de vagoane. Astfel, de pe rampa din Sîncrăieni o cantitate de

Pe rampa depozitului de la Chitită se descarcă, se sortează și se trimit zilnic spre piețele Capitalei și în silozuri peste 200 tone de cartofi. Această activitate este bine organizată. Meritul revine, deopotrivă, muncitorilor de ia acest depozit, precum și lucrătorilor din întreprinderile și instituțiile sectorului 1 din Capitală, care contribuie, prin muncă patriotică, la sortarea cantităților mari de cartofi care sosesc aici în fiecare zi. Iată un aspect din timpul sortării cartofilor.peste 700 tone cartofi a fost transportată la solicitare in numai trei zile. în schimb, există neajunsuri in ce privește transportul cartofilor din cîmp la centrele de recepție. Nedis- punînd de suficiente mijloace de
transport, unitățile cultivatoare au încheiat contracte cu I.T.A. Harghita. Mașini sint, lasă însă de dorit modul în care le folosesc unii conducători auto. De multe ori, unii dintre ei încep lucrul pe la ora 10. Din a-

Bătuți de ploi... 
și de indolență

Cartofii din vagoanele surprinse in imagine (fotografia din dreapta) au plecat de la furnizori nesortați și plini de noroi. Și pentru ca neglijența să fie completă, cei de la stația C.F.R. Verești-Suceava au pus la dispoziție un vagon descoperit. Pe drumul lung și anevoios de la Suceava și pină la București cartofii au fost bătuți de ploi, apoi soarele i-a făcut numai buni pentru... spirt.ceastă cauză, in multe unități agricole există pe cîmp mari cantități de cartofi.
I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

Cj'k licu Ici ri!
Consacrăm rubrica de față prezentării unor fapte deosebite 

din activitatea oamenilor muncii din uzine, de pe ogoare, de 
pe șantiere, din institutele de cercetare. Pentru alcătuirea ei, 
invităm cititorii să transmită pe adresa redacției informații 
despre asemenea realizări, ce se înregistrează zilnic pe întreg 
cuprinsul țării.

• Printre cele mai recente realizârl ale industriei noastre electronice 
se numără și calculatorul de facturat și contabilizat „FELIX FC 96", 
executat dupâ o tehnologie originalâ de specialiștii Institutului de cerce
tări pentru tehnica de calcul din Capitals. Bun venit I Și, pentru câ se 
obișnuiește, pe cind o partidă de șah ? • în holul Universității din
Craiova s-a deschis o expoziție sub genericul „Integrarea invățămintului 
cu cercetarea și producția". Au fost expuse peste 1 000 de produse : ma- 
șini-unelte. aparate, material didactic. Or fi văzut craiovenii de ce sînt in 
stare oltenii aflați la virsta uniformei școlare, a amfiteatrului studențesc ? 
Noi am văzut. Merită I • Combina de recoitqt păioase în pantă „Gloria 
CP-12" și-a schimbat culoarea. Vara viitoare va intra în lanuri aureolată 
de galbenul auriu al griului copt — culoarea medaliei i— de aur — pri
mite recent la Tîrgul internațional de la Brno (Cehoslovacia). • Un grup 
de specialiști din Capitală sînt autorii unui aparat electronic original ex
pus la magazinul bucureștean „Plafar". Se numește PLAFAR-CONSULT și 
se oferă să ne spună felurite lucruri neștiute, dar folositoare, despre cali
tățile curative ale plantelor medicinale. Nu-I ignorați: mustul trece, însă ceai 
vom bea tot anul... • Colectivul întreprinderii chimice Turda se anga
jează să depășească cu 23 la sută planul anual de export. Un argument 
că se vor ține de cuvînt: la 10 septembrie au raportat realizarea sarci
nilor prevăzute pentru 1978. • Organizatorii tîrgurilor internaționale de 
la Milano, Bogota, Viena, Leipzig, Buenos Aires, Sidney, Plovdiv, Bagdad, 
Teheran și Barcelona informează că mașinile-unelte pentru prelucrarea 
lemnului și strungurile carusel purtînd marca UMARO s-au bucurat de 
aprecieri unanime, fiind achiziționate încă din prima zi. Utilajele elogiate 
sînt realizate la întreprinderea mecanică din Roman. Acum 30 de ani 
producea... sape, grape șl pluguri. ® „Fiecare cadru tehnic să rezolve 
o problemă tehnică în afara sarcinilor de serviciu I" Sub acest îndemn,
inițiativa se aplică în numeroase colective din țară. La întreprinderea
de rulmenți Bîrlad ea s-a concretizat prin finalizarea a 7 invenții a că
ror aplicare înseamnă anual o eficiență de circa 300 000 lei. O veste
bună. Nu uităm însă că în întreprindere nu lucrează doar... șapte 
cadre tehnice. • Prin reciclarea unor deșeuri rezultate din fila
turi, la „Industria lînii" Timișoara a fost produsă o cantitate de fire 
filate în valoare de 14,5 milioane lei. Cei ce se uită încă de sus la de
șeuri au motive să simtă gustul amar al milioanelor pierdute. • în ju
dețul Cluj au fost puse în funcțiune, înainte de termen, o serie de obiec
tive economice importante: secția de utilaj tehnologic pentru sectoare 
calde din cadrul combinatului de utilaj greu, noi capacități de producție 
la „Carbochim", „Tehnofrig", Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii. N-a 
fost nici o surpriză, pentru că știm „mina" și ambiția autorilor — Trus
tul de construcții industriale Cluj. Așteptăm cu plăcere noi vești de la 
cei ce au inițiat acțiunea „Septembrie — luna-record în investiții". • Pe 
platforma Industrială Focșanl-sud au început lucrările de construcție a 
unor noi secții de prelucrare a maselor plastice. Aici se vor produce 
plăci din polietilenă de joasă densitate, folosite pentru căptușirea și 
placarea vaselor supuse coroziunii. Mai știi, poate chiar cele în care se 
depozitează licorile de Vrancea. • în unitățile industriale din județul 
Timiș, activitatea de creație tehnico-ștlințlfică de masă, la care participă 
peste 15 000 de specialiști din producție și cercetare, s-a concretizat în 
prima jumătate a actualului cincinal în realizarea cu forțe proprii a 
peste 2 000 de utilaje tehnologice. Rezultate bune, care ne amintesc de 
zicala cu Banatul și fruncea...

------------------------ _i----------------------

Piața arată cum se lucrează la culesul 
LEGUMELOR

Bine, dar... din nou transportul și ambalajelePiața Sudului din Capitală, ora '7,30. Dintr-o izotermă abia sosită de la I.A.S. Urziceni se descarcă struguri. La numai cîțlva metri, o tăbliță „C.A.P. Adunații Copăceni" invită cumpărătorii la legume proaspete : (roșii, gogoșari, ardei, ceapă, varză, conopidă, cartofi. La aceeași oră insă ’— ne-a relatat tovarășul Ion Oprina. prim-vicepreședinte al Consiliului popular al sectorului 8, în piețele 1 Mai și 7 Noiembrie roșiile lipseau, celelalte legume fiind puțin reprezentate. Nu sint oare legume in grădină?— Sint — ne-a spus tovarășul Constantin Bernat, directorul I.L.F. Ilfov. în bazinele noastre legumicole s-au obținut producții mari, unitățile agricole au concentrat in aceste zile forțe puternice la recoltat, dar mai apar, pe alocuri, unele... pene pe drumul grădină — piețe.Iată citeva constatări dintr-un raid întreprins in bazinul legumicol Oltenița. O primă observație : dacă in zilele de 19, 20 și 21 septembrie fabri

cile de conserve din Giurgiu, Buftea și Oltenița s-au înscris la preluări cu 504 tone de tomate sub grafic, în ziua de 22 septembrie, datorită reducerii staționărilor, au fost preluate în plus peste 400 tone de roșii.Trebuie arătat că, în aceste zile, toți locuitorii satelor sînt mobilizați la stringerea recoltei. Peste 37 000 de elevi recoltează legume, struguri și porumb. La ferma nr. 2 a cooperativei agricole „3 Martie" — UJmeni discutăm cu inginerul Eugen Văcăruș : ..în cîteva ore. elevii de la liceul „Alexandru Sahia" din Oltenița au strins 15 tone de roșii" — rie-a spus el. Oprim și la ferma vecină a cooperativei agricolp Ulmeni, chiar in momentul in care un camion pleca încărcat cu roșii. „Avem producții mari — ne-a spus brigadierul Marin Olteniceanu, peste 40 de tone de roșii la hectar. Putem să recoltăm zilnic 200 de tone, numai să avem camioane, si lăzi. De aceea, solicităm o mai bună organizare a

transporturilor. Camioanele să vină ritmic să ridice marfa".într-adevăr, „penele" de care vorbea directorul I.L.F. au apărut pe teren. La ora 9,45, la fermele de legume din raza C.L.F. Oltenița veniseră din Capitală numai 15 camioane din cele 60 promise. Tovarășul Florian Ionescu, prim-vicepreședinte al sectorului 3, delegat în campanie cu problemele de preluare a produselor, a intervenit imediat și camioanele au inceput să sosească. La ora 14, întreaga coloană se afla la încărcat. O altă defecțiune — ambalajele : ori vin deteriorate, ori sint prea puține.22 septembrie — o zi în care s-a lucrat bine, în care, cu excepțiile arătate, buna organizare și-a spus cuvintul. Iată bilanțul : au fost livrate in Capitală din județul Ilfov 250 tone de legume peste prevederi.
Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scinteli"

Chiar pe nor, în Bărăgan, 
sclipesc stelelePentru realizarea u- nor recolte mari, agricultorului nu-i mai a- junge ziua cit e ea de lungă. De aceea, lucrul în schimburi^ pe parcursul celor 24? de ore, a devenit ceva firesc. Cîmpia Bărăganului ialomițean, noapte de noapte, chiar cind cerul este înnorat, are constelația sa.Este seara tîrziu , și la ferma doi a întreprinderii agricole de stat Bordușani o grupă de 10 combine înaintează in lanul de porumb. Prin tubul elevatorului curge un riu

de boabe aurii care se revarsă în remorcă. Directorul unității, inginerul Viorel Drago- mir, ne prezintă, din mers, combinerii : Mitică Ștefan, Oprea Te- rente, Mihai Hnatiuc, Dumitru Cerbu, Asa- nache Cernea. Sotir Ispir, Gheorghe Ionică și Ion Nica. în spatele ultimei combine zărim un om care, Ia lumina unui far, urmărește atent calitatea recoltatului, vrind să se convingă că, deși e noapte, se muncește ca ziua, iar în urmă nu rămjn știuleți. Aflăm

că e mecanicul-șef, Mesala Grecu, autorui mutării tubului elevator in spatele combinei de tip vechi, care permite încărcarea știuleților in remorci atașate la combină, scutind in acest fel 15 tractoare zilnic. Această inovație va aduce întreprinderii, in campania porumbului, o economie de peste o jumătate de milion de lei.E noapte, dar aici în Bărăgan se lucrează ca ziua.
Mihai VIȘO1U 
corespondentul 
„Scînteii"

ROADE BOGATE
ÎN LIVEZI

in trecut, pomicultura județului 
Dolj era aproape inexistentă. 
Astăzi, livezile de meri, peri și 
pruni se întind pe mii de hectare 
de unde se obțin și se livrează 
mari cantități de fructe. Printre 
unitățile reprezentative în pomicul
tura județului este I.A.S. Breasta. 
Ea deține 876 hectare cu livezi, 
din care 340 hectare pruni și 307 
hectare meri, precum și aite specii. 
Zilele acestea, culesul fructelor este 
în toi. Recolta este bună atît sub 
raport cantitativ, cît și calitativ, 
astfel încit depășește nevoile locale 
de consum, cantități însemnate 
fiind livrate la export. Am surprins 
pe pelicula aparatului de fotogra
fiat cîteva imagini mai sugestive 
privind muncile de sezon în po

micultură. „Datorită bunei îngrijiri a 
plantațiilor obținem producții mari 
de fructe — ne spunea directorul 
întreprinderii, tovarășul Constantin 
Blță (prima fotografie). Datorită 
calității lor superioare, din recolta 
de 2 500 tone prune obținută în 
acest an 1 400 tone au fost livrate 
la export". Culesul merelor a în
ceput mal tîrziu, dar au și fost tri
mise pentru aprovizionarea pieței 
400 tone, lată un aspect de muncă 
de la ferma nr. 4, condusă de to
varășul Grigore Constantin (foto
grafia nr. 2). Merele sint sortate și 
ambalate cu gri|ă (fotografia nr. 3). 
Aceeași grijă pentru expedierea 
prunelor destinate pieței interne și 
exportului (fotografia nr. 4).Text și foto ; I. HERȚEG
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APLAUDĂM ASTFEL DE
ABA TERI DE LA PLAN

„Nu vom respecta termenul inițial, deoarece OBIECTIVUL VA INTRA ÎN 
FUNCȚIUNE CU 0 LUNĂ MAI DEVREME" —declară cu mîndrie constructorii

de pe șantierul întreprinderii „Mondiala"La întreprinderea de confecții „Mondiala" din Satu Mare se află in construcție o nouă capacitate de producție, al cărei termen de punere în funcțiune este prevăzut pentru 30 noiembrie a.c. Acest termen nu va fi respectat — insă in sensul pozitiv al cuvintului. Stimulați de succesele ob-
din Satu Mareținute in lunile precedente, ca șl de angajamentul colectivului marelui șantier al Combinatului de utilaj greu Cluj-Napoca — dat recent

publicității in „Scînteia" — de a face din luna septembrie o lună record în materializarea noilor investiții, constructorii de pe acest șantier au luat zilele trecute o hotărîre demnă de toată lauda : să acționeze energic, cu toate forțele, astfel încit noua capacitate să intre in producție la 1 noiembrie, cu o lună mai devreme. Ce măsuri politico-organizatorice și teh- nico-materiale s-au luat pentru înfăptuirea acestui angajament ?— Biroul organizației de bază a grupului de șantiere a organizat, cu comuniștii, cu echipele de constructori o dezbatere concretă asupra posibilităților și rezervelor ce pot fi fructificate pentru realizarea acestui devans, ne spune ing. Lucian Mocanu. directorul grupului de șantiere. Propunerile și inițiativele desprinse cu acest prilej au fost deosebit de fructuoase. Ele au stat la baza întocmirii unui plan de măsuri la a cărui înfăptuire s-a și trecut. Direcția principală de acțiune constă în a asigura fronturile de lucru pentru subantreprize, și, în primul rînd, pentru instalatorii

de la Trustul de instalații-montaj din Brașov. în acest scop, la chemarea organizației de partid, echipele de zidari și mozaicari conduse de Ștefan Pop, Mihai Valentin și Vasile Corodan au trecut la program de lucru în regim prelungit. Seara se va lucra la lumina reflectoarelor, așa cum s-a procedat la Cărei, unde, de curind, noi am reușit să dăm in funcțiune aproape cu un an mai devreme o capacitate de producție a fabricii de conserve.Pe de altă parte, în urma criticilor și a apelului tovărășesc adresat de echipele de constructori de la „Mondiala" lucrătorilor stației de betoane, aceștia din urmă au trecut la o mai atentă sortare a nisipului pentru a nu mai provoca dificultăți în asigurarea mortarului pe șantier. S-a trecut, de asemenea, la urgentarea lucrărilor de finisaj, iar sectorul da aprovizionare, sprijinit și de beneficiar, a fost „alertat" pentru a grăbi ritmul de aprovizionare cu geamuri necesare închiderii halelor la toate nivelurile.

— Instalatorii noștri au preluat „din mers" inițiativa constructorilor de la grupul de șantiere — ne spune ing. Vasile Diaconu, șeful lotului Satu Mare din cadrul șantierului Oradea al T.I.M.-Brașov. Comuniștii, întregul nostru colectiv și-au intensificat și concentrat forțele la obiectivul de la „Mondiala", animați de aceeași dorință ca această investiție să se realizeze în avans. Acest lucru este foarte Important pentru noi întrucit vom putea pleca mai repede la alte obiective de investiții industriale din județ, unde ne așteaptă un mare volum de lucrări.Hotărirea montorilor este susținută de un plan de măsuri și un grafic de reeșalonare a lucrărilor. Cum se îndeplinesc aceste angajamente 7 Zilele trecute' i-am găsit lucrînd de zor la toate cele trei niveluri ale noii capacități pe toți cei 10 electricieni din echipa lui Tiberiu Lizăk, ajutați de șeful brigăzii, Vasile Erdei. Efectivele de instalatori vor fi mărite pe măsură ce constructorul antreprenor le va oferi

intr-o măsură tot mai mare, front de lucru.Ce sprijin poate da in acest stadiu beneficiarul ?— Pină vom trece la montarea utilajelor tehnologice, în cadrul noilor termene fixate de constructor, noi ne-am încadrat și mai susținut in efortul grupului de șantiere și „1 instalatorilor de la T.I.M.-Brașov — ne spune ing. Otilia Indre, directorul întreprinderii „Mondiala". Vom putea trece la montarea utilajelor încă de la 1 octombrie. Personalul muncitor de la noi efectuează In prezent o serie de lucrări de săpături pentru insta-' lății subterane, iar instalatorii de la „Mondiala" participă la execuția racordului termic și la alte lucrări. Ne-am gindit totodată temeinic și la pregătirea tuturor condițiilor pentru ca producția de confecții să demareze din primele zile la parametri ridicați. Noua noastră capacitate va produce în mod sigur la 1 noiembrie, dacă nu chiar mai devreme !
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"



SCINTEIA — duminică 24 septembrie 1978 PAGINA 3

GRANDIOSUL SPECTACOL FESTIV AL „DACIADEI"- 
VIBRANT OMAGIU PARTIDULUI, PATRIEI SOCIALISTE

Manifestări ale sentimentelor de înaltă stimă și dragoste ale particlpanților la finala „Daciadei" față de partid, față de secretarul său general

(Urmare din pag. I)rilor ce se retrag iși fac apariția Șoimii patriei. în uniformele lor colorate sau costumați ca in poveștile ce le incintă copilăria, alergțnd pe trotinete și triciclete, purtind insemne ale primilor pași pe drumul învățăturii, Șoimii aduc, la marele spectacol al „Daciadei", briza veselă și duioasă din lumea unei copilării fericite, susurul unui izvor cd vestește marele fluviu de miine. Un tablou feeric ce se incheie printr-un cintec intonat de voci cristaline, un cintec de recunoștință față de grija părintească ce o poartă copiilor tării partidul. tovarășul Nicolae Ceaușescu. In tribuna a doua apar un portret de copil și flori multicolore. Florile recunoștinței.Din trupurile sutelor de elevi și eleve care pătrund acum pe gazon se desenează conturul unei uriașe cărți deschise. „învățăm, muncim pentru patrie" — aceste cuvinte-cheie pentru toți elevii țării apar înscrise pe suprafața vie a tribunei-ecran. Prin frumoase mișcări de gimnastică, elevii reproduc diverse scene de învățătură și practică productivă. în timp ce pe cele patru platforme triunghiulare, alți tineri infățișează tablouri ale activităților economice pentru care se pregătesc : construcții, industrie. agricultură...Apăr în arenă studenții, cu chipurile lor luminoase și pline de energie, pregătite pentru a duce mai departe ștafeta înălțării patriei străbune. Ca la un semn, in ritmul alert al muzicii, formațiile aflate pe scena centrală alcătuiesc un uriaș compas — simbol al proiectelor îndrăznețe ce-și așteaptă împlinirea — și un segment de roată dințată, iar pe podiumurile celor două clepsidre răsar alte patru roți similare — maiestuoasă imagine a angrenajului viu al muncii și creației in care au intrat cu toată ardoarea ființei lor viitorii noștri specialiști. Pe un fond muzical punctat de picătura fină a moleculei, se desenează in contururi clare imaginea unei retorte in interiorul căreia mișcarea explozivă sugerează efervescența proceselor ce se petrec în marile instalații și laboratoare ale chimiei — unul din domeniile de vîrt ale industriei și științei românești. Acum pe suprafața tribunei a Il-a apar fascinantele orbite, în permanentă mișcare, ale atomului. Este întruchiparea plastică a arzătoarei dorințe a unei intregi generații pe care partidul o însuflețește și o Îndeamnă să pătrundă tot mai adine în tainele științei și cunoașterii umane, să înainteze cu curaj pe drumurile pasionante ale noului. Este, in același timp, expresia angajării ei ferme. Gimnaștii inscriu apoi, din trupurile lor, conturul unei case in stilul arhitecturii populare, o casă însorită, simbol al vieții și tradițiilor poporului, al vetrei pe care s-au plămădit alesele sale virtuți. Cintecul ciocir- liei, inălțat din triluri de vioară, întregește sentimentul frumuseților țesute din muncă și dragoste de tară.Pe scena din fața noastră se află acum 1 500 de sportivi în bluze și salopete albastre. Lucrează toți ca unul. Un însemn al voinței, al călirii caracterelor, al ordinii și disciplinei. Imaginea ansamblului sugerează că prin sport, prin gimnastica din clipele de răgaz, devenim mai puternici, muncim mai cu spor. începe să se în- 'virtească rotorul unei turbirje, in a- propiere, pe o rețea de linii ferate, înaintează vagoneții de mină, pe podiumurile laterale, printr-o ritmică specifică, fetele dau semn că s-au copt holdele, că mistria, aflată la capătul binecunoscutului lanț al constructorilor nu cunoaște odihna...Tineretul țării este angajat cu toată dăruirea sa intr-un amplu efort creator — o exprimă limpede evoluția sugestivă a tinerilor amplasați pe scena centrală, în care regăsim imaginea binecunoscutului careu al bri

gadierilor de pe șantiere. O spune, concomitent, tribuna a doua, pe care apar scrise cu lumina miilor de lanterne, numele drag al secretarului general al partidului și lozinca „Programul partidului — programul poporului". O spun chipurile luminoase ale tuturor acestor tineri, care im-' primă parcă o neasemuită căldură slovelor rostite in difuzor : „Noi, 
uteciștii marilor uzine, / Noi. uteciș
tii lanurilor noi / Ne-ncolonăm spre 
ziua care vine / Să-fi fim, partid, ai' 
muncii bravi eroi".Printre rindurile harnicilor brigadieri își fac apariția, imbrăcați in costume populare românești, maghiare și germane, simbolizind unitatea și frăția întregului tineret al țării, grupuri de dansatori, care se prind într-o horă a bucuriei ; întregul tablou, ca de altfel multe altele din cu- .prinsul spectacolului, comunică îngemănarea firească dintre „Daciadă" și „Cintarea României"....în acorduri de marș răsună un mănunchi de versuri, in a căror cadență își fac intrarea în scenă 2 000. de sportivi ai armatei. în clipa in care grupurile de sportivi au ocupat podiumul central, iar formațiile de ostași podiumurile laterale, din piepturile lor răsună bărbătește supremul legămint ostășesc : Servim patria !Ostașii, brațul înarmat al țării, își Încep obișnuita lor lecție de instrucție, imagine sugestivă a procesului de pregătire temeinică pentru apărarea libertății și cuceririlor revoluționare ale poporului. Militarii-constructori își scot uneltele de lucru și incep munca pe marile . șantiere. Pe scena centrală apar apoi alți "Sportivi. ce-și etalează forța și indeminarea in exerciții demonstrative din cele mai. felurite ramuri sportive. O imensă frescă in mișcare, inspirind forță, dirzenie, curaj, dragoste față de patrie și popor — toate acele nobile

Legămint solemn 
pentru gloria sportivă a patrieiO cascadă de trupuri suple' și vin- joase : e floarea tineretului sportiv, înfățișînd diferitele ramuri și discipline ; sînt performerii României, dintre care mulți s-au acoperit de glorie sportivă la mafile întreceri internaționale, sporind faima tricolorului românesc in lume.în sportul de performanță, cronica ultimelor trei decenii este ilustrată de succese remarcabile obținute de sportivii români la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale, europene, Jocurile balcanice și în alte întreceri .internaționale. începind cu ediția din 1952 a Jocurilor Olimpice de la Helsinki și pină la J.O. Montreal — 1976, sportivii români au cucerit 98 de medalii olimpice, dintre care 22 de aur (față de numai două medalii olimpice obținute înainte de 1947). La campionatele mondiale, sportivii români au ciștigat pină acum peste 300 de medalii, dintre care 96 de aur, la cele europene 444 medalii, iar la campionatele universitare 154 medalii/cifre care reflectă cu prisosință minunatul bilanț al sportului românesc, in trecut aflat pe undeva in coada clasamentului mondial, iar astăzi în fruntea unei ierarhii sportive internaționale, înaintea unor țări cu vechi tradiții in sport....Iată-i pe platforma centrală pe jucătorii de oină, sportul național fără virstă al românilor, pe care-1 jucau in sute de variante strămoșii noștri de pe versantele Carpaților. Oină, în mișcare pe marele stadion „23 August", e un simbol al „Daciadei" care dezvoltă pe plan superior tradițiile valoroase ale sportului românesc. Valuri din mătasea albastră purtată de fete aduc în fața zecilor de mii de spectatori ambarca- 

trăsături ale celor ce stau de strajă muncii noastre libere și prospere.Un imn de slavă patriei străbune, un poem al energiilor creatoare ale poporului român, angajate in grandioasa operă de înflorire a României socialiste, o odă in imagini plastice a bucuriei unui intreg popor de a munci liber și stăpin pentru fericirea sa, pe străvechea sa vatră, in care și-a păstrat și și-a înmulțit comorile sufletului său generos și deschis spre mari și curate frumuseți. Acesta este gindul pe care-1 sugerează ■ tablourile ce urmează.Repriza studenților de la Institutul de educație fizică și sport este, in același timp, o demonstrație a măiestriei sportive, strins împletită cu suflul marilor idei și realități ale vieții întregii țări. Compacte formații de gimnaști înscriu pe platforma centrală de joc, ca și pe suprafața celor două imense clepsidre — sugestie a timpului și istoriei, a permanenței poporului român — figuri închipuind dragostea de frumos, forța geniului creator românesc. Un covor cu motive naționale desenat din trupuri, o imensă floare (însuși chipul patriei), o fîntînă (izvorul puterilor nesecate de a birui timpul și de a înfăptui mărețul program al partidului de înflorire a patriei socialiste).întreaga masă a particlpanților se înscrie apoi in hore ce saltă voios și în care s-au prins români, maghiari, germani... „Sub cerul țării liber, ai 
țării liberi oameni / Înfrățiți in 
muncă, înfrățiți in sport — ro
mâni, maghiari, germani I Fac 
visul de mărire al patriei să 
urce / Mereu mai luminos și mai 
adine prin ani". O imensă eșarfă tricoloră, purtată de gimnaști in alb, încheie acest minunat tablou al unității de spirit • și faptă, in numele dragostei de patrie și al idealului comunist.

țiuni zvelte pentru ramurile denumite caiac-canoe, la care reprezentanții României au cucerit de-a lungul anilor șase medalii olimpice de aur, șase de argint, opt de bronz, ca și 27 de titluri mondiale, ceea ce le-a a- tras renumele universal de „Flotila de aur de la Dunăre". în prim planul defnonstratiei de forță sportivă apar apoi handbaliștii, sute de jucători și jucătoare, cele două echipe din avanscenă fiind alcătuite din băieți cu multe medalii pe piepturi. Ei reprezintă încă o școală românească de sport puternic afirmată in lume.Platforma centrală și cele laterale se acoperă in continuare de mulțimea atleților reprezentînd zeci de probe de alergări, sărituri, aruncări. Atletismul fiind cel mai de seamă și mai definitoriu dintre sporturi, cu- vintul de ordine al „Daciadei" este ca toți copiii și tinerii să se deprindă cu mișcările atletice, să practice cu regularitate și perseverență atletismul. ramură de bază în viața sportivă a națiunii. în ansamblul de frumusețe al tabloului sportiv următor distingem pe luptătorii care execută cu precizie procedee de luptă ce au adus sportului românesc 15 medalii de aur olimpice și mondiale. O performanță românească fără precedent la recentele campionate mondiale : șase medalii și trei titluri supreme. Pfin fața tribunelor se perindă, in continuare, tenismani. scri- meri, boxeri, judokani. rugbiști, voleibaliști și fotbaliști. Trecerea în revistă se incheie prin demonstrația gimnaștilor. Gimnastica românească s-a impus in lume începind din vara anului olimpic 1976, a deschis noi căi de progres acestui sport și i-a confe

rit o altă dimensiune ca disciplină de masă.Miile de tineri sportivi iși îndreaptă privirile și gindurile de dragoste și recunoștință spre conducătorul iubit al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care le-a adresat vibrantul îndemn patriotic : „Mișcarea noastră sportivă și slujitorii ei trebuie să-și facă un titlu de onoare din a contribui, prin succesele pe care le obțin în confruntările internaționale, Ia păstrarea și sporirea înaltului prestigiu de care România socialistă se bucură pe plan mondial, ca rezultat al realizărilor pe care Ie obține in dezvoltarea internă, al politicii consecvente de pace și colaborare pe care o promovează". Și, intr-un glas puternic, sportivii rostesc legămintul de a îndeplini nobilul indemn :„Spre noi victorii și în sport și-n 
muncă 

Sportivi ai României socialiste 
ne-ncolonăm 

Cinsti-vom tricolorul cu adincă 
Putere de a birui — Jurăm !“

★Secvența finală a acestei grandioase manifestări se desfășoară sub semnul omagiului fierbinte adus secretarului general al partidului. O imagine emoționantă, de neuitat : in tribuna a doua, alcătuit din plăcuțe pictate — purtate de cei 9 000 de tineri — apare portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. încadrat de drapelele și stemele partidului și țării. Un uriaș cor de voci tinere intonează, in primă audiție, cintecul „Spre noi victorii" :
„Trăiască Ceaușescu, Partidul să 

trăiască ! 
Trăiască România și toți ai țării fii ! 
Români, maghiari, germani, de orice 

grai am fi, 
Un singur Imn ne-adună : 
Trăiască RomâniaCuvinte, sentimente cu amplă rezonantă în inimile întregii asistențe ca și in conștiința întregului popor, ele fac să izbucnească din zeci de mii de piepturi nesfirșite urale ce se înalță spre cerul patriei.La ieșirea din stadion regăsim aceeași atmosferă insuflețitoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sint salutați de mii de bucureșteni. Șoimi ai patriei și pionieri, tineri și tinere înconjoară cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu, le oferă frumoase buchete de flori, îi îmbrățișează cu căldură.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului străbat pe jos aleea de la ieșirea din stadion, străjuită de mii de tineri care poartă drapelele partidului și statului, portrete ale secretarului general, sute de torțe cu car.e alcătuiesc un adevărat culoar luminos.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu căldură ovațiilor și uralelor care nu contenesc.Această vibrantă manifestare de dragoste încheie in mod strălucit marea- sărbătoare a sportului românesc, sărbătoare care a pus încă o dată in lumină voința fermă a tuturor fiilor patriei — indiferent de naționalitate — de a face totul pentru gloria și măreția patriei, pentru triumful socialismului și comunismului in patria noastră.

Mihai CARANFIL 
Dumitru TÎRCOB 
Valeriu MIRONESCU

Conducătorului iubit al României socialiste, mesajul sportivilor țării, angajamentul lor de a urca pe noi culmi 
gloria sportivă a patriei
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FĂPTUI?i

DIVERS
!
I
!
IVă cunoas- 

teti orașul?» »Dacă mergeți la Turda și-l întrebați pe Ilie Ceclan unde e strada cutare, oticare ar fi ea, cit de mică, o să vă răspundă imediat și o să vă dea toate detaliile cu putință. Dacă aveți răbdare, poate e de mare, cite e asfaltată și află...Cum a cunoască el — ca pe propriul buzunar ? Simplu : murgind pe jos. A străbătut, la pas, absolut toate străzile orașului, zile întregi la rînd. Pe fiecare stradă, pe partea dreaptă — dus, pe partea stingă — intors. Toate străzile și le-a notat intr-un carnețel, în ordine alfabetică. în afară de recomandarea lui pentru mersul pe jos, foarte sănătos, întrebarea e : ciți dintre noi cunosc absolut toate străzile orașului lor sau măcar ale cartierului în care locuiesc? 
Arheologică

Importante descoperiri arheo
logice au fost inregistrate in ju
dețul Botoșani. In satul Lozna a 
fost identificată o așezare din 
secolele 11I-I i.e.n., iar la Ma- 
noleasa a fost scos la iveală 
șanțul de apărare al unei pu
ternice fortificații. Dar cea mai 
însemnată descoperire este o 
cetățuie pe raza satului Stău- 
ceni, datină din prima epocă a 
fierului. Toate cele trei descope
riri — puse in valoare de prof. 
Paul Șadurschi, directorul Mu
zeului din Botoșani — atestă 
continuitatea pe aceste melea
guri a populației autohtone din 
cele mai vechi timpuri și pînă 
astăzi.

Boacă... na
— Mă numesc fon Boacă 

sint din Oituz, județul Bacău, . 
Am pățit un mare necaz. Mai I 
exact, sint victima unei tîlhării. i 
Cum mergeam, ca omul, prin , 
Iași numai ce mă pomenesc i 
deodată cu un individ care imi 
smulge din mină geanta in care 
aveam actele și tot felul de o- , 
biecte, după care s-a făcut ne- i 
văzut. '

— Vă amintiți cum arăta indi
vidul respectiv ? I— Dar ce. credeți că am mai | 
avut timp să mă uit ? Vă rog 
frumos, vă implor să mă ajutați i 
să-mi găsesc geanta.

g- Poftiți geanta. Vedeți dacă > 
gkioate lucrurile în ea...

a făcut ochii mari, 
lucrurile erau la tocul lor. | 

n plus, a aflat că reclama
nt era falsă, că nu-i furase i 

,eni geanta, că, fiind beat, o 
rduse pe stradă, că i-o găsise t cetățean, așa că el. Boacă...

Moș Martin ' 
și... purceii |

„Am citit in rubrica Faptul . divers despre necazurile unor 
cetățeni din pricina mistreților. ] 
Noi — ne. scrie loan Cristea din 
Borsec — avem alt bai. E vorba I de o namilă de urs care a 
început de la o vreme să-și 
facă de cap". In continuare, ci- . 
titorul nostru ne relatează cum 
Moș Martin vine noaptea, . pe I 
furiș, prin ogrăzile*  oamenilor 
și de cum adulmecă un coteț de 
porc, se și năpustește asupra | 
lui. Pină acum, a păgubit vreo 
șapte-opt familii. $i in toate ■ 
cazurile, „victime" i-au căzut 
purceii. Pe cind și namila de I 
urs ? Nu de alta, dar dacă se 
așteaptă pină să se retragă in 
birlog la hibernare rămin oa- j menii fără porc la iarnă...

Dacă să vă spună cit imobile are. dacă in ce stare seajuns orașul Ilie Ceclan să-și— cum spune

și

un 
de 
de

de

..Eu v 
sînt ala...“în Drobeta-Turnu Severin, 
individ făcea negoț, la colț 
stradă, cu felurite obiecte
proveniență dubioasă. Văzindu-l, 
un lucrător de miliție l-a intre- 
bat cum il cheamă.

— Popescu — a răspuns indi
vidul, fără să clipească.

— Unde lucrați ?— La Orșova. Mai doriți ceva? 
Mă grăbesc !...

Si individul a încercat să dis
pară, dar milițianul l-a întrebat 
din nou : . . .

— Cum ați spus că va cheamă. 
Popescu sau Vasllescu ?

— Exact, Vasllescu mă chea
mă. Măi. ce înseamnă și viata 
osta! Munte cu munte se întîi" 
nește. dormite...

— $1 cum ați spus : Vasllescu 
sau Ionescu ?

— Aaaa, nu. Ionescu mă che
ma la Vinju Mare. Acum...

Acum cel sus-zis Popescu, 
Vasllescu, Ionescu așteaptă să 
vadă ce-o să zică legea despre 
Emil Călugăru. Numele real al 
bișnițarului.

Ca frații
Comandantul Grupului

pompieri ai municipiului Bucu
rești ne semnalează că in co
muna Pope ști-Leordent există o 
formație civilă de pompieri 
vrednică de toată lauda, „care 
desfășoară o activitate deosebit 
de rodnică de prevenire și stin
gere a incendiilor". Poate că nu 
ne-am fi oprit asupra acestei 
semnalări, intrucît asemenea 
formații civile sint foarte multe, 
dacă nu ne atrăgea atenția 
„componența" acesteia. Ea este 
alcătuită din patru frați : Ion, 
Marcel, Vasile și Tănase Hara- 
lambie. Primul dintre 
Ion Haralambie, este și 
formației, iar pentru ca aceasta 
să fie șl mai și, el l-a luat 
drept ajutor de nădejde și pe 
fiul său Vasile. aflat acum in 
perioada de ..instruire" teoreti
că. „Pentru că de practică, adică 
de foc — spunea el — mai bine 
să

ton,

frați, 
șeful

nu aibă parte".
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintei!
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Trei decenii de invăfămint 
superior în Valea Jiului

MINA
Șl INSTITUTUL 
școala vieții și muncii viitorilor 

specialiști minieriZilele acestea, în cel de-al 30-lea an de existență, Institutul de mine Petroșani și-a deschis din nou porțile. Pentru 2 500 de studenți. în cele două facultăți — de mine și de mașini și instalații miniere — au pășit pentru prima oară, în anul I,' 815 studenți, dintre care 630 numai la Facultatea de mine.Dezvoltarea institutului nostru in puternicul centru muncitoresc din Valea Jiului se integrează în procesul înnoitor ce caracterizează școala românească, a cărei activitate se împletește tot mai .strîns cu viața social-economică a patriei, învățămintul superior minier — chemat să formeze specialiști de inaltă competență pentru rezolvarea problemelor complexe ale organizării și conducerii întregii producții — iși aduce contribuția la pregătirea unor cadre temeinic calificate, capabile să pună in practică cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Cei peste 5 000 de ingineri și subingineri care au absolvit institutul și care muncesc astăzi pe intreg cuprinsul țării, numeroasele contribuții originale aduse la dezvoltarea tehnicii și științei românești reprezintă dovezi elocvente ale justeței politicii partidului în domeniul invățămintului.Faptul că Institutul de mine a fost creat și funcționează intr-unui din cele mai importante bazine miniere ale țării, a creat și creează condiții deosebit de favorabile inte

grării învățămîntului cu producția și cercetarea, practica și munca in mină fiind organic împletite in pregătirea studenților, primind un conținut concret prin folosirea acestui imens laborator al Văii Jiului și al contrelor miniere învecinate : Mo- tru. Deva, Brad, Ghelar, Teliuc.De la an la an, activitatea institutului nostru s-a perfecționat, lăr- gindu-și profilul de pregătire prin înființarea de noi secții. Astăzi, Institutul de mine din Petroșani pregătește ingineri și subingineri în cadrul celor 2 facultăți : de mine și de mașini și instalații miniere, în decursul celor 30 de ani s-a creat aici o puternică bază materială — amfiteatre moderne, săli de studiu spațioase, ateliere de producție și un număr de 34 laboratoare dotata cu mașini și aparate moderne, a căror valoare se cifrează la peste 36 milioane lei. Biblioteca institutului cuprinde aproape 300 000 volume, publicații periodice, cataloage și alte materiale de studiu.Urmind neabătut directivele trasate de conducerea de partid și de stat, invățămîntul superior minier s-a adaptat cerințelor integrării cu producția. Aceasta înseamnă introducerea institutului in miezul muncii. în mină, ca și introducerea producției și cercetării în invățămînt, într-o unitate organică. Activitatea de integrare a institutului cuprinde numeroase forme de cercetare științifică pe bază de contracte ; proiec-

INSTITUTUL DE MINE DIN PETROȘANI. Lucrări practice in laboratorul de „Electrificarea minelor' (fotografia din stingă). Studenți șl mineri, înainte 
de intrarea in schimb (fotografia din dreapta)tarea în cadrul institutului de mine sau al instituțiilor de cercetare și proiectări din Petroșani, Deva, Craiova, Cluj-Napoca ; practica în producție în cadrul institutului și în unitățile miniere din toată țara ; procesul de autodotare în cadrul catedrelor și atelierului de producție, aplicarea metodelor noi fiind un proces permanent.înscriindu-se pe linia indicațiilor pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ni le-a dat în timpul vizitei in Valea Jiului, subliniind din nou că cercetarea se încheie numai atunci cind a fost introdusă in producție, multe din preocupările noastre s-au finalizat prin introducerea în practică a noilor metode de exploatare și tehnologiilor de lucru, în realizarea de prototipuri (dintre care multe s-au introdus în fabricație de serie, iar altele fiind în faza de pregătire pentru punerea în fabricație). Eforturile de creație tehnico-știin- țifică sint cuprinse și in cele 45 brevete și soluții tehnice, în prezentarea de lucrări la diferite sesiuni științifice organizate in institut și în afara institutului, la manifestări științifice internaționale.

Drumul dezvoltării învățămintu- lui superior minier din Petroșani — din 1948 pînă în 1978 — reproduce drumul dezvoltării acestei zone a țării și se definește prin trăsăturile esențiale ale progresului României socialiste in acești ani. Continuind cele mai bune tradiții ale invățămintului superior din țara noastră, Institutul de mine Petroșani se prezintă la începutul acestui an cu un bilanț bogat de realizări pe care sîntem hotărîți să-l sporim, desfă- șurindu-ne activitatea la nivelul exigențelor formulate de secretarul general al partidului cu ocazia deschiderii noului an de învățămînt. Avem toate condițiile pentru intensificarea introducerii noului în producție, pentru formarea unor cadre tehnice multilateral pregătite, însuflețite de spirit revoluționar, de conștiința răspunderii ce le revine de a contribui cu toate forțele la dezvoltarea mai rapidă a economiei și științei românești.
Prof. univ. dr. docent 
Iile N. CONSTANTJNESCU 
rectorul Institutului de mine, 
din Petroșani

Cind mergeți la medic?O reușită acțiune pentru prevenirea apariției unor boli. întreprinsă la Centrul de nutriție și boli metabolice din Timișoara, ne-a îndemnat să adresăm tovarășului prof. dr. GHEORGHE BACANU, directorul centrului, cîteva întrebări privitoare la importanța controlului periodic, a consultului medical profilactic.

încheierea
Cruciiîntre 17 și 23 septembrie. în întreaga țară s-au desfășurat variate manifestări educativ-sanitare programate în cadrul „Săptămînii Crucii Roșii". Parte integrantă â activității de ocrotire a sănătății populației, aceste acțiuni, la a căror organizare au participat, alături de Crucea Roșie, instituțiile mcdico-sanitare și unele organizații de masă și obștești, au constituit o contribuție de seamă la înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul sănătății.Dintre manifestările care au avut loc în Capita'ă s-a făcut remarcat simpozionul cu tema „Este mai ușor să previi jlecit să vindeci", organizat de Consiliul National al Societății de Cruce Roșie, Ministerul Sănătății, Consiliul Culturii și Educației Socialiste șl Universitatea cultural-știin- țifică, în cadrul căruia au fost abordate probleme de stringentă actualitate, cum sint : politica partidului și statului nostru in domeniul ocrotirii să-

C*  V I c A • •„Saptaminn 
Roșii"anătății, reflectată în activitatea profilactică. respectarea regulilor de igienă și prevenirea bolilor infectocontagioase in perioada copilăriei, igiena la locul de muncă, factorii de risc și prevenirea bolilor cardiovasculare și altele. Pe această temă a avut loc. de asemenea, un colocviu inițiat dc revista „Sănătatea". De un ren! interes s-a bucurat concursul „Cine știe răspunde", la care au participat surori și echipieri de Cruce Roșie din toate sectoarele.Evenimentul central al ..Sțăptâmi-1 nii Crucii Roșii" l-a constituit etapa republicană a concursului grupelor sanitare desfășurată la București, in zilele de 17—18 septembrie, la care au participat peste 700 do echipiere, din toate județele țării. Concursul a scos în evidență temeinica pregătii-e teoretică și practică a participantelor, dăruirea si devotamentul cu care răspund chemării de a fi gala oricînd să apere sănătatea -semenilor.

Meșteșugarii maramureșeni se afirmăCooperativa meșteșugărească „U- nirea" din Baia Mare, cu profil de confecții și tricotaje, obține an de an rezultate remarcabile în creșterea calității produselor. In primele luni, cooperativa și-a depășit indicatorii de plan in mod substanțial : cu 7 milioane lei la producția marfă, cu un milion lei la prestări servicii, cu 750 000 lei valută la export.Intre numeroasele secții ale cooperativei, un loc important ii deține cea care produce pentru export confecții tip sport, întrunind unanime aprecieri p pozitive din partea partenerilor.însoțiți de tovarășul Ioan Fărcas. șeful secției, am vizitat locul de muncă al acestui destoinic colectiv spre a afla amănunte despre modul de urmărire a calității produselor. Gazdele ne conving că nu numai calitatea se bucură de acest interes, ci și ceilalți indicatori.Secția dispune de o dotare cu utilaje care asigură o productivitate sporită — ne spune interlocutorul. S-au introdus procedee tehno

logice moderne pentru executarea unor serii mici de modele. Au fost eliminate operațiile neproductive și lucrul de mină. Au fost introduse „tichetele de calitate" pentru fiecare cooperator și s-au întărit autocontrolul sf controlul interfazic.Am urmărit pe fluxul tehnologic produsele aflate in lucru : scurte din tercot îmblănite cu și fără gltigă, costumase din catifea sau din țesături de bumbac, scurte de tercot sau relon matlasate. Pretutindeni. aceeași preocupare pentru calitatea ireproșabilă a confecțiilor. De la croit, unde lucrează soții Ecaterina și Vasile Pop — cu peste 20 de ani vechime in specialitate — pină la magazia de produse finite, veghează ochiul ager al controlului tehnic de calitate. Toate a- cestea sînt rodul preocupării stăruitoare a acestui colectiv de a forma, de-a lungul anilor, meseriași destoinici, de a cultiva spiritul de răspundere față de muncă și meseria aleasă. (Gheorghe Susa, corespondentul „Seinteii").

AGENDA TURISTICĂ
Invitații pentru bucureșteni

Cele două complexe sanatoriale din Călimfinești-CăciulataDeși „vacanța mare" e pe sfirși- te. organizatorii turismului din Capitală (I.T.H.R.B.) au pregătit pentru această toamnă un program de acțiuni care cuprinde peste 100 de invitații. De la obișnuitele trimiteri la odihnă și cură balneară în cele peste 160 de stațiuni de interes local șl național pînă la organizarea unor excursii in zonele turistice preorășenești, atît de frumoase toamna, ale Capitalei.De la tovarășul Gh. Popa, directorul întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante, am primit o serie de informații utile pentru cititorii noștri in legătură cu itinerarele cele mai atractive oferite in această perioadă iubitorilor de călătorii. Din numeroasele acțiuni a- flate in programele de toamnă, am reținut cinci itinerare care prezintă, credem, un larg interes pentru bucureșteni.Itinerarul Nordul Moldovei are in program vizitarea orașului Suceava și a împrejurimilor. Olteni de sub munte cuprinde vizitarea o- perelor lui Brâncuși de la Tg. Jiu, Peștera Muierii, Cheile Sohodolu-

lui, precum și mînăstirile Horezu și Tismana. Maramureș și Țara Oașului oferă, de asemenea, frumuseți neasemuite, prin vizitarea localităților Săpînța, Negrești-Oaș, Moisei, precum și a stațiunilor Borșa și Izvoarele. Alte două trasee de atracție sint Delta Dunării, care toamna iși dezvăluie cu și mai multă dărnicie frumusețile, și zona Porților de Fier și a Munților Banatului. O altă informație de larg interes : pentru elevi și studenți, întreprinderea de turism hoteluri și restaurante București organizează în această toamnă peste 70 de acțiuni specifice acestei categorii de tineri. începînd cu „Turul Bucu- reștiului" pină la excursii de documentare științifică.Organizatorii turismului din Capitală ne asigură că, indiferent care din aceste trasee vor fi alese, amatorii de excursii se vor simți bine, că frumusețile patriei și buna dispoziție îi vor însoți peste tot. Ceea ce, de fapt, își doresc și așteaptă aceștia de la organizatorii timpului nostru liber. (C. Priescu). •

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

— în țara noastră — ne-a spus la început directorul centrului —. consultul medical profilactic se face cu mai multe prilejuri (încadrarea în muncă, la deschiderea anului școlar, la căsătorie etc.), ceea ce este foarte bine. Doresc să mă refer insă la ait aspect, legat de nivelul educației sanitare a populației. Mulți oameni cred că este necesar șă fie consultați de medic numai atunci cind se simt bolnavi. De aceea, se prezintă la medic în. stadii avansate de boală, cu complicații adesea foarte grave și cind medicul nu mai poate interveni.Este util să știm cu toții că o serie de boli nu dau, in stadiul lor inițial. tulburări îngrijorătoare. De exemplu, este posibil ca un om cu hipertensiune arterială foarte mare să nu prezinte nici cefa'.ee(durere de cap), nici amețeli sau palpitații la nivelul inimii, iar hipertensiunea lui să fie descoperită doar cind a suferit un accident vascular cerebral, o paralizie. Or, această situație poate fi evitată dacă se prezintă la medic pentru consult profilactic. Același lucru este valabil și pentru diabetul zaharat, dislipidemii, afecțiuni cardiovasculare, cancer, hepatită cronică. ciroză hepatică și alte boli pe care le putem avea fără să știm și care, netratate din timp, se agravează.
— La ce intervale de timp reco

mandați să fie făcute controalele me
dicale preventive ?— Depinde de vîrstă, de activitate, de starea sănătății fiecăruia, dar, în general, o dată pe an. Pentru femei este însă obligatoriu, după ce împlinesc vîrsta de 40 de ani, să se prezinte la consult o dată la șase luni, fiind posibilă astfel depistarea în stadiu precoce a cancerului ute- rin sau a celui de sîn. în asemenea cazuri, intervenția chirurgicală, completată cu tratamentul de specialitate pot asigura prelungirea vieții cu zeci de ani..Dacă fiecare persoană s-ar cîn- tări o dată pe lună și, constatind că a inceput să se ingrașă, ar urma un regim alimentar rațional, prescris de medic, ar preveni obezitatea, care, odată instalată, este foarte greu de tratat. S-ar eyita și o serie de complicații generate de obezitate (boli cardiovasculare, diabet, reumatism cronic degenerativ ș.a.).

— Ce aspecte deosebite ați reținut, 
stimate tovarășe profesor, cu prilejul 
acțiunii de depistare și prevenire a 
unor boli, îndeosebi a diabetului ?— Am început acțiunea prin a invita la consult pe membrii familiilor în care există un bolnav de diabet. Am fost însă foarte surprinși cind unii dintre cei invitați au refuzat să

se prezinte, comunicîndu-ne. că se simt sănătoși. Desigur, persoanele respective nu aveau cunoștințele necesare (de educație sanitară) și prin atitudinea lor nu știau să-și apere propria sănătate. Noi sîntem insă datori să le explicăm, să insistăm. Cu atît mai mult, cu cit unii diabetici — și nu numai ei — vin prima dată la medic numai cind apar complicații severe și voi arăta de ce.Diabetul zaharat este în măsură importantă o boală ereditară, care evoluează în stadii. Dacă printre rudele de singe (consanguini) există un bolnav de diabet zaharat, este posibil ca și rudele de singe să aibă diabet zaharat. Evoluția diabetului zaharat ereditar, primar, constă in faptul că initial modificările nu apar nici chiar la analizele de laborator (cu excepția unora foarte fine) ; apoi apar semne de laborator și abia mai tirziu simptome-le clinice clasice : eliminarea unei cantități mari de urină in 24 de ore (poliurie). consumul mare de lichide în 24 de ore (polidipsie), slăbirea. Greșesc grav acei oameni care consideră că nu au diabet zaharat fiindcă nu beau multă apă și nu prezintă celelalte semne de boală.
— Cum trebuie procedat pentru a 

preveni apariția sau agravarea dia
betului ?— Este foarte necesar ca toți cei care au în familie bolnavi de diabet să se prezinte la centrele de nutriție și boli metabolice sau la serviciile de medicină internă din policlinică, pentru a li se face analizele necesare.Rezultatele obținute de noi în acest sens sînt elocvente. La centrul din Timișoara s-au efectuat peste 7 000 de investigații Ia persoane cu „risc diabetogen" crescut (diabet zaharat la rude de singe, obezitate, fentei care au născut copii mai grei de 4 kg etc.). Ce am constatat? Aproximativ 13 la sută din cei investigați aveau diabet avansat. 17 la sută diabet zaharat biochimic, iar 25—30 la sută prezentau tulburări ale metabolismului glucidic. Deci, numai 40—45 la sută nu prezentau încă modificări. De asemenea, dintre consanguinii investigați, un număr foarte mare (60 la sută) aveau obezitate, alții prezentau hipertensiune arterială, dislipidemii, creșterea acidului uric.Experiența noastră clinică ne permite să afirmăm că bolnavii — chiar cu forme severe de diabet — care s-au prezentat la controlul profilacș tic și au respectat indicațiile medicului și-au menținut capacitatea de muncă și pot trăi tot atît, sau chiar mai mult decit ceilalți oameni sănătoși.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

UN NOU COMPLEX COMERCIAL LA BOTOȘANIîn cel mai tînăr ansamblu de locuințe din Botoșani, ansamblul „Primăverii", a fost dat în folosință un nou complex comercial, „Aurora", avind o suprafață utilă de desfacere de 1 400 mp. De la începutul anului și pînă în prezent au mai fost puse la dispoziția populației din
diferite cartiere încă 12 unități comerciale. Volumul desfacerilor de mărfuri prin unitățile comerțului socialist din județul Botoșani a depășit prevederile anuale de plan cu aproape 12 la sută. (Silvestri Ailenei).

Șanțul săpat, 
zidul surpat, 

nici un vinovat
O simplă, dar tristă coincidență face că hotărirea judecătorească definitivă să se fi pronunțat exact în dimineața în care se im- plinea un an de la fapta produsă. 12 august 1977—12 august 1978.Această coincidență l-a determinat, probabil, pe moș Toader Brinzeiu, „parte civilă" in dosarul 1 701/1978, să nu aștepte pronunțarea și să se afle in ziua comemorativă in satul lui, Boțești, județul Neamț. Poate acest amănunt, dar poate și presupunerea că mare lucru nu va avea de ascultat. într-adevăr, trecuse un an de la moartea fiului său Gheorghe, timp in care in- timplarea a fost sucită și răsucită pe toate fețele de o mulțime de oameni luminați, ca să se ajungă in punctul de plecare, din urmă cu un an : nu se știe cine-i vinovat.Nu pentru că viața lui Gheorghe Brinzeiu ar fi sfirșit la 21 de ani intr-un codru des, sub ochii păsărilor pădurii, nu pentru că n-ar fi nimeni bănuit, nu pentru că ar plana cea mai mică suspiciune de vinovăție asupra victimei Însăși. Dimpotrivă, evenimentul s-a petrecut de față cu numeroși oameni — încă unul prins in aceleași dărimături. dar scăpat cu viață, alții aflindu-se pe de lături — răspunzătorii au fost depistați — chiar vreo șapte persoane — iar victimei, fierarul- betonist Gh. Brinzeiu, nu i s-ar putea reproșa altceva decit hărnicia. în sfirșit, nici nu putem spune că ancheta ori judecata nu s-au desfășurat cum trebuie. Pur și simplu constatăm un fapt : că la un an după un accident clar, în producerea căruia s-au înlănțuit o suită întreagă de fușereli, cirpăceli. neglijente și nepriceperi, din șase-șapte sau mai mulți posibili vino-

vați. încă nu răspunde conform legii nici unul.Istoricul e cit se poate de simplu. în vara anului trecut, intr-o hală de la „Viscofil" a ■ inceput executarea unui canal adine. In loc de proiect, un inginer, cu numele la Brăila și cu activitatea in București, a pus la dispoziția constructorilor o fițuică expeditivă. Pe baza ei a început zidirea unor pereți care ziua se-nălțau, noaptea se surpau. Isprava subterană se pare că se desfășura în ton cu alte aspecte de pe șantier, din moment ce in ziua de 8 august s-a hotărit trecerea întregii activități constructive de Ia întreprinderea „Viscofil" din sarcina și răspunderea unui grup de șantiere din București in aceea a unui grup similar din Buzău. Predarea a început în ziua de 9 august, lucrul între pereții de mămăligă — în după-amiaza zilei de 11, iar pe 12 august, la ora 6,45, s-a produs surparea.Din galeria factorilor potențial răspunzători (proiectant, executanți ai zidului, ingineri care l-au văzut gata să se năruie și au dispus cirpirea lui ș.a.m.d.), a fost trimis in judecată maistrul M. I. cu acuzația principală că... n-a proptit șubredele alcătuiri cu șpraițuri. Instanțele l-au achitat. Dar disputa procesului n-a fost atît o dispută acuzare-apărare, cit o dispută a specialiștilor consultați : trebuia ca zidirile să se surpe înspre interior sau înspre exterior, înainte sau după schimbarea conducerii șantierului ? S-a duelat cu argumente atît de tehnice, incit pină la urmă șubrezenia acelei lucrări, fușerite de la început pină la sfirșit, s-a extins și asupra stabilirii adevărului. Nu era cazul.
Filotimie... 

cu dobîndd
Asta se întîmpla în martie. Pe data de 14. Se desprimăvăra, -dar inimile jude

cătorilor nu păreau șă se topească. Vai și ce patetic exclama Eugeniu Bușă la Judecătoria din Pitești :— Eu nu le doresc decit sănătatea și fericirea mea, pe care o am cu două carnete de boală !Se referea la martori. Adică ar fi meritat să-i blesteme, dai- el n-o face. Pentru că e cucernic, generos, altruist, se sacrifică pentru alții :— Am donat sume de bani la inundație, cutremur, cît și la parohia comunală poli- tandru electric de două mii de lei.Pină să se termine judecata, să rămină condamnarea definitivă, am cules și noi citeva date despre acest suflet larg și despre suferințele lui. Mai întîi cu boala. Nu s-a menajat deloc. S-a pensionat medical ca să scape de efort și cind colo s-a trezit cu altă osteneală : de bancher clandestin al comunei Moșoaia și împrejurimilor ei. Cind să-și mai îngrijească sănătatea, dacă toată ziua trebuia ba să încaseze camăta la banii împrumutați, ba să se judece cu debitorii ? I Unul făcea mofturi cînd i-a cerut să-i restituie in loc de 3 000 de lei, cit împrumutase, 6 300 lei, cit calculase E. B. că ii revine, cu dobîndă cu tot. De fapt, cuvîntul „dobindă" lipsește de pe chitanțele semnate de cele 30—40 de persoane estorcate. Dimpotrivă, chitanțele se vor un fel de certificate de samaritean : „Acești bani au fost dați ca o facere de bine", scrie în ele. Față de celelalte probe, justiția nu s-a lăsat păcălită.
N-a șofat 

decît o seară
Nu era pentru prima oară cînd șoferița taxiului 9—B—2 493 iși dădea seama că cei care-i fac semn să oprească sint cu chef. Circula însă prin centrul Capitalei, abia se înserase, așa că a stopat. Un bărbat și o

femeie i-au solicitat să-i ducă pînă în comuna Bragadiru. Se grăbeau să ajungă la casele lor după un dialog de vreo 4 ore la restaurantul „Bucur", timp în care dezbătuseră ceva coniac, ceva bere și trei sticle de „Riesling". Discuții, parlamentări. Pină la urmă, conducătoarea taxiului a acceptat efectuarea cursei, mai ales că cei doi păreau foarte deschiși la fire, i-au vorbit de solidaritate de breaslă (erau și el și ea șoferi profesioniști), in plus se observa că-s cuprinși de euforia unei zile fericite, nu erau apăsați de nici un gind negru, de nici o intenție rea. Așa că — hai la Bragadiru !Mai întîi a fost condusă acasă partenera de petrecere. Urma ca Teodor Lăcătuș să-și dea și el adresa ori să coboare din taxi și să meargă pe jos. Puțin aer nu i-ar fi stricat, deoarece, cum avea să se calculeze ulterior, îmbibația alcoolică de la acea oră trebuie să fi fost de minimum 2 la mie. în loc să procedeze astfel, L. T„ rămas cu șoferița in întunericul nopții, o silește să treacă pe locul pasagerului, pune mina pe volan și începe o cursă a groazei pe ulițele comunei și în împrejurimile ei. O oră, două, trei, nu se mai știe cît timp a circulat acel bolid periculos cu un om foarte beat dind frîu cailor putere și o femeie disperată căutind o cale de scăpare. La un moment dat, Lăcătuș s-a îndreptat spre cimp, cu intenția de a ajunge pe șoseaua de centură. Trecînd pe un poligon al întreprinderii de prefabricate și zărind o lumină și cițiva muncitori, șoferița deposedată de mașină a smuls cheile din contact și a sărit jos. cerind ajutor. Piratul de taxi a rupt-o la fugă.Prins, anchetat, judecat, L. T. s-a dezvinovățit că n-a urmărit un act de tîlhărie. Așa și este. Lăcătuș avea alte „trăiri". Promovase cu brio in acea zi un examen pentru... permis de conducere. După care și-a început noua viață profesională la „Bucur", apoi și-a dovedit asimilarea regulilor șo- feriei repezindu-se să conducă beat prima mașină care i-a picat în mină. E lesne de bănuit că acest proaspăt șofer profesionist, care și-a încheiat cariera prin același act prin care i-a marcat începutul, ar fi fost

un pericol sigur pe drumurile publice. Tocmai de aceea notam cu satisfacție soluția severă pronunțată de Judecătoria sectorului 6 : un an închisoare.Nu mică ne-a fost însă mirarea aflind că L.T. devenea pentru a doua oară șofer. Biografia lui profesională e presărată cu un șir întreg de abuzuri la volan : încălcări grave ale regulilor de circulație, conducere sub influența alcoolului, furt comis cu tractorul, conducere fără carnet. A fost mereu amendat, sancționat ia locul de muncă, i s-a suspendat și apoi anulat vechiul carnet... La data examinării pentru obținerea noului document de conducere, L. T. se afla in cercetarea miliției pentru diferite fapte, inclusiv... conducere fără permis ! Mai mult, din referințele I.A.S. Bragadiru rezultă că întreaga comportare a lui L. T. a constat intr-un șir continuu de acte de indisciplină, inclusiv la volan. De Ce i-o fi acordat serviciul circulație noul permis ?
Din caietul 
grefierului

„Soțul meu a prins un capăt al păturii, 
de ^celălalt capăt a apucat vătămata și, tră- 
gind fiecare în partea sa, s-au rupt atit pă
tura, cit și două lațuri din gard".

„Deoarece soțul inculpatei avea mai mul
tă putere, a tras mai mult".

„Am auzit-o pe inculpată strigind : «Ru- 
pe-i mina, Giculc

„Arătăm că toate aceste lucruri fuseseră 
bine spălate și stoarse".(„Cronica" integrală a acestui rezbel al păturilor puse la uscat a fost consemnată în dosarul Judecătoriei Birlad nr. 1147/1978).

Sergiu ANDON
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Primire la Consiliul de StatSimbătă dimineața, tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit delegația Tribunalului Suprem al Republicii Democrate Germane, condusă de dr. Heinrich Toeplitz, care a efectuat o vizită în țara noastră.în cadrul întrevederii au fost relevate aspecte ale bunelor relații de prietenie și colaborare dintre România și Republica Democrată German nă, precum și contribuția vizitelor reciproce de delegații la întărirea și dezvoltarea acestor relații.La întrevedere a participat Justin Grigoraș, președintele Tribunalului
SUCEAVA • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Mecanizarea operațiilor 
de calcul

in transporturile autoîn ansamblul măsurilor inițiate în ultima vreme pentru organizarea științifică a muncii și a producției, la întreprinderea de transporturi auto Suceava de o deosebită importanță s-a dovedit a fi înființarea stației de calcul mecanizat.— înainte de crearea stației — ne spunea ing. Alexandru Pă- lănceanu, directorul întreprinderii — toate operațiile privind tarifarea și facturarea, ca și o seamă de calcule privind evidența exploatării tehnice erau efectuate manual. In acest scop, personalul de specialitate era repartizat pe fiecare coloană auto, fiind dispersat în tot județul. Era un sistem greu de controlat de la centru, în care una și aceeași problemă primea adeseori interpretări diferite. în unele cazuri se strecurau erori de calcul, greu de depistat chiar și de către experți. Acum, lucrurile se prezintă cu totul altfel. Centralizarea operațiilor menționate la nivelul Întreprinderii și mecanizarea lor au dus la creșterea operativității și evitarea erorilor. în plus, aceasta a făcut posibilă îmbunătățirea sistemului informațional și scăderea, în cele 8 luni care au trecut din acest an, cu 50 la sută a soldurilor la diferiți beneficiari de transporturi. Aici se execută și operații de perforare a cartelelor, pentru gestiunea stocurilor se realizează calculul consumurilor pe fiecare rfiijloc auto in parte și prelucrarea datelor primare în vederea calculării electronice a retribuției. Ținind seama de sprijinul esențial ce ni-1 oferă stația de calcul mecanizat în elaborarea unor decizii prompte, temeinic fundamentate, în perioada următoarelor două-trei luni vom trece la introducerea programului de urmărire a mijloacelor fixe și calcul a amortismentelor, inclusiv a producției la 1 000 lei mijloace fixe. (Gh. Parascan).
VASILE BÎGU

în ziua de 23 septembrie 1978 a încetat'din viață tovarășul Vasile Bîgu, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, membru al Partidului Comunist Român din ahul 1922.Născut la 9 ianuarie 1893 in comuna Vorniceni, județul Suceava, Vasile Bîgu s-a încadrat din fragedă tinerețe în lupta revoluționară a clasei muncitoare Împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșierești, ' pentru drepturi și libertăți democratice. în perioada anilor 1921—1932 a luat parte activă la pregătirea și desfășurarea acțiunilor muncitorești pentru revendicări economice și politice organizate de sindicate, sub conducerea partidului. în timpul grevei din 1933 a făcut parte din comitetul de acțiune, fiind arestat și implicat in procesul ceferiștilor. Din 1934 a fost ales în conducerea sindicatelor muncitorilor ceferiști. Pentru activitatea sa revoluționară a fost în repetate rinduri arestat și condamnat de organele de represiune ale regimului burghezo- moșieresc.După 23 August 1944, Vasile Bigu a fost președinte al Uniunii sindicatului C.F.R., îndeplinind și alte munci de răspundere pe linie de partid și de stat, dovedind abnegație și profundă dăruire in înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste in patria noastră.Pentru meritele sale deosebite a fost distins cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, cu ordine șl medalii ale Republicii Socialiste România.Amiptirea sa va rămîne mereu vie în inimile și memoria tovarășilor de muncă și luptă, a tuturor celor care l-au cunoscut. |COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIAPentru a i se aduce un ultim omagiu, sicriul cu corpul neinsuflețit va fi depus în ziua de 25 septembrie, ora 10, la Muzeul tehnic al C.F.R., din Calea Griviței nr. 193 B.Mitingul de doliu va avea loc în aceeași zi, la ora 14, la Crematoriul Cenușa.

Suprem al Republicii Socialiste România.A luat parte dr. Siegfried Bock, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București.
★în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au avut întrevederi la Ministerul Justiției și Procuratura Generală, au făcut vizite in județele Brașov și Suceava.Simbătă după-amiază delegația Tribunalului Suprem al Republicit Democrate Germane a părăsit Capitala. (Agerpres)

Gimnastică

în meciul România-Anglia 
conduce formația noastră

9
• Pe primul loc în clasamentul individual — Teodora Ungureanuîn sala Dinamo din Capitală a început ieri intîlnirea amicală de gimnastică dintre echipele feminine ale României și Angliei. După prima zi de întreceri, în care s-au desfășurat exercițiile impuse, scorul este favorabil cu 189,15—185,20 puncte selecționatei României.în clasamentul individual conduce
FOTBAL

Ieri, în divizia A, scor mare la Craiova^ victorii 
ale gazdelor la Tg. Mureș și ale oaspeților 

la TimișoaraIeri au avut loc trei meciuri din etapa a Vl-a a campionatului diviziei A. La Timișoara s-a înregistrat un rezultat mai puțin așteptat : Politehnica — S.C. Bacău 0—1 (0—0). Golul victoriei băcăuane a fost înscris de Vamanu. La Tirgu Mureș victoria echipei-gazdă a fost obținută prin golul marcat de Biro, care a profitat de o greșeală a portarului argeșean Speriatu. Scor final : A.S.A. — F.C. Argeș 1—0 (0—-0).La Craiova, echipa locală Universitatea a marcat cinci goluri, intr-o singură repriză, formației F.C Bi-
CAMPIONATUL MONDIAL DE VOLEIVineri noaptea, in mai multe orașe din Italia s-au încheiat întrecerile din cadrul grupelor preliminare ale campionatului mondial masculin de volei. Primele două clasate în fiecare serie s-au calificat în grupele semifinale (turneul pentru locurile 1-12), ce se vor desfășura între 24 și 27 septembrie la Roma. Iată componența grupelor semifinale — grupa A : Italia, R.P. Chineză, U.R.S.S., Brazilia, Bulgaria, R.D. Germană ; grupa

ÎN CÎTEVA• într-un meci amical de fotbal disputat la Florența, selecționata Italiei a învins cu scorul de 1—0 (-1—0) formația Turciei. Golul a fost înscris, in minutul 26, de Graziani.• După disputarea a 12 etape, în campionatul francez de fotbal continuă să conducă echipa Strasbourg, cu 20 de puncte, urmată de formațiile Monaco și Sochaux — cu cite 15 puncte.Rezultate înregistrate în etapa a 12-a : Monaco-Bastia 6—0 ; Stras- bourg-St. Etienne 2—1 ; Laval- Sochaux 1—1; Nimes-Bordeaux 4—2: Nantes-Metz 1—0 ; Lyon-Angers 3—0; Nancy-Marsilia 5—0 ; Reims-Nisa 2—2.• Cea de-a 25-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah, pe care și-l dispută la Baguio (Filipine) marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi, s-a întrerupt la mutarea a 42-a.
cinema

CronicaPrin decret prezidențial, tovarășul Nicolae Ionescu a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Statele Unite ale Americii, in locul tovarășului Nicolae M. Nicolae, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
★Simbătă a părăsit Capitala delegația Mișcării Democratice Portughe-

Teodora Ungureanu, cu 38,35 puncte, urmată de coechipiera sa Anca Grigoraș — 38,30 puncte. Prima clasată dintre sportivele engleze este Karen Robb, care ocupă locul șase, cu 37,30 puncte.Astăzi, de la ora 11, sînt programate exercițiile liber alese.

hor care în etapa trecută întrecuse pe Jiul cu un scor identic. Deci : Universitatea — F.C. Bihor 5—0 (0—0) prin punctele înscrise de Că- mătaru (2), Marcu (2) și Cirțu.Astăzi, in Capitală, pe stadionul Republicii, de la ora 11, se joacă partida Sportul studențesc — Politehnica Iași ; celelalte meciuri din țară vor incepe la ora 16 : C.S. Tir- goviște — Dinamo, Gloria — Steaua, Corvinul — U.T.A., Jiul — Olimpia și F.C. Baia Mare — Chimia Rimni- cu Vilcea. Repriza a doua a acestui meci va fi televizată.
B : Polonia, Mexic, Cuba, Japonia, Coreea de sud, Cehoslovacia.Celelalte 12 echipe își vor disputa, tot între 24 și 27 septembrie. Ia Veneția, turneul pentru locurile 13-24. Selecționata României va evolua in grupă alături de formațiile Venezue- lei. Finlandei, Ungariei, Argentinei și S.U.A. în cealaltă grUpă vor juca e- chipele Belgiei, Republicii Arabe E- gipt, Franței, Tunisiei, Olandei și Canadei.
RÎNDURISporul continuă să fie 4—2 in favoarea lui Karpov.© într-un meci demonstrativ de tenis disputat la Rio de Janeiro, campionul suedez Bjorn Borg l-a întrecut cu 7—5, 6—4, 6—2 pe jucătorul italian Adriano Panatta.© în turneul internațional feminin de handbal, care se desfășoară la Vilnius, selecționata R. D. Germane a invins cu scorul de 13—7 (6—3) echipa Danemarcei.© Etapa a 8-a a Turului ciclist al Bulgariei, disputată pe traseul Stara Zagora — Plovdiv, a revenit ia sprint bulgarului Tanev, cronometrat pe distanța de 152 km în 3h53’50”. în același timp cu învingătorul au sosit in ordine Slauta (Cehoslovacia), Fur- mann, Freese (ambii R. D. Germană), Valentin Ilie (România), Kvetan (Cehoslovacia), Koch (R. D. Germană), Plukovski (Cehoslovacia) și Hansen (Norvegia).
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 : 20, FERO
VIAR — 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
• Tom și Jerry : EXCELSIOR —9 
q Aventurile lui Don Juan : CI* * 
NEMA STUDIO — 10 ; 12 ; 14 ; 16; 
18 ; 20, FLOREASCA — 15.30 ; 18 ;

• Drum fără întoarcere : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15
• Reportaj despre fericire : CEN
TRAL — 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,13 : 20,30
• Star : SALA PALATULUI —
16.30 : 20,15
• Ghinionistul : SCALA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 13,45 J 18 ; 20.30, CA
PITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
10.15 : 20,30, la grădină — 19.15,
GRADINA DINAMO — 19.15, FA
VORIT — 11,13 ; 13.30 ; 15,45 : 18 ;
20.15
• Amintiri din copilărie : FAVO
RIT — 9
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 :
20.30
• Revanșa : PATRIA — 9 : 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 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
• Partea ta de vină : TIMPURI 
NOI — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 15.45 ; 18 ;
30.15
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9,15 ; 10,45 ; 12,15 ; 13,45 ; 18 ; 
20 ; Pe aici nu se trece — 15,30 : 
DOINA
• Al treilea jurămint : LUCEA
FĂRUL — 8,45 ; 11,30 ; 14.15 ; 17,15; 
20, la grădină — 19,45, FESTIVAL

20, GRĂDINA FESTIVAL — 19
• Corsarul : FLOREASCA — 10
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : BUCEGI — 9 ;
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20. la grădină
— 19,30
• Soțul meu : GRIVIȚA — 9 ;
12 ; 16 ; 19. GIULEȘTT - 12 ; 16 ; 
19, VOLGA — 9 ; 12 ; 16 ; 19
• Adolescenții in cosmos : GIU- 
LEȘTI — 9
• întoarcerea proscrișilor : LIRA
— 15,30 ; 18 ț 20
• Melodii, melodii: — 11,15; 13.30:
15,45 ; 18 ; 20 ; Căpitan la 15 ani
— 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
• Osinda : FLAMURA — 9
• Profetul, aurul și ardelenii: FE
RENTARI — 15 ; 17.15 ; 19.30
• Un om cu ideî : EFORIE — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 : 20.30
• Omul pe care nu trebuie să-1
uităm : DRUMUL SĂRII — 16 ;
18 ; 20
• Corsarul din insulă : COTRO-

zileize, condusă de Blasco Hugo Fernandes, membru al Biroului Comisiei naționale, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășul Cseresnyes Bela, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, de activiști ai Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste. ' (Agerpres)

„Marele premiu 
al Bucureștiului“ 
la automobilismSub egida „Daciadei", azi va avea loc „Marele premiu al Bucureștiului" — întrecere automobilistică de tradiție — pe traseul special de pe platforma Pipera-Toboc (șoseaua Petri- cani). Competiția se anunță foarte interesantă. In joc este nu numai cîș- tigarea trofeului propriu-zis, ci și a titlurilor de campioni ai țării la viteză pe circuit, concursul contînd ca ultimă și decisivă etapă a campionatului național. Vor fi prezenți la start toți automobiliștii fruntași (piloți din grupa A) ; cum la această oră diferențele de punctaj în clasamentul general sînt nesemnificative, lupta pentru titlu, pentru medalii este absolut deschisă, cei mai mulți dintre con- curenți avind șanse egale la victorie,Traseul (un circuit de 3 km ce va fi parcurs de mai multe ori, în funcție de clasa mașinilor) străbate șos Petricani, str. D. Pompei, str. Ing. Constantinescu, șos. Fabrica de glu- coză.Amatorii de automobilism pot a- junge la locul concursului cu autobuzele 76, 101, 106, 110, 129, cu tramvaiele 1, 4, 16, 21 sau troleibuzul 88. Primul start — la ora 8.

CIRCULAȚIA ÎN CAPITALĂ
Informații de Ia Serviciul circulație al Miliției municipiului 

București
Modernizarea unor artere 

de circulațiePentru îmbunătățirea cursivității circulației în Capitală, în ultimul timp s-au executat mai multe lucrări (de modernizare a unor artere cu trafic intens. Astfel, tronsonul căii Griviței, dintre strada General Bu- dișteanu și Calea Victoriei, a fost asfaltat, ca și cel al străzii C. A. Ro- setti, intre străzile I. L. Caragiale și Al. Sahia. De asemenea, pe Șoseaua Pantelimon, Calea Ferentari, Drumul' Taberii și Splaiul Unirii (intre str. Mihai Vodă și bd. Mărășești) s-au completat și refăcut marcajele rutiere.întrucît asemenea lucrări se vor mai executa- și pe -alte artere bucu - reștene, șoferilor profesioniști și amatori li se recomandă ca în zonele respective să respecte cu strictețe indicatoarele de circulație și, in primul rînd, reducerea vitezei, evitarea depășirilor și acordarea priorității altor autovehicule și pietonilor.
Cind mașinile nu se întorc 

în qara|Cadre din Serviciul de circulație al Miliției municipiului București, în colaborare cu Inspectoratul întreprinderii de transporturi auto au efectuat, citeva nopți la rînd, mai multe controale prin marile garaje și autobaze bucureștene, pentru a se vedea modul in care sînt folosite. îngrijite și asigurate mașinile statului. Din cauza unor deficiențe in sistemul de ținere a evidențelor și ca urmare a lipsei de supraveghere și control din partea factorilor responsabili din unele garaje și autobaze, nu puțini au fost acei șoferi care au parcat autovehiculele la domiciliile lor sau pe străzi și in locuri nepermise. Dincolo de risipa de carburanți și de posibilitatea efectuării unor curse clandestine, neaducerea mașinilor la
CENI — 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ;
20,15, DACIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20
• Podul : 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
• Aventurile lui Robin Hood — 10; 
Visul roz — 16 ; 18 ; 20 : PACEA
• Lolek și Bolek în jurul lumii —
10 ; 16 ; Plopii de la marginea satu
lui — 18 ; 20 : COSMOS
• Septembrie : POPULAR — 16 : 
18 ; 20
• Mark polițistul la Genova :
FLACARA — 9.30 ; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18 : 20, la grădină — 19
• Colonel în rezervă — 18 ; 20 ; 
Hipopotamul Hugo — 16 : PRO
GRESUL
• Nimeni nu aleargă mereu : 
GRADINA ARTA — 19
• Brigada specială : GRADINA 
BUZEȘTI — 19,30
• Evadatul : GRADINA LIRA — 
20
• Jandarmul la plimbare : GRA
DINA PARC-HOTEL — 19,15
• O fată aproape cuminte : GRA
DINA TITAN — 19.30

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Komulus cel Mare — 10 ; 
15 ; Viața unei femei — 19,30 ; (sala

t V
Duminică, 24 septembrie

PROGRAMUL 1
8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte I Concurs pionieresc 
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei. Episodul 5
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex. Album duminical ‘
17,00 Fotbal : F. C. Baia-Mare1— Chimia

Rm. Vllcea (divizia A)
17.50 Film serial : Linia maritimă One- 

din
18.40 Micul ecran pentru cei mici 
19,00 Telejurnal
19,20 File de istorie : „Istorie la Por

țile de Fler"
19.40 La hanu Ancuțel. Spectacol de 

varietăți
20.40 Film artistic : „Ah, Jonathan, 

Jonathan Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor din R.F.G.

22.15 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ. Pagini celebre 
din literatura viorii
Luni, 25 septembrie

PROGRAMUL 1
15.55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară
19,00 Reportaj TV : Pitești ’78
19.20 looi de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic — Pregătirea produc

ției pentru 1979
20.20 Roman-folleton : Putere fără glo

rie. Episodul 5
21,10 Mai aveți o întrebare 7 — Spirit 

și materie (II)
21.40 Melodii pentru toate vlrstele 
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenaclul tineretului de la „Uni- 

versal-club”
16.55 întllnire cu satira șl umorul
17.30 Turneul unul teatru românesc In 

Japonia. Episodul 4 : întîlnire cu 
teatrul japonez

17.50 Virtuozi al acordeonului .
18,05 Bucureștiul necunoscut : Călătorii 

în timp
18.30 In alb și negru : Karino (III)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copil : Sind- 

bad marinarul
20.15 Seară de operetă : „Adîncile iu

biri” de Florin Comișel
21.15 Reportaj TV : Bucureștiul — gaz

dă ospitalieră
21 3-5 Telex
21,40 Film serial : „Om bogat, om să

rac”. Reluarea episodului 15

locurile de parcare stabilite constituie și una din sursele generatoare de accidente de circulație. Nu mai puțin de 280 de autovehicule au fost depistate în alte locuri decît in garaje. Unele dintre ele, cum ar fi 35-B-l 650 (de la întreprinderea de drumuri și poduri București) și 21-B-6 848 (proprietatea întreprinderii de transporturi auto), nu numai că staționau în locuri nepermise, dar erau și încărcate cu materiale în valoare de zeci de mii de lei.Este de datoria șefilor de autobaze și garaje să ia toate măsurile pentru ținerea unei evidențe stricte, pentru a ști in orice moment unde se află o mașină sau alta, precum și pentru efectuarea unor controale sistematice in vederea prevenirii folosirii mașinilor statului în alte scopuri decît in interesul statului.
Iresponsabilitate Ia volanO întimplare de-a dreptul incredibilă s-a petrecut într-una din zilele trecute pe Șoseaua Gării Cățelu. Taximetrul 9-B-2 411, condus de Nicolae Velcu, a accidentat grav o femeie care traversa strada printr-un loc nepermis. în loc să oprească, să-i acorde primul ajutor și s-o ducă la spital, taximetristul a apăsat pe accelerator și a fugit ca un laș de la locul faptei. La cîteVa ore după accident,, femeia a decedat. După mai puțin de 20 de minute de la lovirea femeii, același taximetrist a intrat cu mașina pe o trecere marcată pentru pietoni pe Șoseaua Pantelimon, accidentind. grav alți trei oameni care traversau strada în mod regulamentar. Nici de data aceasta taximetristul nu a acordat ajutor celor trei victime. Ba, mai mult, a abandonat mașina și a fugit.A fost depistat, a doua zi, la Craiova, unde plecase cu trenul, încer- cind să i se piardă urma. Pentru faptele săvirșite va da seamă in fața legii.

Atelier) : Zoo — 10,30 : Fata din 
Andros — 20
• Opera Română : Prinț și cer
șetor — 11 ; Flautul fermecat — 
13
• Teatrul de operetă : Invitație 
la Operetă — 10,30 ; My Fair 
Lady — 19,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 10.30 ; Undeva, o lumihă
— 19,30 ; (sala Grădina Icoane!) : 
Anecdote provinciale — 11 : Alibi
— 19,30
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți întrebări” — 10.30 
0 Teatrul de comedie : plicul —
19.30
0 Teatrul „Nottara” (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 10,30 ; Jo
cul — 19,30 ; (sala Studio) : Au
diență la consul — 13
• Teatrul Giulești : Intlmplări 
mal mult sau mai puțin ridicole
— 17 ; O familie îndoliată — 19,30 ; 
(sala Majestic) : Dragoste pericu
loasă —
0 Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30
0 Teatrul „Ion Vasilescu” : Piatră 
la rinichi — 19.30
0 Teatrul „Ion Creangă” : Scu
fița cu... trei iezi — 10,30 ; Acțiu
nea Codalbul — 17
• Teatrul „Țăndărică” (sala Vic
toria) : Unde zbori, Sperie-ciori 7
— 11
• Circul București : Divertis circ 
— 10 ; 16 ; 19,30

Din viața partidelor 

comuniste și muncitorești
PARTIDUL COMUNIST FRANCEZ

Opțiuni în favoarea făuririi unei 
noi ordini economice internaționale ș

Secretarul general al P.C. Francez, Georges Marchais, a expus in ca
drul unei conferințe de presă preocupările și pozițiile partidului pri
vind soluționarea unor asemenea probleme majore ale zilelor noas
tre ca subdezvoltarea, democratizarea relațiilor dintre state, făurirea unei 
noi ordini economice internaționale.Cerința statornicirii unor relații economice și politice mai juste și mai stabile, adică a unei noi ordini economice internaționale, constituie una din marile probleme ale epocii noastre. Epoca noastră este totodată caracterizată printr-o dezvoltare a rolului națiunii pe întreaga planetă : imperativul independenței națiunilor, departe de a le conduce la repliere, le antrenează în valorificarea tuturor resurselor, intr-o cooperare internațională fără subordonare sau discriminare.Epoca noastră este, totodată, marcată de voința expresă a democratizării relațiilor internaționale, a statornicirii unor raporturi de egalitate între state.P.C.F. a condamnat ordinea economică și politică mondială promovată de imperialism în epoca colonialismului și pe care marile monopoluri industriale și financiare se străduiesc să o mențină astăzi sub alte forme. Nu am încetat să subliniem că am considerat legitimă dorința de independență economică, și în special aspirația țărilor producătoare de materii prime de a obține din acestea un venit stabil și avantajos.Numeroase țări în curs de dezvoltare, ieri colonii sau dependente, sînt astăzi hotărite să-și consolideze suveranitatea, să dispună in mod liber de bogățiile lor, să-și făurească mijloacele de edificare a economiilor naționale, să nu fie victimile inflației, ale dezechilibrelor în schimburile internaționale, să participe pe picior de egalitate la tratativele asupra marilor probleme ale epocii noastre,Aceste obiective generale Ie împărtășim și pentru poporul nostru. Perspectivele pe care le preconizăm pentru țara noastră vizează stăpînirea bogățiilor naționale, înlăturarea dominației marilor monopoluri și a societăților multinaționale asupra vieții economico-sociale și a- supra relațiilor internaționale ale Franței.Aceste obiective se înscriu în mod firesc in ansamblul luptei împotriva dominației imperialiste care este, în definitiv, lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Interesele popoarelor din țările dezvoltate și ale celor din țările în curs de dezvoltare nu sînt contradictorii. Și unele, și celelalte au totul de cîștigat din această nouă ordine, a cărei stabilire este la ordinea zilei. O adevărată dezvoltare economică, industrială, tehnologică a țărilor „lumii a treia”, dezvoltarea economiilor lor naționale pot lărgi bazele unei cooperări și ale unor schimburi diversificate și fructuoase. Adaug că mersul in intîm- pinarea efortului de dotare, de industrializare, de modernizare a a- cestor țări răspunde, de asemenea, spiritului de dreptate. Cum ar putea comuniștii francezi, care acționează în Franța pentru o societate in care viața să fie mai sigură și mai fericită, să nu fie deosebit de sensibili față de soarta crudă, injustă a milioanelor de oameni, de femei și de copii care continuă să trăiască într-o situație tragică, inumană, de sărăcie, de foamete, de subalimentare, de degradare fizică ?Considerăm că trebuie să se recunoască, in fapt, fiecărei națiuni dreptul de a-și determina în mod liber orientările sociale și politice și să se admită ca legitim dreptul fiecărui stat de a dispune in mod suveran de toate bogățiile sale naționale și de a-și organiza, așa cum dorește, relațiile economice și comerciale.în primul rînd, e necesar să se înainteze fără întîrziere spre soluționarea unei serii de probleme care au o importanță deosebită. Este cazul materiilor prime. Acestea alcătuiesc cvasitotalitatea exporturilor a numeroase țări in curs de dezvoltare. Dar veniturile pe care ele le obțin din aceste exporturi, în valori reale, marchează o scădere, in timp ce echipamentul și produsele industriale pe care ele le importă cunosc creșteri accelerate. Este în interesul popoarelor respective să se încheie acorduri care să pună capăt instabilității cursurilor șl 'degradării raporturilor de schimb, garantînd puterea de cumpărare a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, asigurînd pre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 septembrie. In țară : vremea 
va fl rece, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales în nor
dul și estul tării. La munte, precipi

țuri stabile, echitabile, negociate în mod liber, care să țină seamă de nevoile de dezvoltare ale diferitelor e- conomii naționale. în acest scop este necesar să se ducă la bun sfirșit negocierile de ansamblu pe baza propunerilor formulate de „Grupul celor 77“ la Conferința de la Manila, din februarie 1977, și la reuniunile U.N.C.T.A.D.în domeniul industrial, o adevărată cooperare implică o politică diametral diferită de cea care urmărește în prezent să privilegieze dezvoltarea societăților supranational șl exploatarea miinil de lucru din țările in curs de dezvoltare. Dezvoltarea cooperării industriale poate să se sprijine pe voința unui număr crescind de state de a-și crea baze industriale pentru valorificarea bogățiilor lor naționale și satisfacerea nevoilor popoarelor lor. în a- ceastă cooperare, sectorul de stat poate juca un rol esențial.Problema accesului la cuceririle științei și tehnicii este, de asemenea, o importantă revendicare care face parte dintre exigentele noii ordini. Există, intr-adevăr, o evidentă dorință din partea marelui capital internațional de a dirija în favoarea sa progresul tehnico-științific. Or, o cooperare adevărată trece, în special, prin realizarea unor proiecte de coproducție, inclusiv în sectoarele de virf ale tehnicii, prectim și a unor programe comune de cercetare.Pentru a contribui la accelerarea ritmului de dezvoltare, reconstrucție și diversificare a economiilor țărilor din Africa, Asia, America Latină, Caraibe și Pacific, mijloacele de cooperare financiară trebuie să fie asigurate în special prin mărirea posibilităților de împrumut pe termen lung și cu dobînzi mici. Această cooperare financiară trebuie să fie un mijloc de consolidare a suveranității statelor, și nu un instrument de presiune și de înrobire. Instituțiile fi- nanciare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, trebuie să fie democratizate. Nu este deloc admisibil ca Fondul Monetar International să fie transformat intr-un instrument de intervenție împotriva popoarelor, iar conducătorii celor mai puternice țări capitaliste să-și aroge dreptul de a impune statelor suverane, pe a- ceastă cale, politica lor economică și socială.Zone întinse sînt bîntuite de criza producției agricole, în primul rînd a producției bunurilor de consum, de foamete și subalimentație. în acest secol al avintului progresului tehnico-științific și al emancipării sociale a umanității o asemenea situație constituie un adevărat scan- . dai. Trebuie să fie puse în practică măsuri excepționale, în special prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu scopul de a facilita efortul țărilor celor mai dezvoltate pentru a feri popoarele de foametea endemică și de dependenta alimentară.Bineînțeles că acțiunea pentru o nouă ordine internațională nu poate să fie separată de inițiativele privind destinderea și pacea, oprirea cursei înarmărilor, reducerea armamentelor. în această ordine de idei, printre noile propuneri pe care le-a făcut publice în ajunul sesiunii speciale a Adunării Generale a Națiunilor Unite consacrată dezarmării, partidul nostru a avansat și pe cea a creării, în cadrul O.N.U., a unui fond special destinat țărilor in curs de dezvoltare, a cărui finanțare să fie asigurată de către o parte din resursele financiare eliberate prin reducerea bugetelor militare.Acțiunea în vederea instaurării u- nei noi ordini nu poate să fie separată de activitatea necesară în vederea reglementării politice a problemelor celor mai urgente din diverse regiuni ale lumii, indiferent dacă este vorba de Orientul Mijlociu, A- frica australă sau Marea Meditera- nă.Acestea sînt propunerile esențiale ale comuniștilor francezi privind problemele noii ordini internaționale. Prin acțiunea sa, P.C. Francez își a- duce contribuția la instaurarea unei noi ordini internaționale, alături de alte forțe antiimperialiste din lume. El va persevera in direcția sintetizată prin cuvintele : independență, democrație,, cooperare și dreptate.
tațiile vor fi și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vînt cu Intensificări locale, 
predominind din sectorul nord-vestic. 
Temperatura in creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 3 și 13 gra
de, iar cele maxime între 12 și 22 gra
de. In București : vremea va fi răco
roasă. Cerul va fl variabil, mai mult 
noros. Ploaie, mai ales la începutul in
tervalului. Vint slab pînă la moderat. 
Temperatura In creștere ușoară.

• ENERGIA ANULUI 
2 000. Valurile ar putea asigura in viitor o mare parte din cons-umul de electricitate al Marii Britanii. De la Edinburg la Southampton mai multe echipe de cercetători lucrează intens pentru a pune la punct centralele electrice bazate pe energia valurilor. .Guvernul britanic a triplat bugetul consacrat anual energiei valurilor. Alex Eadie, adjunct al ministrului britanic al energiei, a declarat că valurile vor constitui „petrolul a- nului 2 000”. Sint cunoscute deja binefacerile energiei mareelor și a energiei termice a mărilor, care utilizează diferența de temperatură intre suprafața apei și zonele de mare adînci- me. Se apreciază că, in medie.

puterea valurilor din Atlanticul de nord este de 90 kW pe metru de val. Deci, 10 km de valuri pot furniza o cantitate de energie echivalentă cu aceea a unei mari centrale atomoelec- trice.
• GARAJ PENTRU 

BICICLETE. Schița unui garaj, în formă de siloz, destinat in exclusivitate bicicletelor, a apărut de curtnd in ziarele din Tokyo, ceea ce a umplut de speranțe pe toți cei care au mari probleme cu parcarea a- cestui mijloc de transport atît de folosit in Japonia. Pe străzile acestei țâri circulă peste 47 milioane de biciclete. Ministerul Transporturilor nipon va

pune la dispoziție fondurile necesare construirii citorva astfel de garaje, mai ales în apropierea marilor gări, majoritatea bi- cicliștilor fiind persoane care, neputind plăti chiriile tot mai ridicate din marile centre urbane, locuiesc in îndepărtatele suburbii, de unde se deplasează cu bicicleta pină 1a gări pentru a lua trenul spre diferitele locuri de muncă.
• DIRIJABIL-CAR- 

GOU. Ultima lucrare a unui colectiv de cercetători din Kiev este proiectul unui sistem original de transport cu ajutorul aerostatelor și dirijabilelor. Șapte aerostate, remorcate de un puternic dirijabil, vor forma un

S PRETUTINDENtren aerian cu un volum global de două milioane netri cubi. Un alt dirijabil se va afla în spatele convoiului, avind rolul unui stabilizator, care va menține e- chilibrul trenului aerian, in lungime de 1,5 km. Sistemul este destinat transportului țițeiului și gazelor. S-a calculat că cheltuielile de transport cu trenul aerian. ar fi de 12 ori mai mici decît ale transportului prin conducte.
• LUMEA ANIMALE

LOR. în „Istoria animalelor" Aristotel a descris și clasificat

454 de ființe. Peste două milenii, in 1758, Cari Linne cunoștea de zece ori mai multe specii. Iar la începutul veacului nostru, numărul speciilor cunoscute a ajuns la o jumătate de milion, pentru ca în zilele noastre să fie identificate un număr dublu. în prezent, numai studierea lumii insectelor și precizarea locului fiecăreia in ierarhia ființelor antrenează o uriașă armată de specialiști. Se apreciază că sint deja clasificate circa 750 de mii de insecte diferite. Cunoașterea lor este deopotrivă importantă pentru agronomi și pădurari, botaniști și mediei și are o deosebită importantă

economică. în fiecare an, specialiștii descriu circa zece mii de noi varietăți. Chiar și în Europa, atit de călcată de naturalist!, sint descoperite mereu noi specii. Iar zonele tropicale abia urmează, de fapt, să fie studiate. Se consideră că în lumea acestor mici ființe urmează să fie descoperite cel puțin incă un milion de varietăți.
• DISTINCȚI CINE

MATOGRAFICE. La înche- ierea celei de-a 26-a ediții a Festivalului internațional al filmului de la San Sebastian, juriul a decis ca premiul „Marea scoică de aur“ să fie acordat producției americane „Dansatorul pe sirmă", iar „Scoica de aur“ pentru cel mai bun scurt-metraj

— filmului spaniol „Virsta tăcerii". Alte premii au revenit, după cum urmează : „Scoica de argint'1 — producțiilor „Ca acasă" (Ungaria) și „Dosarul 51“ (Franța), iar premiul special al juriului a fost decernat filmului mexican „Loc fără hotare". Premiul pentru cea maî bună regie a revenit spaniolului Manuel Guttierez Aragon (pentru „Somnambulii").
• ALBĂ CA ZĂPADA 

ÎN COSMOS. Studiourile Walt Disney, care au produs în anul 1937 filmul de desene animate „Albă ca Zăpada și cei 7 pitici" — încununat de un succes imens in întreaga lume, lucrează în prezent la o nouă ver

siune a cunoscutei povești, intitulată „Albă ca Zăpada și cei 7 pitici in Cosmos",
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ECOURI INTERNAȚIONALE DUPĂ REUNIUNEA 

DE LA CAMP DAVID
LUXEMBURG; întrevederi ale delegației P.C.R.

CAIRO. — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, s-a reîntors, sim- bătă după-amiază, la Cairo, după încheierea reuniunii tripartite la nivel înalt de la Camp David ; în drumul spre patrie, șeful statului egiptean a făcut o scurtă vizită la Rabat.în întîmpinarea președintelui Egiptului — relatează agenția M.E.N. — la aeroportul internațional din Cairo au fost prezenți vicepreședintele republicii, Husni Mubarak, președintele Adunării Poporului, Sayed Marei, primul ministru, Mamdouh Salem, care l-au felicitat cu căldură pentru acțiunea sa deosebită in favoarea păcii. Erau prezenți, de asemenea, membrii guvernului și ai parlamentului, inalți demnitari ai cultelor.O primire deosebit de călduroasă — relatează agenția M.E.N. — i-a fost rezervată șefului statului egiptean de miile de locuitori ai capitalei și de cetățeni din intreaga țară aflați pe aeroportul din Cairo. Mulțimea purta drapele, lozinci și pancarte salutînd eforturile de pace ale președintelui Anwar El Sadat și expri- mind un sprijin deplin.Sute de mii de persoane aliniate pe ambele părți ale traseului, marcat de arcuri triumfale, parcurs de la aeroport spre reședința prezidențială, i-au făcut o primire entuziastă — subliniază agenția M.E.N. Marșuri populare pornite din toate colțurile Egiptului, la care au luat parte reprezentanți ai Partidului Național Democrat, organizației de tineret a acestui partid, cadre sindicale și muncitori, țărani, alte categorii sociale, au sosit, încă de la primele ore ale dimineții, la Cairo — pentru a participa la această manifestare.RABAT — în timpul vizitei întreprinse în Maroc, președintele Egiptului. Anwar El Sadat, a avut o întrevedere cu prințul Abdullah Ibn Abdul Aziz, al doilea vicepremier al Arabiei Saudite, aflat la Rabat — au anunțat surse oficiale egiptene.' Referindu-se la întrevederile avute cu regele Hassan, Anwar El Sadat a arătat că acestea „servesc cauza decisivă în beneficiul căreia depunem toate eforturile in vederea ajungerii la o reglementare dreaptă și globală, împlinind toate aspirațiile noastre".
La Washington au fost date publicității

Scrisorile care însoțesc acordurile 
reuniunii tripartiteWASHINGTON 23 (Agerpres). — Casa Albă a dat publicității cele nouă scrisori care însoțesc acordurile de la Camp David.în primele trei scrisori, referitoare la așezările israeliene din Sinai, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, afirmă că „toate aceste așezări trebuie să fie retrase, conform unui program, în cadrul perioadei specificate pentru punerea in aplicare a tratatului de pace" și că acordul guvernului israelian și al instituțiilor sale constituționale „cu acest principiu fundamental" este „o condiție prealabilă a începerii negocierilor". Primul ministru al Israelului, Menahem Begin, declară că va cere Knesseth-ului să hotărască în următoarea problemă : „dacă în timpul negocierilor pentru incheierea unui tratat de pace intre Israel și Egipt se va ajunge la un acord in toate problemele litigioase, sinteți în favoarea strămutării membrilor așezărilor israeliene din Sinai sau sinteți în favoarea menținerii membrilor așezărilor sus-menționate in această zonă ?“.într-o altă scrisoare, președintele Sadat arată că „Ierusalimul arab este o parte integrantă din malul occidental" al Iordanului, că el „va trebui să fie sub suveranitate arabă" și „locuitorii palestinieni ai Ierusalimului arab sint îndreptățiți să-și exercite drepturile lor naționale legitime". „Toate măsurile luate de Israel de a schimba statutul orașului sint nule și neavenite și trebuie abrogate". Subliniind că „orașul va fi nedivizat", el precizează că exercitarea funcțiilor esențiale în oraș va trebui supravegheată
DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Simulacrul alegerilor anticipate —o tentativă 
de a împiedica independența NamibieiIgnorind adîncile prefaceri națio-*  nale și sociale care au dus la apariția în ultimele decenii a zeci de noi state in Africa, sfidind lupta de eliberare care se intensifică continuu in sudul continentului. înseși cerințele dezvoltării istorice contemporane, rasiștii de la Pretoria au întreprins un act grav, în încercarea de a împiedica independența Namibiei. Așa cum se știe, la 20 septembrie, administratorul general sud-african la Windhoek, Marthynus Steyn, a anunțat că Republica Sud-Africană a decis organizarea de „alegeri generale" in Namibia intre 20 și 24 noiembrie a.c. El a lăsat să se înțeleagă că „Adunarea constituantă", desemnată de corpul electoral, ar urma să adopte „constituția" viitorului stat.
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Prin acest act, care încalcă în mod grav dreptul sacru al poporului na- mibian de a dispune liber de soarta sa, guvernul sud-african pune la cale o farsă electorală menită să ducă la crearea unui stat marionetă, la perpetuarea dominației rasiștilor de la Pretoria asupra Namibiei, a exploatării in continuare a marilor ei bogății. Semnificația simulacrului electoral este clar evidențiată de măsurile draconice anunțate concomitent cu deschiderea, incă în luna iunie, a birourilor pentru înregistrarea alegătorilor și care țintesc spre înăbușirea oricărei forme de boicotare a acestei operațiuni. „Administratorul general al Namibiei — transmitea agenția France Presse — a prevăzut pedepse grele cu amenda și închisoarea pentru orice persoană care ar refuza să se înregistreze sau ar încerca să încurajeze și pe alții să procedeze in același fel".Actul rasiștilor de la Pretoria reprezintă nu numai o nesocotire a voinței poporului namibian, ci și o

RIAD — La încheierea celor trei zile de convorbiri cu oficialitățile iordaniene și saudite, secretarul de stat Cyrus Vance a declarat : „Am avut prilejul să discut concret și aprofundat în cele două țări, dacă convorbirile de la Camp David au lăsat la ei unele semne de întrebare sau ambiguități. A fost absolut esențial să facem acest lucru și ambele țări ne-au confirmat utilitatea acestei acțiuni".AMMAN. — într-o conferință de presă care a avut loc, sîmbătă, la Amman, regele Hussein a declarat că Iordania „nu va închide nici o poartă care poate să conducă la pace" în Orientul Mijlociu — informează a- gențiile de presă. în legătură cu a- ceasta, el nu a exclus posibilitatea unei întîlniri la Geneva a părților interesate în soluționarea conflictului. Totodată, suveranul iordanian a declarat că țara sa va păstra un strîns contact cu S.U.A. pentru a clarifica problema acordurilor de la Camp David, despre care — a spus el — „au fost făcute prea multe declarații contradictorii". Hussein a declarat că ar trebui aduse „schimbări substanțiale" acordurilor de la Camp David, pentru a permite Iordaniei să adere la ele.
★„Nu va avea loc nici o modificare in politica Iordaniei, care este limpede și hotărîtă", a declarat regele Hussein după convorbirile pe care le-a calificat „constructive" cu șeful statului libian, Moammer El Geddafi, și președintele Comitetului executiv al O.E.P., Yasser Arafat, care s-au aflat la Amman, la 22 septembrie, într-o scurtă vizită.Agenția U.P.I. anunță că surse politice iordaniene au relevat că regele Hussein a declarat celor doi lideri arabi ceea ce i-a spus și lui C. Vance : „Iordania continuă să se pronunțe pentru retragerea totală a israelienilor din teritoriile arabe ocupate și pentru dreptul palestinienilor la autodeterminare, probleme pe care acordul de la Camp David nu le garantează". în același timp, regele a făcut cunoscut președintelui libian și liderului O.E.P. că nu 

de „un consiliu municipal mixt, compus din membri arabi și israelieni în număr egal". Premierul Begin afirmă că „Ierusalimul este oraș indivizibil, capitala statului Israel". La rîndul său, președintele Carter, într-o scrisoare către președintele Sadat, declară că „poziția Statelor Unite cu privire la Ierusalim ră- mîne cea expusă de ambasadorul Goldberg în Adunarea Generală a O.N.U. la 14 iulie 1967". (Agenția France Presse arată că un înalt funcționar american a reamintit, la 22 septembrie, poziția americană privind Ierusalimul, potrivit căreia S.U.A. nu recunosc anexarea părții răsăritene (arabă) a orașului de către Israel și nu îl consideră, deci, ca fiind, după cum pretinde Israelul, capitala statului evreu. S.U.A. refuză să accepte ca definitiv statutul actual al Ierusalimului, care decurge dintr-o acțiune unilaterală de forță).în ce privește malul occidental al Iordanului și teritoriul Gaza, Anwar El Sadat declară că Egiptul va fi pregătit să-și asume rolul ce emană din prevederile „cadrului de pace in Orientul Mijlociu", „după consultări cu Iordania și reprezentanții poporului palestinian".Totodată, intr-o scrisoare către premierul Begin, președintele Carter confirmă că acesta l-a informat că expresiile „palestinieni" sau „popor palestinian" sînt și vor fi interpretate și înțelese de către partea israeliană ca „arabi palestinieni" ; de asemenea, că prin expresia „malul occidental" partea isrăeliană înțelege și va înțelege „Iudeea și Samaria". * 

sfidare a rezoluțiilor O.N.U., a eforturilor depuse pe plan mondial pentru accelerarea accesului la independentă a Namibiei. După cum se știe, secretarul general al O.N.U. a prezentat cunoscutul „Program de acțiune pentru independența Namibiei", care conține o serie de măsuri concrete pentru rezolvarea problemei nami- biene. El prevede, între altele, staționarea în Namibia, în perioada de trecere la independență, a 7 500 de militari ai O.N.U. însărcinați cu menținerea ordinii și deplasarea a 1 200 de funcționari ai aceleiași organizații internaționale pentru supravegherea campaniei electorale și a alegerilor. Programul stipulează, de asemenea, ca alegerile să se țină la circa șapte luni după adoptarea sa de către Consiliul de Securitate, adică în jurul datei de 1 aprilie 1979.Aceste prevederi judicioase au fost acceptate fără întirziere de Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), care conduce lupta poporului namibian. în dorința de a facilita înfăptuirea programului secretarului general al O.N.U., liderul S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a propus, totodată, semnarea unui protocol de încetare, a focului între unitățile mișcării de eliberare și trupele de ocupație ale R.S.A., aflate in mod ilegal pe teritoriul namibian.în lumina acestor evoluții, problema namibiană intrase intr-o fază cu totul nouă. Pentru prima dată in istoria încercatului popor din Africa de Sud-Vest se conturase posibilitatea înfăptuirii practice a năzuinței sale fierbinți de a trăi într-o țară liberă și independentă.Situîndu-se însă pe aceeași poziție obstrucționistă, ostilă intereselor poporului namibian, guvernul rasist de la Pretoria a respins atît „planul 

intenționează să se alăture deschis celor care se opun convorbirilor de la Camp David și că va continua contactele diplomatice cu liderii arabi și din alte țări.WASHINGTON. - „înainte de a se emite o judecată asupra acordurilor semnate la Camp David, este necesară studierea lor în detaliu", a declarat președintele Sudanului, Gaafar El Nimeiri, in cadrul unei întîlniri cu membrii Comisiei pentru relații externe a Camerei Reprezentanților a S.U.A.CIUDAD DE MEXICO. — Președintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, a adresat telegrame de felicitare președinților Jimmy Carter și Anwar El Sadat, precum și premierului Menahem Begin in legătură cu încheierea reuniunii lor la nivel înalt și semnarea documentelor de la Camp David.BAGDAD. — Ministrul irakian al afacerilor externe, Saadoun Ham- madi, a notificat ambasadorilor țărilor arabe acreditați la "Bagdad că Irakul „respinge rezultatele întîlnirii la nivel înalt de la Camp David".GAMBIA. — într-un discurs pronunțat de la tribuna Adunării Generale a O.N.U., președintele Gam- biei, Dawda Kairaba Jawara, a declarat că sprijină acordurile semnate la Camp David, exprimîndu-și, totodată, speranța că acestea se vor dovedi „un fundament suficient de solid pentru- realizarea unei soluționări definitive a situației din Orientul Mijlociu".BUENOS AIRES — „Acordurile încheiate la Camp David pot însemna un prim pas pe calea spre instaurarea păcii în Orientul Mijlociu" — a declarat presei viceamiralul Oscar Antonio Montes, ministrul de externe al Argentinei.Cotidianul „La Nacion" apreciază că „pericolul care amenință pacea în Orientul Mijlociu nu a fost înlăturat. Există totuși o speranță, aceea că însuși acest pericol să îndemne la rațiune și la acceptarea unor sacrificii din partea părților direct interesate în instaurarea păcii în zonă".TUNIS — în legătură cu reuniunea de la Camp David, guvernul tunisian a dat publicității o declarație în care exprimă „aprecierea sa pentru eforturile depuse în vederea atenuării crizei din Orientul Mijlociu și prevenirii oricărei evoluții de natură să pună în pericol pacea mondială". Totodată, „consideră că această criză nu va fi rezolvată în mod satisfăcător decît în măsura în care ea va fi tratată global". Guvernul tunisian, se spune in declarație, consideră, de asemenea, că rezultatele de la Camp David „nu sint de natură să rezolve problema fundamentală a poporului palestinian — dreptul la autodeterminare și la un stat independent".BRASILIA — „Reuniunea tripartită de la Camp David lasă să se întrevadă, într-un viitor apropiat, noi etape de conciliere la care vor participa, fără îndoială, și alte părți interesate,. prezența regelui Hussein al Iordaniei fiind indispensabilă" — a- preciază, între altele, cotidianul „Jornal do Brasil". Rezultatele întîlnirii — continuă ziarul — „demonstrează că prin contacte directe la nivel înalt s-a putut ajunge la înțelegeri care să pună bazele păcii în Orientul Mijlociu".ROMA — „Credem că sensul acordurilor de la Camp David — dincolo de orice dispută filologică — trebuie căutat în voința hotărită a partenerilor de a găsi diferiți termeni ai unei păci în etape succesive, prin negocieri bilaterale și, la mai multe niveluri, de la caz la caz" — apreciază cotidianul italian „II Popolo".

Waldheim", cit și propunerile forțelor patriotice. Iar anunțarea simulacrului electoral a dat în vileag, in modul cel mai clar, intenția promotorilor rușinoasei politici de apartheid de a proceda la proclamarea unilaterală a independenței Namibiei, după modelul Rhodesiei, în scopul menținerii pozițiilor lor într-una din regiunile Africii care, pe lingă faptul că dispune de mari bogății naturale, prezintă și o deosebită importanță strategică. Acțiunile autorităților de la Pretoria constituie astfel o sfidare nu numai a voinței de libertate a poporului namibian. dar și la adresa întregii Africi și prezintă serioase pericole pentru independența tuturor statelor din zonă, pentru cauza păcii.Așa se și explică faptul că hotă- rîrea privind organizarea de alegeri unilaterale a stirnit proteste vehemente în Namibia, pe continentul african, cît și în întreaga lume. în declarația sa, S.W.A.P.O. condamnă cu toată tăria acest act provocator, menit să saboteze eforturile pentru proclamarea independenței Namibiei, împotriva organizării alegerilor unilaterale au protestat, de asemenea, cu tărie, Organizația Unității Africane, Comitetul special al O.N.U. de luptă împotriva apartheidului, ca și numeroase personalități politice din diferite țări. Totodată, se cere să fie dejucate manevrele rasiștilor, să fie adoptate sancțiuni ferme — economice, diplomatice și de altă natură — prevăzute de Carta O.N.U., pentru a determina regimul rasist din R.S.A. să înceteze ocuparea ilegală a Namibiei. Se subliniază, în același timp, cu putere necesitatea creării condițiilor pentru organizarea de alegeri libere, democratice, sub supravegherea O.N.U., pentru ca poporul

LUXEMBURG 23 (Agerpres). — In încheierea vizitei efectuate în Luxemburg, la invitația Partidului Comunist Luxemburghez, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., a avut întrevederi cu tovarășul Rene Urbany, președintele P.C. Luxemburghez, cu membri ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.L.S-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările actuale ale P.C.R. și P.C.L., exprimîndu-se satisfacția pentru bunele relații existente între cele două partide și dorința de a le extinde și aprofunda în continuare, în interesul
bruxelles; Reuniune a reprezentanților 

partidelor comuniste din țările membre ale C. E. E.BRUXELLES 23 (Agerpres). — Responsabilii cu problemele externe din organele de conducere ale partidelor comuniste din țările membre ale C.E.E. — cu excepția Irlandei — s-au întrunit, la Bruxelles, pentru a face un bilanț al pozițiilor lor privind alegerea, prin vot direct, în luna iunie a anului viitor, a Parlamentului european (organ consultativ al Pieței comune).într-o declarație de presă făcută la sfîrșitul reuniunii și reluată de a- genția France Presse se relevă că partidele comuniste din cele nouă țări nu vot avea un program electoral comun în vederea acestor alegeri, din cauza punctelor diferite de apreciere. Partidul Comunist din Irlanda, absent de la întîlnire, și-a precizat deja poziția în această problemă în cadrul reuniunii precedente, ținută la 30 iunie, la Luxemburg, cind a anunțat că va boicota alege

agențiile de presă transmit:
întrevedere chino-cia- 

didUG. Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a avut simbătă o întrevedere cu președintele Ciadului, Felix Malloum, aflat in vizită oficială la Pekin. Cu acest prilej — relevă agenția China Nouă — s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două țări și cu privire la unele chestiuni internaționale de interes reciproc.
Vizita delegației de zia

riști români în Mexic. Pr£- șed’intele Statelor Unite Mexicane, Jose Lopez Portillo, a primit, la 23 septembrie, delegația Consiliului ziariștilor din România, condusă de Ion Cumpănașu, vicepreședinte al Consiliului, director general al Agenției Române de presă „Agerpres". A fost prezent Dumitru Mihail, ambasadorul Republicii Socialiste România la Ciudad de Mexico.

Demonstrație la New York împotriva șoma|ului, ale cărui victime sint, în 
special, tinetii

namibian să-și poată exercita dreptul inalienabil la independență.Alături cu trup și suflet de lupta popoarelor pentru libertate și independență, poporul român condamnă cu toată fermitatea încercările rasiștilor de la Pretoria de a frustra poporul namibian de dreptul său legitim de a-și hotărî singur destinele. Poporul nostru își manifestă constant solidaritatea cu poporul namibian, acordînd un sprijin multilateral luptei sale drepte pentru neatîrnare. Această solidaritate nedezmințită a fost viguros reafirmată de secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-un recent mesaj adresat tovarășului Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O. „Doresc să reafirm șî cu acest prilej — se arată în mesaj — întregul nostru sprijin politic, diplomatic, moral și material pentru lupta de eliberare națională a poporului namibian pînă la încununarea ei, ca și dorința României de a dezvolta larg raporturi de prietenie și colaborare cu Namibia independentă, spre binele celor două popoare, păcii și înțelegerii internaționale, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră".Alăturindu-și glasul forțelor democratice și progresiste din întreaga lume, care denunță așa-zisele alegeri generale din Namibia, poporul român cere să se facă tot ce este posibil pentru asigurarea condițiilor ca poporul namibian să-și poată afirma dreptul legitim la o viață liberă și independentă.
Nicolae N. LUPU 

dezvoltării raporturilor dintre cele două țări, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.
★în cursul vizitei, delegația P.C.R. s-a întîlnit cu Lydie Schmit, președinta Partidului Muncitoresc Socialist Luxemburghez, cu alți membri ai conducerii acestui partid. De asemenea, a avut convorbiri cu președintele Camerei deputaților, Rene van den Bulcke, cu Colette Flesh, secretar general al Partidului Democratic din Luxemburg, precum și cu Jacques Santer. președintele Partidului Creștin-Social.

rile viitoare ale Parlamentului european.Partidele comuniste din Marea Britanie și Danemarca au făcut cunoscut că vor organiza campanii, la scară națională, pentru retragerea țărilor respective din Piața comună.în schimb, partidele comuniste din țările fondatoare ale C E.E. (Franța, Italia, R.F.G., Belgia, Olanda și Luxemburg) au relevat că vor participa cu drepturi depline la viitoarele alegeri ale Parlamentului european.Totodată, partidele comuniste din țările C.E.E., reprezentate la reuniunea de la Bruxelles, au căzut de acord asupra abordării, „în conformitate cu realitățile specifice din fiecare țară", a temelor generale vi- zînd „lupta împotriva șomajului, a crizei, pentru dezvoltare și democrație în Europa (occidentală) pentru cooperare internațională, pentru pace și destindere".

Seară românească 
la KatmanduAsociația de prietenie Nepal- România a organizat la Katmandu o seară culturală românească. Președintele asociației, Suwarna Sakya, a evocat bunele raporturi statornicite între România și Nepal, subliniind dorința părții nepaleze de a dezvolta în continuare aceste raporturi. El a evidențiat activitatea prestigioasă, dinamică și constructivă a președintelui Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, pusă în slujba păcii și prieteniei între popoare. Vorbitorul a subliniat că popprul nepalez dă o înaltă apreciere personalității remarcabile a președintelui României, ideilor și concepțiilor sale clare și originale. în privința soluționării pe cale pașnică a diferendelor internaționale.

Conducătorii federațiilor 
partidelor comuniste din ora* șele-capitală Roma, Paris și Madrid s-au întrunit simbătă, la Roma, pentru' prima dată, relevă A.F.P. în cursul unei conferințe de presă, secretarul federației din Roma a P. C. Italian, Paolo Ciofi, a exprimat speranța că această primă inițiativă va fi urmată, în viitorul apropiat, de alte reuniuni, care vor avea ca teme de discuție perspectiva înaintării spre socialism, libertate și democrație.

Schimb de vederi anglo- 
ZCîmbian Ea Kano (localitate situată în nordul Nigeriei) au luat sfîr- șit. «îmbată, convorbirile dintre președintele Zambiei. Kenneth Kaunda, și primul ministru britanic, James Callaghan. După cum arată agenția France Presse, schimbul de vederi, care a prilejuit o examinare a evoluției situației din Africa australă, precum și a relațiilor bilaterale, s-a încheiat cu rezultate fructuoase.

Noi incidente 
Ia BeirutBEIRUT 23 (Agerpres). — în mai multe cartiere ale Beirutului au avut loc sîmbătă lupte puternice între Falangele libaneze și unități ale Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.). Potrivit agențiilor de presă, acestea au fost cele mai singeroase ciocniri din ultimele 15 zile. Puternice schimburi de focuri au avut loc în cartierul Ashrafieh și în zona comercială a Beirutului, înregistrîndu-se mulți morți și răniți, precum și însemnate daune materiale.Tot sîmbătă, președintele Libanului, Elias Sarkis, a făcut un nou apel la pace, cerînd să se pună capăt luptelor. în sudul Libanului situația se menține calmă, după ce timp de patru zile s-au semnalat schimburi izolate de focuri.

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
L I. Brejnev la BakuBAKU 23 (Agerpres). — în cadrul cuvîntării rostite cu prilejul decernării „Ordinului Lenin" orașului Baku, L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., după ce a analizat aspecte ale dezvoltării R.S.S. Azerbaidjană, a abordat unele probleme internaționale.Referindu-se la întîlnirile cu conducătorii unor partide frățești din țările socialiste, din Bulgaria, Ungaria. R.D.G., Mongolia. Polonia, România, Cehoslovacia, vorbitorul a spus : „Cu fiecare dintre aceste țări avem relații multilaterale și foarte bogate, ele se dezvoltă pe an ce trece. în fața colaborării țărilor frățești se deschid noi perspective importante. Viața ridică noi probleme, care trebuie examinate și rezolvate. Considerăm acest lucru ca pe o problemă de partid de cea mai mare importanță. Este vorba doar despre relațiile cu cei mai apro- piați prieteni, aliați și tovarăși de luptă ai noștri pentru țelurile comuniste comune".în legătură cu modul în care se desfășoară tratativele pentru elaborarea unui acord cu S.U.A. privind limitarea armamentelor strategice ofensive, L. I. Brejnev a relevat că „distanța dintre pozițiile părților expuse la convorbirile în această problemă nu este chiar atît de mare, și în condițiile existenței bunăvoinței și a înțelepciunii oamenilor de stat este pe deplin posibil ca ea să fie depășită".în continuare, vorbitorul a arătat că din păcate în S.U.A. se întreprind unele acțiuni de anulare a unor tranzacții economice încheiate cu U.R.S.S., de denunțare a unor contracte semnate, de reducere a relațiilor tehnico-științifice și în alte domenii.

întrevedere ungoro-aus- 
triacă. Pr'mu' secretar al C.C. al P.S.M.U., Jănos Kâdăr, a avut, la Budapesta, o întrevedere cu cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky. S-a procedat, cu acest prilej, la un schimb de opinii în probleme ale dezvoltării relațiilor de bună vecinătate și a colaborării dintre Ungaria și Austria.

Primire la Berlin. Erlrh Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., l-a primit pe Nguyen Huu Tho, vicepreședinte al R.S. Vietnam, aflat în vizită la Berlin. Părțile au relevat, cu acest prilej, dezvoltarea dinamică a relațiilor bilaterale, posibilitățile adincirii conlucrării în diferite domenii.
Distincție. La 22 sePtembrle>academicianului Iorgu Iordan i-a fost decernat titlul de doctor honoris causa al Universității „Eotvos Lorand" din Budapesta. La festivitate, rectorul Eorsi Gyula a arătat că a- cordarea titlului reprezintă o recunoaștere a meritelor științifice deosebite ale acad. Iorgu Iordan și, in același timp, exprimă stima față de poporul român, precum și dorința caprietenia dintre cele două popoare să se adincească.
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Saint-Saens și miliardele
Saint-Saens, marele compozitor francez, a avut probabil o stare 

de spirit cam stranie, puțin morbidă, puțin humorescă, atunci cînd 
a compus celebrul „Dans macabru". E drept, muzica e foarte ex
presivă, inspirată, dar evocă imagini halucinante — se deschid sicrie 
in miez de noapte, iar locatarii respectivi incing in cimitir, pină in 
zori, o horă a scheletelor.

Brrr I Macabru, sinistru, lugubru. .
...Nu știm dacă și redactorii agenției de presă conaționale cu Saint- 

Saens au avut o Stare de spirit asemănătoare cînd au elaborat și 
difuzat recenta știre despre noua „afacere a secolului".

Nu este un dans al scheletelor — este un dans al miliardelor.
Miliarde care țopăie, cad, se ridică, se amestecă, se ciocnesc, 

se suprapun, se învălmășesc, se învîrtesc — pină amețesc și te 
amețesc.

într-o singură știre: pînă în decembrie, țările scăldate — mai 
mult sau mai puțin — de valurile Atlanticului vor comanda 18 ra- 
daruri zburătoare, pentru detectare aeriană depărtată — in valoare 
de două miliarde de dolari De asemenea, in următoarele săptămîni, 
Țările de Jos urmează să comande 445 care de luptă și 50 de tancuri 
de însoțire; prețul, aproape 2 miliarde de florini. Comandă cam mo
destă în comparație cu alte două, vest-europeană și transoceanică, 
de 1 800 și, respectiv, 7 000 de tancuri — gingașe, frumușele și nou 
nouțe. Rămîne de stabilit opțiunea, între tancul „Leopard II" și 
„X.M. 1"; nu e problemă de bani — prețul este doar de vreo 10 
miliarde dolari.

Pe lista cumpărăturilor imediate se mai înscriu înlocuirea a 13 
avioane olandeze de recunoaștere maritimă „Neptun" prin tipurile 
noi „Orion" sau „Breguet", precum Și achiziționarea a 1 200 trans
portoare blindate de trupe — facturate la 20 miliarde franci belgieni. 
Pentru cele 120—150 de avioane canadiene nu s-a cristalizat alege
rea între tipurile „Tornado" sau „F-4-5-16" — se cunoaște doar pre
țul: ieftin și convenabil — alte două miliarde de dolari. în schimb, 
se mai negociază tarifele înlocuirii unui stoc de distrugătoare prin 
fregate. Se mai menționează și o altă comandă, bogată și opulentă 
— pe o singură listă figurează 1 800 tancuri „Leopard", 432 vehicule 
blindate antiaeriene „Ghepard", 140 rachete antiaeriene „Roland", 
212 elicoptere antitanc PH 1, 322 avioane de vînătoare „Tornado". 
175 reactoare de antrenament „Alpha-Jet", 6 fregate și 10 vase de 
patrulare rapidă — totul, un adevărat chilipir: doar 40 de miliarde 
de mărci.

Și lista coșniței mai continuă — o comandă de rachete „Hawk- 
help" pentru o nouă centură antiaeriană. Și alte rachete, și subma
rine, șl portavioane, și...

Alte miliarde, și miliarde, și miliarde, care, într-o singură știre, 
țopăie, se amestecă, se învîrt amețitor...

...Bietul Saint-Saens a scris doar un poem simfonic — și încă 
ovînd o tentă de umor Dansul miliardelor este mult mai macabru : 
din el se poate naște un adevărat dans al scheletelor. în jurul pla
netei. >

La Saint-Saens, cînd se crapă de zori și se aude glasul cocoșu
lui, stafiile se retrag grăbite. •

Probabil că trebuie să se audă mai tare un glas, din patru mi
liarde de glasuri, ca să înceteze întunericul stafiilor și dansul mi
liardelor.

Și apropo de sarabanda miliardelor — nu par pricăjite, mo
deste, penibil de sărăcăcioase, spezele de transport ale unor dele
gați veniți să rostească atît de emoționante discursuri la totuși atit 
de recenta sesiune specială o O.N.U. consacrată dezarmării ?

N. CORBU
L.

„Politica noastră față de țările din lumea capitalistă și desigur inclusiv față de Statele Unite ale Americii — a arătat L. I. Brejnev — a fost și rămîne o politică de pace, de coexistentă pașnică, de colaborare pașnică. Tocmai de aceea respingem în mod categoric practica amestecului din afară in treburile interne ale statelor, violarea drepturilor lor suverane".Pronunțîndu-se pentru necesitatea de a se face totul in vederea încetării cursei înarmărilor, pentru consolidarea păcii și securității popoarelor, el a spus : „Considerăm că dreptul la o securitate de nădejde îl au toate statele, mari și mici, deținătoare de armă nucleară și cele ce nu o dețin".Arătind că o problemă de mare importanță este reglementarea pașnică, justă a situației din Orientul Mijlociu, L. I. Brejnev a apreciat că a- ceasta continuă să fie complexă și primejdioasă atît pentru statele din această regiune, cit și pentru situația internațională. între cauzele menținerii acestei stări de lucruri el a menționat refuzul Israelului de a ține seama de drepturile legitime și de interesele popoarelor arabe, tendința acestuia de a-și impune voința de pe poziții de forță.Cu privire la înțelegerile de la Camp David, el a arătat că încercările de a ignora premisele vitale ale soluționării reale a problemelor din Orientul Mijlociu, de a exclude sau de a ocoli pe unii sau pe alții dintre participant!! legitimi la reglementare nu pot aduce nimic.Vorbitorul a reafirmat poziția că drumul spre soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu constă în : eliberarea deplină a tuturor te-, ritoriilor arabe ocupate de Israel ini 1967, respectarea deplină și fără echivoc a drepturilor legitime ale poporului arab din Palestina, inclusiv a dreptului de a-și crea un stat independent, asigurarea unei securități bine garantate a tuturor țărilor dir regiune, inclusiv, firește, și a Israelului. Aceasta este posibilă — a subliniat el — numai cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.
ITALIA

Premierul Andreotti, 
favorabil intrării in guvern 
a reprezentanților P. C. I.ROMA 23 (Agerpres). — Primul ministru al Italiei, Giulio Andreotti, a acordat un interviu ziarului „Quo- tidlano del Lavoratori", în care ;se pronunță în favoarea intrării în guvern a reprezentanților Partidului Comunist Italian. După opinia lui Andreotți acest deziderat al comuniștilor italieni s-ar putea realiza în viitoarea legislatură. Totodată, premierul Andreotti s-a pronunțat împotriva organizării de alegeri generale anticipate, pe considerentul că acest gen de alegeri nu au soluționat niciodată problemele țării.După cum se știe, P.C.I., alături de partidele democrat-creștin, socialist, socialist-democratic și republican, face parte din majoritatea parlamentară ce sprijină guvernul mo- nocolor (democrat-creștin), condus de Giulio Andreotti.
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