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NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
Ministrul comerțului,Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, in cursul zilei de vineri, pe Mohan Dharia, ministrul comerțului, aprovizionării civile și cooperării din India, care efectuează o vizită în țara noastră.La primire a participat tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față Ashok Kumar Ray, ambasadorul Indiei la București.Exprimind întreaga gratitudine pentru primirea acordată, ministrul indian a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea președintelui Republicii India, Neelam Sanjiva Reddy, și a primului ministru, Morarji Desai.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

aprovizionării civile șimulțumit și a adresat, la rindul său. președintelui Republicii India și primului ministru salutul său cordial.In cadrul convorbirii care a avut loc . a fost relevată evoluția ascendentă a relațiilor dintre România și India, avind la bază importantele înțelegeri stabilite cu ocazia dialogului româno-indian la nivel înalt de la București și Delhi. în același timp, s-a exprimat interesul comun de a adinei și diversifica colaborarea ro- mâno-indiană pe plan economic, politic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii, de a extinde schimburile comerciale și cooperarea în folosul ambelor popoare, al înțelegerii și conlucrării rodnice între națiuni.S-a apreciat că progresul economic al celor două țări deschide perspective tot mai largi pentru amplificarea relațiilor lor de colaborare, pentru

cooperării din Indiapunerea in valoare a unor noi posibilități și modalități de cooperare reciproc avantajoasă.S-a exprimat dorința celor două țări de a intensifica conlucrarea pe plan internațional pentru a-și aduce o contribuție tot mai importantă la întărirea solidarității și colaborării țărilor in curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, in lupta pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice mondiale, a unor relații democratice și echitabile între state, pentru realizarea năzuințelor de pace, libertate și progres ale popoarelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat poziția României în unele probleme ale situației internaționale actuale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Ambasadorul Republicii Federale Nigeria, cu prilejul prezentării 

scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri 29 septembrie, pe Adeuga Adekuoye, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și pleni potențiar al Republicii Federale Nigeria în țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).
28 septembrie 1978

Stimați tovarăși,Așa cum * am menționat la început, scopul acestei consfătuiri de lucru este acela de a analiza felul în care se realizează planul 3 acest an in toate domeniile, măgurile ce se impun pentru îndeplinirea lui în cele mai bune condiții în următoarele trei luni, precum și pregătirile ce trebuie făcu-, te pentru anul viitor. Din datele pe care le avem, pre- \im și din ceea ce s-a ară- aici reiese că, pe an- . >pblu, planul producției z. Vidustriale se realizează cu o anumită depășire. Este adevărat, față de anul trecut, depășirea este mai mică; dar tot atît de adevărat este că, în acest an, o parte din programul suplimentar de 100 miliarde de lei a fost inclusă de la început în plan. Totuși, dacă se lucra și mai bine, dacă exista o organizare mai bună a muncii și a a- provizionării tehnico-mate- riale, cu actualele capacități am fi obținut o producție mult mai mare.S-au obținut o serie de realizări și în ridicarea productivității muncii. Există mai multă preocupare pentru producția netă, îndeosebi începînd cu semestrul II, cu toate că, pe ansamblu, îndeplinirea acestui indicator în cele nouă luni ale anului nu este satisfăcătoare.Pornind de la această situație, se impune să trecem cu hotărîre la luarea tuturor măsurilor în vederea îndeplinirii în întregime a planului pe fiecare județ și pe fiecare unitate, a sarcinilor privind producția fizică, sortimentală. Producția valorică, chiar și producția netă, fără îndeplini- •ea producției fizice la toate sortimentele, nu sînt suficiente. Putem obține producții suplimentare într-o ramură sau alta, dar dacă nu realizăm producția planificată în toate sectoarele, la toate sortimentele stabilite ajungem la dereglări ale procesului de producție, la greutăți în desfășurarea normală a activității economice. De aceea, este necesar ca fiecare minister, fiecare centrală și întreprindere, fiecare comitet județean și organizație de partid să pună pe primul plan realizarea producției fizice în sortimentele stabilite.Prin măsurile hotărîte în ultimul timp s-au creat posibilități de aprovizionare materială — desigur, în condițiile realizării producției fizice și sortimentale — pentru îndeplinirea tuturor prevederilor planului.Este însă necesar să acordăm o mai mare atenție folosirii judicioase a mașinilor, îndeosebi a utilajelor și instalațiilor complexe. Dacă în folosirea mașinilor-unelte am obținut în ultimii ani unele rezultate, am ajuns la un indice mai bun, în ce privește utilajele și instalațiile complexe indicele de u- tilizare continuă să fie nemulțumi- tor. Avem utilaje și instalații care nu și-au atins capacitatea proiectată, precum și instalații care lucrează la capacitatea proiectată, dar, datorită proastei întrețineri și proastei exploatări, au dese întreruperi. Pe ansamblu, indicele de folosire este mult sub cel proiectat, ceea ce diminuează producția. Deci, una din problemele principale care se pune acum în fața economiei noastre, a tuturor ministerelor, a tuturor județelor este luarea măsurilor pentru folosirea la capacitatea stabilită a instalațiilor și utilajelor complexe, pentru utilizarea eficientă a tuturor mașinilor.Este, de asemenea, necesar să acționăm în continuare cu toată hotărîrea în direcția îmbunătățirii calității producției, ridicării nivelului ei tehnic. Și în această privință avem, pe lîngă rezultatele bune obținute, și multe neajunsuri. Este necesar să înțelegem că problema calității produselor, a nivelului tehnic trebuie să preocupe zilnic, în fiecare oră, în fiecare minut 

toate conducerile întreprinderilor, toate organizațiile de partid, comitetele județene de partid, toți comuniștii, toți oamenii muncii. De aceasta depinde posibilitatea de a fi competitivi cu produsele simila

re pe plan internațional. Luind de pildă industria ușoară, numai prin realizarea unor țesături, tricotaje și confecții de calitate mai bună — ceea ce' cere, desigur, multă atenție, un finisaj superior — cu materialele pe care Ie avem, putem obține un plus de valoare de 20—30 la sută la o tonă de materie primă și materiale. Să înțeleagă bine tovarășii din ministere, comitetele județene de partid că trebuie luate măsurile cele mai energice pentru îmbunătățirea radicală a situației în această privință. Trebuie să punem în fața oamenilor muncii problemele deschis ; întreprinderile nu vor putea funcționa dacă nu vor realiza produse de calitate înaltă. Ridicarea calității producției este o condiție hotărîtoare pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, pentru mersul ferm înainte al patriei spre progres și civilizație, pentru ridicarea bunăstării poporului.Iată de ce este necesar să luăm măsuri serioase pentru întărirea disciplinei, a ordinii și răspunderii în muncă, să întărim controlul de calitate, pe fiecare fază, în toate domeniile. Să nu mai admitem să plece din întreprinderi nici un produs care nu corespunde cerințelor de calitate ! Nu mă refer numai la produsul finit, ci și la fiecare component ce intră în ansamblul unui utilaj sau al unei mașini. Totul trebuie supus probelor de calitate și nimic nu trebuie să mai iasă de pe bandă sau de pe linia de fabricație dacă nu corespunde celor mai înalte exigențe. Totodată, cînd piesele componente sînt preluate de întreprinderile ce realizează mașina sau utilajul complet, ele trebuie din nou verificate în modul cel mai exigent, pentru a nu fi introduse în montaj piese, subansamble care nu corespund cerințelor de calitate; cele necorespunzătoare trebuie restituite producătorilor.Trebuie să spunem că, din acest 

punct de vedere, în desfășurarea procesului de producție există încă manifestări de indisciplină, lipsă de exigență ; se mai închid ochii și se pun conștient în producție piese, subansamble despre care de 

la început se știe că nu corespund. Acest lucru este inadmisibil ! Din această cauză, pentru că într-o instalație din chimie, de pildă, s-a fisurat o conductă, o țeavă mică, trebuie să oprim întreaga instalație zile și săptămîni. Aceasta datorită neatenției celor care au fabricat țevile și lipsei de răspundere a celor ce le-au introdus în instalație. Multe din opririle instalațiilor mari se datoresc unor asemenea defecțiuni mărunte.Iată de ce problema controlului pe fluxul de fabricație atît la fabricile sau uzinele care produc subansamble sau materiale, cit și la fabricile ce le asamblează trebuie să devină o obligație generală. Fabricile, uzinele trebuie să-și facă controlul propriu, să dispună de mijloace de verificare riguroasă și ceea ce nu corespunde calitativ să nu fie introdus în producție. Trebuie trecut hotărât la aplicarea a- cestor măsuri, la întărirea disciplinei, ordinii și răspunderii fiecărui muncitor, a maiștrilor, a inginerilor față de calitatea tuturor produselor.In legătură cu aceasta este, de asemenea, necesar să luăm măsuri serioase pentru ridicarea nivelului calificării muncitorilor, maiștrii ir și inginerilor. Avem în această privință prevederi bune, dar, din păcate, nu se aplică în mod riguros. Desigur, industria noastră s-a dezvoltat și se dezvoltă într-un ritm foarte rapid. In procesul de producție intră mereu un număr mare de oameni tineri, unii Venind din agricultură. Fără îndoială, ei au a- cum alte cunoștințe decît cu 10 sau 15 ani în urmă, totuși, chiar dacă au urmat școala, nu au căpătat încă pregătirea cerută de procesul de producție. Este necesar deci ca fiecare uzină, fiecare comitet județean, ministerele să aplice cu fermitate hotărîrea cu privire la organizarea cursurilor de calificare și reciclare profesională. Aceasta este una din îndatori

rile de prim ordin ale conducerilor ministerelor, centralelor, întreprinderilor! In fiecare întreprindere trebuie să existe o comisie — prevăzută prin regulament — care să acționeze, împreună cu cele mai calificate cadre, pentru ridicarea nivelului profesional al personalului. Ministerele trebuie să trimită reprezentanți în întreprinderile mai importante ca să conducă nemijlocit cursurile de calificare. Să fie trimise, de asemenea, cadre din cercetare, din învăță- mînt, specialiști cu experiență îndelungată din uzinele vechi, care să organizeze și să conducă în mod corespunzător aceste cursuri. Problema calificării, a ridicării nivelului de pregătire tehnică, profesională, a reciclării, este o problemă esențială în întreaga economie națională.în multe locuri este scăzut și nivelul de pregătire al maiștrilor, ceea ce,are o înrâurire negativă asupra bunului mers al procesului de producție. Trebuie să a- sigurăm desfășurarea la cel mai înalt nivel a cursurilor de maiștri, a școlilor' de maiștri, să organizăm în mod special reciclarea ■ maiștrilor din toate unitățile economice. Trecem în multe unități la produse superioare, pe care le fabricăm pentru prima oară, în aceste condiții, chiar un maistru care lucrează de mult într-o uzină nu cunoaște produsul nou. Dacă în cîțiva ani nu se asigură împrospătarea cunoștințelor, atît ale muncitorilor, cit și ale maiștrilor și inginerilor, întreprinderile nu pot ține pasul cu tehnica nouă, cu exigențele ce semun în domeniul calității ^produselor.Nu se acționează mulțumitor nici în ce privește introducerea în producție a tehnicii noi, a rezultatelor cercetării științifice. Mai avem numeroase produse învechite. Desigur, se pot da cifre cu privire la numărul de produse introduse anual în fabricație.Ayem însă multe produse puse în fabricație de 10 ani, și chiar de mai mult timp, care sînt depășite din punct de vedere tehnic. în mod hotărît trebuie să trecem la înnoirea producției, la perfecționarea ei rapidă ! Aceasta necesită și întărirea grupurilor de concepție și asimilare din fiecare uzină. în momentul în care un produs este introdus în fabricație, proiectanții și cercetătorii trebuie să aibă deja pe planșetă sau în atenție un produs nou. Dacă nu vom proceda astfel, nu vom putea fi competitivi pe plan internațional. Pentru a putea vinde la prețuri mari trebuie să asigurăm produse de calitate, de nivelul tehnic cel mai înalt. Aceasta este una din problemele esențiale ale economiei noastre în etapa actuală. Să acționăm cu hotărîre, de sus pînă jos, pentru a realiza o îmbunătățire rapidă și radicală a situației în acest domeniu. In acest scop, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, institutele de cercetări trebuie să intre mult mai mult decît pînă acum în atribuțiile ce le sînt încredințate.Toate acestea trebuie să se materializeze, pînă la urmă, în reducerea simțitoare a cheltuielilor materiale de producție, în general a cheltuielilor de producție. Ridicarea nivelului tehnic al producției trebuie să ducă la reducerea continuă a consumurilor de materiale, inclusiv a consumurilor de e- nergie și combustibil. Pe această bază putem obține o sporire substanțială a eficienței economice, a producției nete, a valorii nou create, a venitului național, cu tot ceea ce decurge din aceasta pentru dezvoltarea generală a țării noastre.Aș vrea să mă refer și Ia cîteva probleme legate de îndeplinirea planului de investiții. în cursul discuțiilor s-au ridicat o serie de probleme, s-au dat o serie de răspunsuri. Nu vreau să revin asupra a ceea ce s-a spus aici. Este însă
(Continuare in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU au primit pe directorul Institutului pentru cercetări sociale din LondraTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, vineri dimineața, pe Richard Hauser, directorul Institutului pentru cercetări sociale din Londra, cu soția, Hephzibah Menuhin- Hauser, care fac o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.j La primire a luat parte Collin I Mays. însărcinatul cu afaceri a.i. al I Marii Britanii la București.Oaspetele a exprimat mulțumiri pentru onoarea de a fi primit de șeful statului român, pentru posibilitatea oferită de a vizita instituții i științifice din România, de a se în- tilni cu oameni de știință din țara noastră. El și-a manifestat, totodată, interesul deosebit față de modul in

Președintele Republicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman, va face o vizită oficială 

de prietenie în țara noastrăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei
Industria județului 

Dîmbovița a îndeplinit 

planul pe 9 luniOamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Dîmbovița au realizat cu 3 zile mai devreme planul pe 9 luni, livrînd în plus economiei naționale 6 000 tone cărbune, 12 000 tone oțel aliat și înalt aliat, 7 000 tone laminate finite pline din oțel, aparataj electric de joasă tensiune in valoare de 26 milioane lei, 15 instalații de foraj. 12 strunguri paralele, 10 000 tone ciment. 650 tone lacuri și vopsele și alte produse.Aceste rezultate, se spune în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de comitetul județean de partid, confirmă hotări- rea fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu înaltă răspundere pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor actualului cincinal, a Programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a patriei, a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.
LA HUNEDOARA

0 nouă întreprindere 
de tricotajeZilele trecute, la Hunedoara a intrat in funcțiune o întreprindere de tricotaje dotată cu utilaje moderne, în care vor lucra peste 1 200 de angajate, soții și fiice de siderurgiști, constructori și mineri.în telegrama pe care colectivul noii întreprinderi a adresat-o tovarășului Nicolae Ceaușescu se spune : Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru transpunerea in viață a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Vă transmitem, din această nouă și modernă platformă industrială, multă sănătate și putere de muncă și vom fi deosebit de fericite ca, în viitoarea vizită ce o veți face împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în orașul nostru, șă vă raportăm că ne-am îndeplinit cu cinste angajamentul d“ a înfăptui politica partidului, indicațiile date de dumneavoastră. 

care sînt soluționate problemele pe care le ridică pe plan social creșterea accelerată a economiei țării.Directorul Institutului pentru cercetări sociale a dat o i naltă apreciere activității șefului statului român consacrată dezvoltării multilaterale a României, contribuției sale de excepțională valoare in afirmarea pe plan internațional a ideilor înțelegerii, colaborării și păcii între toate națiunile.Salutîndu-1 pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat însemnătatea schimburilor de vederi, a contactelor și discuțiilor dintre oamenii de știință români și britanici pentru mai buna cunoaștere reciprocă și dezvoltarea relațiilor de colaborare și conlucrare româno-britanice.In cadrul întrevederii au fost evidențiate marile transformări care au loc în lume șl care reclamă intensi

Elena Ceaușescu, președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, împreună cu doamna Ziaur
ÎN NOUL ANDE STUDIU 

Invățămîntul politico-ideologic
- mereu mai eficient, 

slujind aplicării in practică 
a politicii partiduluiZiua de 1 octombrie marchează, ca în fiecare an, începerea unui nou an de studiu în invățămîntul politico- ideologic. Rolul deosebit de important atribuit de conducerea partidului acestui învățămint, ca parte integrantă a sistemului general de educație politico-ideologică a celor ce muncesc, acuitatea cu care se ridică în etapa actuală cerința dezvoltării conștiinței socialiste impun organizațiilor de partid să ia toate măsurile pentru ca în noul an de studiu învă- țămintul de partid să fie cit mai bine organizat, să se perfecționeze calitativ — ceea ce trebuie să se reflecte, înainte de toate, în sporirea eficienței sale. își păstrează întru totul actualitatea indicația secretarului general al partidului potrivit căreia menirea învățămintului politico-ideologic, ca și a propagandei de partid îndeobște, este nu numai de a explica politica partidului, ci, demonstrind justețea acestei politici, să-i ajute pe oameni să înțeleagă ce au de făcut practic, cum trebuie să acționeze pentru a îndeplini in cele mai bune condiții sarcinile ce le revin, să-i mobilizeze și să-i determine a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii partidului, cauzei victoriei socialismului și comunismului in România.Au fost create toate premisele, există toate condițiile pentru ca în- vățămîntul politico-ideologic să răspundă acestor exigențe. în ultimii ani s-a acumulat o prețioasă experiență, s-au făcut progrese .pe linia legării mai strînse a studiului de viață, de realitățile economico-sociale. Aplicat cu consecventă, sistemul de organizare, realizat potrivit programului de măsuri adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976, și-a dovedit viabilitatea. Programele orientative și tezele care au fost elaborate pentru toate formele de studiu, avînd la bază documentele Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale și ale plenareldr C.C. al P.C.R., expunerile și cuvîntările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 

ficarea eforturilor tuturor forțelor democratice, progresiste, ale organizațiilor de masă, ale oamenilor de știință în lupta pentru soluționarea in interesul popoarelor a problemelor ce confruntă omenirea. în acest context s-a subliniat necesitatea de a se intreprinde acțiuni concrete de dezarmare și. in primul rînd, de dezarmare nucleară, fără de care nu pot fi concepute pacea, securitatea, colaborarea pașnică între popoare. S-a relevat, in acest cadru, rolul pe care îl pot avea oamenii de știință în influențarea și mobilizarea opiniei publice, a guvernelor, pentru determinarea unor pași hotărîți pe calea dezarmării, pentru soluționarea problemelor subdezvoltării și edificării unei noi ordini politice și economice mondiale.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.

Rahman, va efectua o vizită oficială de prietenie în România, în prima parte a lunii octombrie.

Ceaușescu, au orientat întregul învă- țămînt spre o integrare organică cu necesitățile actualei etape de dezvoltare a societății noastre. întreaga activitate politico-ideologică beneficiază de documentul programatic de excepțională valoare teoretică și practică pe care-1 constituie expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința activului central de partid și de stat din 3 august a.c., care, prin profunzimea analizei științifice și marea bogăție de teze teoretice noi, prin unghiurile de vedere cutezătoare asupra principalelor procese și tendințe de pe arena mondială, nu numai că aduce o contribuție dfe cel mai mare preț la înarmarea teoretică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, dar oferă și un strălucit model al gindirii novatoare, al spiritului militant ce trebuie să caracterizeze propaganda de partid.Problema care se pune în prezent este de a folosi la maximum condițiile favorabile ce au fost create pentru a accentua și mai mult forța de înrîurire a învățămintului, rolul său mobilizator, a-i spori contribuția la înfăptuirea politicii partidului. Iar călea de urmat pentru a atinge acest obiectiv este a lega și mai string invățămîntul de viață, de problemele cu care se confruntă partidul, de preocupările fiecărui colectiv. Acuitatea acestei cerințe rezultă și din faptul că chiar și în condițiile unor programe bune, axate pe problematica actuală a vieții noastre economico-sociale, în unele cursuri au continuat să se manifeste tendințe de tratare a problemelor într-o manieră abstractă, generală, ignorîndu-se aspectele concrete privind aplicarea in practică a politicii partidului.Din bogăția tematică a programelor stabilite pentru diferitele forme de studiu, organizațiile de partid sînt chemate să aleagă, desigur, pe baza consultării largi a cursanților, acele teme care răspund cel mai bine specificului fiecărui loc de muncă, care
(Continuare în pag. a III-a)
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FfaptuV
DIVERSI I

I I

Pînă la încheierea anului, în strînsă 
concordanță cu termenele planificate TOATE OBIECTIVELE DE INVESTlȚII-ÎN FUNCȚIUNE!

I Din toată
I inima!

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ne scrie Crișan Maria-Dora, 
elevă in clasa a Xl-a din Blaj : 
„Am venit pe lume și am cres
cut intr-o familie de muncitori. 
Încă de mică am fost bolnavă 
de inimă. Nu puteam să alerg 
prea mult, să zburd, să mă 
bucur și eu ca toți copiii de 
seama mea. Părinții m-au dus 
pe la foarte mulți medici, dar 
după fiecare consult, cind ple
cam spre casă, citeam in ochii 
lor triști, care se fereau de ai 
mei, că iar va trebui s-o luăm 
dt la capăt, să incercăm in altă 
parte. Pină in vara acestui an, 
cind am fost internată și operată 
la spitalul Fundeni din Bucu
rești. Acum, dragă redacție, ce 
pot să spun, cum aș putea să-mi 
strig, pur și simplu, bucuria vie
ții mele ? In sfirșit, sint și eu 
o tinără ca toate tinerele de 
virsta mea : învăț, mă plimb, 
îmi fac planuri de viitor. Parcă 
m-am născut a doua oară. Și 
asta, datorită acelor oameni mi
nunați in halate albe, cărora le 
mulțumesc... din toată inima !“.

I
I
I
i
I
I
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I
I

I
Omenie I

I
I

de obicei, 
Purda, de 
intreprin- 
Călan, 

său 
găsit

I
I
I

Intr-o dimineață, ca 
muncitorul Alexandru 
la secția turnătorie a 
derii „Victoria" din 
îndrepta spre locul 
muncă. Pe drum a 
portmoneu cu o mare sumă 
bani. Om de mare cinste 
omenie, muncitorul s-a prezen
tat imediat la miliție și a pre
dat întreaga sumă de bani. A 
fost găsit și păgubașul : pensio
narul Iordache Alioaie. Bătrînul, 
adine impresionat de binele fă
cut, ii aduce și pe această cale 
cele mai călduroase mulțumiri.

Pielea

se 
de 
un 
de
Si

I
I
I
I
I
I

I
I

ursului 
pădure

I

I
I
I
I
I
I
!
I

„Am citit în rubrica •Faptul 
divers- — ne scrie Dumitru Dia- 
conu din Minzălești, județul Bu
zău — despre o namilă de urs 
care dădea iama prin cotețele 
oamenilor. Nu știu dacă respec
tivului Moș Martin i s-a venit 
de hac, dar aș vrea să cred că 
da. Cu atit mai mult, cu cit și 
noi avem mari necazuri din 
cauza unui urs, și tot din pri
cină că ne ciopirțește porcii. 
De la un timp încoace, noap
tea stăm la pindă, doar-doar 
s-o speria și n-o să ne mai dea 
roată. Dar într-o noapte, cu toată 
•trezia- noastră, a sfirtecat nu 
mai puțin de trei porci, care 
erau contractați. Cind o veni 
scadența n-o să putem vinde... 
pielea ursului din pădure. Păi 
nu Păi da ! Să vedem ce ne 
răspund mai marii vinătorilor...

La un meci

I
I
I
I
I
I
I
I

I
de fotbal I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

— N-aveți un bilet in plus ? 
— întrebau mai mulți spectatori 
la intrarea pe stadionul din 
Brăila, unde avea să se desfă
șoare meciul de fotbal dintre 
„Progresul" din localitate și Por- 
tul-Constanța.

— Care mai vrei un bilet ?
S-a auzit dintr-un colț glasul 

tehnicianului Costică Toma, care 
a început să scoată bilete in plus 
ca dintr-un sac fără fund. Bi
letele s-au dovedit false. Per
cheziționat, asupra lui Costică 
s-au găsit 1 362 lei proveniți din 
vlnzarea biletelor false. Perche
ziția a continuat și acasă, 
unde s-a constatat că era un 
mare colecționar de bilete _ ve
chi, pe care urma să le vindă 
ca „nou-nouțe“ la viitoarele me
ciuri. Fapt pentru care a 
fost trimis în... out de la poarta 
stadioanelor și „pasat" în 
tiție, pentru „lovitura de 
deapsă".

Păcălita... 
păcălește

jus~ 
pe-

I
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I
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I
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I
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Auzind cum că o gestionară de 
la unitatea nr. 58 metalo-chi- 
mice din Drobeta-Turnu Severin 
(Georgeta 17.) iși dorea un me
dalion din aur, un individ i-a 
oferit unul. G. U. i-a dat banii, 
dar după citeva zile a constatat 
că aurul era... tinichea curată.

Deunăzi, întâmplarea a. făcut 
ca același individ să vină 
la același magazin să cum
pere o anumită cantitate de ara- 
cet. Prefăcîndu-se că nu-l cu
noaște, G. U. i-a vindut arace- 
tul cu suprapreț. Prinsă in fla
grant delict, ea a declarat : 
„Dar ce, numai pl să mă păcă
lească pe mine ?“.

Pentru

I
I
I
I
I
I

I
I

o bere...
I
I
I
I
I
I
I

Ilie Purice din Turda și-a 
căutat moartea •— cum se 
spune — cu luminarea. Deunăzi, 
pe la ora prinzului, l-a rugat 
pe șeful formației in care lucra 
la „Electroceramica" din loca
litate să-l înnoiască pentru 
citeva minute : „Îmi este sete și 
vreau să beau o bere la bufetul 
de peste drum". Firește, n-a 
fost învoit. Dar Purtce nu s-a 
lăsat. A mai stat cit a mai stat, 
apoi, profitind de neatenția ce
lor din jur. și-a părăsit locul 
de muncă și a sărit gardul în
treprinderii. In cădere, s-a 
dezechilibrat, a mai făcut cițiva 
pași, clitinindu-se. după care a 
ajuns drept in stradă sub roțile 
unui autoturism, fiind accidentat 
mortal.

I
I
I
I
I
I
I

I
IRubricâ realizata de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I
„Scînteii"

ANGAJAMENTE ȘL. SOLICITĂRI
ale furnizorilor de utilaje tehnologice

pentru rafinăria de
In ziarul nostru nr. 11288, din 27 septembrie 1978, intr-un articol referitor la activitatea de investiții de pe platforma petrochimică Midia-Năvodari, se preciza faptul că reușita eforturilor depuse de constructori și montori pentru punerea în funcțiune cit mai rapidă a ra-

ÎNTREPRINDEREA
DE UTILAJ TEHNOLOGIC 

BUZĂU :

„Pînă la sfîrșitul 
lui octombrie cuptoarele 
vor ajunge pe șantier”Tovarășul Nicolae Ionete, inginer- șef : „Intirzierea in livrarea celor două cuptoare pentru Combinatul petrochimic Năvodari se datorează unor cauze independente de noi. Pe unul dintre ele nu am reușit să-l expediem șantierului la data prevăzută, 30 iulie a.c., din lipsa unor țevi achiziționate din import. Nici acum aceste țevi nu au sosit la Buzău, dar. in urma publicării articolului in „Scîn- teia". am făcut noi demersuri pe lingă întreprinderea de comerț exterior „Metalimport" și am primit asigurarea că țevile solicitate vor sosi in următoarele 3—4 zile. In aceste condiții, ne angajăm să executăm și să livrăm cuptorul pină la sfîrșitul lunii octombrie. Și în cazul celui de-al doilea cuptor am întîmpinat greutăți privind procurarea unor materiale din străinătate, motiv pentru care am fabricat numai partea sa metalică, expediată de mult pe șantier. între timp, problema materialelor importate a fost rezolvată și, pînă la sfîrșitul lui octombrie, vom livra la Năvodari ultimul subansamblu — colectorul de la serpentină.

ÎNTREPRINDEREA 
DE CAZANE MICI 

Șl ARZĂTOARE 
DIN CLUJ-NAPOCA :

„Ne vom îndeplini 
în scurt timp 

toate obligațiile”Tovarășul Ion Cioca, secretarul comitetului de partid : „Prin volumul de utilaje pe care-1 vom asigura combinatului petrochimic — circa 900 tone — facem parte dintre furnizorii săi importanți. Motiv pentru care, din primul moment, am abordat această sarcină cu răspundere și ho- tărîrea fermă de a o îndeplini în bune condiții. Agregatul de pompare, menționat în articol, ar fi fost de mult terminat dacă întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rimnicu Vîlcea ar fi realizat flanșele forjate. Nu s-a întîmplat așa și, atunci, ne-am văzut puși in situația să apelăm la întreprinderea de mașini grele din București. Acum, acest neajuns a fost depășit, iar, prin măsurile inițiate, subansamblele amintite sînt în curs de montaj și agregatul va fi ex

la Midia-Năvodari
finăriei este strict condiționată de livrarea fără tntir- ziere a tuturor utilajelor tehnologice. în cursul zilei de ieri am primit la redacție, din partea întreprinderilor de utilaje vizate în articol, răspunsuri la semnalul critic al „Scînteii", pe care le redăm mai jos :

pediat la Năvodari cel tlrziu în luna noiembrie. Cît privește situația vasului degazor, acesta este în curs de finisaj, urmind să fie expediat in prima decadă a lunii viitoare".
ÎNTREPRINDEREA 

„INDEPENDENȚA“-SIBIU :

„Recuperarea 
restanțelor depinde 

de furnizorii noștri”Ing. Dorin Fulea, director tehnic : „Pentru recuperarea restanțelor în livrările de utilaje tehnologice destinate rafinăriei Combinatului petrochimic Midia-Năvodari s-au făcut programe speciale, a căror îndeplinire se urmărește zilnic de responsabilii numiți pe fiecare comandă în parte. Potrivit acestor programe, restanțele vor fi lichidate integral pînă la sfîrșitul lunii octombrie. Dacă furnizorii noștri de materiale nu-și respectă însă obligațiile contractuale și promisiunile făcute, acest termen nu va putea fi respectat. Iată lista materialelor necesare pentru realizarea celor 159 tone de utilaje tehnologice destinate rafinăriei :• 11,6 tone table de 100, 110, 130 mm de la Combinatul siderurgic Galați • 6 tone țevi de la întreprinderea de țevi Roman • 2 bucăți separatoare de ceață de la întreprinderea de ventilatoare Vaslui • 5,3 tone tablă placată și 4,5 tone țevi contractate din import de întreprinderea de comerț exterior „Metalimport".
Precizările centralei 

de specialitateIng. Nicolae Vulcan, directorul general al Centralei industriale de utilaj tehnologic pentru chimie și rafinării, ne-a prezentat pe scurt situația realizării utilajelor pe fiecare unitate în parte :1) ÎNTREPRINDEREA mecani
ca DE UTILAJ TEHNOLOGIC MORUNI a livrat eșalonat, începînd din luna aprilie, construcțiile metalice ale cuptoarelor pentru instalația de hidrofinare. Restanța s-a înregistrat la subansamblele serpentine de încălzire, datorită lipsei a circa 45 tone de țeavă din import, a cărei asigurare revine în sarcina întreprinderii de comerț exterior „Metalimport". In urma analizei efectuate de conducerile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Industriei Chimice s-au inițiat măsurile necesare urgentării livrării țevii, execuției și expedierii serpentinelor, la Năvodari, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie.2) ÎNTREPRINDEREA de utilaj CHIMIC DIN PLOIEȘTI a trimis beneficiarului coloana pentru instalația

Un „filtru" absolut necesar

de reformare catalitică încă de la sfîrșitul lunii august, în scopul asigurării condițiilor de montaj pe șantier, urmind ca talerele coloanei să fie livrate in octombrie, conform celor stabilite de conducerea ministerului nostru cu titularul de investiții. Cit privește vasele de presurizare — primul a fost deja livrat, alte două vor fi expediate în următoarele zile, iar ultimul în luna octombrie.3) ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" DIN BUCUREȘTI a furnizat pentru prima fază a montajului la instalația de distilare în vid, utilaje însumînd 153 tone. Restul de 114 tone — bateriile de răcire — se vor livra în următoarele zile și se vor monta pe șantier, în luna octombrie, de întreprinderea producătoare, conform contractului cu beneficiarul. Răcitoarele cu aer de Ia instalația de reformare catalitică, în greutate de 190 tone, au termen de livrare în lunile noiembrie și decembrie. Pentru asigurarea frontului de montaj s-au livrat în avans 41 tone de construcții metalice, iar bateriile de răcire vor sosi pe șantier pînă la sfîrșitul lunii octombrie și vor fi montate de furnizor.4) ÎNTREPRINDEREA de utilaj CHIMIC ȘI FORJA DIN RM. VÎLCEA a întîrziat livrarea a 3 coșuri de evacuare datorită asigurării cu întîrziere a bazei tehnico-mate- riale. De menționat că beneficiarul a solicitat efectuarea unor modificări constructive pe data de 20 septembrie, ceea ce va conduce la finalizarea acestei comenzi in luna octombrie. Cele 138 tone utilaje restanțe componente ale gazometrulul de mare capacitate vor fi realizate în uzină pînă Ia sfîrșitul lunii octombrie. Dar lipsa vopselei speciale rezistente la mediul marin, pe care trebuiau să o asigure unități ale industriei chimice, periclitează și acest nou termen de livrare.
Citeva concluziiîn finalul anchetei noastre, cîteva concluzii se impun atenției.în primul rînd, faptul că atît pe șantier, cit si in întreprinderile furnizoare de utilaje tehnologice există condiții pentru respectarea angajamentului asumat privind punerea cit mai rapidă in funcțiune a rafinăriei Combinatului petrochimic Midia- Năvodari. Totul depinde, acum, de hotărîrea și energia cu care factorii angajați în realizarea acestei mari investiții îșî vor îndeplini programele de măsuri stabilite, de solicitudinea și promptitudinea ce trebuie să caracterizeze colaborarea dintre aceștia.în al doilea rînd, se cuvin subliniate eforturile deosebite depuse în unitățile furnizoare chemate să livreze un important volum de utilaje în avans, în condițiile în care sînt confruntate cu greutăți și probleme ce nu le aparțin. Este vorba fie de asigurarea unor materiale, fie de modificările constructive la o serie de utilaje solicitate de beneficiar., în sfirșit, considerăm necesar, acum, cind pe șantier va sosi o mare cantitate de utilaje, ca montorii, în special, să-și organizeze cit mai riguros întreaga activitate, să acționeze fără răgaz, în două și trei schimburi pentru montarea acestora cu maximă rapiditate.

Dan CONSTANTIN 
Cristian ANTONESCU

|

In unitățile agricole din județul Teleorman se recolteazâ ultimele suprafețe cu floarea-soarelulFoto : S. Cristian
FLOAREA SOARELUI: trebuie strînsă

recolta de pe aproximativ 20 la sută din suprafețe 

CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU 
INCHBEREA GRABNICA A CULESULUI?Foarea-soarelui s-a cultivat în acest an pe o suprafață de peste 500 000 hectare. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că pină ieri, 29 septembrie, recolta a fost strînsă de pe 403 000 hectare — 79 la sută din suprafața cultivată. Timpul uscat din ultima perioadă a favorizat coacerea plantelor, iar semințele s-au uscat bine, ceea ce a ușurat recoltarea și depozitarea. în multe unități agricole și județe intregi recoltarea s-a încheiat. Comandamentele comunale au datoria să urmărească zi de zi cum se realizează programul stabilit la cultura fiorii-soarelui, să asigure ca pe filiera recoltat-transport-depozitarea semințelor să nu se producă nici o defecțiune.în legătură cu desfășurarea acestor lucrări prezentăm citeva constatări.

VASLUI. în județul Vaslui, vegetația fiorii-soarelui nu a permis ca recoltarea să se desfășoare în ritm intens. Vremea călduroasă din ultimele zile a creat condiții pentru maturarea semințelor. De aceea, în numeroase unități agricole apar inițiative și acțiuni menite să ducă la grăbirea recoltării, așa cum prevăd măsurile stabilite de comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole. Cooperativa agricolă Găgești va strînge producția pînă la sfîrșitul acestei săptămîni. După aceea, combinele vor fi deplasate la cooperativa agricolă Șuletea pentru ca și aici, în două-trei zile, să se încheie această lucrare. La cooperativa agricolă Epu- reni, cu o suprafață de 300 hectare floarea-soarelui, în sprijinul mecanizatorilor de pe cele două combine au fost mobilizați circa 200 de cooperatori. Fiecare cu cîte un coș de răchită, ei string capitulele și apoi le descarcă direct în combină. Tot ce se recoltează se transportă imediat în baza de recepție, astfel îneît nimic nu se pierde. Risipa este înlăturată și datorită inițiativei pionierilor și elevilor care participă la muncile cimpului. Ei adună capitulele rămase în urma combinelor, ceea ce face — așa cum arată calculele — ca la fiecare hectar să se ciștige între 150—200 kg sămință de floarea-soarelui.Inițiative asemănătoare sînt și în cooperativele agricole Vetrișoaia, Rin- ceni și altele din consiliul intercoo- peratist Fălciu, unde cele 900 ha cu floarea-soarelui vor fi recoltate pînă duminică seara. Aici, deoarece tulpinile sint groase și verzi incit nu permit un ritm accelerat la recoltatul mecanic, echipe de cooperatori string capitulele manual și alimentează direct combinele, fără a mai face grămezi pe cîmp. Camioanele și remorcile încarcă semințele din buneăre și le transportă direct la baza de recepție. Ca urmare, tot ceea ce se recol

tează în cursul unei zile pînă seara, este pus la adăpost. în acest fel se acționează în cooperativele agricole vasluiene în aceste zile pentru recuperarea restanțelor la recoltarea fiorii-soarelui. (Crăciun Lăluci).
ARAD. în partea de vest a țării, floarea-soarelul nu a beneficiat, în vara ce a trecut, de căldură suficientă. La aceasta s-a adăugat instabilitatea vremii din ultima perioadă, ceea ce a întîrziat simțitor vegetația. Ca urmare, în județul Arad strînge- rea recoltei de pe cele 13 350 hectare a întîrziat. La această dată, tarlalele cu floarea-soarelui prezintă stadii neuniforme de coacere : pe a- ceeași parcelă, unele capitule sint la un pas de scuturare, altele au încă un procent ridicat de umiditate. S-a ajuns la concluzia că, într-o asemenea situație, se impun a fi aplicate măsuri diferențiate, în funcție de condițiile din fiecare unitate, măsuri indicate, de altfel, în detaliu de comandamentul județean pentru agricultură și preluate, in general, cu răspundere de comandamentele comunale. Notăm faptul că aceste măsuri sînt aplicate cu operativitate în marea majoritate a unităților.La cooperativa agricolă din Vinga se recolta ultima porțiune dintr-o tarla de 100 ha cu floarea-soarelui, aparținînd fermei nr. 1. Președintele cooperativei, ing. Francisc Roncov, ne-a relatat : „Am început recoltatul Ia 21 septembrie a.c„ dar am fost nevoiți să întrerupem lucrul timp de

trei zile din cauza ploilor și a umi dității plantelor. De la inceputul a cestei săptămîni însă, am reintrat i ' cules cu toate forțele și, în primul rînd, cu cele 10 combine „Gloria". Echipe de cooperatori vin din urmă și recuperează capitulele căzute, astfel incit să nu se piardă nimic din; recoltă". Aflăm că aici transportu’ recoltei se execută neîntrerupt, trei tractoare prevăzute fiecare vu cîte două remorci, precum și cu trei autocamioane. Printr-o asemenea bună organizare a muncii, pînă pe 27 septembrie a.c. cooperativa agricolă Vinga recoltase mai bine de 200 ha din cele 400 ha cultivate cu floarea- soarelui.La Aradul Nou, Sînleani șl în alte consilii intercooperatiste, la I.A.S. Utviniș, Cermei și Ineu bătălia strîn- sului fiorii-soarelui a fost marcată prin alte inițiative. Acolo unde nu s-a putut lucra cu mașinile, la Indicația comandamentelor locale pentru agricultură s-au constituit echipe care taie capitulele coapte și pe care le scot la capătul tarlalelor pentru a fi treierate, restul capitulelor mai verzi rămînînd să se mai coacă.La recoltarea fiorii-soarelui puteau fi obținute rezultate mai bune dacă peste tot s-ar fi preluat și generalizat experiența unităților fruntașe. Ne referim, în special, la cele din cimpie. în județul Arad a mai rămas de recoltat floarea-soarelui pe circa 10 000 hectare, lucrările fiind mai în- tîrziate în cooperativele agricole din Curtici, Chișineu-Criș, Pecica. Sînta- na, Socodor și Mișca. în unele din aceste unități suprafețele de pe care s-a strîns recolta nu depășesc 30—35 hectare, iar in altele nu s-a recoltat nimic. Aceste cooperative agricole dispun de forță de lucru suficientă, astfel incit, pe lingă mijloacele mecanizate, se poate organiza și culesul manual. Așa cum a indicat comitetul județean de partid, trebuie să se lucreze la recoltarea fiorii-soarelui cu toate forțele. (Constantin Simion).
Așa cum rezultă din datele comunicate de ministerul de resort, o 

mal rămas de strins recolta de floarea-soarelui de pe 20 la sută din 
suprafața cultivată, lucrările fiind mai întîrziate in cooperativele agricole 
din județele Bihor, Satu Mare, Caraș-Severin, Neamț, Bacău, Botoșani, 
Arad, Vaslui, Timiș ș.a. Timpul se strică, iar umezeala ar putea cauza 
degradarea recoltei de floarea-soarelul. De aceea trebuie folosite toate 
mijloacele pentru încheierea recoltatului.Una dintre cele mai aglomerate căi de acces din Capitală a fost și a rămas, așa cum știți și dv„ porțiunea de drum care leagă două mari șosele ale marelui oraș : Șoseaua Mihai Bravu de Șoseaua Ștefan cel Mare, la intersecția cu Calea Moșilor și Colentina. Tocmai de aceea circulația în a- ceastă porțiune a fost oprită, iar statul a investit milioane de lei pentru modernizarea zonei respective in care e circumscris puternicul perimetru comercial. „Oborul", cu magazinele, cu piața de legume, cu halele, cu uzina „Aversa", cu întreprinderea de mecanică fină, cu cea de mase plastice etc.Circulația a fost deviată cu citeva luni în urmă, pe o porțiune din Pantelimon, cuprinsă între bd. Dimitrov și Lizeanu. întru- cît această stradă e deosebit de îngustă,

iar pe ea circulă nu mai puțin de 4 (patru) numere de tramvai — 1, 24, 26 și 27 — și alte citeva numere de autobuze — nu mai e loc și pentfu alte autovehicule.Tocmai de aceea, organele de miliție au interzis — în afara mijloacelor de transport în comun amintite — ^ccesul oricărui alt vehicul pe porțiunea amintită. în acest scop au fost plantate și semne convenționale care atrag atenția că pe strada cu pricina. tractoarele și autoturismele, autobasculantele și autocamioanele nu mai au acces.Totuși, de la un timp încoace, fie ca să scurteze drumul, fie ca să mai dea o raită prin piață, șoferii, ori că sînt cu „portocală" pe parbriz, ori că au state vechi de servicii la volan, dau năvală pe strada Pantelimon.

Iată și urmarea : zilnic, aproape oră de oră, artera respectivă devine impracticabilă. Se formează pe toii bd. Dimitrov și în continuare pe porțiunea amintită din Pantelimon, convoaie de tramvaie, de autobuze, blocate de „motorizate" care n-au nici în clin nici în mînecă cu transportul în comun. Deplasarea pe această porțiune in care au interese cotidiene zeci de mii de oameni a devenit în ultimul timp un act temerar.Desigur, în aceste condiții, ne asociem și noi propunerilor făcute telefonic sau în scris ziarului de către unii dintre cumpărătorii din zona Obor, de oamenii care lucrează la cele trei întreprinderi : organele de specialitate să „filtreze" mai des circulația in perimetrul respectiv.
Gh. GRAURE

Invitație 

pe Valea PrahoveiToamna, Valea Prahovei devine și mai atrăgătoare. De aceea, îndemnul de a petrece citeva zile de vacanță în acest minunat cadru natural dătător de sănătate, de a face drumeții pe munte este tot atit de puternic ca in oricare anotimp al anului. Stațiunile climaterice de aici își așteaptă oaspeții cu aceeași ospitalitate. Celor sosiți în Sinaia, Bușteni sau Breaza le sint asigurate camere confortabile pe oricîte zile doresc, la complexul hotelier „Montana", „Sinaia", „Carai- man“, „Cota 1400“, la „Parc“- Breaza. De asemenea, zeci de vile confortabile, „ascunse" intre falnici brazi, cum ar fi „Ciobănașul", „Rîndunica", „Căprioara", „Camelia", „Cerbul" din Sinaia sau „Vulturul", „Pescăruș", „Dorul meu", „Colții morarului" din Bușteni, asigură o odihnă plăcută.
cinema

• Cianura și... picătura de ploaie: 
SCALA — 9; 11,15: 13,30; 16: 18.15:
20.30. CAPITOL — 9,15: 11.30:
13,45: 16; 18.15; 20,30. GRIVITA - 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• Oamenii rămîn oameni : PALA
TUL SPORTURILOR SI CULTU
RII - 18.
• Star ; PATRIA — 9; 12,30; 16;
19.30, FESTIVAL — 9; 12,30; 16;
19.15.
• Pasiența : EFORIE — 9: 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30.
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.

FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Revanșa : VICTORIA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20,15. 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15, FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15
• Războiul subteran : CINEMA
STUDIO - 15; 17; 19.
• Al treilea jurămint : LUCEA
FĂRUL — 9,15; 12; 16: 19,30, ME
LODIA — 9; 11,45; 14.30: 17,15: 20. 
GLORIA — 8,45; 11,30; 14,15; 17.15: 
20.
• întoarcerea proscrișilor : CEN
TRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16: 18.15: 
20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
DOINA — 9,15; 10,45; 12.15: 13.45; 
FLACARA — 9,30; 11.30: 13.30.

• De partea cealaltă a oglinzii — 
15,30, Albul Bim — ureche neagră
— 18 : DOINA.
• Urgia : FLACARA — 16: 18; 20.
• E atît de aproape fericirea :
TIMPURI NOI — 9; 11,15: 13,30:'
15,45; 18; 20.
• Ghinionistul : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30. MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18!
20.15.
• Aventurile lui Don Juan ; BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18:
20.15.
• Omul pe care nu trebuie să-l 
uităm ; DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Soțul meu î BUCEGI — 9; 12; 
16; 19. MIORIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Curierii diplomatici roșii: LIRA
— 15,30: 18; 20.

• Un pod prea îndepărtat : DRU
MUL SĂRII — 16: 19,15.
• Melodii, melodii : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Avaria ; GIULEȘTI — 9; 11:
13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Reportaj despre fericire : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Mark polițistul la Genova : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Drum fără întoarcere : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.
• Capcana din munți : VOLGA
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.15.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia — 11: 20, Plopii 
de la marginea satului •— 15.30: 
18 : VIITORUL.
• Colonel în rezervă : POPULAR
— 16; 18; 20.

• Căpitan la 15 ani — 9; 11,15;
13,30. Visul roz — 15.45: 18; 20 :
MUNCA.
• Transamerica Express : COS
MOS - 16; 17,45; 20.
• Orchestra ambulantă : TOMIS 
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.15.
• Corsarul din insulă : ARTA — 
9: 11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.
• Umbra păsării în zbor : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• A.R.I.A. (la Ateneul Român) : 
Recital extraordinar de plan SVIA
TOSLAV RICHTER (U.R.S.S.) —

19,30, (la Sala Palatului) : Specta
col susținut de Ansamblul artis
tic național „DJOLIBA" din Re
publica Guineea — 19,30.
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 15. Generoasa fundație — 19.30, 
(sala Atelier) : Zoo — 19.
• Opera Română : Cavallcria rus
ticană, Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19, (sala Gră
dina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
— 19.30.
• Teatrul d« comedie : Opus 
unu... singur — 19,30.

• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Adio Charlie — 19,30.
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19,30, (sala Majestic) : 
Goana — 19,30,
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Po
veste de iubire — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18.30.
• Teatru! „Ion Creangă" : Alice 
In tara minunilor — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Unde zbori, Sperie-clori?
— 17.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)necesar să înțelegem că nu putem fi mulțumiți cu ritmul în care s-au realizat investițiile în acest an. Sînt rămâneri în urmă foarte serioase. Trebuie să punem pe primul plan intrarea în producție a capacităților proiectate pentru acest an. Dacă ne vom împrăștia din nou la un număr mare de obiective, chiar dacă vom realiza planul valoric în întregime, nu vom pune în producție capacitățile și obiectivele principale. Aceasta ar crea probleme deosebit de grele pentru activitatea din 1979. Trebuie să luăm toate măsurile, să folosim toate forțele de care dispu-, nem pentru a asigura realizarea și darea în folosință a tuturor obiectivelor prevăzute în acest an.Este necesar ca ministerele să-șl asume o răspundere mai mare în montarea utilajelor și mașinilor, venind cu forțele lor în ajutorul Ministerului Construcțiilor Industriale — așa cum s-a stabilit astăzi aici. Să facem, totodată, eforturi ca la o serie de mașini să scurtăm durata de montaj. Atrag atenția asupra mașinilor mari. Trebuie lucrat zi și noapte, cu forțele proprii ale întreprinderii, pentru montarea acestora într-o perioadă cit mai scurtă. Ele vor trebui să contribuie încă în trimestrul acesta la realizarea utilajelor și pieselor de care avem nevoie. Așa cum am ho- tărît, pină la sfîrșitul săptămînil viitoare trebuie stabilite și clarificate toate măsurile ce se impun >entru realizarea programului de jvestiții, cu prioritate a progra- .hului de intrare în producție a capacităților stabilite.în ce privește situația materialelor de construcții, doresc să insist asupra necesității ca flecare comitet județean de partid să pună pro- iectanții, inginerii, arhitecții să gândească și să propună soluții de reducere a cheltuielilor materiale, a consumurilor. Trebuie găsite soluții de construcție care să ducă la consumuri mult reduse de ciment, oțel-beton și alte materiale. Așa cum este stabilit, de altfel, trebuie să reducem substanțial ponderea construcțiilor metalice, ele puțind fi folosite numai la obiectivele unde nu se pot înlocui — dar și acolo reducîndu-se dimensiunile la strictul necesar. Se construiește încă greoi, cu consumuri mari. Ministerul Materialelor de Construcții, împreună cu alte organisme, lucrează la o serie de propuneri — care vor fi gata la începutul Iui octombrie — de reducere a consumurilor și introducere a unor noi proiecte. în această privință însă, în fiecare județ se poate face mai mult, atît în ce privește construcțiile industriale, cît și construcțiile de locuințe și social-cul- turale ! Să nu se creadă că această problemă privește numai ministerele de specialitate sau organele de sinteză. Nimeni nu trebuie să spună „așa s-au dat proiectele, așa facem !“ Am întîlnit asemenea fel de a judeca — și consider că el trebuie complet înlăturat.O altă problemă importantă a activității economice este buna aprovizionare tehnico-materială. Pe ansamblu, chiar în primele 6 luni ale acestui an, am avut o creștere mare a stocurilor — de cîteva miliarde — deși toată lumea ridică probleme legate de aprovizionare. Aceasta înseamnă că dispunem de o bază corespunzătoare de aprovizionare ; neîndeplinirea planului fizic la diferite materiale face insă, ca, pină la urmă, să nu putem dispune de materialele de care avem nevoie la un moment dat. în același timp se creează stocuri din alte produse. Pe total, producția se realizează, dar unor sectoare li se creează greutăți. în ce privește materiile prime, acestea se asigură în mod corespunzător ; nu au fost și nu sînt probleme de aprovizionare cu materii prime — cu excepția unor cazuri legate de buna organizare a muncii, de desfășurarea transportului sau de lipsuri în comerțul exterior, în contractarea la timp. Trebuie să asigurăm însă și o bună aprovizionare cu materialele necesare, in conformitate cu planul de producție. O aprovizionare corespunzătoare necesită realizarea tuturor sortimentelor de care avem nevoie în procesul de producție.
(Urmare din pag. I)prezintă : o importanță dominantă pentru sectorul respectiv. Vor trebui, mai ales, avute in vedere, asemenea probleme de stringentă actualitate ale vieții noastre sociale care au fost larg abordate in documentele Conferinței Naționale și ale plenarelor C.C. al P.C.R. din martie și iulie a.c., cum sînt cele privind introducerea noului mecanism economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii în unitățile economice, perfecționarea conducerii și planificării, accentuarea rolului factorilor calitativi in activitatea economică : de asemenea, aprecierile partidului, atit de limpede formulate in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința activului central de partid și de stat, privind tendințele actuale în politica mondială, fenomenele și realitățile noi ce se manifestă in mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Studierea acestor teme va fi de altfel înlesnită de elaborarea unor teze de către secția de propagandă a C.C. al P.C.R. și Editura politică, teze care se vor adăuga ce- lov editate anul trecut.Desigur că întocmirea Judicioasă a programelor nu rezolvă de la sine problema legării învățămîntului de 

în această privință, răspunderea o au în primul rînd ministerele, dar și Ministerul Aprovizionării și C.S.P.-ul trebuie să fie mult mai exigenți. Printr-o mai judicioasă desfășurare a aprovizionării teh- nico-materiale, trei sferturi din problemele ridicate aici ar dispărea de la sine. Multe neajunsuri în procesul de producție, inclusiv în privința calității, ar putea fi evitate. Iată de ce problema aprovizionării tehnico-materiale în sortimentele de care are nevoie economia noastră națională trebuie să constituie una din preocupările permanentă, de zi cu zi, ale tuturor întreprinderilor, ministerelor și organizațiilor de partid.Doresc să atrag, de asemenea, atenția asupra producției pentru export. Avem o rămînere în urmă în acest domeniu. în ultimele săp- tămîni s-a analizat situația pe fiecare minister, cu întreprinderile, și s-au găsit soluții pentru reducerea simțitoare a nerealizărilor la export. Ceea ce doresc acum este să atrag atenția că se impun măsuri ferme de realizare a ceea ce s-a stabilit pentru următoarele trei luni. Sarcinile de producție pentru export hotărîte să fie considerate, totodată, ca minime, și să se facă totul pentru găsirea unor resurse suplimentare. Am mai spus, și vreau să repet, că nu consider justă reducerea importului și exportului. Aceasta pare a fi o soluție, dar nu e o soluție economică justă, pentru că duce la greutăți în desfășurarea producției. Să pornim de la faptul că trebuie să realizăm importul de producție — reducînd, desigur, ceea ce nu este necesar și însușind mai rapid utilajele de care avem nevoie — dar și producția integrală pentru export. Dacă în următoarele trei luni va apărea posibilitatea realizării unei producții suplimentare, pentru care avem contracte de livrări la export — și care necesită importuri de completare recuperabile prin export — să facem totul în această direcție. Insist încă o dată ca, acționînd energic pentru realizarea programului stabilit, să-l socotim minimal.Pină Ia sfîrșitul săptămînil viitoare, toate problemele dezbătute aici să fie clarificate, găsindu-se soluțiile cele mai bune și întocmi n- du-se documente, sub semnătura reprezentanților ministerelor și a primului secretar județean, a conducerilor întreprinderilor și centralelor, astfel încît să nu mai avem apoi nici un fel de discuții.Trebuie să facem totul pentru a realiza cel puțin cantitatea de produse pentru export stabilită aici, menținând importul prevăzut pentru producție. Orice importuri solicitate suplimentar se pot accepta numai în condițiile unor contracte sigure de export.Este, de asemenea, necesar să acordăm o atenție mult mai mare dezvoltării cooperării în producție cu alte țări. Să mergem de la început spre compensare — fie cu produse similare, fie cu alte produse — avînd însă siguranța că pentru ceea ce importăm avem mijloace de plată prevăzute în contract. Cooperarea în producție este o necesitate imperioasă a dezvoltării economiei noastre și de aceea trebuie să asigurăm extinderea ei.Odată cu măsurile pentru realizarea planului pe următoarele trei luni, deci pe al treilea an al cincinalului, trebuie să ne ocupăm de pregătirea planului pentru 1979. S-a discutat acest lucru la plenara din vară, nu vreau să mai revin. Atrag numai atenția asupra faptului că există mari cantități de produse încă necontractate, în tară și la export. Este ndcesar ca în cursul lunii octombrie să clarificăm toate problemele legate de planul pe 1979, atît în ce privește contractarea producției, cît și aprovizionarea tehnico-materială, așa cum a stabilit plenara Comitetului Central. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării, ministerele, Consiliul de Miniștri trebuie să acționeze mult mai hotă- rit pentru aplicarea în întregime a hotăririlor plenarei Comitetului Central. Pină la sfîrșitul lumi octombrie, toate problemele planului pe 1979 trebuie să fie clarificate. Dacă rămîn probleme în suspensie, ele trebuie prezentate pentru a se
I B B B B B Bviață, a sporirii eficienței sale. Ceea ce se impune este ca la fiecare eurs, lecțiile, dezbaterile să țină seama de condițiile concrete locale — diferite de la un județ la altul, de la o întreprindere sau comună la alta, de sarcinile specifice fiecărui colectiv, scoțindu-se în evidență experiența pozitivă, criticîndu-se deficiențele. Mai mult decit atit, va trebui urmărit ce se întreprinde concret, cum se acționează efectiv pentru ca ceea ce se dezbate Ia cursurile de partid să aibă urmări practice, pentru ca ideile, cerințele formulate să fie transpuse in viață, să slujească îndeplinirii in condiții optime a sarcinilor construcției socialiste.Dezvoltarea trăsăturilor politicomorale caracteristice omului nou, asimilarea organică a normelor Codului eticii comuniste, cultivarea combativității față de concepțiile retrograde, față de orice influențe ale ideologiei și moralei burgheze vor trebui să se afle, de asemenea, permanent în atenția propagandiștilor și cursanților. Nu este de conceput ca aceiași oameni care la cursurile de partid proclamă necesitatea înrădăcinării în Întreaga noastră viață socială a normelor eticii și echității socialiste, în practică să manifeste îngăduință față de încălcări ale aces- 

găsi soluții — în nici un caz să nu se intre în anul viitor cu probleme nerezolvate.în ce privește contractele în țară, practic, în cursul lunii viitoare să se încheie toate contractele. Să acționăm, de asemenea, energic pentru definitivarea contractelor în străinătate, atît în țări socialiste, cît și în celelalte țări, aplicînd măsurile pe care le-am discutat în ultima vreme. Ministerul Comerțului Exterior trebuie să-și îndeplinească atribuțiile stabilite ; el nu trebuie să aibă o atitudine de „îndrumător". Acest minister poartă direct răspunderea îndeplinirii în bune condiții a exportului și importului. Desigur, aceasta nu micșorează cu nimic răspunderea ministerelor producătoare ; alături de Ministerul Comerțului Exterior, ele răspund de contractarea și realizarea producției de export. De a- semenea, aceasta nu diminuează răspunderea Comitetului de ’ Stat al Planificării, care trebuie să urmărească, pe ansamblu, modul cum se realizează planul la toți indicatorii și, îndeplinindu-și întocmai misiunea încredințată, să intervină operativ în rezolvarea problemelor.In ce privește problemele agriculturii, așa cum am subliniat și la recenta teleconferință, trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru strîngerea la timp a producției. Tjmpul nu ne permite să așteptăm, să stăm liniștiți. în zonele mai reci porumbul trebuie lăsat însă pe cîmp pînă va ajunge la maturitate, chiar dacă va cădea brumă. De asemenea, legumele, atît timp cît nu există pericol de brumă, trebuie lăsate să se coacă pentru a putea prelungi aprovizionarea populației cu produse proaspete șl pentru a asigura astfel o recoltă mai mare. Trebuie să declanșăm o mobilizare generală pentru strîngerea la timp a recoltei. Atrag atenția că trebuie să folosim în întregime mijloacele mecanizate pentru culegerea porumbului și a celorlalte culturi. Vom urgenta extinderea mecanizării muncilor agricole, înțelegând că atît la porumb, cît și la toate celelalte culturi trebuie să mergem hotărît spre recoltarea integral mecanizată.Este necesar să se acorde, de asemenea, cea mai mare atenție predării produselor la, fondul de stat. In ce privește domeniul animalier, pe lingă măsurile de sporire a efectivelor, despre care s-a discutat — și nu vreau să mă mai opresc la ele — trebuie acționat pentru asigurarea cărnii necesare fondului central în vederea unei bune aprovizionări a populației. La fel se pune problema pentru toate produsele animaliere.S-a discutat despre măsurile impuse de pregătirea recoltei anului viitor. Pe primul plan stau acum însămînțările și trebuie să facem totul pentru ca, pînă cel mai tîrziu la 15 octombrie, acestea să fie terminate. Să asigurăm lucrări de calitate și densitatea corespunzătoare, pentru a pune bazele unei recolte bune de grîu și orz în anul viitor. Condițiile, pînă acum, sînt bune, mult mai bune decit acum un an. Avem deci posibilitatea de a 'asigura o recoltă ridicată în anul viitor și trebuie să facem totul în această direcție.Este necesar să ne ocupăm mult mai serios de pregătirea terenului pentru recolta viitoare. Să se urmărească realizarea arăturilor a- dînci, asigurarea îngrășămintelor, înfăptuirea tuturor măsurilor stabilite. Să asigurăm și sămînța corespunzătoare, pentru a nu ne mai întîlni cu deficiențele apărute în acest an. Desigur, vom mai discuta despre agricultură, de aceea mă refer acum foarte succint la aceste probleme. Să acționăm cu mai multă hotărîre și în pomicultură și viticultură, pentru realizarea programelor stabilite.Privitor la pregătirea planului pe 1979 și 1980, atît în industrie, cît și in agricultură, trebuie să facem totul în vederea realizării programelor ce fac parte integrantă din planul cincinal.Este necesar să dăm mai multă atenție problemelor transportului. S-au discutat aici unele aspecte ; consider că. față de mijloacele pe care le avem, nu se justifică în nici un fel greutățile pe care le 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtor norme sau să dea ei înșiși dovadă de atitudini înapoiate față de muncă sau față de îndatoririle sociale. Adevăratul criteriu de apreciere a calității și eficienței invățămîntu- lui politico-ideologic îl reprezintă tocmai măsura în care el deter
Învățămîntul politico-ideologic
mină schimbări în mentalitatea și comportarea oamenilor, contribuie la modelarea lor ca oameni înaintați, cu o înaltă conștiință și o morală superioară, hotăriți să-și consacre întreaga energie și pricepere înfăptuirii politicii partidului.Sporirea eficienței învățămîntului presupune, firește, și perfecționări în metodica desfășurării lui, în sensul de a se promova mai larg dezbaterile, formele active, participative. în anul trecut, nu puține au fost cursurile (mai ales la sate) care și-au bazat activitatea mai ales pe audierea de

mai întimplnăm astăzi în transporturi. Să folosim mai judicios toate mijloacele de transport, să asigurăm buna lor funcționare ! Desigur, principala răspundere revine în acest sens Ministerului Transporturilor, care are încă multe de făcut, în primul rînd în ce privește optimizarea , și evitarea transporturilor inutile. î’utem reduce transportul a milioane de tone de materiale de construcții, produse agricole și alte produse printr-o bună organizare și raionare a transporturilor. Avem mijloace auto atit la Ministerul Transporturilor, cît și la alte ministere ; ele trebuie folosite mai bine, complet, pentru a asigura satisfacerea în mod corespunzător a necesităților economiei.Am lăsat la urmă problema realizării planului de locuințe. Trebuie să spun că în aproape toate județele există serioase rămîneri în urmă. In toate județele există o cerere mare de locuințe. De aceea, consider că trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea pentru mobilizarea forțelor de care dispunem în vederea înfăptuirii programului de locuințe, lăsînd la o parte alte obiective social-cul turale — in afară de școli și cămine — care mai pot fi aminate. Să luăm toate măsurile pentru pregătirea temeinică a realizării programului de construcții de locuințe pentru anul viitor, care trebuie să se desfășoare în condiții mult mai bune decit in acest an-Să acordăm, de asemenea, mai multă atenție măsurilor pentru buna aprovizionare a populației in perioada de toamnă și iarnă. Producțiile pe care le avem, chiar dacă nu sint la nivelul planificat, asigură satisfacerea cerințelor de consum. Vom trimite în curînd județelor planul de aprovizionare: garanția îndeplinirii sale este predarea tuturor produselor la fondul de stat. Insist încă o dată asupra acestui lucru și cer să se ia toate măsurile pentru păstrarea corespunzătoare a produselor, pentru buna desfășurare a aprovizionării populației în cursul iernii. Există toate condițiile ca să nu se ivească nici un fel de greutăți în această privință.în vederea asigurării unei bune 
expuneri. Chiar și unele universități politice și de conducere au avut ca principală formă de activitate expunerile. Or, experiența a arătat că oricît de interesante ar fi expunerile, acestea nu pot contribui în aceeași măsură .la dezvoltarea gindirii politice 

a cursanților, a capacității lor de analiză și interpretare ca dezbaterile. A-i ajuta pe propagandiști să-și însușească arta de a conduce dezbateri care să-i antreneze pe toți cursanții la un schimb viu de păreri — iată un obiectiv care trebuie tot atît de stăruitor urmărit în instruirea acestora, ca și ridicarea nivelului lor de pregătire politico-ideologică.în lumina exigențelor puse de conducerea partidului în fața învățămîntului, menirea propagandiștilor trebuie înțeleasă de altfel intr-un mod mai complex, neputindu-se reduce doar la a expune o lecție, a conduce 

activități — atît în industrie, cît și în agricultură, în transporturi, în celelalte domenii economice — trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru aplicarea măsurilor stabilite de plenara din martie cu privire la autoconducere și auto- gestiune. După cum se știe, începând cu 1 ianuarie 1979 vom trece pretutindeni la producția netă, aplicînd în viață hotărîrile plenarei în toate domeniile. Rog să se acorde toată atenția stabilirii măsurilor necesare în acest scop, sporind răspunderea întreprinderilor, centralelor, ministerelor, a fiecărei unități economico-sociale în desfășurarea activității de producție, asigurînd maximum de rezultate, cea mai înaltă eficiență.Este necesar să se acorde mai multă atenție activității consiliilor oamenilor muncii, care au, în această privință, răspunderi sporite față de trecut. Să li se acorde tot sprijinul necesar pentru a-și putea îndeplini cît mai bine atribuțiile importante ce le revin ; să se apeleze tot mai mult la participarea maselor de oameni ai muncii atît în adoptarea deciziilor, cît și în exercitarea controlului înfăptuirii în viață a măsurilor stabilite de partid.Toate acestea impun, de asemenea, creșterea răspunderii organizațiilor de partid din toate unitățile, a activului de partid, a comitetelor județene de partid. Problemele discutate astăzi reflectă pînă la urmă activitatea organizațiilor de partid, a comitetelor orășenești și județene de partid — atît in ceea ce este bun. cit și în ceea ce este negativ în economia noastră. Nu mă refer în mod special la părțile bune din activitatea organizațiilor de partid, pentru că tot ceea ce s-a realizat în dezvoltarea noastră este și rezultatul nemijlocit al muncii comuniștilor, al organelor și organizațiilor de partid, în același timp, și deficientele și neajunsurile reflectă lipsuri ale organizațiilor de partid, ale comuniștilor, ale comitetelor noastre o- rășenești și județene. Desigur, a- cestea oglindesc și lipsurile din activitatea ministerelor, a Consiliului de Miniștri, a organelor executive ale Comitetului Central, a aparatului Comitetului Central. Iată de ce este necesar să acționăm cu mai 
o dezbatere. Oricît de interesantă ar fi lecția, oricît de bine condusă ar fi dezbaterea, nu se va putea vorbi de o muncă cu adevărat rodnică a propagandistului decît în măsura în care el se preocupă și de felul în care cunoștințele predate sînt însușite și 

transpuse in practică de cursanți, intervenind activ atunci cînd constată o discrepanță între teorie și practică, în această viziune, se înțelege că propagandistul nu poate fi doar un om de bibliotecă, un lucrător de birou, ci un militant activ aflat mereu in miezul vieții, în mijlocul oamenilor, bun cunoscător al realităților economico-sociale. Tocmai de aceea, așa cum a subliniat în repetate rîn- duri secretarul general al partidului, se impune atragerea puternică, participarea nemiilociiă a tuturor propagandiștilor la viața de partid, Ia activitatea obștească, ia înfăptuirea poli

multă hotărîre pentru îmbunătățirea activității de partid, pentru întărirea spiritului de răspundere al comuniștilor, al tuturor organelor și organizațiilor noastre de partid, indiferent în ce domenii își desfășoară activitatea. Afirmarea rolului conducător al partidului trebuie să se reflecte în felul în care organizațiile de partid soluționează problemele complexe ale construcției socialiste, ale dezvoltării în ritm înalt a economiei noastre, a întregii societăți.Este evident, aceasta presupune și îmbunătățirea activității consiliilor populare, cărora le revin mari răspunderi, a sindicatelor, a organizațiilor tineretului, a celorlalte organizații obștești. Sub conducerea organizațiilor de partid, acestea trebuie să acționeze mai ferm pentru îndeplinirea, fiecare în domeniul său de activitate, a atribuțiilor și răspunderilor ce le au. Toate aceste organizații sînt părtașe atît la ceea ce se realizează bun, cît și la lipsuri, purtînd răspunderea pentru deficiențele ce apar în întreaga activitate. Ceea ce am discutat pînă acum privește deopotrivă pe comuniști, precum și conducerile organizațiilor de masă; fiecare trebuie să tragă concluziile corespunzătoare și să acționeze pentru a contribui, sub conducerea organizațiilor de partid, la ridicarea pe o treaptă superioară a activității economice și sociale.Este necesar să acordăm mai multă atenție și activității politico- educative. Subliniind importanța ridicării calificării oamenilor muncii, nu trebuie să pierdem din vedere problema ridicării nivelului lor politic și ideologic, a dezvoltării conștiinței socialiste. Acesta este un factor deosebit de important pentru creșterea gradului de răs- ' pundere atît a activului nostru, a cadrelor de partid și de stat, cit și a tuturor oamenilor muncii în realizarea sarcinilor de plan în acest an, cit și în anul viitor și in 1980. Nu am analizat acum problemele activității politico-ideologice. Va avea loc o consfătuire specială cu secretarii cu propaganda. în care problemele acestea vor fi analizate aprofundat, finind seama că și în această privință trebuie să aducem unele îmbunătățiri, perfecționînd întreaga activitate politico-educa- 
ticii generale a partidului. Viața a dovedit că numai luînd parte din plin la întreaga viață a colectivelor în care activează, la viața socială, propagandiștii pot cunoaște pulsul preocupărilor oamenilor muncii, sînt în măsură să dezbată cele mai acute probleme, să urmărească eficiența studiului.Experiența ultimilor ani a validat rolul important al cabinetelor pentru activitatea ideologică și politico-edu- cativă și al punctelor de documentare și informare din unitățile economico- sociale ca autentice laboratoare ale acestei activități, în măsură să-i asigure un bogat material didactic auxiliar, să sporească atractivitatea și accesibilitatea studiului ideologic. Va- lorificînd experiența bună acumulată, atrăgînd în jurul lor un larg activ obștesc, ele vor putea aduce o contribuție tot mai importantă, în noul an de învățămînt, la îmbogățirea conținutului învățămîntului, la realizarea unei documentări cît mai cuprinzătoare asupra problemelor actuale, ca și la perfecționarea metodicii.Odată mai mult se cuvine subliniat acum, la începutul unui nou an de studiu, că problemele învățămîntului politico-ideologic nu sînt de resortul exclusiv al activiștilor care lucrează în domeniul propagandei, cum s-a 

tivă a organelor șt organizațiilor de partid.Pentru înfăptuirea tuturor măsurilor de realizare a planului pe acest an și pe următorii doi ani ai cincinalului, a hotăririlor Congresului al XI-lea, a prevederilor Programului partidpipi,. a hotărârilor Conferinței Naționale trebuie să ' acționăm cu mai multă hotărîre Și fermitate, îmbunătățind activitatea în toate domeniile. Să punem pe primul plan realizarea în cele mai bune condiții a producției, la nivelul calitativ și tehnic stabilit.Dispunem în această privință de tot ce este necesar. Realizările pe care le-am obținut în decursul a doi ani și nouă luni din acest cincinal demonstrează că avem forța materială și tehnică, precum și forța de muncă și de creație necesare pentru îndeplinirea întregului program de dezvoltare a patriei noastre. Depinde numai și numai de felul cum vom lucra. Eu sînt convins că toate organizațiile noastre de partid, comitetele județene, ministerele, comuniștii, cadrele noastre de partid și de stat din toate domeniile vor face totul pentru a lichida cît mai grabnic lipsurile și a asigura desfășurarea în cît mai bune condiții a întregii noastre activități.Reamintesc faptul că Clujul candidează în acest an la Steaua de aur dacă va ocupa tot locul I — și, după cite cunosc, e un candidat foarte serios. In următorii doi ani așteptăm ca și alte județe să se afirme, să nu se mulțumească cu locul II, III, cu mențiuni sau cu nimic. Aș dori ca această întrecere a organizațiilor județene de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, pentru un loc de frunte in activitatea industrială și agricolă, să constituie un îndemn la o mobilizare și mai largă a forțelor pentru desfășurarea în cît mai bune condiții a activității de realizare a planului.Vă urez succes și vă rog să transmiteți comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județele dumneavoastră urarea de victorii tot mai mari în realizarea planului, în munca de înflorire economico- socială continuă a patriei noastre, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. (Aplauze puternice, în
delungate).

întîmplat în trecut nu în puține cazuri. Activitatea politico-ideologică pentru cunoașterea aprofundată a politicii partidului de către toți membrii partidului și oamenii ntuncii constituie o problemă vitală a conducerii de către partid a societății și ca atare trebuie să preocupe întregul partid, activul și cadrele de bază din toate sectoarele și, firește, in primul rind organele conducătoare de sus și pînă jos. Grija nu numai pentru buna organizare, dar și pentru conținutul de idei și eficienta învățămîntului, participarea mai activă a membrilor organelor de partid, a activiștilor la activitatea ideologică, ca propagandiști, sporirea sprijinului acordat învățămîntului politico-ideologic de masă pentru înlăturarea formalismului care se mai manifestă în desfășurarea acestuia — iată comandamente majore pentru organele și organizațiile de partid.Sporirea forței de înrîurire a învă- țămintului de partid se va reflecta în ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii, în mobilizarea tot mai intensă a eforturilor creatoare ale întregului popor pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale partidului.
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II cheamă tot Ion,

Cum evoluează oamenii, cum devin mai 
buni, pe măsura acestui timp ? „Simplu 
- se poate răspunde. Dar să mergem 
pe urmele unui reportaj apărut în

„Scînteia“ acum 20 de ani în echipo condusă ds Ion Mihalcea (în centrul Imaginii) se muncește spornic, se cîștigâ bine, dar cînd e cazul nu se face economie la... criticâFoto : E. Dichiseanu
anul 1957 eram și mi se cășunase de ce pe un ti- vreo 20 și ceva ce se numea Ion

Prin reporter nu știu nat de de ani,Mihalcea. Tinărul ăsta făcuse ucenicie de turnător Ia o uzină din Brăila. Și aceștia ca să scape de el, la terminarea „stagiului" i-au repartizat la uzinele „Semănătoarea" din București. Aici l-am întîlnit. Atunci la „Semănătoarea" avea un maistru care se numea Bucurescu Varlam. Maistrul ăsta mi-a atras atenția asupra lui Mihalcea. M-a intrebat: „Știi proverbul cu brînza bună în burduf de ciine 7“ „îl știu", i-am răspuns eu maistrului Bucurescu. „Băiatul ăsta, Mihalcea ăsta, face ce face și tot prost cade", cade prost 7“ „Are, ți-am spus, un fond tos, bun, dar mereu curcă. A cîștigat bine noi, dar nu știu ce a făcut c-a fugit «din post» și s-a dus să vîndă bilete de film la cinematografele unde juca «Inamicul public nr. 1» și alte filme cu Fernandel. Vindea bilete cu suprapreț. L-am cules și de pe acest drum. A mai lucrat o bu-

„Cum cum sănă- o în- aici la

cată de vreme, apoi s-a «transferat» la un depozit de lemne unde, cu o căruță cu cai a nu știu cărui proprietar, transporta lemne și lua ciubuc... L-am cules și de pe acest drum. A muncit iar bine o bucată de vreme și o dată, cînd s-a organizat o reuniune in cinstea fruntașilor, Mihalcea, care a fost și el invitat, a provocat un scandal de nu s-a văzut om cu persoană". „A pățit ceva atunci 7“ l-am întrebat eu pe maistru. „A pățit și a trebuit să stea de vorbă din nou cu mine și l-am tocat la cap și i-am mai spus ce este bine să facă în viață și ce nu este bine"...în ziua de 12 octombrie 1957 a apărut articolul meu : „Tu ce spui, Ioane?". Această întrebare era pusă lui Ion Mihalcea. Același maistru, într-o pauză, a chemat toți tinerii și a prelucrat cu ei „biografia" lui Mihalcea apărută în „Scîn- teia". Ce-a urmat 7în ziua de 14 mai 1959 l-am întîlnit pe Ion Mihalcea la Teatrul municipal. Era cu soția. Vedeam împreună „Don Carlos". Mi s-a părut cam nu știu cum să-1

întîlnesc pe Ion A doua zi m-am „Semănătoarea" și am aflat că după acești aproape doi ani care au trecut, au intervenit multe evenimente în viața lui Mihalcea. Se făcuse băiat mult mai bun și ceea ce m-a impresionat în acea vreme a fost faptul că maistrul cu care discutasem despre Mihalcea, Bucurescu, precum și alți comuniști cum ar fi Ion Constantin și Mateescu Paraschiv îi dăduseră lui Ion recomandare să intre în partid. Ion Mihalcea devenea atunci membru de partid.Acestea sint amintirile despre Ion Mihalcea. Urmează prezentul.în ziua de 18 septembrie 1978 la ora 8,33 eram la comitetul de partid al „Semănătoarei". Le-am spus cine sînt și spre surprinderea mea unul dintre tovarășii care erau la comitetul de partid m-a întrebat :— Vreți să mai scrieți ceva despre Mihalcea 7Mă dusesem acolo pentru cu totul altceva.— Da. Cum mi-ați ghicit -------- egîndurile 7 Mai halcea 7

Provizoratul
de viață lungă

Povestea lui e simplă : vrea să se întoarcă acasă și nu poate...Cu ani în urmă era un tinăr inginer agronom, originar din Gorj, cu studiile făcute la Craiova și care, la absolvire, a cerut să fie repartizat în Bărăganul despre care auzise atîtea și mai cu seamă că acolo „se face marea agricultură", iar el, ca tinăr a- gronom, asta și voia să facă. Mai era și curiozitatea față de cim- pie a celui născut și trăit la munte. Peste așteptările sale, a fost repartizat' la Pietroiu, acolo unde un om exceptional, comunistul și Eroul Muncii Socialiste Dumitru Dumitru, conducea o mare întreprindere agricolă de stat, cu cele mai bune rezultate. în balta Ialomița!. A fost sirguincios și a învățat repede „secretele" marilor producții.Dar el venise cu gin- dul că nu peste mult timp se va întoarce a- casă, in Gorj. Drept care, cind a crezut de cuviință, a cerut să plece. „Să pleci de la noi 7 Dar de ce ? Ce nu-ți place aici ? Muncești bine, rezultatele sînt și ele bune, oamenii țin la dumneata, meserie ca aici n-ai să faci în altă parte". Adevărul e că nu putea să nege, chiar așa stăteau lucrurile.Și-a mai muncit un

an. Tot foarte bine. Și iar s-a dus cu cererea. „Păi tocmai a- cuma cînd ziceam să te numim șef de fer-' mă ?“. Era tentant. Șef de fermă nu era puțin lucru pentru el. Și-a mai rămas, l-a prins din nou rul de munții lui Gorj. Și-atunci a că dă „lovitura" : s-a însurat cu o gorjean- că. Așa i se va da drumul 1 Dar nu. I s-a dat gorjencei o muncă tot aici, în Bărăgan, iar ei i-a plăcut.Cind iar s-a gindit să plece, n-a putut pentru că tocmai fusese numit într-o altă întreprindere agricolă unde spuneau unii că nu se poate face mare lucru, iar el a vrut să demonstreze că se poa te. Dacă omul vrea Și depune stăruință, se poate. După ce a demonstrat și chestia asta, s-a dus în audiență. „Acuma vreau să plec. S-au înființat în Gorj niște pășuni alpine. Miceați că n-am ce să caut eu. agronom, în munți. Iată, a- cuma am ce să caut". „Fii serios, i s-a răspuns. De unde să te mai pricepi dumneata la pășuni 7 Aici ai devenit mare specialist în porumb. Uite, chiar o să fii numit director la I.A.S. Drumul Subțire. Sint acolo niște probleme cu porumbul, lucrurile tre- puse la punct.

Dar do- din zis

Dumneata ești omul potrivit", nile alpine ale lui au rămas iar undeva departe... Acum, inginerul Ion Egăroiu, proaspătul director al I.A.S. Drumul Subțire din Ialomița, străbate cu îneîntare... drumurile subțiri dintre lanurile de porumb care, prin buna lui organizare, au crescut ca pădurile, inalte și dese, viguroase și rodnice. S-ar putea ca ele să-i evoce pădurile de brazi de la Novaci...— Vreau să mal ră- min aici un spune el. Vreau monstrez ceva !să concurez cu Mitică» (Dumitru Dumitru — n.n.), «profesorul» meu. Vreau să fac porumb mult.— Și pe urmă ?— Pe urmă... iar o să mă duc în audiență, iar o să mi se spunăzolv nu știu ce probleme importante, mie iar o să-mi placă, iar am să mă ambiționez și-o să fac o treabă bună și tot așa...— Și Gorjul 7— Ei, parcă se poate face porumb în munți 7Morala fabulei e a- dincă și simplă : locul omului munca lui dau roade.acesta de vedere, Egăroiu e un om fericit.

tocmai Păsu-Gorju-

timp, să de- Vreau-Nea

că trebuie să re-

e acolo unde și priceperea cele mai bune Din punctul

la teatru, dus la

aici Mi-

Mihai CARANFIL

— Cum să nu. întiia turnătorie.Sint dat în La secțiaprimire secretarului comitetului de partid, tovarășul Florea Albu. în drum spre secție îl întreb :— Ce face Ion Mihalcea 7— E mare.— Mare, ce 7— Șef de brigadă fruntașă. Toți vor să lucreze cu el.Ajungem în secție. Aici aș vrea să-mi dați voie să vă vorbesc despre turnătoria în care lucrează Mihalcea. Atunci cînd l-am cunoscut, atunci în 1957, Ion Mihalcea lucra într-o groapă. Bătea și dezbătea forme într-o groapă. Acum ? Niște carusele, ori benzi rulante, cum vreți să le spuneți, aduc forma de turnare la fiecare operație. La fiecare operație este cite un om. Și fără să stea cocoșat, ori să ofteze, tușească, omul face bule formei.— Mihalcea nu e ne spune cineva.Rămîn bosumflat.— Dar unde e 7— E în schimbulCeasul este 10 și nute. îi zic

ori să ce tre-alei
doi.12 mi- tovarășului

Albu. care mă însoțește :— Și eu ce fac acum, cu cine discut... ?— Cu mine.— Vreau să scriu despre Mihalcea.— Despre Mihalcea o să scrii.— Păi dacă nu e aici 7 Vreau să scriu despre el mai multe. Vreau să știu ce face el cu oamenii. Cîți oameni are în brigadă 7— Cîți 7 17. Dacă vrei să mai știi ceva despre acești oameni, îți spun eu tot.— Vreau să știu cit cîști- gă un om de-al lui Mihalcea pe lună 7— Păi aduc statul de plată pe ultima lună al brigăzii.— Te rog...Și aduce statul de plată al brigăzii lui Ion Mihalcea.— Deci are 17 oameni pe stat. Cit a scos pe luna august Mihalcea 7— 4 743 de lei.Am luat lista în continuare.— Cît a cîștigat Ion zoianu 7— 4 063.— Vasile Manole 7— 3 984.— Bădescu Manole 7

Beniamin Ncagu este elev al unei școli profesionale din Arad și urmează populare de sculptor, de poate opri să «contrate», cu și cu mult mai . ______(Siguranța prezentării, ușor dramatică aparțin respectăm candoarea și o subliniem ca gir suplimentar al celor sesizate in continuare).Tinărul sculptor amator a fost recent in Apuseni : „Am rămas emoționat de operele foarte-foarte prețioase ale confratelui... mai exact, ale prietenei mele Natura, care și-a lăsat și acolo o parte din talent. Cîteodată imi place să mă iau la întrecere cu fantezia ei, să rostogolesc o piatră, să modific poziția unui trunchi căzut. Dar acest joc trebuie s-: aibă limitele lui. Altfel de «modificatori» am văzut insă a fi trecut înaintea mea prin peștera Meziad. în locul stalactitelor, de a căror frumusețe auzisem, nu mi-a fost dat să am in fața ochilor decit cioturi. Restul au trecut, probabil, in intregirea unor «colecții» sau ca obiecte de joacă pentru copiii vizitatorilor precedent!. Stalagmitele și pereții sint înțesați cu toate numele și prenumele posibile. Cei ce n-au avut vopsele și-au scris numele... afu-

și cursurile școlii artă. „Sint un tinăr aceea nimic nu mă iau apărarea unui mult mai in virstă renumit decit minei;, ca și tenta virstei ;

S-au mutat odată cu ceilalți locatari, in blocul din Intrarea Ion Șulea nr. 29. Unul din noile blocuri ale Capitalei, cu apartamente proprietate personală. Cînd se întîlneau pe palier cu vecinul din dreapta, cu vecinul din stingă, cu ceilalți vecini, se salutau. Și-au urat de atîtea ori „La multi ani", și-au zimbit cald omenesc'la aflarea unei bucurii, s-au întristat la vreun necaz al celor din preajmă.Da, locuim fiecare intre pereții de cărămidă ori de beton ai caselor noastre. Dar mii de fire răzbat prin aceste despărțituri. Aceste fire le numim simplu : ale conviețuirii umane. Pentru că ne simțim mereu împreună. Pentru că nu concepem că am putea fi însingurați, izolați de uriașul flux uman. Viața, traiul nostru, aspirațiile noastre nu se pot împlini decît in comunitatea oamenilor de care ne leagă același ideal: munca pentru mai binele țării și al omului acestei țări.Despre Alexandru Novac, locatarul de la apartamentul nr. 43, se știa, de pildă, că este electrician la Grozăvești ; soția sa, Emilia, lucra pe o macara a unei întreprinderi bucureștene. Lucrurile acestea, vecinul din dreapta, vecinul din stingă, ceilalți oameni din bloc, le-au aflat în chip firesc. Pentru că viața cinstită a fiecăruia e trăită la lumina zilei. Fără ocolișuri și tăinuiri. Drept și cinstit. Numai moluscă se apără în cochilia ei de privirile din afară. Numai cei care ascund o rușine, o necinste in suflet se strecoară doar prin ungherele neluminate ale existenței, caută să treacă neobservat!, de teamă să nu se dea în vileag semnul răului care stîrnește (sau ar trebui să stîrneas- că !), totdeauna, replica dezaprobării și indignării...Dacă am fi sunat cu două luni în urmă, să spunem, la ușa amintitului apartament

Bu-

— 3 965.— Costache Vasile 7— 3 668.— Dragomir Constantin 7— 3 414.— Emil— 1 968— Emil cu el, de luna august așa de față de ceilalți ?— A avut nemotivate.— De ce a avut nemotivate 7— Asta nu știu. Dar știu că Mihalcea a prelucrat in grupa sindicală acest caz.— Cine cunoaște mai bine 7— Bineînțeles că halcea.— Unde-1 găsesc 7 .Era 11,45 spre 46 i eram in Militari. Pe Desișului nr. 97 B. Mihalcea se bărbierea. Cind am intrat în curte nu m-a recunoscut. Toți ai casei se uitau la mine cam mirați. Le-am spus pină la urmă cine sint.— Nevastă, a zis Mihalcea, adu cafelele, tablele și un șpriț.Am început o partidă de table, am gustat din cafea, din șpriț și la un 6—1 Mihalcea m-a intrebat :

Voluntaru 7 lei.Voluntaru... ce e ce a cîștigat in puțin

DIALOG CUmind pereții cu lămpile de carbid. Doar punctele mai înalte n-au fost incă atinse. Trebuie să ne gindim că aceste opere nu se creează in fiecare an, iar eu aș vrea ca și copiii mei să poată admira minunile naturii. Cred că ar fi fost mai
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cazulMiși eu strada . Ion

— Ce vînt te-aduce din nou pe la mine ?— Am venit să te întreb de ce Mihalcea a cîștigat 4 743 de lei și omul lui brigadă Emil Voluntaru mai 1 968 de lei 7— Atit a muncit, a cîștigat.— Ioane, nu-mi spui convingere. E chiulangiu 7 Lipsește de la serviciu 7...— Voluntaru 7 Este cel mai bun om din echipă. A avut el luna trecută un ghinion, dar luna viitoare sint convins că va lua normal. îmi place acest luntaru.— De ce 7— Are „stofă".— Nu exagerezi 7— Și maistrul meu, Bucurescu. a exagerat cu mine.— Dar el te certa mai rău.Ion Mihalcea are, se treaba, altă metodă, luat o linie Ia table, mi-a luat el două, mai luat eu un „marț" și cind l-am mai întrebat ceva despre Emil Voluntaru, mi-a spus :— Vrei să-nchizi carnetul ăla ?— Cu plăcere.Am închis notițe și am

din nu-atitcu

Vo-

vede l-am apoi i-am

carnetul auzit : de

— Eu am ce am cu băieții ăștia ai mei. Nu vreau să se dea publicității ce am cu ei. Am și am avut necazuri cu ei. Un băiat, unul Stănculeanu, mai de mult n-a mai venit la lucru. I-am scris lui talcă-su o scrisoare cam tare.— Și ?!— A venit taică-su cu el șl l-a prelucrat, mamă, mamă, ce l-a prelucrat ! Se pricepe. Are cinci Luna trecută a scos de director. Mai mare decit primarul din comuna E de pe undeva de lingă Amara.Ascultîndu-1, mă gîndeam la „ștafeta educativă" din colectivul muncitoresc. Cîndva, comunistul Bucu- rescu l-a adus pe drumul muncii și al demnității pe Mihalcea. Acum acesta, la rîndul său... Și-am mai făcut o poartă în casă, l-am bătut pe Ion Mihalcea, după care am vorbit despre oamenii din brigadă și despre unul Șișu. un alt lucrător de-al lui, care, cică, apără-n poartă mai bine decît Necula Răducanu...

copii. leafălor.

Nicută TANAS E

rul Oradei prin folosirea tranzistoa- relor la maximum, iar tovarășul I.C. Man din Cimpulung iși manifestă indignarea fată de aceia care, preocupați să stringă flori de tei, au devastat arborii orașului său.Mai mult, unii dintre corespon-
AZI, DESPRE

bine să vă fi scris In această scrisoare (deoarece este prima mea scrisoare adresată unui ziar) lucruri frumoase. V-aș putea șerie și lucruri frumoase, însă mai important este acum (cred eu) un ajutor cit mai grabnic dat prietenei mele Natura".Chiar dacă este „prima scrisoare", conținutul ei e oportun. O confirmă alte corespondențe sosite pe aceeași temă. Tovarășul Emil Butoi, bunăoară, critică tejntația unor posesori de autoturisme de a transforma lanțul de pajiști de la poalele Postăvarului in locuri de spălare a mașinilor, tovarășul Gheorghe Goldhammer se plinge de poluarea sonoră a locurilor pitorești din ju-

den ți dine, Man celor bruftuluit. a afișat, din proprie inițiativă, o serie de îndemnuri la liniște și curățenie, dar plăcuțele sale au dispărut. Ce-i de făcut 7Odată cu intervenția promptă în astfel de cazuri, e necesară și o activitate educativă „profilactică" privind raporturile omului cu colectivitatea, pină la a se intelege că nu numai tovarășii din grupa sindicală din care faci parte, nu numai colocatarii, nu numai membrii unui grup de excursioniști alcătuiesc colectivul, ci

ni se plîng că au luat atitu- dar fără succes. Tovarășul a încercat să atragă atenția care defrișau teii, dar a fost Tovarășul Goldhammer

totalitatea oame-

nllor care pășesc acum, peste zece sau peste o sută de ani prin locurile pe unde treci și tu. naturii nu inseamnă „mersul in vîrful picioarelor", dar nici impunerea arogantă a „eu“-lui în mediu ori comportarea de o a- semenea manieră incit urmele individului să fie ireversibil înscrise'. De cite ori nu auzim „judecăți" egoiste de tipul : 1) „Ce contează o floare de colț în plus sau în minus 1“ 2) „Dacă-și spală și altul mașina, eu de ce să n-am dreptul ?“ 3) „Nu e duminică, nu e aer liber, pentru ce să nu dau radioul tare ? 1". Munca de educație trebuie dusă cu răbdare și in perspectivă, inclusiv de către iubitorii naturii. Morala făcută unui cunoscut, ori copilului de pe strada ta, îndemnul cu har și aluzia subtilă sint totdeauna binevenite. A sădi in cugetul fraged, cum atit de frumos spune unul dintre cititorii noștri, ideea că „o păpădie sau o furnică este o realizare inegalabilă" poate fi un mod de a acționa mult mai eficient decit admonestarea, corectă dar tardivă, a celui care culege flori dintr-un loc aglomerat.N-am vrea să încheiem fără a preciza că in cazuri de degradare grosolană a naturii, fie că e vorba de peșteri, arbori sau poieni foarte frecventate, organele locale sint chemate să intervină mai decis și mai frecvent, să aplice legea.

Ocrotirea neapărat

în urma publicării anchetei „Se umfla, se umfla ca o gogoașă" (in pagina „Exigențele Co
dului etic" din 12 august 1978) 
am primit următorul răspuns 
semnat de directorul și secreta
rul organizației de partid de 
la întreprinderea de industriali
zare a cărnii din Botoșani :„La apariția articolului, consiliul oamenilor muncii și organizația de partid, comitetele sindicatului și U.T.C. din unitate au organizat o dezbatere cu care prilej a fost prelucrat conținutul acestuia. Cei prezenți au condamnat modul ilicit, necinstit, de agonisire a averii și și-au exprimat indignarea față de asemenea practici folosite de Mamaischi Grigore pentru a-și mări avuția — așa cum se arată in articolul publicat. Precizăm că G. Mamaischi a fost schimbat din funcția de recepționer animale prin decizia nr. 308 din data de 1 august 1978, cind conducerea întreprinderii a fost sesizată de organele de stat că acesta a comis o serie de fapte reprobabile, străine eticii și echității socialiste.Măsura luată dc conducerea unității, ca vinovatul să fie trecut în munca de îngrijitor de a- nimale pină ce organele de stat vor definitiva situația pe cale judiciară, a fost aprobată de cei prezenți, cu mențiunea ca după aceasta să i se desfacă contractul de muncă, intrucit faptele lui pătează cinstea și onoarea întregului colectiv.Considerăm că este și vina conducerii unității, deoarece nu a urmărit în permanență modul cum acest, recepționer iși îndeplinea atribuțiile de serviciu, corectitudinea Iui în relațiile cu producătorii. Cu toate că in nenumărate rinduri, personalul de specialitate a efectuat controlul asupra activității bazei Trușești, sus-numitul „a știut" să acopere neregulile din activitatea sa.Cazul fiind incă în cercetarea organelor de stat, odată cu definitivarea acesteia urmează să se ia și alte măsuri disciplinare im- potriva celor care au dat dovadă de superficialitate în muncă. De asemenea, conducerea întreprinderii analizează în prezent activitatea fiecărui recepționer de teren pentru a se promova în această muncă numai oameni cu simț de răspundere și deplină corectitudine în relațiile cu producătorii.Colectivul nostru mulțumește redacției ziarului „Scînteia" pentru ajutorul acordat prin publicarea acestui articol care constituie un prilej de învățăminte în activitatea noastră de viitor".

numărul 43, poate că amcufi aflat și alte fire ale familiei Novac care se împleteau normal cu viața micii colectivități din Intrarea Ion Șulea nr. 29. în- tr-o zi oarecare, de pildă, vecinul din dreapta ori cel din stingă, sau poate chiar cineva din familia Novac, a constatat că s-au isprăvit chibriturile, ori sarea, și a urmat gestul reflex pe butonul soneriei, solicitudinea, la fel de firească,

căutat să tlmplă 7“ motivează : citește cuvintele acestea dintr-o carte. în rest, nu s-a auzit nimic". Cuvintele erau „citite" cu atita disperare incit afirmația că, la un pas dincolo de zid, s-ar fi jucat teatru, e cel puțin stranie. Alexandru Novac iși pierduse într-atît controlul, incit actul lui nesăbuit de maltratare a soției, sfări- marea frigiderului din bu-

vedeți ce se în- „Nu". Și vecina „Am crezut că cuvintele aduce la or-cu care putemdine pe huliganul din tramvai ori din sala de spectacole. Gestul de intervenție civică pentru sănătatea civică a colectivității din care facem parte, pentru a bara grosolănia ori actul iresponsabil de încălcare a legii, tot ceea ce poate aduce atingerea normelor noastre morale. Acțiunea firească, morală și normală a omului orînduirii noastre, preocupat de puritatea climatului

spunem numai de omenie ! — a surprins și a indignat. Tocmai pentru că ea izbucnește tot mai rar în comportamentul unor semeni de-ai noștri. Tocmai pentru că pildele de vibrantă omertie, de participare firească, la bucuria ori la impasul omului de alături se produc la scară socială în acest timp al marelui respect pentru om. Cultivarea peste măsură a individualismului între cel patru pe
ÎNTRE O VIAȚĂ DE OM

____ ____ _ ____ ______ V

SI O PARTIDA DE TABLE->
Un caz care supune acuzării

anchetă
morale indiferența și egoismul

socială-------------------------zîmbetul de înțelegere în fața măruntelor încurcături ale existenței. Din păcate, inutil am suna acum la a- partamentul cu nr. 43. Nu ne-ar răspunde nimeni. Așa cum nimeni, nici la vecinul din dreapta, nici la cel din stingă, nu ne-a răspuns. Deși — spre deosebire de familia Novac — erau cu toții acasă. Ba, la plecare, am zărit de jos mișcindu-se colțurile perdelelor de unde pîndea privirea indiferentă, teama de fortului...Dar, nu, Mai bine capăt. Să faptele, proba supremă adevărului. Așadar, o zi oarecare din vara aceasta. Nu oarecare insă și pentru blocul de la adresa sus- amintită. Va declara mai a- poi una din vecinele familiei Novac : „Pe la orele 11 și ceva am auzit-o pe soția lui Novac strigînd : „Iubitule, lasă-mi viața". „N-ati

tulburare a con-să nu anticipăm, s-o luăm de la vedem ce spun a

cătăria aflată perete în perete cu bucătăria vecinei, țipetele disperate de ajutor n-aveau cum să nu fie auzite.Martoră nevăzută la drama care se consuma alături, vecina de apartament își liniștește acum conștiința, încredințînd pe alții și pe sine că „n-a știut, n-a auzit, n-a văzut". Poate chiar a și început să creadă că așa au stat lucrurile. Nu i-am fi tulburat această „convingere" dacă indiferența n-ar fi avut un decont ireparabil, datorat u- nei clipe de fatală iresponsabilitate a vecinului de a- partament : o viață de om. O viață de om care, poate, nu se sfîrșea dacă omenia martorului involuntar, ă- flat dincolo de zid, ar fi țișnit din cochilia indiferenței și ar fi bătut in ușa vecinului, ar fi apăsat pe butonul soneriei... Era nevoie doar de un gest. Gestul de intervenție. Gestul

social în care muncește, respiră, trăiește.A învins însă indiferența, inumana și exacerbata grijă pentru confortul vieții personale. De altfel, cînd oamenii legii au căutat să afle cum s-au petrecut lucrurile, să limpezească în amănunt întreaga întîmpla- re, unul dintre vecini — n-are însemnătate dacă cel din stingă ori cel din dreapta ! — a spus-o verde' ; „Pe mine vă rog să nu mă deranjați !“. Ba, mai mult : cînd a fost solicitat ca martor asistent la deschiderea apartamentului in care un semen de-al lor și-a pierdut absurd viața, un alt locatar a replicat că nu are timp pentru așa ceva, deoarece a început o partidă de... table. Altă vecină a rugat politicos să nu fie amestecată în asemenea treburi întrucît suferă cu inima. Drept care a ieșit pe balcon să fumeze o țigară...Lipsa aceasta — hai să-i

rețl ai casei ține de mentalitățile altui timp, iar răbufnirea ici-colo a unei a- semenea „filozofii" de viață indignează și îndeamnă la aspră dezaprobare. Linia de conduită a unor asemenea personaje e soră geamănă cu aceea a Individului care se bulucește, de pildă, la locul unui accident de circulație, dar cînd omul ordinii publice îl solicită să depună mărturie, pentru a ajuta astfel adevărul să iasă la suprafață, își ia tălpășița, murmurînd: „Nu mă bag eu în treburile altora 1" Omul care -nu se bagă- este nu o dată chiar el pieton ori conducător auto și uită că s-ar putea să-1 lovească și pe dînsul necazul. Și atunci 7 Sint inși care „nu se bagă" nici cînd este bruscată o femeie pe stradă. Uită însă că în locul femeii lipsite de apărare poate fi într-o zi mama, ori soția, ori fiica lor. Și atunci 7

Nu-i mai puțin adevărat că atitudinea activă a o- mului preocupat și răspunzător de sănătatea climatului social poate tulbura u- neori liniștea propriei existențe. Cel care nu închide ochii și nu se împacă vă- zind că alături se duce o viață de risipă și dezmăț, că îa locul lui de muncă nimerește peste cîte un individ pus pe căpătuială din avutul obștii, omul de atitudine, combativ față de cei care nu-și fac conștiincios datoria pentru leafa ce o primesc știe că neîmpăca- rea lui cu aceste anacronisme nu-i cituși de puțin comodă. Dar el știe, totodată, că înlăturarea acestor dezarmonii presupune luptă, chiar asumarea unui a- nume risc. Risc pe care nu-1 evită tocmai pentru că pornește de la premisa că acționind astfel, cu toții, in spiritul legilor țării, al normelor eticii și echității socialiste, contribuim direct la edificarea celei mai bune și mai drepte orinduiri....Pînă în urmă cu vreo două luni, viața obișnuită a blocului din Intrarea țon Șulea nr. 29 se alcătuia și din viața familiei Novac. De atunci, existența blocului amintit merge înainte și fără locatarii de la apartamentul cu numărul 43. Merge, între altele, și cu oameni într-atît de pasionați de partida lor de table, îneît nu au mai avut ochi pentru cele ce se întimplă în jur, cu oameni care au abdicat de la elementare reguli de omenie, Intrucit au principiile lor de viată. Principii, ce fel de principii 7 Dacă unii dintre ei s-ar privi mai atent cu o- chii conștiinței treze, ar intelege răspunderea care a- pasă pe umerii lor. Măcar după această aspră lecție a vieții, de s-ar întreba : „Ei, dacă nu țineam atit la tihna noastră, poate că vecina Emilia"...Nu „poate". Sigur.
Iile TANASACHE
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Federale Nigeria
(Urinare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul nigerian ADEUGA ADEKUOYE a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire din partea generalului-locotenent Olusegun Obasanjo, șeful guvernului militar federal, comandant suprem al forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria, iar poporului român bunăstare și prosperitate.în cuvîntarea prezentată de ambasador sint evocate bunele relații care s-au stabilit intre România și Nigeria, evoluția lor pozitivă ca urmare a dialogului la nivel înalt româno- nigerian. „In ultimii ani — se arată în cuvîntare — a avut loc o intensificare puternică a legăturilor care unesc cele două țări și care le-au apropiat tot mai mult. Aceste legături au fost, de asemenea, întărite prin vizita dumneavoastră de neuitat in Nigeria și, mai recent, prin vizita șefului statului meu în frumoasa dumneavoastră țară“.După ce se referă la importanța contactelor și schimburilor la toate nivelurile în intensificarea cooperării româno-nigeriene, în cuvîntare se spune : „înțelegerea strînsă și relațiile cordiale dintre România și Nigeria sînt o urmare logică a idealurilor comune pe care ambele țări le împărtășesc. Cele două țări susțin principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite : respectarea independenței naționale și a egalității suverane a tuturor țărilor, precum și neamestecul în treburile interne ale altor state. Țara mea apreciază sprijinul acordat de dumneavoastră în luptele care au loc în prezent în Africa australă ■> scopul eliminării vestigiilor colo- ismului și discriminării, a apart- iului și brutalității omului față om".n continuare, in cuvîntare se spu- ; : „Țara dumneavoastră, domnule reședințe, joacă un rol important in

viața internațională. Acest rol a fost realizat prin conducerea dumneavoastră personală, care încurajează puternic abordarea, pe baza principiilor independenței, a problemelor internaționale. Poziția importantă cîști- gată de țara dumneavoastră și de excelența voastră în comunitatea națiunilor se bucură de o mare admirație în cadrul guvernului și în rîn- dul poporului din Nigeria. Sînt convins că influența exercitată de această poziție va fi folosită pentru a se asigura o judecată mai sănătoasă în lumea noastră tulburată și pentru a se constitui o punte trainică între țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare".Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresat, la rîndul său, generalului-locotenent Olusegun Obasanjo un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succese tot mai mari în activitatea consacrată propășirii economice și sociale a poporului nigerian prieten.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român este exprimată satisfacția poporului nostru pentru realizările obținute de poporul nigerian pe calea progresului său economico- social. Este subliniată, de asemenea, contribuția Nigeriei la rezolvarea problemelor apărute pe continentul african, la lupta pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și a apartheidului, pentru întărirea independenței statelor africane.în continuare, în cuvîntare se spune : „Acționînd pentru dezvoltarea economico-socială a țării, acordăm, totodată, o mare atenție promovării unor largi relații de prietenie și colaborare cu toate statele, pe baza principiilor deplinei egalități In drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu forța. îmi face plăcere să subliniez că, întemeiate pe

aceste principii — consemnate și in Declarația solemnă comună semnată cu prilejul vizitei în țara noastră a șefului statului nigerian, general-lo- cotenent Olusegun Obasanjo — relațiile de prietenie, cooperare și solidaritate dintre țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare continuă".„România — se arată apoi in cuvîntare — dezvoltă relații prietenești și de colaborare cu statele africane, sprijină lupta popoarelor de pe acest continent pentru apărarea și întărirea independenței lor naționale, pentru înaintarea pe calea progresului economic și social. Ne pronunțăm ferm pentru soluționarea tuturor problemelor africane pe calea tratativelor între țările interesate, de către africanii înșiși, excluzindu-se orice intervenție din afară. Considerăm că trebuie făcut totul pentru întărirea solidarității și unității africane. România sprijină activ lupta pentru lichidarea deplină a colonialismului în Africa — cucerirea independenței Rhodesiei și Namibiei, lichidarea rasismului în Africa de Sud — pentru ca Africa să nu mai fie obiectul nici unei dominații, să devină un continent ale cărui popoare să colaboreze, libere și independente, pe bază de deplină egalitate, cu națiunile de pe toate celelalte continente".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a asigurat pe ambasadorul nigerian de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal in îndeplinirea misiunii sale.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut în mod cordial cu Adeuga Adekuoye, ambasadorul Republicii Federale Nigeria.La solemnitate și la convorbiri au luat parte Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Tovarășului POL POT
Secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist din KampuchiaIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor, al întregului popor român șl al meu personal, vă adresez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, poporului kampuchian prieten calde felicitări și cordiale salutări tovărășești, cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a creării Partidului Comunist din KampuchiaComuniștii, intregul popor român urmăresc cu viu interes activitatea pe care o desfășoară poporul kampuchian, sub conducerea Partidului Comunist din Kampuchia, pentru făurirea vieții sale noi, libere, pentru infăptuirea obiectivelor noii etape istorice de dezvoltare a țării, de reconstrucție și propășire economico-socială, pentru construirea socialismului în patria sa.Convorbirile avute și înțelegerile la care am ajuns în cursul vizitei în Kampuchia Democrată, Tratatul de prietenie și colaborare semnat Împreună, stimate tovarășe Pol Pot, vor știmula și mai mult dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate frățească dintre partidele și țările noastre, in interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.Cu prilejul aniversării partidului, vă urez din toată inima, dumneavoastră, tuturor comuniștilor, întregului popor kampuchian succes deplin in înfăptuirea obiectivelor noii etape istorice pe care o parcurgeți, în reconstrucția țării și edificarea socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc, în numele poporului și Guvernului Republicii Honduras, pentru amabilul mesaj de felicitare adresat cu prilejul sărbătorii naționale.Reînnoiesc Excelenței Voastre expresia considerațiunii mele celei mai înalte.
POLICARPO PAZ GARCIA

Președintele Juntei Militare de Guvernămînt 
a Republicii Honduras

Tovarășa Elena Ceausescu 
a primit pe rectorul Institutului politehnic 

din Londra centrală

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

Excelenței Sale
Domnului SPYROS KYPRIANOU

Președintele Republicii CipruAniversarea Zilei naționale a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul cipriot.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă in folosul ambelor popoare, al înțelegerii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Urniri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Măne-scu. a primit vineri, succesiv, pe Marwan Dudin, ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei,
și pe Delfin R. Garcia, ambasadorul Republicii Fllipine la București, în vizită protocolară de prezentare.întrevederile au decurs într-o atmosferă cordială.

Cu prilejul celei de-a XXIX-a aniversări a proclamării

Republicii Populare Chineze

Recepție
R. P.Cu prilejul celei de-a XXIX-a a- niversări a proclamării Republicii Populare Chineze, ambasadorul acestei țâri la București. Li Tin-ciuan, a oferit vineri o recepție.Au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernu lui, Ion Dincă. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. primarul general al Capitalei, Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Aneta Sporite, vicepreședinte al Marii Adunări Vaționale, Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Neculai Ag.Tehi, Traian Dudaș, Mihail Flo- rescu, Eugen Proca, miniștri, Ion Po- pcâcu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, șefi și adjuncți de șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Mi-

la ambasada 
Chinezenisterului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Consiliului Central al U.G.S.R., Consiliului Național 'al Femeilor, Centrului național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare, ai altor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai vieții cul- tural-artistice. și științifice, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au fost prezenți, de asemenea, membrii delegației Ministerului Finanțelor din R.P. Chineză, condusă de Cian Gin-fu. ministru, alți oaspeți chinezi aflați in țara noastră.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.In timpul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovarășii din conducerea de partid și de stat s-au întreținut cordial cu ambasadorul R.P. Chineze, cu membri ai ambasadei.(Agerpres)

SPECTACOL DE GALĂSub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vineri seara a avut loc la Opera Română din București un spectacol de gală susținut de Ansamblul de cîntece și dansuri „Pekin" din R.P. Chineză, care întreprinde un turneu in țara noastră, in cadrul planului de colaborare culturală.La spectacol au asistat tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Popescu-Puțuri. președintele Asociației de prietenie ro- mâno-clllneze, Constantin Oancea,, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C.. reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații ob-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 1, 
2 și 3 octombrie. în țară : Vremea va 
fi răcoroasă și în general instabilă. în
deosebi în regiunile din nordul tării. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mal 
accentuate în Crișana, Transilvania. 
Maramureș și nordul Moldovei, unde 
temporar va ploua. In celelalte re
giuni, ploile vor fi locale. La munte 
precipitațiile vor fi și sub formă de la- 
poviță și ninsoare. Vîntul va sufla mo
derat, cu intensificări locale, de scurtă, 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade, mai 
ridicate în sudul țării. în București : 
Vreme răcoroasă, mai ales seara și di
mineața. Cerul va fi schimbător. Ploi 
sub formă de averse. Vînt slab, pînă 
la moderat. Temperatura ușor variabi
lă. Dimineața ceață slabă.

ștești, personalități ale vieții noastre culturale, un numeros public.Erau prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București, alți șefi de misiuni diplomatice a- ereditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Ansamblul „Pekin", colectiv tînăr, alcătuit din absolvenți ai școlilor de artă și din artiști distinși în cadrul mișcării de amatori, a oferit un bogat program de cîntece și dansuri care au evocat, cu mare forță expresivă, aspecte din lupta poporului chinez pentru libertate, pentru făurirea unei vieți prospere și fericite, punînd, totodată, în valoâre tradițiile milenare ale culturii și artei acestei țări. In semn de profundă prietenie față de poporul nostru, solii artei din R.P. Chineză au inclus în repertoriul lor și cunoscute melodii populare românești.Spectacolul — o reușită manifestare artistică — s-a bucurat de mult succes. Varietatea și bogăția programului prezentat, măiestria interpretativă a artiștilor chinezi au fost răsplătite cu îndelungi aplauze, în final membrilor ansamblului fiindu-le oferite flori.în continuarea turneului, artiștii chinezi vor mai da spectacole la Slobozia, Tg. Mureș, Cluj-Napoca, Baia Mare, Satu Mare, Sibiu. (Agerpres)

Cronica zileiVineri a sosit în Capitală Mohamed Osman Elawad, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Sudan în Republica Socialistă România.
★La Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc, vineri după- amiază, o manifestare culturală consacrată Zilei naționale a Republicii Cipru. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.
★Vineri la amiază, Academia Republicii Socialiste România, Ministerul Educației și Invățămîntului și Societatea de științe filologice au organizat in Capitală o ședință festivă de sărbătorire a academicianului Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii vîrstei de 90 de ani.Ședința a fost deschisă de acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, care, in numele prezidiului Academiei, a adus un cald omagiu academicianului Iorgu Iordan pentru îndelungata și bogata sa activitate științifică și didactică.Au luat apoi cuvîntul Suzana Gâdea, ministrul educației și învă- țămintului, acad. Alexandru Graur, prof. dr. docent Boris Cazacu, membru corespondent al Academiei, prof. dr. docent Gheorghe Ivănes- cu, membru corespondent al A- cademiei, prof. dr. docent Paul Miclău, dr. Mariuș Sala și acad. Ion Coteanu. care au relevat meritele științifice deosebite ale academicianului Iorgu Iordan, aportul său la dezvoltarea școlii de romanistică în tara noastră, la afirmarea filologiei românești in lume.In incheierc, a luat cuvintul acad. Iorgu Iordan, care a mulțumit pentru caldele aprecieri exprimate Ia adresa sa in cadrul ședinței. Vorbitorul a relevat apoi condițiile deosebite de care se bupură astăzi oamenii de știință din țară noastră, posibilitățile ce le-au fost create in vederea desfășurării unei rodnice activități in slujba promovării culturii și științei românești.
★Vineri s-a încheiat la Brașov schimbul de experiență in probleme privind educarea comunistă, prin muncă, a tinerei generații și promovarea progresului tehnico-științific, desfășurat în cadrul întilnirii prietenești dintre reprezentanți ai tineretului din România și ai tineretului din R.D. Germană.
* 1Sub egida Organizației internaționale de radiodifuziune și televiziune — O.I.R.T., vineri seara a avut loc, în studioul din str. Nuferilor, un concert festiv susținut de Orchestra simfonică a Radioteleviziunii române. După cum se știe, aceste concerte anuale sint prezentate, pe rînd, de fiecare țară membră a O.I.R.T., fiind preluate și difuzate de celelalte posturi de radio și televiziune afiliate la respectiva organizație. Anul acesta. gazda manifestării este Bucu- reștiul.
★în perioada 27—29 septembrie s-au desfășurat în Capitală, la Muzeul Arhivelor Statului, lucrările reuniunii Comitetului internațional de sigilografic, cu participarea unor specialiști din Anglia, Belgia, Franța, R. F. Germania, Olanda și din țara noastră.(Agerpres)

Vineri, 29 septembrie, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, director general al Institutului central de chimie, a primit pe profesorul Colin Adamson, rectorul Institutului politehnic din Londra centrală, cu soția, Marjory Janet Adamson.La primire a participat tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Rectorul Institutului politehnic din Londra centrală — veche și renumită instituție de învățămint britanic, care a conferit tovarășei Elena Ceaușescu, în timpul vizitei in Marea Britanie, titlul de „Profesor Honoris Causa", acordat pentru prima dată unei personalități științifice din străinătate, expresie a înaltei aprecieri ca om de știință pe plan internațional — a arătat că îi face o deosebită plăcere să se reintîlnească cu tovarășa Elena Ceaușescu și a mulțumit pentru posibilitatea oferită de a vizita din nou România, de a cunoaște direct o serie de realizări în domeniul dezvoltării Invățămîntului și științei românești. Totodată, oaspetele a transmis tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial din partea membrilor consiliului profesoral al institutului.In cadrul întrevederii, desfășurată

într-o ambianță cordială, prietenească, s-a procedat la un schimb de păreri privind organizarea învățămîn- tului, cercetării științifice și tehnologice în România și Marea Britanie. în acest context s-au subliniat cu satisfacție bunele relații de colaborare statornicite între politehnica Londrei centrale și instituțiile de învățămint superior din țara noastră, contactele tot mai largi dintre cadrele didactice și oamenii de știință din cele două țări, care se înscriu în cursul ascendent al colaborării romano-britanice în domeniile economic, tehnic, științific, cultural, in alte sectoare de interes reciproc. Totodată, a fost manifestată dorința de a dezvolta in continuare conlucrarea dintre profesorii și oamenii de știință români și britanici, apreciindu-se că aceasta servește progresului științei in cele două țări, întăririi legăturilor de prietenie dintre România și Marea Britanie, cauzei păcii și colaborării internaționale.După întrevedere, rectorul Institutului politehnic din Londra centrală și soția au vizitat expoziția din incinta Institutului central de chimie, care reunește produse reprezentative realizate pe baza tehnologiilor elaborate de specialiștii unităților componente ale institutului.

Ciprul, supranumit atit de sugestiv „Insula Afroditei", vatră de mitologie, oază înfloritoare ocrotită de soarele blind al Mediteranei, a străbătut veacurile mai ales pe furtună. Cucerirea independenței șl proclamarea Ciprului ca stat de sine stătător, la 1 octombrie 1960, au încununat lupta îndelungată a forțelor progresiste, patriotice, pentru libertate, pentru dreptul acestui mult încercat popor de a-și făuri singur destinele. In anii independenței, Ciprul a făcut pași importanți pe calea dezvoltării e- conomice de sine stătătoare, ceea ce și-a găsit materializarea în dezvoltarea unei industrii adaptate cerințelor valorificării superioare a bogățiilor naționale, in fertilizarea unor suprafețe aride și modernizarea întregii agriculturi.Intre România și Cipru s-au statornicit bune relații de prietenie și colaborare, care au cunoscut un curs ascendent. Este o convingere împărtășită, deopotrivă ia București, ca și la Nicosia, că dezvoltarea in continuare a acestor raporturi pe plan politic, economic, cultural corespunde intereselor ambelor noastre popoare, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Din păcate, ca urmare a unor presiuni și ingerințe din afară, Ciprul a întîmpinat și întimpină o serie de mari greutăți pe calea

consolidării independenței, a afirmării sale ca stat unitar, știut fiind că. pe parcursul anilor, la „dosarul cipriot" s-au adăugat noi și noi file, stirnind legitima îngrijorare a tuturor prietenilor acestui popor, a opiniei publice internaționale.Solidaritatea României socialiste cu cauza poporului cipriot își găsește expresia in numeroase declarații ale președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in documente ale partidului și statului nostru. în luările de poziție la Organizația Națiunilor Unite și în alte organisme internaționale. Țara noastră consideră că problema Ciprului trebuie soluționată de către ciprioții înșiși — ciprioții greci și ciprioții turci — prin negocieri directe între cele două comunități, asigurîndu-se independența și suveranitatea statului cipriot. De asemenea. România subliniază imperativul actual al unor noi și sporite eforturi din partea tuturor factorilor implicați. a Organizației Națiunilor Unite in vederea găsirii unei soluții trainice și echitabile, care să asigure condițiile pentru conviețuirea pașnică a celor două comunități, pentru dezvoltarea economico- socială a Ciprului independent, a- ceasta corespunzind intereselor cl- prioților, ale păcii în Balcani și In Europa,
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

BOTSWANA

Excelenței Sale Domnului SERETSE KHAMA
Președintele Republicii BotswanaCu prilejul celei de-a XII-a aniversări a proclamării independenței de stat vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului Botswanei.Exprim convingerea că raporturile prietenești care există intre țările noastre se vor dezvolta în viitor spre binele popoarelor român șl botswanez, al păcii, colaborării internaționale și stabilirii unei noi ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Putere fără glo

rie. Reluarea episodului 5
13.00 Curs de limbă spaniolă t
13.25 Muzică distractivă
14,05 Documentar-artistic : Canolștlt pe 

rîu de munte. Producție a studiou
rilor canadiene

15,00 Stadion. Selecțiuni din competiții
le sportive interne și internațio
nale

16,30 Agenda culturală
17,00 Tragerea de amortizare ADAS
17.15 Clubul tineretului la Băneasa. 

Ediție realizată cu participarea ti
nerilor poeți și interpreți amatori, 
membri ai cluburilor tineretului 
din București

18.15 Septembrie 1978 — cronica eveni
mentelor politice interne și inter
naționale

18,35 Antologiavfllmului pentru copii ?1 
tineret. Apii de aur ai comediei

cu : Harry Langdon, Charles Cha
se. Andy Clyde

19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedla
20.45 Film serial : Om bogat, om sărac. 

Episodul 16
21.35 Intîlnire cu satira sl umorul
22.10 Telejurnal
22.20 Campionatul mondial de volei 

masculin. Turneul final — selec
țiuni Înregistrate de la Roma

23,00 închiderea programului

PROGRAMUL t

20,00 Desene animate : Lampa lui Ala- 
din — episodul I

20.20 Tinerii și muzica lor. Muzică folk 
pe versuri de poeți contemporani. 
Interpretate de grupul ..Lupta cu 
inerția" din Galați

20.40 Meridiane culturale
21.10 Clasici ai muzicii românești • Cl- 

prlan Porumbescu — Balada — 
solist. Ion Voicu • Paul Constan- 
tinescu — Concertul pentru harpă 
șl orchestră — solistă Elena Gan- 
țolea

21.45 Dicționar cinematografic. Musica- 
lul — un gen aparte

23,00 Închiderea programului

Cind la 30 septembrie 1966 fostul protectorat englez Bechuanaland — azi Republica Botswana — pășea pe calea existenței de sine stătătoare, el avea de depășit o grea moștenire, situîndu-se printre cele 25 de țări cele mai puțin dezvoltate economic din lume. Dar in ciuda acestui handicap și mai ales a vecinătății cu regimurile rasiste de la Pretoria și Salisbury, tînărul stat african a reușit să se desprindă din chingile dominației economice străine.O pondere importantă în veniturile țării deține agricultura și în special creșterea vitelor. Apreciat la un milion de capete înainte de eliberare, șeptelul numără în prezent aproximativ 2,5 milioane bovine. In ultimii ani această sursă de venituri este suplimentată prin punerea în valoare și exploatarea zăcămintelor de diamante. nichel

și cupru, descoperite in subsolul țării. Prin demersuri perseverente, guvernul a reușit să impună societăților străine care participă la ex^tbatărea resurselor ’’minerale sporirea cotei sale de participare de la 50 la sută la aproximativ 65—70 la sută în unele cazuri.Solidar cu lupta popoarelor africane pentru consolidarea independenței și afirmarea lor de sine stătătoare, poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul Botswanel pe calea dezvoltării economice și sociale. Raporturile de prietenie stabilite între Republica Socialistă România și Republica Botswana se dezvoltă in interesul celor două popoare, al lichidării definitive a colonialismului și rasismului, al cauzei păcii și progresului în lume.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

In etapa a doua a cupelor europene
• F. C. ARGEȘ - F. C. VALENCIA
• POLITEHNICA TIMIȘOARA - HONVED BUDAPESTA

BOX: Cei „11" 
pentru BalcaniadăIn zilele de 2, 3 și 4 octombrie se vor desfășura la Atena reuniunile campionatelor balcanice de box. La această ediție, țara noastră va fi reprezentată de o echipă completă, alcătuită din următorii 11 pugiliști : Al. Turei (48 kg), Radu Daniel (51 kg), Teodor Dinu (54 kg), Nicolae Neagu (57 kg), Haralambie Sultan (60 kg). Hajnal Carol (63,5 kg), Alexandru Gurglu (67 kg), Ion Miron (71 kg). Sandu Tirilă (75 kg), llie Captați (81 kg) și Valentin Vrinceanu (peste 81 kg).
În cîteva rînduri• Meciurile disputate aseară la Patinoarul artificial „23 August",, din Capitală în cadrul „Cupei României" la hochei pe gheață s-au încheiat cu următoarele rezultate : Steaua — U- nirea Sf. Gheorghe 7—1 ; Dinamo — Sportul studențesc-A.S.E. 15—2 : H.C. Miercurea Ciuc — Dunărea Galați 5—3.• La Baguio (Filipine) a fost continuată cea de-a 27-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi.Korcinoi a cedat partida fără să mai reia jocul, astfel că scorul meciului a devenit acum 5—2 în favoarea lui Karpov.

Vineri la amiază a avut loc la Ztirich tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din cel de-al doilea tur al cupelor europene la fotbal (18 octombrie turul și 1 noiembrie returul). In „Cupa U.E.F.A.", F.C. Argeș Pitești va întîlni formația spaniolă F.C. Valencia, în rîndurile căreia activează insă și jucători internaționali din afara Spaniei — de pildă, Mario Kempes (Argentina) și Reiner Bonhof (R.F. Germania) ; iar Politehnica Timișoara va juca în compania echipei Honved Budapesta, lider al clasamentului maghiar după cinci etape, cu zece puncte. Iată programul partidelor din „Cupa U.E.F.A." : Benfica Li- sabona-Borussia Moenchengladbach ; Everton-Dukla Praga : Ajax Amsterdam-Lausanne ; Sporting Braga-West Bromwich Albion ; Torpedo Moscova- V.F.B. Stuttgart ; Strasbourg-Hibernian ; Sporting Gijon-Steaua Roșie Belgrad ; Hertha-Dinamo Tbilisi ; Hajduk Split-Arsenal ; Levski Sofia- A.C. Milan ; Carl Zeiss Jena-M.S.V. Duisburg ; Kuopio Palloseura-Esj- berg; Westmanaeyjais (Islanda)-Slask Wroclaw ; Manchester City-Standard Liege.„Cupa cupelor". Cel mai interesant meci : Anderlecht-F.C. Barcelona. Iată și celelalte partide : In- ternazionale Milano-Bodo Glimt

(Norvegia) ; Aberdeen (Scoția)-Fortuna Dusseldorf ; Beveren (Belgia)- Rijeka (Iugoslavia) ; F.C. Magde- burg-Ferencvaros Budapesta ; Banik Ostrava (Cehoslovacia)-Shamrock Rovers (Irlanda) ; Ipswich Town-S.W. Innsbruck ; Servette Geneva-Nancy.„Cupa campionilor europeni". Cap de afiș în turul al doilea : Glasgow Rangers-P.S.V. Eindhoven. Celelalte meciuri : A.E.K. Atena-Nottingham Forest ; Dinamo Kiev-Malmoe ; Lokomotiv Sofia-F.C. Koln ; Real Ma- drid-Grasshoppers Ztirich ; Bohemians Dublin (Irlanda)-Dynamo Dresda ; Zbrojovka Brno-Wisla Cracovia ; Austria Viena-Lillestroem (Norvegia).Duminică se vor desfășura meciurile celei de-a Vil-a etape a campionatului categoriei A la fotbal. In Capitală, cele două partide programate se vor disputa pe stadioane diferite : Dinamo — Corvinul Hunedoara (stadion Dinamo) și Steaua — C. S. Tîrgoviște (stadion Steaua). Jocurile din țară : F.C. Baia Mare — A.S.A. ; S.C. Bacău — Universitatea Craiova ; U.T.A. — Jiul ; Chimia Rm. Vilcea — Sportul studențesc ; Politehnica Iași — Olimpia ; Politehnica Timișoara — Gloria ; F.C. Bihor — F.C. Argeș. Intîlnirile vor începe la ora 15.

lupte: La Craiova, 
întrecerile balcanice 

de tineretCRAIOVA 29 (Agerpres). — In sala sporturilor din Craiova au început vineri întrecerile, campionatelor balcanice de lupte greco-romane și lupta libere, la care participă selecționate de tineret din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România. In concursul de lupte greco-romane evoluează și campionul mondial, tînărul constănțean Ion Draica, apariția sa fiind salutată cu aplauze de spectatorii prezenți în tribune. Draica și-a făcut un debut victorios, întrecind prin tuș pe campionul Greciei, Tha- nofoycos, in limitele categoriei 82 kg. La aceeași categorie, Barakov (Bulgaria) a cîștigat la puncte întîlnirea cu Demirnon (Turcia). La categoria 62 kg, Ștefan Negrișan a cîștigat meciul cu Hristo Ignatov (Bulgaria). în cadrul categoriei 68 kg. Mihai Luță l-a întrecut înainte de limită pe Branko Dukici (Iugoslavia).Iată și primele rezultate la lupte libere : categ. 48 kg : Viorel Vișan învinge prin tuș pe Dimcevski (Iugoslavia) ; categ. 68 kg : Tache Dră- guș întrece pe Gouneios (Grecia) ; categ. 62 kg : Sterev (Bulgaria) învinge prin tuș pe Radu Emanuel ; categ. 100 kg : Vasile Curelaru învinge prin tuș pe Obradovici (Iugoslavia).

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 29 SEPTEMBRIE 1978Extragerea I : 86 78 89 4 84 90 64 2 85 Extragerea a II-a : 87 11 49 47 62 14 52 37 63FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 131 347 Iei. din care 410 554 lei, REPORT LA CATEGORIA L

• DESPRE REZER
VELE MONDIALE DE 
PETROL. Un studiu asupra rezervelor mondiale de „aur negru" a fost realizat în S.U.A. de „Rand Corporation". In studiu se apreciază că este complet nerealistă pronosticarea unei dublări sau triplări a disponibilităților de petrol. întru- cît zăcămintele cunoscute au fost deja exploatate în mod considerabil, iar ritmul de descoperire a unor noi zăcăminte de o importanță comparabilă s-a redus mult. Dacă se menține consumul actual, lumea va mai dispune de rezerve petroliere o perioadă de Încă 60—90 de ani, „in condițiile asigurării unei treceri armonioase către

noi surse de energie" — menționează raportul.
• YVES COUSTEAU

DENUNȚĂ. Cunoscutul cercetător și director al muzeului oceanografie din Monaco. Yves Cousteau, aflat la Curitiba în Brazilia pentru a asista la un congres de ecologie, a denunțat exploatarea irațională a resurselor mării. Datorită vinătoareisălbatice la care au fost supuse pînă în prezent — a arătat Cousteau — balenele au dispărut in proporție de 40 la sută. El a anunțat că intenționează să Intervină la O.N.U. pentru elaborarea unei politici oceanice mondiale întărite prin acorduri internaționale.

• „AEROBUS"-UL 
ÎN ZBOR EXPERIMEN
TAL. Cu trei luni înainte de termen a avut loc zborul experimental al „aerobus“-ului sovietic „11-86". „Aerobus“-ul a planat deasupra Moscovei și s-a îndreptat apoi spre Mine- ralnîe Vodî — o localitate situată la nordul munților Caucaz. Noul avion va avea o rază de acțiune de 4 600 de kilometri, o viteză de 950 de kilometri pe oră și va putea transporta 350 de pasageri.

• SERVICIU POȘTAL 
INEDIT. Poșta indiană utili- zează, ca pretutindeni în lume, transportul feroviar, auto, naval

DE PRETUTINDENIsau prin avion. In plus, ea a introdus recent un nou mijloc de transport — cămila, ^ceste veritabile „corăbii ale pustiului" vor servi nouă sate aflate în zona deșertică, greu accesibilă, a districtului Bikaner, situat la 400 km sud-vest de New Delhi.
• CAMION RIDICAT 

CA FULGUL. La Dresda a fost conceput un pod elevator care, in mai puțin de un minut, suspendă la înălțimea dorită, în vederea reparațiilor, camioane cu o greutate pînă la 12 tone. Instalația hidraulică este transportabilă și ușor de întreținut.

• NAȘTERE DUBLĂ.O tinără din Marea Britanie, pe nume Pamela Parkins, a dat naștere la doi copii, care nu sînt considerați însă gemeni. Copiii s-au născut la un interval de două luni unul de altul. Primul născut, David, cintărea la naștere 1 830 de grame, iar cel de-al doilea — 1 258 de grame. Cei doi sugari au fost plasați imediat sub îngrijire medicală, starea sănătății lor fiind în prezent excelentă. O asemenea naștere dublă, la un interval de două luni, este considerată de cercurile medicale ca fiind un fenomen extrem de rar.
• EXPERIENȚĂ ON

COLOGICĂ. Institutul de cercetări asupra cancerului din

S.U.A. a anunțat că va testa asupra pacienților aflați într-un stadiu avansat de cancer o substanță chimică, denumită „Laetrile", în jurul căreia specialiștii polemizează de 15 ani. Experiențele făcute pînă acum pe animale nu s-au soldat cu efecte pozitive, dar peste 700 000 de americani au folosit medicamentul respectiv, fabricat în Mexic. Institutul a studiat cazurile a 22 de bolnavi de cancer care s-au tratat cu „Laetrile", constatînd că la 6 dintre ei starea sănătății s-a îmbunătățit.
• CONCURENTELE 

DELFINILOR. Colaboratorii secției gruzine a Institutului so

vietic de cercetări științifice în domeniul oceanografiei fac interesante experiențe cu focile care se dovedesc a fi elevi tot atit de capabili ca și confrații lor. delfinii. Au trecut aproape doi ani de cind au fost aduse cu avioanele cîteva foci cenușii, puii de focă fiind clasați în del- finariul din Batumi, unde urmează o „școală" specială. Ele memorează cu rapiditate și pentru mult timp comenzile, se antrenează cu vădită plăcere. Este concludent faptul că focile au avut nevoie de numai două lecții pentru a-și însuși fiecare din comenzi. Astfel, la comanda o- mului ele bat din înotătoare, se îndreaptă în direcția cerută, aduc diverse obiecte, sau ies docile la mal.
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Lucrările sesiunii Adunării Generale a O. N. U. SE IMPUN MĂSURI EFICIENTE IN VEDEREA INSTAURĂRII In vederea desemnării viitorului premier al Portugaliei

Dezarmarea, eliminarea decalajelor 
și eradicarea definitivă a colonialismului 
- obiective majore ale luptei popoarelor

UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE
Opinii exprimate la sesiunea anuală a F.M.I. și B.I.R.D.

NAȚIUNILE UNITE 29 — De la trimisul special : Necesitatea dezar
mării, și in primul rind a dezarmării nucleare, lichidarea subdezvoltării și 
făurirea noii ordini economice internaționale, eradicarea ultimelor rămă
șițe ale colonialismului, rasismului și politicii de apartheid au fost princi
palele teme care și-au găsit oglindirea in majoritatea intervențiilor din 
cadrul dezbaterilor de politică generală de joi de la O.N.U.„Lumea — a spus Theophile Oben- ga, ministrul de externe și al cooperării din R. P. Congo — se află intr-o situație destul de gravă. Vechea ordine a lucrurilor trebuie să lase loc noii ordini, în scopul cooperării fructuoase, al întăririi păcii și securității internaționale. Cum poate să vorbească cineva de apărarea drepturilor omului, a continuat vorbitorul, cind sînt protejați fasciștii din Africa de Sud, sînt înarmați și finanțați mercenari, sînt ațițate conflictele regionale, se caută asigurarea de privilegii și debușee, se încurajează jefuirea resurselor omenirii ?“.Paavo Vayrynen, ministrul de externe al Finlandei, a subliniat interesul țării sale, ca și al tuturor popoarelor, pentru adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare.După ce a relevat că in etapa actuală sarcina fundamentală este apărarea păcii și securității internaționale, ministrul afacerilor externe al R.P. Polone, Emil Wojtaszek, a subliniat importanța pe care o au înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, eliminarea obstacolelor existente în calea destinderii și cooperării în Europa. „Cea mai importantă contribuție pe care Europa o poate aduce la îmbunătățirea securității jn lume este aceea ca ea însăși să se transforme într-o regiune a destinderii trainice și a unei ample cooperări pașnice" — a spus ministrul de externe al Poloniei. „în etapa actuală, a opinat vorbitorul, există condiții ca problema educării opiniei publice în spiritul păcii să fie examinată de către sesiunea in curs a Adunării Generale. în acest sens, delegația poloneză a prezentat un proiect de declarație care cheamă la adoptarea de măsuri pentru scoaterea din programele de învă- țămînt și alte mijloace de informare în masă a temelor care propagă ura de rasă, șovinismul, intoleranta, nedreptatea,. cultul forței și războiului, pornind de la premisa că relațiile internaționale nu trebuie înveninate de campaniile propagandistice desfășurate de o țară împotriva alteia".Ministrul de externe al Austriei, Willibald Pahr, a evidențiat necesitatea unor măsuri autentice de dezar

mare, pentru continuarea șl lărgirea procesului destinderii. Pe de altă parte, vorbitorul a menționat propunerea Austriei privitoare la stabilirea unui mecanism care să promoveze un masiv transfer de resurse spre țările în curs de dezvoltare.„Țara mea — a spus ministrul de externe al statului Peru, Jose de la Puente Rabdill — sprijină lupta mișcărilor de eliberare pentru lichidarea vestigiilor colonialismului, neocolo- nialismului și discriminării rasiale. De asemenea, sprijină întru totul stabilirea unei noi ordini economice internaționale".Subliniind importanta adoptării de măsuri practice în vederea trecerii la înfăptuirea dezarmării, ministrul de externe al Irlandei, Michael O’Kennedy, a spus : „Cursa înarmărilor, în loc să asigure securitatea, creează o și mai mare insecuritate pentru toți". Totodată, el a declarat că puterile nucleare trebuie să dea garanții clare că nu vor folosi armele nucleare împotriva țărilor nepo- sesoare de asemenea arme si nici nu le vor amenința cu folosirea lor.Pornind de la constatarea că „negocierile în direcția restructurării fundamentale a relațiilor economice au produs doar rezultate minore", ministrul de externe al Indoneziei, Mochtar Kusumaatmadja, a relevat că a venit timpul să se treacă la acțiuni hotărîte pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale, în acest sens, un rol hotărît trebuie să revină O.N.U. — a spus el.Ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Ayala Lasso, a declarat că țara sa crede în principiile egalității statelor și neamestecului in treburile interne și, ca atare, respinge folosirea forței sau amenințarea cu folosirea forței în relațiile internaționale sau ocuparea de teritorii prin forță.Carlos Correia Gago, ministrul de externe al Portugaliei, a arătat că țara sa se pronunță pentru înfăptuirea dezarmării generale și complete, subliniind că sesiunea specială a O.N.U. consacrată acestei probleme a creat un cadru de negocieri. După părerea sa, în prezent sînt necesare eforturi susținute pentru realizarea unor acorduri cuprinzătoare, pentru

Treizeci de mii de persoane au participat recent la o manifestație desfășurată pe străzile Londrei împotriva discriminării rasiale

a se trece la dezarmare și, în primul rind, la dezarmare nucleară.Ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Huan Hua, a apreciat că, în perioada care a trecut de la sesiunea anterioară, in situația internațională „au intervenit noi evoluții și schimbări". Paralel cu tendințele pozitive, reprezentate în principal de lupta viguroasă a popoarelor pentru apărarea independenței naționale, pentru salvgardarea păcii și securității, a arătat vorbitorul, in viața internațională se manifestă unele fenomene negative, între care politica imperialistă și colonialistă bazată pe forță, stările conflictuale din diferite zone ale lumii. menținerea vechii ordini economice mondiale. Vorbitorul a reafirmat sprijinul țării sale față de lupta pentru libertate și independență a popoarelor din diferite regiuni ale lumii, precum și față de poziția R.P.D. Coreene privind reunificarea independentă și pașnică a Coreei. Apreciind că. în prezent, „lupta pentru o dezarmare autentică a devenit o problemă dintre cele mai arzătoare" și că „cea mai eficientă cale de eliminare a pericolului unui război nuclear o constituie interzicerea completă și distrugerea totală a armelor nucleare", ministrul de externe chinez a subliniat importanța pe care o acordă țara sa creării unui nou mecanism de negocieri în problemele dezarmării, așa cum a stabilit sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.
Tntîlniri ale ministrului 
de externe al RomânieiContinuîndu-și contactele prilejuite de actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al României, Ștefan Andrei, s-a întilnit și a avut convorbiri cu ministrul de externe al Italiei, Arnaldo Forlani, ministrul de externe al Turciei, Gundiiz Okcun, ministrul de externe al Iranului, Amir Khosrow Afshar Ghassemlou, ministrul de externe al Sri Lanka, A. C. S. Hameed, ministrul de externe al Togo, Anani Kuma Akapo-Ahianyo, și ministrul de externe al statului Sierra Leone, Abdulay Conteh.în cadrul convorbirilor au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și țările respective. Totodată, s-a procedat la un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale. in primul rînd a acelora aflate în atenția O.N.U.La întîlniri a participat Teodor Marinescu. ambasador, reprezentantul permanent al României la O.N.U.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — La Washington au luat sfirșit lucrările celei de-a XXXIII-a reuniuni a- nuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).La reuniune au luat parte miniștri de finanțe, guvernatori ai băncilor naționale sau băncilor specializate din cele peste 130 de țări membre, reprezentanți ai principalelor organisme economice și financiare internaționale. Țara noastră a fost reprezentată de Paul Niculescu, viceprim- ministru, ministrul finanțelor, guvernatorul pentru România al F.M.I. și B.I.R.D. Au participat, de asemenea, guvernatorul Băncii Naționale, Va- sile Răuță, și președintele Băncii de Investiții, Gheorghe Popescu.Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat probleme importante legate de actuala situație economică și financiară mondială, precum și recomandările F.M.I. pentru statele membre privind modalitățile de cooperare cu această instituție financiară internațională.Dezbaterile au scos In relief opțiunea majorității covîrșitoare a statelor membre pentru adoptarea unor măsuri hotărîte in vederea lichidării subdezvoltării, a decalajelor economice, restructurării radicale a vieții internaționale, prin edificarea unei noi ordini economice și politice

mondiale. A fost subliniată necesitatea de a se adopta măsuri eficiente și imediate care să asigure stimularea creșterii economice în țările în curs de dezvoltare, accesul neîngrădit ai tuturor țărilor la știința și tehnologia modernă, la materiile prime și sursele de energie, stabilirea unei corelații juste între prețurile produselor industriale și cele ale materiilor prime.Paralel cu aprecierile pozitive privind activitățile desfășurate de F.M.I. și B.I.R.D., un mare număr de state, între care și România, au relevat necesitatea ca aceste două organisme internaționale să joace un rol mai activ în reglementarea echitabilă a actualelor probleme monetar- valutare.
întrevedere a miniștrilor 
de finanțe ai României 

și S.U.A.Cu prilejul participării la lucrările adunării anuale a F.M.I. și B.I.R.D., tovarășul Paul Niculescu,, viceprim- mlnistru, ministrul finanțelor, a avut o întrevedere cu Michael Blumenthal, ministrul finanțelor al S.U.A. în timpul întîlnirii au fost abordate aspecte ale dezvoltării raporturilor e- conomice și în domeniul finanțelor între România și S.U.A.
împotriva practicilor comerciale protecționisteBERNA 29 (Agerpres). — La Zurich s-a deschis Congresul anual al Internaționalei liberale. Participă peste 200 de delegați reprezentînd partide liberale din țările membre ale C.E.E., Canada, Spania, India, Israel, țările scandinave și Elveția.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de primul ministru luxemburghez Gaston Thorn, care s-a pronunțat, între altele, pentru soluționarea pe

cale pașnică a conflictelor dintre state.Congresul Internaționalei liberale a fost precedat de un seminar care a elaborat un amplu raport asupra situației economiei mondiale, document ce condamnă practicile protecționiste, care reprezintă un serios obstacol în calea extinderii schimburilor comerciale internaționale.

agențiile de presă

Socialiștii propun un acord 
între președintele tării și partidele 

reprezentate în parlamentLISABONA 29 (Agerpres). — Partidul Socialist Portughez a propus realizarea unui acord intre partidele reprezentate in Adunarea Republicii și președintele țării cu privire la desemnarea viitorului șef al guvernului. Un comunicat al secretariatului național al partidului socialist apreciază că o asemenea formulă ar fi „cea mai potrivită" pentru a se ajunge la formarea unui guvern beneficiind de o bază parlamentară de natură să , permită soluționarea crizei guverna- I mentale fără dizolvarea parlamentului. Comunicatul precizează că un asemenea acord nu urmărește să a- fecteze puterile constituționale ale președintelui țării și arată că socialiștii propun ca partidele reprezentate în parlament să poată, eventual, participa la elaborarea programului guvernamental, la cererea viitorului

premier. De asemenea, P.S.P. se declară gata „să facă totul pentru a asigura în Adunarea Republicii condițiile necesare stabilității guvernului pină la finele actualei legislaturi (1980)“.
★într-o declarație dată publicității la Lisabona. Partidul Comunist Portughez consideră că guvernul Nobre da Costa și-a depășit competențele de „cabinet de gestiune", adoptind decizii de fond prejudiciabile economiei naționale. P.C. Portughez se referă la o decizie a cabinetului da Costa de a pune capăt controlului statului asupra a patru întreprinderi de prelucrare a produselor agricole, precum și la anunțarea, in mod oficial, a restituirii unor latifundii naționalizate proprietarilor expropriați in zona Alentejo.

„Saliut-6"

MOSCOVA 29 (Ager
pres). — La 29 sep
tembrie, laboratorul 
științific orbital sovie
tic „Saliut-6“ a împli
nit un an de activitate 
in spațiul circumte- 
restru. După cum a 
declarat Konstantin 
Feoktistov, cosmonaut
constructor de aparate 
cosmice, din cele 365 
de zile pe orbită „Sa- 
liut-6“ a evoluat pes
te 200 de zile pilotat 
de diferite echipaje. 
Stația a depășit peri

an de activitate
spațiul cosmic

oada de zbor in regim 
automat al oricărui 
laborator spațial.

Desigur, a precizat 
vorbitorul, durata de 
activitate a stației or
bitale științifice de 
tipul „Saliut" este de
terminată de cantita
tea de combustibil ini
țial, de sistemele de 
asigurare a vieții la 
bordul ei, de durata, de 
funcționare a baterii
lor solare și a apara
turii de bord. Dar a-

cest consum, de resur
se, după cum se știe, 
a fost recuperat, dato
rită celor două sisteme 
de cuplare cu care este 
dotată stația „Saliut- 6", care au permis a- 
provizionarea ei cu 
combustibil prin inter
mediul navelor de
transport „Progres". 
Pină acum, la „Sa'iut- 6“ au fost cuplate 9 
nave cosmice, incluși"' 
cele trei nave c 
transport.
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Necesitatea intensificârii eforturilor pentru lărgirea și diversificarea coo
perării în domeniul aplicațiilor pașnice ale energiei atomice, acordindu-se 
prioritate transferului de materiale și tehnologii nucleare către țările în curs 
de dezvoltare, s-a impus ca un laitmotiv al dezbaterilor celei de-a XXII-a 
sesiuni a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.), încheiată recent la Viena. Pornind de la dreptul inalienabil 
al tuturor statelor, indiferent de mărime sau potențial economic, de a uti
liza energia nucleară în scopuri pașnice, marea majoritate a participanților 
din cele peste 80 de țări membre s-au pronunțat pentru asigurarea abcesu
lui liber, neîngrădit al tuturor țărilor la binefacerile atomului. De asemenea, 
una dintre concluziile fundamentale ale sesiunii a fost aceea că perspecti
vele luptei popoarelor sub deviza „atomul în slujba păcii" depind, în mod 
hotăritor, de eforturile pe plan internațional pentru oprirea cursei înarmă
rilor, eliminarea armelor nucleare și a altor arme de nimicire în masă, de 
înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară.Este o realitate a zilelor noastre, pusă puternic in evidență in cadrul dezbaterilor sesiunii A.I.E.A., că, jfe măsură ce mersul omenirii spre progres se accelerează, pe măsură ce edificiul industriei moderne se înalță și se extinde, crește și „foamea de energie" a Terrel. în prima jumătate a secolului nostru, consumul de energie al lumii a sporit de trei ori, iar în ultimele decenii asistăm la o adevărată „explozie" a producției de energie. Astfel, consumul total mondial — măsurat in unități de energie echivalente unei tone de petrol — a crescut de la 2,3 miliarde în 1955 la 4.9 miliarde in 1970 și peste 6 miliarde in prezent, urmînd să atingă 11.3 miliarde in 1985 și 18 miliarde pină in anul 2000. în țările puternic industrializate, consumul de energie s-a dublat aproape la fiecare 10 ani.în condițiile unui asemenea ritm al consumului, dat fiind că zăcămintele de combustibili din subsolul planetei noastre sint limitate, experții avertizează asupra riscului epuizării resurselor tradiționale de energie ale Terrei in viitorii 50—150 de ani. De aici și „febra" pentru descoperirea și valorificarea unor noi forme de energie. în antiteză cu unele viziuni apocaliptice, referitoare la eventualitatea unui „deces planetar" din lipsă de energie, cei mai mulți energeti- cieni privesc cu optimism viitorul. în acest sens, ei au creat un proverb : „Combustibilii trec, „focul" nuclear rămîne...". Se speră că acest „al doilea dar al lui Prometeu" va rezolva pe termen lung problema penuriei de energie. „Potrivit părerii unanime — se precizează intr-un raport al directorului general al A.I.E.A. — atomul este singura sursă de energie care, la stadiul actual al tehnicii și finind seama de necesitățile economice, poate înlocui combustibilii fosili, ale căror resurse se epuizează progresiv".într-adevăr, se conturează o nouă eră — era nucleară — care deschide,

Plenara C.C. al P.C. FrancezPARIS 29 (Agerpres). — La Paris s-au încheiat lucrările plenarei C.fc. al P.C. Francez, care a examinat și aprobat raportul cu privire la situația economică și socială din țară, la lupta comuniștilor împotriva șomajului și a inegalității sociale, la integrarea vest-europeană și lărgirea Pieței comune.La încheierea lucrărilor. Georges Marchais, secretar general al P.C.F., a apreciat că „criza pe care o cunoaște astăzi Franța, împreună cu toate țările capitaliste, este profundă, îndelungată și generalizată". El s-a pronunțat în favoarea restabilirii unei alianțe largi, trainice a forțelor populare din Franța în lupta pentru transformări sociale.

întrevedere sovieto-ame- 
ricnnâ. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut la New York o nouă întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, în cadrul căreia, informează agenția T.A.S.S., s-a continuat examinarea problemelor privind limitarea înarmărilor strategice ofensive. De asemenea, au fost abordate probleme ale încetării totale a experiențelor cu arme nucleare, precum și alte chestiuni referitoare la limitarea I înarmărilor.

Apel ol P.C. din India. Se- cretarul general al Consiliului Național al P.C. din India, Rajeshwara Rao, a adresat forțelor democratice ' din țară apelul de a acționa Împotriva Încercărilor unor cercuri reacționare locale de a semăna discordie între diferitele comunități religioase. El a cerut guvernului central să a- dopte măsuri eficiente pentru a pune capăt acțiunilor elementelor extremiste.
Pentru transformarea 0- 

ceanuhii Indian într-o zonă 
a păcii. Pre5edintele Madagascarului, Didier Ratsiraka, aflat în vizită în Franța, a declarat că în țara sa au avut loc transformări economice și sociale pro

funde, care urmăresc să pună bazele unei noi orinduiri și să consolideze independența politică și economică. Madagascarul, a arătat el, promovează o politică de largă conlucrare internațională șl se pronunță pentru transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii și colaborării.
ROMA. — In cadrul manifes

tărilor consacrate celei de-a 60-a 
aniversări a formării statului na
țional unitar român, in editura 
italiană „Mondo Operaio“ a 
apărut lucrarea prof. dr. Fran
cesco Guida intitulată „Roma
nța 1917—1922 : aspirații națio
nale și conflicte sociale", inclusă 
intr-o culegere a unui simpozion 
internațional care a avut loc la 
Perugia pe tema : „Revoluție și 
reacțiune in Europa 1917'—1924“. 
Cunoscutul istoric italian pune 
în lumină lupta pentru înfăp
tuirea statului național unitar, 
rolul maselor populare, contri
buția mișcării muncitorești, sub
liniind semnificația creării, in 
1921, a Partidului Comunist 
Român.

Sesiune extraordinară a 
parlamentului egiptean.Pre- ședintele Egiptului, Anwar El Sadat,

a convocat pentru luni dimineața o retlniune extraordinară a Adunării Poporului, la care vor asista și membrii Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe — informează cotidianul „Al Ahram". Șeful statului egiptean va rosti o cuvintare asupra principalelor prevederi ale acordurilor de la Camp David și programului de acțiune națională pentru viitoarea etapă.
Viitoarea conferință a ță

rilor nealiniate se va ,ine înce- pînd din 2 octombrie, la New York, paralel cu actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. — a anunțat purtătorul de cuvint al Secretariatului pentru afaceri externe al Ja- mahiriei Libiene.
Reuniunea Biroului In

ternaționalei Socialiste - agenda căreia au fost înscrise probleme referitoare la evoluția situației din Orientul Mijlociu, raporturile Europei occidentale cu restul lumii, activitatea companiilor transnaționale, precum și la pregătirea viitorului congres al organizației — și-a Încheiat lucrările, la Paris. Biroul a aprobat, totodată, cererea de aderare la Internaționala Socialistă a Partidului Republican al Poporului din Turcia.

Papa loan Paul I a înce
tat din viață în cursul n°pt joi spre vineri — a anunțat un comunicat oficial dat publicității la Vatican. înaltul pontif, în vîrstă de 66 de ani, ales papă la 26 august 1978, a decedat in urma unui infarct cardiac.

Acțiuni teroriste. Do1 mem- bri ai Partidului Comunist Italian, aflați In fața sediului unei organizații de cartier a P.C.I. din Roma, au fost, joi, victimele unui atentat. Unul dintre ei a fost omorît pe loc, iar celălalt grav rănit de doi teroriști care au dispărut de la locul crimei.
Spre renovarea „Pactu

lui de la Moncloa".La Madrid a avut loc o reuniune între reprezentanții guvernului și cei ai organizațiilor sindicale și patronale. Tema reuniunii a constituit-o posibilitatea încheierii unui pact care să si’" ceadă, in 1979, „Pactului de la Moncloa", semnat, în octombrie 1977. la Madrid de partidele politice parlamentare. Acest pact expiră In decembrie.

Importanța energiei electronucleare In contextul politicii energetice mondiale poate fi ilustrată de faptul că fiecare capacitate nucleară de 1000 MW construită în prezent permite economisirea a peste 30 milioane tone petrol. Specialiștii scontează, în acest mod, pe economisirea unei cantități de combustibili fosili echivalente cu jumătate din producția mondială actuală de țiței.Atomul folosit in scopuri pașnice are efecte binefăcătoare in propulsarea progresului in cele mai diverse sectoare ale vieții economice și sociale. El se afirmă pe scară tot mai largă ca o puternică sursă de energie in stare

...... 'JFără ajutorul atomului, omul n-ar fi reușit niciodată să declanșeze actualul „asalt al cunoașterii" în spațiul extraterestru sau în lumea adincurilor submarine. Aplicațiile pașnice ale atomului au propulsat tehnica spre „vîrsta sa de aur", cind „formula" lansată odinioară de un spirit celebru își găsește cu adevărat împlinirea : „Ceea ce este dificil se poate realiza deîndată, iar imposibilul nu cere decît nițel mai mult timp...". Practic, în ultima jumătate de secol, nici o ramură a științei și tehnicii nu a trezit atîtea speranțe ca industria aplicațiilor nucleare in scopuri pașnice.încă de la trecerea la folosirea

centrale electronucleare de aceeași putere dezvăluie faptul că, în primul caz, se produce o cantitate de poluanți atmosferici de 600—850 de ori mai mare. în realitate, adevărata primejdie o reprezintă canalizarea energiei șl forței extraordinare a atomului în scopuri militare. Este limpede că așa-zisul „echilibru nuclear", urmărit prin iraționala cursă a producerii de noi arme atomice tot mai perfecționate, nu va putea asigura niciodată securitatea nici unui popor, ci, dimpotrivă, creează pericolul unor distrugeri materiale și umane incalculabile, amenință însăși viața pe planeta noastră.Pornindu-se de la perspectivele de

ATOMUL-
să servească progresului 

și bunăstării tuturor popoarelor
• „Al doilea dar al lui Prometeu“ • Pe „șantierele” utilizării în scopuri productive a energiei 
nucleare ® între prejudecăți și pericolele reale generate de competiția înarmărilor atomice ® 

Porți deschise pentru accesul tuturor statelor la binefacerile atomului pașnic

încă de pe acum, orizonturi largi înfloririi viitoare a civilizației umane. Marșul atomului pentru pace a început, în ritm impetuos, odată cu deceniul în curs. în momentul de față, în întreaga lume se află in exploatare 206 centrale nucleare amplasate în 19 state, cu o putere totală de aproximativ 100 000 MW, reprezen- tind aproape 6 la sută din capacitățile mondiale de producere a electricității. De asemenea, se află pe șantier sau in fază de proiect o capacitate de circa 200 000 MW, astfel incit, potrivit estimărilor A.I.E.A., sectorul nuclear va reprezenta, pe plan mondial, in anul 2000, circa 20 la sută din puterea electrică instalată.Dacă în urmă cu numai două decenii un reactor nuclear era incă apreciat ca „un joc de laborator", la ora actuală pe glob numărul reactoarelor atomice de diverse modele se apropie de 400, pentru ca să ajungă la 2 000 pină la sfirșitul secolului.

să pună în mișcare industria, să lumineze și să încălzească locuințele, să propulseze navele, să apere sănătatea și viața oamenilor. în tot mai multe domenii, energia atomică devine o forță de neinlocuit, de-a dreptul miraculoasă, capabilă să rezolve probleme tehnice și științifice considerate pină ieri insolubile. Atomii radioactivi aduc servicii tot mai mari economiei. Aparatura și echipamentele industriale bazate pe folosirea acestor atomi au devenit un important factor de progres tehnic. De la funcțiile acestora de măsurare și control, sfera lor de utilizare s-a extins pină la producția de regeneratoare pentru fabricarea oțelului, fără a fi nevoie de cocs, sau la crearea unor industrii și ramuri noi, cum ar fi chimia radiațiilor și electrochimia, ca să nu mai vorbim de un șir de aplicații ale energiei nucleare în agricultură, hidrologie, medicină ș.a.m.d.

atomului în scopuri pașnice s-a vorbit insistent despre riscurile de accidente în funcționarea diverselor instalații nucleare. O anchetă efectuată de experții A.I.E.A. arată insă că la centralele electronucleare existente pe intregul glob. însumind laolaltă 1 200 de ani de funcționare, nu s-a înregistrat nici măcar un singur accident. De asemenea, specialiștii susțin că probabilitatea unui accident nuclear la o sută de reactoare in exploatare este de unul intr-un milion de ani !Nici teza „pericolului ecologic" nu are temeiuri obiective, ultimele cercetări dezvăluind faptul că centralele atomice oferă, in mod paradoxal, un grad de puritate și securitate a mediului înconjurător mai ridicat decît toate celelalte tehnologii de obținere a electricității. De pildă, un studiu comparativ asupra efectelor ecologice ale unei centrale electrice de 1000 MW pe bază de (Cărbune și ale unei

dezvoltare pe care le oferă aplicațiile pașnice ale atomului și de la necesitățile urgente ale țărilor angajate in efortul de depășire a stării de înapoiere, pentru propășirea lor economică și socială, in cadrul recentei sesiuni a A.I.E.A. s-a subliniat cu tărie imperativul asigurării accesului neîngrădit al acestor state la utilizarea pașnică a forței atomului, promovării unei largi și eficiente cooperări internaționale in acest domeniu.Tabloul lumii de azi dezvăluie persistența unor flagrante disparități in dezvoltarea economică. inclusiv pe planul utilizării pașnice a energiei nucleare. Referindu-se la această situație, directorul general al A.I.E.A. arăta în cursul sesiunii de la Viena : „Desigur, toată lumea dorește să profite de toate binefacerile pe care energia nucleară le pune la indemina omului, dar unii apreciază că este inutil să se mai progreseze

In această direcție. Ei nu se prea gindesc că va trebui să se asigure hrană și apă unei populații care va atinge, probabil, 6 miliarde de oameni la sfirșitul secolului ; luîndu-și dorințele drept realități, acești doctrinari întrevăd o lume în care țările în curs de dezvoltare vor putea să se mulțumească cu mori de vint, iar țările industrializate, cu creșterea zero. Să nu ne înșelăm. Angrenajul industrializării nu poate fi acționat decit cu sursele noi de energie. Energia nucleară a devenit simbolul progresului tehnic".în același sens, relevînd faptul că folosirea energiei atomice în scopuri pașnice reprezintă o cerință esențială a progresului și totodată a instaurării unei noi ordini economice internaționale, la sesiunea A.I.E.A. reprezentanții a numeroase state, inclusiv România, s-au pronunțat pentru crearea cadrului necesar care să permită tuturor statelor să dobin- dească in mod liber tehnologiile, instalațiile și materialele necesare pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare, ținindu-se seama de nevoile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare. Desigur, problema accesului la cuceririle atomului pașnic nu are numai un caracter economico- flnanciar, ci se referă, in același timp, la necesitatea asigurării unui transfer corespunzător de experiență și a pregătirii de cadre în acest domeniu. Aceste aspecte pun și mai puternic în lumină cerința primordială a dezarmării nucleare, a adoptării unor măsuri concrete, eficiente in această direcție, ceea ce ar permite eliberarea unui însemnat potențial material, științific și uman in vederea valorificării sale nu în scopuri distructive, ci pentru folosirea acestei uriașe surse de energie a atomului exclusiv pe tărîmul păcii, în slujba accelerării progresului economico- social și bunăstării tuturor popoarelor. Pe această linie. România a relevat în cadrul dezbaterilor generale faptul că utilizarea pașnică a energiei nucleare trebuie să reprezinte una din componentele de bază ale programelor de dezvoltare ale fiecărei națiuni. Un rol important revine, în același timp, Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, aceasta fiind chemată să acționeze pentru incetarea cursei înarmărilor nucleare, pentru înlăturarea monopolului unor state in producerea și utilizarea energiei atomice și să favorizeze accesul neîngrădit al tuturor popoarelor la „tainele" atomului pașnic, in vederea asigurării progresului mai rapid al tuturor țărilor, înfloririi civilizației întregii omeniri.
Viorel POPESCU

Noul premier al Guineei- 
BÎSSaU. Un comunicat oficial difuzat la Bissau anunță numirea fn fruntea guvernului Republicii Gui- neea-Bissau a lui Joao Bernardo Vieira, care succede lui Francisco Mendes, decedat în urma unui accident rutier, la 7 iulie. Noul prim- ministru își va menține funcțiile de președinte al Adunării Naționale Populare și de comisar pentru , apărare.

Stratagema lui Vorster. Fostul premier sud-african, John. Vorster, a fost ales vineri președinte al R.S.A. Deși postul de președir p în R.S.A. este onorific, observata .'11 politici consideră că Vorster, cate timp de peste 12 ani a condus pontica rasistă a regimului sud-african, va continua să aibă o influență asupra guvernului condus de Pieter Botha, care, de altfel, a fost mîna dreaptă a fostului premier.
Populația Alganistanulul este de 15 103 000 locuitori, anunță ziarul „Kabul Times". 12.14 la sută din totalul populației trăiește în localități urbane. 76.28 la sută in localități rurale, iar restul duce o viață nomadă.

Singeroasele represiuni dezlănțuite de regimul dictatorial din Nicaragua Împotriva mișcării populare de rezistență s-au soldat cu mii de victime. Fotografia de mai sus înfățișează o elocventă secvență a dramei pe care o trăiește in prezent populația nicaraguaiană : o femeie care a reușit să-și salveze copilul, pierzind restul familiei șl locuința
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