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Ședința 
Executiv

In ziua de 11 octombrie 1978 a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
dezbătut Raportul privind îndeplinirea 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială pe primele nouă luni 
ale acestui an.

Dînd o înaltă apreciere realizărilor 
obținute în această perioadă în îndepli
nirea planului, succeselor remarcabile în
registrate în dezvoltarea industriei, agri
culturii, a celorlalte ramuri ale economiei 
noastre naționale, Comitetul Politic Exe
cutiv a adresat oamenilor muncii din toate 
domeniile de activitate calde felicitări 
pentru modul în care înfăptuiesc Progra
mul partidului de ridicare a țării pe noi 
trepte de civilizație și progres. în același 
timp, Comitetul Politic Executiv a scos în 
evidență existența, în perioada analizată, 
a unor neajunsuri și rămîneri în urmă in 
unele sectoare de activitate economică.

Pe baza sarcinilor rezultate din Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din ziua de 28 septembrie și în spiritul 
indicațiilor cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
Politic Executiv a cerut organelor județene 
de partid, conducerilor unităților eco
nomice, ministerelor, celorlalte organe 
centrale să ia toate măsurile și să acțio
neze cu toată fermitatea pentru lichi
darea neajunsurilor și rămînerilor în urmă, 
în vederea îndeplinirii integrale a preve
derilor planului național unic de dezvol
tare economico-socială pe acest an.

în industrie, un accent deosebit se pune 
pe asigurarea condițiilor pentru îndepli
nirea planului producției nete și fizice, 
prin realizarea prevederilor la fiecare 
sortiment și depășirea în continuare a pro
ducției la utilajele de bază care au asigu
rată desfacerea la intern și la export 
sau care contribuie la înlocuirea unor 
importuri, pe folosirea la întreaga capaci
tate a mașinilor și instalațiilor, respec
tarea riguroasă a normelor de exploatare 
și de întreținere a bazei tehnice existente. 
O mai mare atenție va trebui să se acorde 
gospodăririi raționale a metalului și 
îndeplinirii ritmice a planului la acest 
important produs pentru a se asigura 
realizarea cu prioritate a fabricației de 
utilaje necesare dotării noilor capacități 
de producție aflate în construcție, recupe
rării restanțelor la utilajele tehnologice 
necesare obiectivelor de investiții cu ter
mene de punere în funcțiune în acest an 
și în trimestrul I 1979. Comitetul Politic 
Executiv a indicat ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor să ia măsuri energice

dezvoltare

pentru îmbunătățirea calității producției și 
ridicarea nivelului tehnic al produselor 
prin întărirea controlului de calitate pe 
toate fazele fluxului de fabricație. S-a re
levat, de asemenea, necesitatea îmbună
tățirii aprovizionării tehnico-materiaîe a 
tuturor unităților economice, reducerii 
consumurilor specifice de materii prime și 
materiale, introducerii unei ordini și dis
cipline sporite, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, creșterii continue a 
eficienței întregii activități economice.

în ce privește investițiile, Comitetul 
Politic Executiv a indicat organizațiilor de 
construcții să acționeze pentru concen
trarea potențialului de execuție în vederea 
grăbirii executării lucrărilor pentru pu
nerea în funcțiune a capacităților restante 
și scadente.

Comitetul Politic Executiv a indicat Mi
nisterului Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale ca, împreună 
cu ministerele, centralele și întreprinderile 
producătoare, să asigure condiții pentru 
organizarea fabricației și realizarea ritmi
că a producției destinate exportului.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
există toate condițiile pentru îndepli
nirea și depășirea planului pe anul în 
curs, exprimînd convingerea că organele 
de partid și de stat, întregul nostru popor, 
toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, vor acționa cu toată ener
gia, cu înalt spirit de răspundere si abne
gație, pentru realizarea integrală și în 
condiții de eficiență sporită a sarcinilor și 
angajamentelor asumate pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite în programul 
suplimentar, pentru transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale aie partidului.

Comitetul Politic Executiv a discutat apoi 
proiectul Legii privind formarea, planifi
carea, destinația și vărsarea beneficiilor 
unităților economice de stat, elaborat în 
strînsă corelare cu măsurile stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 martie 
1978, referitoare la introducerea prelevă
rii pentru societate a unei părți din va
loarea producției nete, finanțarea și cre
ditarea investițiilor, participarea oameni
lor muncii la beneficii, constituirea fondu
rilor pentru construcții de locuințe și alte 
investiții cu caracter social, precum și pen
tru acțiunile sociale. Pentru a crea cadrul 
juridic de aplicare a măsurilor stabilite în 
domeniul beneficiilor, proiectul de lege 
prevede obligația unităților economice 
socialiste de a-și desfășura în așa fel acti
vitatea incit să-și acopere cheltuielile din 
venituri și să obțină beneficii din care 
să-și asigufe resursele necesare propriei 
dezvoltări și, totodată, să contribuie la 
constituirea fondurilor centralizate ale 
statului. Proiectul de lege include, de

asemenea, modalitățile de formare, pla
nificare, destinație și vărsare a beneficiilor 
în cooperația agricolă, meșteșugărească, 
de consum, precum și în sectprui micilor 
meseriași individuali. Reglementările cu
prinse în proiectul de lege urmează să fie 
puse în aplicare începînd cu activitatea 
economico-financiară din anul 1979.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat proiectul Legii învățămîntului, 
elaborat pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie 1977 și a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general ai partidului, cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea învățămîntului, 
integrarea cu producția și cercetarea ști
ințifică, așezarea sa pe baze noi, revolu
ționare. Prin prevederile sale, proiectul de 
lege reglementează în mod unitar proble
mele referitoare la structura, organizarea 
și conținutul învățămîntului de toate gra
dele în strînsă legătură cu realitățile ac
tuale și de perspectivă ale dezvoltării 
economico-sociale a țării, cu progresele 
științei și culturii, cu cerințele formării și 
perfecționării cadrelor necesare edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre comunism.

Proiectul de lege consacră gratuitatea 
învățămîntului, asigură accesul tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de naționalitate, 
în învățămîntul de toate gradele și garan
tează realizarea învățămîntului obligato
riu de 10 ani. în proiect sînt stabilite răs
punderile și obligațiile ce revin cadrelor 
didactice din întregul învățămînt în pregă
tirea și educarea comunistă, revoluționară 
a noilor generații, în ridicarea nivelului de 
cultură și civilizație al întregului popor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut proiectul Legii metrologiei. 
Proiectul reglementează activitatea de 
metrologie la toate nivelurile economiei 
naționale și stabilește unitățile de măsuri 
legale și sistemul de etalonare în Repu
blica Socialistă România, condițiile de fa
bricare și import a mijloacelor de măsu
rare, obligativitatea menținerii preciziei 
necesare în efectuarea măsurilor prin ve
rificări metrologice ale mijloacelor de 
măsurare.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
aceste proiecte de legi să fie supuse 
dezbaterii și adoptării de către Marea 
Adunare Națională. Proiectul Legii învă
țămîntului va fi supus în prealabil dezba
terii publice.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficiala de prietenie pe care 
a efectuat-o în țara noastră, între 4 și 6 
octombrie, președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rahman.
(Continuare în pag. a III-a)
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Reșița — cetate a siderurgiei românești

Prima mea zi Ia Reșița, cu ani în urmă, se consumase intr-o sală de ședințe. Nici nu ne revenisem bine din toropeala drumului, nu ne obișnuisem cu credința acestor oameni că se poate trăi avînd la ușă cuptoarele de oțel și peste casă funicularul cu minereu, nu apucasem să-i întrebăm cum de acceptă a- ceastă imixtiune în viața lor de fiecare zi a vago- neților, a flăcărilor și fumului, mai ales a fumului. Nu apucasem să băgăm de seamă scrumul topit și așa plăpînde Bîrza.vei și, iată, se străduia să ne convingă despre farmecul timpului ce se scurge încins de atingerea flamei. Senzația era că participăm la un număr de iluzionism, inabil condus.Ce se -mai întimplă la furnale ?— Ne apropiem de îndeplinirea angajamentului anual.în hala iluminată discret e liniște. Furnalul nr. 1 deșarjează. Șuvoiul strălucitor curge leneș, își caută singur drumul spre oala uriașă de Ia piciorul agregatului. în aer dansează steluțe punctiforme. La furnalul nr. 2 se pre- , gătește . evacuarea. Toată atenția e concentrată asupra jgheabului de scurgere. Câțiva oameni vorbesc între ei și bătătoresc drumul de mai tîrziu al fontei. Treptat, vocile se sting, mișcările se precipită, se înnădesc. Opera- ție-ritual.— înseamnă că v-a mers bine în vara asta.— La furnale putem spune că ne-a mers bine.

La aglomerare merge mai greu.Auzisem că la aparatura de încărcare ați avut și necazuri. Cu toate a- cestea. s-a făcut planul, .sînt consemnate și depășirile pe care le știm.— Am tras tare, ăsta-i adevărul.Cine-1 cunoaște pe Eroul Muncii Socialiste

rează. S-au produs scăpări și mersul furnalului nu ne plăcea".Cu toate astea, planul, depășirile...— Ajungem iar la om. Să știi să lucrezi cu el. Vă spun, de la 17 ani am avut lucrători în subordine și îmi dau seama cit de important e să ți-i știi aproape, ca pe copiii mici.
t

decît în apele ale cineva Vocația
performanței
Momente din lupta siderurgiștilor 
reșițeni pentru o calitate nouă în 

activitatea de producție

Petru Sfercocea, cine-l :unoaște bine și ca meseriaș și ca om știe că nu se dă în vînt după vorbe. Zimbește, ca de obicei, :u toată fata. îl căutasem de cum sosisem în oraș, sperînd intr-o conversație mai lungă. „Aria” £re dec azi*  fost la socri. Băieții sînt acolo, toți trei Cel mare e în clasa a patra. Mezinii, la grădiniță".Discutăm, dar e mereu cu ochii pe furnale.— Aai merg foarte bine.Acum, la 3, evacuăm.își aduce din nou amin- . te de necazurile' cu aparatul de încărcare. „Cînd suflă aer puternic, reacțiile chimice se accele-
ÎN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre : ® Scri
sori ale oamenilor muncii 
adresate conducerii parti
dului • Economisirea seve
ră a energiei electrice și 
combustibililor ® Pentru a- 
firmarea ideologiei revolu
ționare în confruntarea 
contemporană de idei © 
Din actualitatea politică^SĂPTĂM1NA RECORD ÎN AGRICULTURĂ

Zi de zi, toti locuitorii satelor la cules si semănat" 9 9

t
Pe locuri de frunte

județe, acționînd stăruitor 
săptămînâ o săptâmînă a 
și depozitarea recoltei, la

Oamenii muncii din unele 
pentru a face din aceastâ 
munci: record la strîngerea 
însâmînțâri, obțin succese importante în desfășurarea
acestor lucrâri. Consemnăm realizările mai importante:

FLOAREA-SOARELUI s-a cultivat în acest an în 24 de 
ludețe. Au încheiat recoltatul întreprinderile agricole de 
stat din 17 județe și cooperativele agricole de produc
ție din 18 județe.

PORUMBUL a fost cules pe 623 660 hectare (25 la 
sută din suprafața cultivată). Cea mai mare cantitate 
de porumb — 200 000 tone — a fost strînsă în întreprin
derile agricole de stat din județul Ialomița. Pe primele 
locuri se situează și întreprinderile agricole de stat din 
județele Buzău și Gorj. Tot printre fruntași la recoltatul 
porumbului sînt cooperativele din județele Mehedinți, 
Dolj, Teleorman și Brăila.

SFECLA DE ZAHĂR : recoltarea se desfășoară în gra
fic la cooperativele agricole din județele Brăila, Bihor, 
Vaslui, Bacău și Vroncea. în județul Brăila au fost strînse 
84 000 tone sfeclă de zahăr, aproape intreaga cantitate 
fiind livrată fabricilor de zahăr.

CARTOFII: după județul Suceava au raportat înche
ierea recoltării cartofilor și județele vecine — Botoșani 
și Neamț. Toate trei județele sînt mari cultivatoare de 
cartofi. Recoltarea s-a încheiat și in cooperativele agri- 

y cole din alte 12 județe.
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cu grîu, pe
BUCUREȘTI IALOMIȚA

BIHOR

Cifrele de pe hartă reprezintă suprafețele insămînțatejudețe, în unitățile agricole de stat și cooperatiste la 11 octombrieMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare ne-a informat că pînă ieri, 11 octombrie, culturile de toamnă au fost in- sămînțate pe 69 la sută din suprafețele prevăzute, din care cu griu — pe 55 Ia sută. în județele Galati. Tulcea, Mehedinți, Dolj semănatul griului este avansat ;

în județele Teleorman, Timiș, Arad, Bihor rezultatele sînt insă cu mult sub media pe tară. A- vansul la arături fată de pregătirea terenului este de 200 000 hectare, iar la pregătirea terenului față de semănat — de numai 100 000 hectare, semănătorile avind front de lucru insuficient.

Trebuie grăbit 
ritmul de lucru

recolta a mai râmas de strins 
județele Timiș, Bihor, Satu Mare,

numai 360 hectare s-au recoltat cu mijloace

DE ZAHĂR: pe lîngâ faptul câ în unele județe 
nu se încadrează în graficele stabilite, nu au 
mâsuri pentru transportarea rapidâ la fabrici

FLOAREA-SOARELUI : 
de pe 20 000 hectare în 
Bacău, lași, Neamț și Botoșani.

PORUMBUL: comparativ cu ludețele aflate în aceeași 
zonă, unele chiar învecinate cu cele fruntașe, acesta a 
fost recoltat pe suprafețe mai mici în cooperativele agri
cole din județele Olt și Tulcea — numai un sfert din su
prafețele cultivate. în cooperativele agricole din județul 
Vaslui, din cele 13 400 hectare de pe care a fost strîns 
porumbul, 
mecanice.

SFECLA 
recoltarea 
fost luate
a producției obținute. Mari cantități de sfeclă se află 
încă în grămezi pe cîmp în cooperativele agricole din 
județele Mureș, Botoșani, Arad, Alba, Olt.

CARTOFII, deși au fost cultivați în unele județe pe su
prafețe relativ reduse, recoltarea lor nu s-a încheiat. 
Așa se prezintă situația în cooperativele agricole din 
ludețele Ialomița, Teleorman, Brăila, Mehedinți, Mara
mureș în județe mari cultivatoare — Brașov și Covasna 
— există decalaje între producția obținută și cea trans
portată. 

Secția oțelărie. Stau în fața cuptoarelor încărcate ochi cu aluatul incandescent. Cițiva oameni, a- ceiași poate, ca și cuptoarele, neschimbați de trecerea timpului.Nici produsele noas- — dc'azi nu mai aceleași de acum timp. Și nici. noi. n-am face decît să repetăm de la un an altul, ne-am plictisi, aceste cuptoare la un proape 70 la de largă Utili

sînt cîtva Dacă ne la Cu realizam moment dat a- 70 la sută oțeluri_ . -L’izare. Restul, oțeluri de calitate. Azi raportul este invers.îmi vorbește inginerul Aurel Blagoe, șeful secți-

ei. Fabrică otel din 1956. Cind vizitam ultima dată Reșița, la conducerea oțe- lăriei se afla Antonică Dijmărescu. A fost numit între timp director la „Oțelul roșu". încă un om, un specialist, trimis să valorifice în altă parte experiența acumulată în retortele de strălucire a- parte din Valea Domanu- lui. Al cîtelea oare ?Astăzi, în acest schimb, se elaborează otel aliat cu crom, mangan și molibden. Oțel de superclasă. destinat autoturismelor românești. Meseriașul de elită ține să-și semene timpul cu lucruri alese.— Elaborăm în mod curent oteluri pentru șinele ce se sudează cap la cap. Poate ați observat, venind de la București, că nu mai zvîcnesc roțile pe șină... De la noi pleacă oțel în Iugoslavia, Polonia, Grecia, Iran, Anglia.Așezate în linie, ca niște vapoare în radă, cuptoarele duduie. Doar unul din ele. cuptorul tineretului, tace. Reparație planificată.M-aș putea declara mulțumit. La ce s-o mai fi gindind inginerul Blagoe ?— Mă frămîntă si ne frămintă cine sînt cel care vor veni în locul meu. în locul nostru. Cine va fi șeful oțelăriei in viitor ? Cine îi va lua locul lui Ton Văduva, topi- torul șef de la cuptorul tineretului ? Cine vor fi
Neagu UDROIU

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

IAȘII
cultură și poezieApropiata deschidere a lucrărilor Colocviului național de poezie readuce încă o dată în atenția publicului larg vechea citadelă a Iașilor. Locul de desfășurare a colocviului nu a fost ales intîmplător aici. O puternică tradiție și viața culturală contemporană înfloritoare au fost argumentele hotărîtoare ale popasului pe care poezia românească il va face peste puțin timp în acest amfiteatru veșnic deschis marii arte.Forța spirituală polarizantă a Iașilor e de Nu Iași un sau legătură cu biografia scriitorilor și altor personalități de aici, înclinați spre cugetare, ieșenii își retrăiesc afectiv dar și lucid amintirile, construin- du-și totodată rațional prezentul — un prezent care devine destin descifrat, văzut ca formă a experiențelor istoriei. împotriva vicisitudinilor vremii, fosta capitală s-a înălțat de repetate ori din ruine fumeginde și din cenușă ; cine-i parcurge cronica pronunțe racol.Nu pot fi trecute fără o mențiune edificii care marchează momente memorabile sau se interferează cu biografii importante. Relicve restaurate cu grijă — Casa Dosoftei, din secolul al șapte- sprezecelea, astăzi muzeu al culturii române vechi, și Casa-mu- zeu Creangă, din incinta Goliei, de la începutul secolului următor — confirmă existența unui stil clasic, reprezentat mai larg în secolul trecut.

mult cunoscută, există colț din care să nu evoce moment istoric să nu fie citat în

cu atenție e tentat să cuvîntul mi

Dar monumentalitatea trebuie înțeleasă și altfel. - Pe Ștefan cel Mare (admirabilă statuie de E. Fremiet), pe Miron Costin și Eminescu, pe Alexandru Ioan Cuza și Alecsandri, eternizați în bronz, îi percepem în dimensiuni monumentale. Printre atî- tea alte priorități, Iașii au avut remarcabile inițiative de ordin politic și cultural, unele concretizate in acțiuni de anvergură națională. La Trei Ierarhi, Vasile

Iași — — deși să fie cine

însemnări 
de Constantin 

CIOPRAGALupu întemeia în 1640 o Academie — în genul colegiilor apusene — și o tipografie. După aproape două sute de ani, Gheorghe Asachi dădea Academiei (a- fectată de mari întreruperi) atribuții noi. potrivit epocii. „Academia Mihăileană", care funcționa din 1835, pregătise teremll pentru înființarea în 1860 — prin hotărîrea lui Alexandru loan Cuza și Mihail Kogălniceanu — a celei dintîi Universități din țară. Studenții celor trei facultăți frecventau cursurile in casa Moruzi (inițial Costa- che Ghica), edificiu în stil clasic. în care ulterior aveau să se tină „prelecțiunile populare" ale „Junimii". Eminescu reorganiza aici fondul de cărți al Bibliotecii centrale. al căreiera constituit din Așadar, Iașiul orașul unor mari țiative culturale tinate să lumineze poporul, să-i “nalțe spiritul.Profilul unui oraș ca acesta în care de

nucleu 1838. este ini- des-

la cronicari pină astăzi cultura s-a bucurat de o specială stimă, este în fond o lungă operă colectivă, de unde derivă funcția ei modelatoare de prim rang. „Sînt români care n-au fost niciodată la scria N. Iorga n-ar trebuinici unul, căci n-a fost aici nu poate să străbată cu înțelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde după cuviință de spiritul trecutului nostru, care trăiește în acest loc mai viu și mai bogat decît oriunde aiurea..,". Pentru Sa- doveanu, climatul ieșean al începutului de veac reprezenta ceea ce pentru pictorii francezi, candidați la disputatul Prix de Rome, erau contactele cu „Roma eternă": o ambianță stimulatoare, fără care e greu de imaginat ce ar fi devenit atîția creatori, în spațiul de „extraordinară ’ fermentație culturală", în care „toate ideile generoase ale timpului, toate literaturile europene (...) aveau circulație intensă", debutantul s-a cufundat „ca intr-o baie de lumină..." Confesiunea din Anii de ucenicie sună patetic : „însușirile mele artistice au evoluat brusc, ca plantele sub soarele ecuatorial. Eram in Iașii lui Kogălniceanu și Russo, al lui Costache Negruzzi, Alecsandri, Eminescu și Creangă. Buna tradiție artistică era în aer ; c ----- *ram cu florile lor agățătoare Cetatea Goliei. reasma teilor Copou..." izolat ? G. Ibrăileanu,
o respi-> plante- de la cu ml- de la Entuziasm

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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cu struguri
La recoltare, plantația de vie 

in pergolă, soiul Afuz-Ali, ^în
tinsă pe suprafața de 70 hectare 
a I.A.S. Ostrov, semăna cu o 
pădure de struguri. Producția 
medie a acestei plantații — un 
adevărat record — 45 000 kg la 
hectar. Sau, mai bine zis, de 
două ori și jumătate cit repre
zintă media realizată in toată 
această podgorie (pe aceeași 
suprafață). Ceea ce înseamnă 
că fiecare butuc a rodit in me
die cite 40—50 kg struguri de 
masă. Numeroși ciorchini aveau 
greutatea de 3—4 kg... Recordul 
l-a deținut insă un ciorchine de 
4,5 kg. La anul mai mult !
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32 din 36! I
I
I
I
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I
I
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Străvechi lăcaș al invățămîn- 
tului harghitean, liceul de mate
matică și fizică din Miercurea 
Ciuc are o existență de 310 ani. 
Despre generațiile de profesori 
și elevi care s-au succedat aici, 
străduindu-se intru luminarea 
minții, s-a vorbit și s-a scris 
mult. La fondul pozitiv al unor 
îndelungate strădanii adăugăm 
un fapt notabil. Din cei 36 
de elevi înscriși in anul școlar 
1977-1978 în clasa a XlI-a de ma~ 
tematică-electrotehnică a liceu
lui, nu mai puțin de 32 se numă
ră printre bobocii prestigioaselor 
facultăți ale centrelor universi
tare din Cluj-Napoca, Iași, Ti
mișoara și Brașov. Șapte dintre 
ei, cap de serii, au fost admiși 
cu nota 10. Informindu-ne des
pre succesele foștilor lor elevi, 
profesorii Ernest Eigel și Antal 
Nagy nu s-au putut opri să nu 
repete cu justificată mîndrie 
profesională zicala potrivit că
reia „Toamna se numără bobo
cii".
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I I.T.A.
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I la domiciliu
i

!
I
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Peste 70 de autovehicule — 
camioane, camionete, autodube, 
autovehicule de teren etc. — 
proprietate a unor organizații 
socialiste ca „Transcom", I.T.A. 
— București, I.T.A.—Ilfov, Trus
tul de construcții industriale 
București, Agrocoop, Stația . de 
utilaj transport — I.V.T., Trus
tul de instalații și automatizări 
au fost găsite cu citeva nopți 
in urmă parcate la domiciliul 
conducătorilor auto, in Capitală 
și in comunele suburbane. Este 
m curs identificarea șoferilor 
și a șefilor de garaje care vor 
fi invitați la miliție să dea re
lații asupra permisiunii de a 
deschide... filiale de garaj noc
turn la domiciliu.

I
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„Tarzan din 
Piatra Arsă"

I
I

I
I
i
I
!
!

Stadionul Republicii din 
Capitală. Mii și mii de oameni. 
Nu era însă vorba de o între
cere sportivă, ci de o expoziție 
de selecție pentru clini, organi
zată de Asociația chinologică a 
municipiului București. Au fcst 
admirați pe rind dini din rasa 
caniche, tekeli, boxeri fioroși, 
ciobănescul german cu mirosul 
și auzul foarte dezvoltate incit 
depistează orice, pînâ și zăcă
minte minerale ; kokeri, dal- 
mațieni, seteri, ogari și alții. 
Intre toți acești „spălați și piep- 
tănați" s-a distins dinele cio
bănesc românesc, ad.us direct 
de la o stînă din Munții Bucegi. 
„Tarzan de Piatra Arsă" (nu
mele sub care a fost trecut in 
fișa de concurs).
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Cu trenul 
în... livadă

I

i
i
i
!
I

Toți cei care se aflau zilele 
trecute la culesul merelor in li
vada din comuna lonești (jud. 
Vilcea) au fost, fără voia lor, 
martorii unei întimplări neobiș
nuite. Pe calea ferată ce trece 
pe lingă această livadă a oprit 
un tren. Din el a coborit o ceată 
de oameni, in frunte cu meca
nicii de locomotivă. S-au pier
dut cu plasele in mină printre 
pomi și au inceput să le umple. 
S-au urcat iarăși in tren și au 
pornit la drum. In urma lor insă 
a rămas urîțenia gestului, plus 
numărul locomotivei; 60—875—9, 
ca și al trenului : 25—502.
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> Muzeu I

1
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In dorința de a completa 
noștințele de electricitate 
elevilor, doi profesori-inginen 
ai unui nou liceu industrial 
din Capitali au avut in primă
vara aceasta buna idee de a or
ganiza citeva lecții pe viu, ală
turi de exponatele (mai toate 
funcționează) de la Muzeul teh
nic din Parcul Libertății. închis 
pentru renovare și completare, 
muzeul s-a redeschis cu citeva 
sectoare noi — fizică atomică, 
energetică, dezvoltarea automo
bilului. Să sperăm că in acest an 
cit mai mulți profesori de fizică 
și din specialitățile tehnice vor 
valorifica posibilitățile pentru 
lărgirea orizontului tehnic, de 
cunoaștere a priorităților româ
nești oferite și de celelalte sec
ții — mecanică, hidraulică, ma
șini termice, căldură, minerit, te
lecomunicații și radiofonie, a- 
viație, tehnica aerospațială etc. 
Desigur, muzeul prezintă interes 
nu numai' pentru elevi și profe
sori...

cu-
ale
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I

I
I
I
I
!

I
Rubricd realizată de
Gheorghe GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Gălățenii — aprovizionați mai bine

cu combustibili

o cantitate de câr- în raport cu cea da
Comitetului jude-P.C.R. se precizea-

într-o scrisoare adresată conducerii partidului, un grup de cetățeni din municipiul Galați au semnalat că aprovizionarea cu lemne de foc este necorespunzătoare și, în mod deosebit, a cetățenilor cu afecțiuni cardiace, cărora li se repartizează buni mai mare lemne.în răspunsul 
țean Galați alză că aprovizionarea populației cu combustibili solizi a făcut obiectul unei analize a consiliului județean de control muncitoresc și al direcției comerciale. Cu acest prilej s-au stabilit unele măsuri care să contribuie la o mai bună aprovizionare cu combustibili, sporirea operativității transportului la domieiliul cetățenilor, eliminarea posibilității încasării unor sume de bani de terțe persoane pentru operațiile de tăiat, încărcat-descărcat șl transportat lemne și cărbuni. Astfel, I.T.A. Galați a hotărît să se asigure 14 autocamioane de 3 tone, dotate cu braț pentru încărcare-descărcare a com-

bustibilului ; au fost comandate la întreprinderea „Mureșeana" din Si- ghetu Marmației 300 boxpaleți pentru transportul lemnelor șl cărbunilor la domiciliul cetățenilor ; s-a înființat o casă de comenzi care va prelua activitatea de planificare, transport și gestionare ș.a.Introducerea sistemului de transport conteinerizat al combustibililor solizi, a mecanizării operațiilor de încărcare-descărcare și efectuarea operațiilor cu publicul prin casa de comenzi — se subliniază în răspuns — vor elimina o bună parte din lipsurile existente în acest sector.Referitor la eliberarea combustibilului pentru cei cu afecțiuni prevăzute în ordinul Ministerului Sănătății nr. 1701 din 15 ianuarie 1974, care reglementează proporția de cărbuni la cantitatea de lemne livrată, în răspuns se precizează că direcția comercială a luat măsuri pentru a se controla temeinicia solicitărilor și a se proceda în consecință.

completat singur carnetul de muncă pentru perioada 1950—1961. rezultînd că de la vîrsta de 16 ani ar fi fost... contabil-șef. în timpul controlului, el n-a putut prezenta documentele pe baza cărora a fost completat carnetul de muncă.5. Nu s-a putut dovedi că cele 1 541 tone porumb știuleți ale I.V.C., aflate în custodie la C.A.P. Cepari, s-au stricat în întregime, iar pentru prefirat s-au plătit 300 mii lei. Din actele existente rezultă că la lichidarea gestiunii pierderile s-au încadrat în normativele în vigoare, iar pentru prefirare s-au cheltuit 80 mii lei.Pentru lipsurile și deficiențele manifestate în conducerea activită-

ții economico-financiare a întreprinderii — se subliniază în raportul de cercetare — secretariatul comitetului județean de partid și conducerea centralei valorificării cerealelor au înlocuit din funcții, anul trecut, pe directorul, directo-rul-adjunct tehnic și șeful biroului recepționări, iar anul acesta pe directorul comercial. Deosebit de a- ceste măsuri, s-au mai cercetarea de către de stat a modului în folosit materialul lemnos Coteana și a legalitățiirii cărții de muncă ; persoanele vinovate vor fi puse in discuția a- dunărli generale a organizației _ de bază pentru a fi sancționate și pe linie de partid.

Pe Transfăgărășan, în decorul unor frumuseți naturale unice, popas la 
„Poarta geniștilor" Foto : Gh. Vințilă

stabilit : organele care s-a la C.A.P. completă-

Sumele cuvenite pentru muncii,

plutite potrivit legii

Vor răspunde și in fața

organizației de partid

O amplă scrisoare adresată secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sesiza unele abuzuri și deficiențe în conducerea activității întreprinderii de valorificare a cerealelor din județul Olt.Din cercetările efectuate, indicația tovarășului Ceaușescu, Central de al Activității Economice și Sociale, împreună cu comitetul județean de partid și specialiști de la Ministerul Agriculturii și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, au rezultat următoarele :1. Se confirmă că întreprinderea de valorificare a cerealelor-Olt a înregistrat în 1977 o pierdere de 54 534 lei, care provine din depășirea cheltuielilor de circulație și e- fectuarea unor cheltuieli suplimentare pentru prefirat și transportat porumb din bazele volante în definitive. Potrivit dispozițiilor siliului de Miniștri, organele ^iilsteralui Finanțelor, Băncii
BUZĂU

de cătreControl
laNicolae Consiliul Muncitoresc

cele Con-Mi- pen-

tru Agricultură și Industrie mentară și centralei de ; au analizat rezultatele financiare pe anul 1977 ale întreprinderii și au propus măsuri pentru îmbunătățirea situației.2. De la 1 ianuarie 1977 și pînă în prezent s-au stabilit imputați! de 84,5 mii lei pentru lipsuri in gestiune, locații șl dobînzi penalizatoare și nu 11475 lei cît se afirma în scrisoare.3. Fostul președinte al C.A.P. Coteana, George Vlaicu, a cumpărat pentru cooperatori, de la I.V.C.-Olt, 17 mc lemn și alte materiale lemnoase rezultate din demolarea u- nor pătule. Materialul lemnos n-a mai fost predat și recepționat la cooperativă. Din documentele contabile și situația faptică rezultă lipsa a 10 mc lemn, existînd suspiciunea că această titate ar fi fost sustrasă, așa se afirma în scrisoare.4. Se confirmă că șeful tabil al I.V.C.-Olt, M. Tufă, și-a

: Ali- resort

can- cumcon-

Toamna turistică

„Stă în puterea noastră 
să ne autofinanțăm

cit mai curînd 1 ✓/

Excursiile In acest anotimp al roadelor sint tot atit de plăcute și reconfortante ca și cele din vremea sezonului estival. Statisticile de specialitate consemnează creșterea continuă a numărului de turiști care călătoresc în lunile de toamnă pe cele mai pitorești rute ale țării1. Una din condițiile care au concurat la sporirea traficului turistic în ultimii ani este, după cum se știe, dezvoltarea tot mai accentuată a bazei materiale și serviciilor ce stau la îndemîna iubitorilor de excursii. Pornind de • la acest considerent, O.J.T. Buzău și-a întocmit, pentru toamna 1978, o serie de programe de excursii și călătorii în care latura recreativă este îmbinată armonios cu cea instructiv-educativă, mai cu seamă la programele destinate elevilor. Din șirul acțiunilor turistice organizate de colectivul oficiului se detașează programul in-

titulat „Cunoașterea trecutului istoric al poporului român", în care principalele itinerare turistice parcurg obiective cu ample rezonanțe în Istoria patriei. Intre acestea se numără mausoleul eroilor de la Mărășești, complexul muzeistic al Unirii din Alba lulia, muzeul mișcării revoluționare din Doftana și multe altele. De asemenea; o bună parte din program vizează un contact mai larg al publicului cu valorile culturii naționale. Sint de menționat aici excursiile de vizitare a muzeului colecțiilor de artă din București, a muzeelor de artă din Sibiu, Iași, Brașov și din alte centre culturale. Deopotrivă de solicitate sint excursiile prevăzute în programe cu caracter documentar privind dezvoltarea economică și socială a patriei și care se' adresează cu precădere oamenilor muncii din agricultură.

Promisiunile nu Întrețin asfaltulîn „Scînteia" din 3 martie a.c.. în articolul intitulat „Azi despre : Starea unor artere de circulație și măsurile pentru modernizarea lor" puteam citi : „Arn luat măsuri pentru a lichida, pînă la 15 a- prilie, toate gropile și toate denivelările pe străzile Capitalei". Promisiunea categorică a fost făcută de persoana investită cu atribuțiile și răspunderile pentru starea drumurilor din Capitală ; ing. Ion Epureanu. directorul Direcției domeniului public. De la data amintită au trecut șase luni și în afara gropilor și denivelărilor e- xistente atunci au a- părut altele noi.Din această cauză suferă vehiculele transportului in comun, ca și toate celelalte, pro

prietate de stat și particulară. Ținînd seama de uriașa diferență ce există între costul astupării unei gropi sau denivelări, citeva zeci, cel mult sute de lei — șl, de exemplu, costul unui șasiu de autobuz — 8 000—10 000 lei — se impune o grijă deosebită pentru starea drumurilor din Capitală. Azi ne vom referi doar la o singură zonă din cartierul Titan — Balta Albă, cuprinsă între bulevardele Lu- crețiu Pătrășcanu — Liviu Rebreanu — Barajul Dunării — Barajul Bistriței — Solidarității și aleile care le întretaie. în stațiile transportului în comun de la Barajul Dunării, asfaltul vălurit pare o mare Înfuriată și încremenită, iar gropile sînt adevărate capcane

pentru autovehicule. Starea celorlalte alei, străzi, bulevarde din zona amintită nu este mai bună. Este adevărat. în vecinătate se al’lă un important șantier edilitar, cu multe mijloace de transport greu, dar de mult n-au mai trecut pe acolo camioane cu balast sau asfalt destinat întreținerii arterelor. Chiar cu riscul că astupînd azi ini--un loc, mîine drumul se va strica din i,cu, acest efort trebuie făcut pentru a se evita degradarea arterelor de circulație și a înlătura pericolul deteriorării mijloacelor de transport de orice fel. Ne-am referit la o singură zonă, dar în București mai sînt multe drumuri în suferință.
AI. PEAIEȘU

în septembrie anul trecut, citeva sute de muncitori care lucrau la secțiile de prefabricate și balastiere aparținînd fostei întreprinderi județene de industrie locală Gorj au fost preluați de u- nitatea din Cărbunești a întreprinderii de exploatare industrială a a- gregatelor minerale pentru construcții Slatina. După cum se menționa într-o scrisoare adresată conducerii partidului, semnată de cîți- va dintre acești muncitori, în protocolul de predare s-a prevăzut și li se te pe tind ei dere. Dar, sesizau semnatarii, acest drept li s-a acordat doar pentru ultimele 4 luni ale anului. în sesi- ' zare se menționa că au făcut demersuri la consiliul județean al sindicatelor, la Comitetul județean Gorj al P.C.R., dar cererea a rămas nesoluționată.

suma necesară pentru a plăti gratificațiile cuveni- cele 8 luni, pînă la data au trecut la noua întreprin

Din răspunsul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții rezultă că, în urma verificărilor făcute de organele sale, s-a dovedit că sesizarea este întemeiată. în consecință, s-au luat măsuri ca oamenii muncii prejudi- ciați să intre în posesia drepturilor cuvenite. Pentru abaterile săvîrșite în exercitarea atribuțiilor ce le-au revenit, contabilul șef Mihai Dumitrescu a fost sancționat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă, iar directorul întreprinderii, Alexandru Bărdeanu, cu reducerea retribuției și a indemnizației de conducere pe timp de 3 luni.Cazul a fost dezbătut la exploatarea Cărbunești, unde lucrează semnatarii scrisorii, și în adunarea generală a oamenilor muncii, care și-a exprimat acordul cu modul de soluționare a scrisorii.

Experiențe, preocupări ale 
consiliilor populare comu
nale din județul Botoșani

Școala—in climatul etic firesc
Răspunzind unei scrisori adresate conducerii partidului referitoare la comportarea necorespunzătoare în muncă a directoarei școlii generale nr. 5 din municipiul Drobe- ta-Turnu Severin, Ministerul Educației și învățămîntului a comunicat următoarele : Cercetările făcute de organele municipal «1 județean de partid și delegatul M.E.I. au relevat că cele sesizate in scrisoare privind abuzurile în muncă ale directoarei Elena Pătruțescu, sint reale. Astfel, în munca cu cadrele didactice ea a folosit metode incompatibile cu funcția de con-

ducere, activitatea învățătorilor și profesorilor era apreciată de pe poziții total negativiste, sarcinile sociale și social-obștești stabilindu-le fără să țină seama de propunerile consiliului de conducere și ale organizației de partid din școală.Avînd în de comun dețean de tituirea eial școlii. Comitetul municipal de partid a sancționat-o pe profesoara Elena Pătruțescu cu vot de blam.
vedere cele de mai sus, acord cu comitetul ju- partid, s-a stabilit des- din funcția de director

Neculai ROȘCA ,

Dln cele 68 de comune ale județului Botoșani, 15 își acoperă toate cheltuielile bugetare pe seama veniturilor proprii, la care se adaugă sumele ce revin din impozitul pe retribuire și cel pe circulația mărfurilor de la unitățile economice republicane care iși desfășoară activitatea pe teritoriul lor. Drumul spre autofinanțarea acestor comune — sarcină de mare răspundere stabilită de secretarul general al partidului, tovarășul Nioolae Ceaușescu, la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare — devine astfel realizabil într-o perspectivă apropiată. Aceasta, prin două căi principale : creșterea veniturilor proprii ale fiecărei comune si reducerea cheltuielilor bugetare. O experiență pozitivă în acest sens a dobîndit consiliul popular al comunei Vo- rona, pe raza căreia nu funcționează încă nici o u- nitate cu profil industrial, dar care și-a propus ca, într-un viitor apropiat, să se autofinanțeze.Cheltuielile bugetare pentru anul curent in Vorona însumează 4 760 300 lei. în cadrul acestora, veniturile proprii reprezintă peste 2 000 000 lei, restul acoperindu-se din impozitul pe retribuție în cadrul S.M.A., din cel realizat pe seama circulației mărfurilor și din alte venituri. De la început se cuvine să subliniem faptul că stabilirea volumului cheltuielilor bugetare s-a efectuat cu o grijă deosebită, evitîndu-se orice fel de risipă și orice finanțare care ar putea fi suplinită prin organizarea de acțiuni de muncă voluntar-patriotică. Astfel, deși se vor executa lucrări de întreținere a drumurilor locale, în valoare de aproape 260 000 lei, bugetul comunal prevede cheltuirea unei sume de numai 20 000 lei. A- ceasta este posibil prin folosirea cu chibzuință a resurselor de pietriș de care dispune comuna, ca și prin organizarea de acțiuni voluntar-patrio- tice. Judicios au fost stabilite cheltuielile și în privința asigurării iluminatului public și încălzirii instituțiilor comunei, avîndu-se desigur in vedere cerințele puse de aplicarea imul regim sever de economii de combustibil și energie electrică.Cu toate acestea, contribuția veniturilor proprii ale consiliului popular comunal în bugetul local este incă mică, sub 50 la sută. Ținînd seama de
1
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Centrul orașului Buzău Foto : E. Dichiseanu

această situație, biroul executiv a supus dezbaterii și aprobării consiliului popular comunal un plan de măsuri care să ducă în cel mai scurt timp la. autofinanțarea comunei. Despre unele măsuri ne-a vorbit primarul comunei. Constantin Buzilă :-r- Pentru sporirea veniturilor ne-am propus, în primul rind, să creștem producția agricolă. Pentru anul viitor am prevăzut o producție de griu cu 1115 tone mai mare decît cea a anului curent, la po- ’ rumb un spor de 384 tone, iar la sfecla de zahăr un plus de peste 400 tone. Neîndoios, ridicarea producției agricole determină și sporirea impozitului pe fondul total de retribuire și deci creșterea surselor de venituri în bugetul comunal. Pe de altă parte, creșterea veniturilor populației va însemna și sporirea puterii de cumpărare a acesteia, fapt ce va determina ca, în anul 1980, planul desfacerilor de mărfuri prin unitățile cooperației de consum să se majoreze mult față de cel din anul în curs ; deci altă sursă de creștere a veniturilor in bugetul comunal. De asemenea, vom construi în comună un complex modem pentru prestări de servicii către populație, volumul a- cestora urmind să crească de cel puțin 5 ori față de cel actual. După darea în folosință a acestui complex, cooperația de consum din comună va contribui la formarea bugetului local cu încă ■ 75 000 lei, la care se vor adăuga vreo 160 000 lei anual din impozitul pe fondul total de retribuire a meșteșugarilor. Altă sursă de venituri în bugetul local va fi realizată prin creșterea volumului prestărilor de servicii către populație în cadrul stațiunii de mașini agricole, prin înființarea unei echipe de constructori.O deosebită importanță în elaborarea măsurilor de trecere la autofinanțare a comunei s-a aoordat reducerii cheltuielilor. Ca urmare a întreținerii corespunzătoare a imobilelor proprietatea statului — fapt ce va determina prelungirea duratelor intre reparații — cheltuielile pentru aceste lucrări se vor reduce cu peste 30 la sută. în timpul reparațiilor, forța de muncă necalificată va fi asigurată prin acțiuni patriotice, reali- zindu-se o reducere a cheltuielilor cu încă 20—25 la sută. întreaga activitate de bună gospodărire și înfrumusețare a localității, de întreținere a spatiilor și zonelor verzi urmează să se realizeze prin muncă patriotică. Și în activitatea cultural-educativă, artistică vom introduce ordine și disciplină financiară mai riguroase, e- vitîndu-se cheltuielile inutile.în legătură cu programul adoptat de consiliul popular al comunei Vorona de a trece în curind la autofinanțare, am solicitat și opinia tovarășului Victor Poenaru, șeful serviciului buget local în cadrai administrației financiare județene, ne-a spus : „într-adevăr, multe lități ale județului autofinanța încă de acum în perioada imediat următoare, doptarea planului financiar in 'profil teritorial — acțiune a cărei metodologie de lucru ar trebui urgentată — va reglementa această situație, favo- rizînd, totodată, cointeresarea consiliilor populare comunale în realizarea sarcinilor eoonomice de către toate unitățile din raza lor de activitate. în ce ne privește, sprijinim consiliile populare în acțiunea de depistare, la nivelul tuturor comunelor, a noi surse de venituri, incit acestea să deschidă larg căile pentru trecerea fermă la autofinanțare".
Silvestri A1EENEI
corespondentul „Scînteii"

, care____ ■, multe loca- nostru se pot de acum sauA-

(Urmare din pag. I)cei care, luîndu-ne locul, să nu se mulțumească doar să repete ce am făcut noi ?După cum a debutat discuția, aș fi putut închide carnetul. Nicolae Angheloiu o ține pe-a lui : n-are timp să stea de vorbă. De ce el să vorbească pentru situația de la laminoare ? Pentru că este secretarul de partid al secției și am contat din capul lgcului pe știința lui de a ne face să înțelegem cum înțeleg ei, oamenii Reșiței, bătălia pentru o calitate nouă, așa cum o văd, cum o duc cu brațele și cu mintea lor lamino- riștii de pe malul Birzavei.— Nu există loc în secția noastră unde să nu se fi făcut modernizări în ultimii ani. ne precizează Nicolae Angheloiu. Jumătate din secție a fost aproape complet reconstruită, dotată modern.Am cerut să exemplifice.— Linia de profile ușoare. Se lucra manual. Acum este linie mecanizată, în cincinalul trecut au apărut la Reșița cabinele de comandă echipate cu aparatură de climatizare.Vorbește parcă cu ochii la cei tentați să privească spre siderurgia Re- șiței. rămasă cu chip de bunic, privind resemnat mersul în lume al noilor intrați în concertul metalurgic al țării.

— Noi facem profile foarte diversificate, în cantități mici dar cu pretenție de calibrare deosebită. Această misiune ne-a fost dată de conducerea partidului tocmai ținînd cont de experiența noastră, de capacitatea cadrelor noastre. Ați auzit de fapt ce ne-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu și acum, recent, la ultima vizită în județ. Așteaptă ca reșițenii să fie

Lingă mine, maistrul principal Dobre Pleșoianu.— îh iunie, laminorul de profile mijlocii a realizat o producție nein- tilnită pină acum la acest laminor, pe gama sortimentală obișnuită. Pînă atunci ne mai apropiasem, dar nu oredeam să reușim chiar atît.îmi place ca interlocutor Dobre Pleșoianu, ajuns pe Bîrzava tocmai
Vocația performanței

fruntași în lupta pentru o calitate nouă. Este convins că vom munci bine, că vom reuși.Acum am in față un om captivat pe de-a-ntregul de subiectul 'convorbirii.— Facem, după cum poate știți, produse unicat. Șina de cale ferată se laminează doar la Reșița. Jeanta de autocamion, la fel, pe un laminor unde tolerantele sint extraordinar de strînse și profilul foarte complicat. N-o să mă credeți : din laminor se poate așeza direct pe camion. Tot la această linie, cea mai diversificată din țară, laminăm profile speciale pentru turisme, camioane, vagoane, locomotive.

de la Brăila, dintr-o familie cu șapte copii.— Sînteți un om calm, observ cu.— Mai iți ieși cîteodată din pepeni. Te enervezi cînd vezi pe cite unul care din inerție, din inconștiență se expune unor situații ce ii pot fi fatale. Trebuie să fim cu ochii tot timpul nu numai pe mașini, să meargă bine, ci și pe om.— Bine, dar nu stați aici zi și noapte.— La ora 11 noaptea, eu și șeful de atelier nu ne culcăm pînă nu ne informăm de la șeful de tură care este situația. După-masă. intre 6 și 8, venim aici. E un obicei dintotdeauna la noi. la Reșița. în situații mai grele stăm 12—16 ore in uzină. Trebuie...Schimbare șocantă de decor. Dacă

n-ai fost de curînd, și este cazul meu, simți nevoia cuiva să te ducă de mină de la oțelărie la laminoare și inapoi in labirintul de utilaje ce nu stau o clipă. Se lucrează pe stradă, in curtea combinatului, se lucrează de zor la perfectarea aparatului ostcomuscular al noului laminor. Laminorul degrosisor și de semifabricate.Recent a fost aici tovarășul Nicolae Ceaușescu. La indicația sa a fost construit. A venit acum să asiste la probele tehnologice ale primei caje. Declarindu-se satisfăcut de calitatea utilajelor, cunoscîndu-i bine pe reși- țeni, secretarul general al partidului le-a spus: „Este o unitate modernă și sperăm că producția sa va fi de înaltă calitate — cum nu a mai existat pînă acum în Reșița !“.Ne obișnuisem prea mult cu imaginea unei Reșițe clasice unde oțelul miroase a piine proaspătă, coaptă pe vatră de cuptor țărănesc. Pe reverul scăldat de onoruri al Reșiței strălucesc însemnele de distincție ale priceperii sale. Vocația noului irumpe azi la Reșița, mai mult ca ori- cind, in focul bătăliei pentru calitate, așa cum apare ea formulată, pentru țara întreagă, in documentele partidului. Ceea ee vedem în jurul nostru azi la Reșița este semn de dublă referință. încrederea că în vatra dogorită de focul de două ori centenar al cuptoarelor sînt așteptate performanțe de mare calibru. Alături, gestul hotărît al reșițenilor de a fi pe măsura încrederii cu care sînt priviți.
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

X

(Urmare din pag. I)
Comitetul Politic Executiv și-a expri

mat deplina satisfacție față de rezultatele 
pozitive ale convorbirilor la nivel înalt 
dintre România și Bangladesh, care și-au 
găsit expresie în semnarea unor impor
tante documente ce afirmă voința comună 
a celor doua țări de a extinde și diver
sifica cooperarea economică, tehnico- 
științifică și culturală, de a conlucra tot 
mai strîns, atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena internațională, pentru soluționarea 
problemelor complexe ale lumii de astăzi, 
în interesul tuturor popoarelor, al inde
pendenței și suveranității lor, al cauzei 
păcii și colaborării.

Convorbirile dintre cei doi președinți, 
desfășurate într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă reciprocă, 
primirea călduroasă rezervată solilor 
poporului din Bangladesh au pus preg
nant în lumină bunele relații statornicite 
între Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bangladesh.

Comitetul Politic Executiv a relevat, 
asemenea, însemnătatea deosebită

de
a 

schimbului de opinii între cei doi pre
ședinți în probleme actuale ale vieții in
ternaționale, care a scos în evidență mu
tațiile profunde care au loc pe plan mon-

dial, ca rezultat al luptei popoarelor 
împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru a deveni 
stăpîne pe propriile destine și a se dez
volta de sine stătător pe calea progresului 
economic și social.

Comitetul Politic Executiv a dat o 
înaltă apreciere convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Ziaur 
Rahman, înțelegerilor la care s-a ajuns 
cu acest prilej, a căror sinteză strălucită o 
constituie Declarația comună semnată de 
cei doi președinți, document de mare 
însemnătate pentru dezvoltarea viitoare 
a raporturilor între țările și popoarele 
noastre, care stabilește cadrul dezvoltării 
colaborării și conlucrării dintre România 
și Bangladesh, pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc 
— principii care se impun cu tot mai 
multă vigoare în viața internațională și 
pentru generalizarea cărora țara noastră 
a militat și militează cu neabătută con
secvență.

O deosebită importanță o au sublinie
rile din Declarația comună privind obliga
ția statelor de a se abține în relațiile lor 
internaționale de la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței sub orice pretext, în

orice împrejurare și sub orice formă, pre
cum și obligația de a reglementa diferen
dele lor internaționale prin mijloace 
pașnice.

Aprobînd în unanimitate activitatea des
fășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu acest prilej, Comitetul Politic Executiv 
a subliniat că întîlnirile și convorbirile la 
nivel înalt dintre România și Bangladesh, 
documentele semnate se înscriu în politica 
generală a partidului și statului nostru, în 
orientările stabilite de Congresul ai Xl-iea 
privind sporirea contribuției țării noastre la 
promovarea unor relații interstatale noi, 
democratice, lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale care să asigure îna
intarea mai rapidă a tuturor țărilor pe 
calea progresului economico-social și, în 
primul rînd, a celor în curs de dezvoltare.

în legătură cu rezultatele vizitei pre
ședintelui Republicii Populare Bangladesh 
în țara noastră, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsurile corespunzătoare care 
să asigure îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a acordurilor și înțelegerilor con
venite între cele două țări.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a rezolvat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de partid și 
de stat.

COMUNA
SCORNKEȘn-OlT

A ÎNCHEIAT
RECOLTAREA
PORUMBULUILocuitorii comunei Scornicești, județul Olt, au încheiat recoltarea porumbului, obținînd de pe 800 ha o producție medie peste un vagon porumb la tar. în condițiile climatice acestui an, prin depănușarea știuleților, cooperatorii au grăbit coacerea porumbului cu 8—10 zile. La culesul porumbului a participat întreaga comună, de la mic la mare, o contribuție însemnată aducînd-o și elevii. Producția realizată, superioară celei planificate, a permis livrarea suplimentară la fondul de stat a 1 000 tone de porumb. De asemenea, a fost încheiată însămin- țarea orzului și a griului pe întreaga suprafață prevăzută.în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se anunță acest succes, locuitorii din Scornicești se angajează ca în cel mai scurt timp să execute lucrările agricole de toamnă și să continue acțiunea de afinare în profunzime a solului pe suprafețe cît mai mari.

o imperioasă necesitate economică, 
o îndatorire civică a fiecărui om al muncii!

Cum a evoluat consumul în luna septembrie?

acestui an, in

Carw Sewn C

> H / \ toi

De la începutul drul acestei rubrici urmărim cu rigurozitate, lună de lună, evoluția pe județe a consumurilor energetice. Care este nivelul înregistrat la consumul de energie electrică în luna septembrie ? Iată cîteva constatări desprinse din datele furnizate de Centrala industrială de rețele electrice.

dețul Brașov), Combinatul de celuloză și hirtie din Dej (Cluj), Combinatul de oțeluri speciale din Tîr- goviște (Dîmbovița), Combinatul siderurgic din Hunedoara și întreprinderea „Carbosin" din Copșa Mică (Sibiu) nu ar fi depășit repartițiile, județele de mai sus ar fi realizat economii.
DEPĂȘIT ECONOMIIîn această săptămmă a muncii record în agricultură

LEGUMELE strinse mai repede și livrate
pieței, fabricilor de conserve!

în acest an, deși condițiile climatice nu au fost prea favorabile pentru cultura legumelor — ploile și temperaturile scăzute au intîrziat vegetația — în majoritatea localităților piața este, în general, bine aprovizionată cu aceste produse. De asemenea, mari cantități se pun la păstrare în silozuri. La această dată, în grădini, pe lîngă rădăcinoase și varză, care în mod obișnuit se recoltează mai tirziu, se află cantități apreciabile de roșii, gogoșari și alte legume. Intrucit timpul se răcește, ele trebuie strînse și valorificate. A- ceasta impune ca întreprinderile de specialitate și unitățile agricole, cu sprijinul organelor și al organizațiilor de partid, să ia măsuri speciale in vederea grăbirii recoltării și livrării legumelor la piață sau la fabricile de conserve. Cea mai mare atenție trebuie acordată, in continuare, recoltării și livrării roșiilor. Toamna relativ călduroasă le-a prelungit vegetația. Dar acum, peste tot, ele sint coapte și orice întirziere a culesului creează pericolul de degradare. Faptul că la această dată în grădini se găsesc cantități importante de roșii, in multe cazuri culese și așezate în lăzi, se datorește slabei organizări a transportului la fabricile de conserve și la piață. Acum timpul nu așteaptă. Toate legumele perisabile trebuie recoltate fără

întîrziere. Roșiile de exemplu, pot fi strînse chiar înainte de a se coace, acest proces putînd continua la locul de depozitare. Trebuie făcut totul pentru a valorifica toate roadele grădinilor. în acest scop, fabricile de conserve trebuie să funcționeze la întreaga capacitate, iar prin mutații bine dirijate să se asigure o bună aprovizionare a tuturor orașelor.Zilele acestea sînt zile de vîrf și pentru strîngerea celorlalte legume. Avînd in vedere volumul mare de lucrări care trebuie executat într-un timp foarte scurt, se cere ca organele și organizațiile de partid, comandamentele comunale pentru coordonarea lucrărilor a- gricole să acționeze pentru mobilizarea largă a tuturor cooperatorilor, a tuturor locuitorilor de la sate, indiferent de locul lor de muncă, la culesul legumelor. întru- cît cantitățile care trebuie strinse și Iransportate la piață sau la fabricile de conserve sînt foarte mari, e nevoie ca la aceste lucrări să dea o mină de ajutor lucrătorii din instituții și întreprinderi. Este în interesul nostru, al tuturor, al economiei țării ca întreaga recoltă de legume să fie strînsă cît mai repede pentru a putea fi pusă la adăpost sau industrializată, evitindu-se astfel pierderile de orice fel. Nici o cantitate de legume, oricât de mică, să nu rămină nestrînsă de pe cîmp 1
Cită vreme mai sînt legume în grădini,

nu pot fi admise justificăriBazinele legumicole din zonele Grivița, Slobozia, Fetești, Călărași, Țăndărei, Ciocănești, Lehliu, Mun- tenii-Buzău și altele din județul Ialomița însumează 10 600 hectare, din care 4 000 ha cu tomate. Aci se produc, an de an, zeci de mii de tone de legume pentru consum și industrializare. La această dată, în grădini se găsesc importante cantităti de legume, îndeosebi tomate. Iată de ce, împreună cu ing. Steliana Co- man din cadrul Centralei pentru legume și fructe, și ing. Ștefan Iftimie, șef birou la I.J.L.F. Ialomița, am urmărit ce se face pentru ca roadele grădinilor să ajungă repede la fabricile de conserve sau la piață.La fermele 3 și 4 din cadrul I.A.S. Călărași au fost bine corelate recoltarea și livrarea legumelor. Aici erau Ia recoltat sute de oameni. In hala de sortare se pregăteau legumele pentru piața internă și export. Zilnic se livrează peste 100 tone legume pentru piețele din București, Brașov, Constanța, Cluj, la fabrica de conserve din Dej, export. Drumul de la consumator este făcut foarte scurt, legumele stare bună la sute > deS-a dus vestea despre pasiunea cu care muncesc legumicultorii din Mi*  loșești. Ei realizează adevărate recorduri în ce privește recoltele de tomate, ceapă, usturoi etc. Șeful f*'r-  mei, Luchian Furcoi, ne spunea că, prin muncă bine organizată, în acest 

precum și la producător la într-un timp ajungind in kilometri.

an s-au obținut, în medie la hectar, peste 40 000 kg tomate și 42 000 kg ceapă. în acest fel, planul de venituri va fi depășit cu peste 3 milioane lei. Șeful fermei este însă necăjit că în grădină mai sint circa 150 tone de tomate, care nu sînt încă preluate. Cînd muncim fie gîndim la oamenii muncii de la oraș, care așteaptă legume. Dar ele se află
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

aici, în loc să fie pe piețe. Un caz izolat la Miloșești ? Nicidecum. Cantități mari de tomate, gata recoltate și care așteaptă beneficiarul, se află și în alte cooperative agricole : Grivița — 40 tone ; Rovine — 60 tone ; Muntenii-Buzău — 50 tone ; Traia- nu — 40 „tone ; Săveni — 70 tone ; Sudiți — 40 tone ; Bucu — 30 tone etc. La 7 octombrie, in grădinile județului erau recoltate, dar nepreluate 400 tone tomate. La aceste cantități se adaugă încă 15 000—16 000 tone ce nu sînt recoltate. La cooperativa agricolă din comuna Roseți, de exemplu, pe cele 35 hectare cu tomate se află încă 120—150 tone, fără ca nimeni să întreprindă ceva pentru a fi recoltate. Șeful fermei, inginerul Viorel Negreanu, era la cu- 

leșul strugurilor, iar șefa solarului, ing. Ioana Negreanu, și economista fermei, Georgeta Vasile, stăteau Ia taifas. Numai dacă ar fi organizat munca cu paznicii grădinii și cei 4—5 cooperatori ce erau prin preajmă s-ar fi putut recolta într-o zi 10—12 tone de tomate.Referitor la problema preluării legumelor, ing. Gabriel Postole, direc-

torul I.J.L.F., aprecia că situația a-■ rătată se datorește atit lipsei mijloacelor de transport, cît și staționărilor îndelungate la fabrica deconserve din Fetești. Lucrurile nustau tocmai așa. In ziua de 6 octombrie, la ora 8,30, la fabrica de la Fetești erau la descărcat doar 3 autocamioane și două tractoare cu remorci. întrebăm pe delegații I.J.L.F. și I.T.A. cum se desfășoară descărcarea. Iată opiniile lor : Ștefan Dima, impiegat I.T.A. : „Odată cu orele prînzulul începe aglomerația și atunci se așteaptă între 3 și 12 ore". Enache Drumcea, I.J.L.F. : „Mașinile ce vin te de la fermele I.P.I.L.F. preferențial și intră prin nasc discuții, iar șoferii care
delegat cu toma- au regim față, se aduc

Recolta de legume a fost bună. La C.A.P. Ulmeni, județul IlfovFoto : S. Cristianlegume din cooperativele agricole trebuie să aștepte ore în șir. Sînt rare cazurile cînd o mașină reușește să facă două transporturi într-o zi". Am discutat și cu ing. Traian Iliescu, directorul I.P.I.L.F. Fetești, care ne-a relatat : „Vedeți, acum totul merge bine, dar vin orele de gî- tuire și incepe aglomerația. Și totul pentru că nu se respectă graficul stabilit. Toată lumea vrea să expedieze legumele la fabrică numai după-amiaza, fără să se gîndească la posibilitățile noastre de preluare. Mai sînt cazuri cind șoferii vin și lasă mașinile in fața porții fabricii și pleacă acasă cîte 5—6 ore".Comandamentul județean a analizat situația recoltării și preluării legumelor, stabilind sarcini și responsabilități pentru conducătorii unităților producătoare și de preluare. Ceea ce trebuie însă să înțeleagă toți . este faptul că in grădinile din județul Ialomița sînt peste 35 00!) tone legume, din care peste 50 la sută tomate. N-ar fi exclus ca vremea să se răcească și de aceea trebuie să fie mobilizate toate forțele la recoltat și transport, astfel încit nimic din ce au produs grădinile să nu se piardă, să nu se deprecieze. Să se gîndească cu toții că justificările și explicațiile, tergiversările și scuzele nu se conservă și nici la borcan nu se pun.
Mihai V1J5O1U
corespondentul „Scînteii'

DIN AGENDA TIRGULUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI
Opinii ale unor participant de peste hotareSZEGEDI ANNA, directoarea pavilionului Republicii Populare Ungare : „Protocolul comercial semnat pentru anul 1978 prevede un schimb de mărfuri intre țările noastre in valoare de 400 milioane ruble, produsele industriei constructoare de mașini reprezentînd aproape 60 la sută din acest volum. Din exportul nostru, grupele cele mai importante de mărfuri sint autobuzele, motoare și punți spate RABA—MÂN, ma- șini-unelte, instalații pentru telecomunicații. România exportă locomotive diesel hidraulice, vagoane de marfă, mașini pentru construcții, autoturisme „Dacia", instalații petroliere ș.a. Prezența a 11 întreprinderi ungare de comerț exterior la T.I.B. ’78, discuțiile rodnice pe care le avem în aceste zile cu specialiștii români vor deschide desigur porți noi adîncirii colaborării și întăririi prieteniei dintre țările noastre".MARCEL ROUSSEAU, director în cadrul Grupului industrial „Renault" (Franța) : „După cum se știe, între întreprinderile românești și firma „Renault" relațiile de colaborare rodnică în domeniul fabricării autoturismelor durează cie

în județele :• BRAILA — cu 20 la sută (comparativ cu luna anterioară se constată o reducere a depășirii, dar aceasta se menține încă destul de mare ; cel mai mare consum suplimentar se localizează în continuare tot la Combinatul de celuloză, hirtie și fibre artificiale din Brăila).• ARAD'— cu 6 Ia sută (între unitățile care nu s-au încadrat în repartițiile planificate se află întreprinderea de, vagoane și întreprinderea de accesorii metalice pentru mobile și binale din Arad).• IALOMIȚA — cu 4 la sută (dintre unitățile cu depășiri mai importante menționăm Combinatul de îngrășăminte chimice din Slobozia, Fabrica de zahăr din Țăndărei și Combinatul de celuloză și hirtie din Călărași).® SATU MARE (întreprinderea de in și cînepă din Cărei și întreprinderea „Ardeleana" din Satu Mare).O BISTRIȚA-NĂSAUD (Fabrica de hirtie din Prundu Bîrgăului).® BUZĂU (întreprinderea de sîr- mă și întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău).
0 OLT (întreprinderea de aluminiu, întreprinderea de produse cărbunoase și întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina).© TULCEA (Combinatul metalurgic din Tulcea).
H|| LA LIMITĂIn județele :• BRAȘOV, CLUJ, DÎMBOVIȚA, HUNEDOARA și SIBIU.Dacă o serie de unități, cum sînt Combinatul chimic din Făgăraș (ju- 

peste 10 ani. Recent, între întreprinderile românești constructoare de mașini și firma noastră au fost stabilite noi acorduri care prevăd dezvoltarea și adîncirea în continuare a colaborării și cooperării industriale în avantajul reciproc, fapt ce va duce la diversificarea gamei de autovehicule produse de România. Prezența la T.I.B. ’78 a firmei „Renault" se bucură de succes : interesul specialiștilor români, al publicului larg pentru produsele expuse dovedesc acest lucru. îmi exprim încă o dată satisfacția pentru participarea noastră la T.I.B. ’78 și convingerea că rein- tîlnirea cu partenerii români va fi fructuoasă".DR. ROLFJURGEN HANNESEN, director în cadrul firmei „THYSSEN" din R. F. Germania : „Faptul că participăm cu regularitate la tîr- gurile și expozițiile tehnice din capitala României, că am înființat la București o reprezentanță permanentă exprimă interesul firmei ,,THYSSEN" pentru dezvoltarea relațiilor comerciale cu întreprinderile românești. De altfel, am stabilit de mai mulți ani o colaborare bună cu combinatele siderurgiei româ-

Dintre județele care s-au încadrat in repartițiile planificate și au obținut economii de energie remarcăm :BOTOȘANI, DOLJ, GORJ, HARGHITA, ILFOV, MEHEDINȚI și municipiul BUCUREȘTI.Sînt rezultate bune, care au fost obținute datorită preocupărilor asidue pentru gospodărirea cu maximă responsabilitate a energiei electrice, pentru obținerea unor consumuri energetice cit mai reduse. Desigur, nici în cazul acestor județe și al municipiului București nu au fost epuizate căile de diminuare a consumurilor specifice.Dacă analizăm rezultatele din lunile anterioare, observăm, pe ansamblu, o anumită inconstanță, în unele perioade înregistrîndu-se economii și in altele depășiri. Există o explicație pentru această situație bizară ? Specialiștii din Ministerul Energiei Electrice au desprins trei ipostaze :® Cind se consumă „fără măsură", datorită absenței spiritului de exigență în gospodărirea energiei electrice și combustibilului, se consemnează în mod constant depășiri ;• Cind apar unele dereglări !n fluxul productiv al unor întreprinderi. se înregistrează o anumită economie față de repartiția planificată, dar care de fapt nu este o economie reală ;® Cînd zi de zi, ceas de ceas se manifestă o grijă deosebită pentru utilizarea energiei electrice, se aplică o serie de inițiative valoroase, se acționează cu maximă responsabilitate pentru evitarea oricărei risipe, în mod cert rezultatele obținute sînt dintre cele mai bune, concretizate în însemnate economii.
Ion LAZAR

creștere, milioane 
acest an producă-

nești, în special cu cel de la Galați. Știu că programele de dezvoltare industrială a României se îndeplinesc în bune condiții, siderurgia cu- noscînd un ritm rapid de Firma noastră, care cu 14 de tone de oțel realizat în se numără printre marii tori din Europa, consideră că exisiă largi posibilități de dezvoltare a colaborării și cooperării cu întreprinderile din România".MATILDE ELEXPURU, directoarea pavilionului Spaniei: „11 firme spaniole producătoare din ramurile construcției de mașini își expun oferta la T.I.B. ’78. Unele dintre ele au deja contacte bune cu întreprinderile românești de comerț exterior, altele sînt prezente ia București pentru a cunoaște concret posibilitățile de cooperare. Interesul specialiștilor români și al publicului, amabilitatea gazdelor și preocuparea organizatorilor de a crea condiții cît mai bune pentru desfășurarea tîrgului mă fac să consider această manifestare economică internațională ca deosebit de reușită".
Opinii consemnate de
Dan CONSTANTIN

UN SEMNAL PE ADRESA C L. F. TURDA =

De ce tergiversați preluarea 
cepei și a roșiilor ?Cooperativa agricolă din comuna Mihai Vi- teazu, județul Cluj, este cunoscută ca mare cultivatoare de legume. In acest an, aci s-au cultivat re cu ceapă, recoltată și în grămezi Urma să ■ fie sortată, ambalată în saci și livrată la C.L.F. Turda Numai că ceapa continuă să stea pe cîmp, sub cerul liber, supusă intemperiilor. Am- WMele sînt la C.L.F.,

70 hecta- Ea a fost adunată pe cimp.

care nu se grăbește să le trimită și să ridice recolta. Nu e singurul necaz pe ca- re-1 au cooperatorii din comuna Mihai Vi- teazu cu transportul și valorificarea recoltei. C.L.F. Turda nu se grăbește să preia nici tomatele recoltate de cîteva zile. în același timp, 300 tone de cartofi de sămință stau sub un șopron. Ei au fost repartizați cooperativelor agricole din

Sic, Dăbica și altora, care ar trebui să-i ridice și să-i însilozeze pentru a-i planta la primăvară.în loc de concluzii. un semnal urgent pe adresa C.L.F., I.L.F., C.A.P. șl se vor mai găsi și alte inițiale ale celor care trebuie să răspundă la întrebarea : ce alte treburi mai urgente au în aceste zile decît valorificarea legumelor ? (Alexandru Mu- reșan).

Depozit pe roți în curtea 
I. L. F. ConstanțaLa cooperativa agricolă „Biruința“-Con- stanța, intrucit I.L.F. nu a trimis suficiente mașini, a trebuit să se facă autorecepția a 100 tone de roșii. Alt caz : la C.A.P. Coma- na, I.L.F. a pus la dispoziție pentru transportul cartofilor și al celorlalte legume 9 autocamioane, care au transportat zilnic, timp de o săptămînă, numai cîte 30 de tone la distanța de cîțiva kilometri. Referitor la a- ceastă situație, tovarășul Mircea Cristat, directorul I.L.F. Con-

stanța, ne-a spus : „Pentru a urgenta transportul din cimp, am instalat in incinta întreprinderii noastre o combină de sortat cartofi, cu o capacitate de 500 tone zilnic. Mașinile încărcate vin, descarcă și pleacă, întirzie, vină".NumaiI.L.F. s-a transformat într-un adevărat depozit pe roți. Sînt zeci de autocamioane pline cu cartofi, iar în jurul lor șoferii stau la taclale, Sandu Gheorghe,

în buncăre Dacă șoferii ei sînt decă incinta

Ion Samoilă, Simion Ionescu, Zamfir Vasile și alții declară că stau cu mașinile cărcate de mai de 24 de ore. distanțele de la se transportă sînt de cîțiva zeci de metri. Aflăm și cauza staționării : combina de sortat cartofi funcționează bine, dar se defectează banda rulantă. Rar se intimplă ca aceasta să lucreze 3—4 ore pe zi. Ca urmare, incinta întreprinderii este ocupată de autocamioane. (George Mihăescu)

în- bineIar care doar kilo-

LIVRĂRI 
SUPLIMENTARE 

LA EXPORTUnitățile industriale din județul Prahova au înregistrat, in perioada care a trecut din acest an, cel mai ridicat nivel al activității de export din actualul cincinal. Ele au livrat suplimentar beneficiarilor de peste hotare produse în valoare de circa 235 milioane lei-valută, sumă superioară angajamentului asumat pe anul în curs. O contribuție importantă au adus-o unitățile constructoare de mașini și cele chimice, ale căror produse sint solicitate de firme din peste 70 de țări.
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în epoca contemporană, esentialmente marcată de revoluția științifică și tehnică, cultura își intensifică rolul de factor al progresului social. Dimensiunile culturii înseși sint, in prezent, incomparabil mai extinse față de epocile anterioare, ceea ce presupune și multiplicarea alternativelor de acțiune ale omului și a necesităților sale de decizie.în aceste împrejurări, cultura unei societăți care se edifică intr-un ritm din ce în ce mai accelerat, cum este societatea noastră socialistă, devine un catalizator ai progresului în toate sferele vieții sociale, plasai în centrul procesului civiii- zatoriu, dar impregnînd de fapt toate celulele sistemului social. Esența profund democratică a societății socialiste se relevă în plan cultural in posibilitatea nu numai teoretic afirmată, ci practic realizabilă a participării maselor la cunoașterea, receptarea, crearea și socializarea valorilor culturii.Transformarea radicală a raporturilor sociale și, consecutiv, modificarea fundamentală a locului individului în sistemul social sint, în socialism, premisa mutațiilor esențiale și în planul culturii. înlăturarea vechilor relații de producție, semnificind sfirșltul separării între producători și proprietarii mijloacelor de producție, creează totodată premisele înlăturării barierelor între mase si cultură. Mijloacele de creare șl de difuzare a culturii sînt restituite întregii societăți, iar accesul la cultură se transformă dtntr-un privilegiu de clasă intr-un proces democratic, do largă respirație socială.Sfîrșitul „segregației sociale în fața culturii" nu determină însă înlăturarea imediată a consecințelor pe care vechea diviziune a societății în clase antagoniste le-a antrenat în plan cultural, căci revoluția socialistă, abolind inegalitatea de clasă, nu anulează automat diferențele de nivel cultural dintre oameni. Aceste diferențe tind însă să se restrângă pe măsura generalizării sociale ă culturii. în cadrul societății noastre socialiste se creează condițiile unei schimbări rapide și decisive a culturii indivizilor în acord cu dezideratele și obiectivele fundamentale ale sistemului social. Se creează premisele creșterii capacității omului de a-și manifesta exigențe din ce în ce mai mari în procesul satisfacerii nevoilor sale culturale. în același timp crește capacitatea de a da el însuși mai mult pentru satisfacerea lor la scară socială.

vXvX*:

• BOTOȘANI. Prezent la Festivalul teatrelor de păpuși, organizat in R.P. Bulgaria, în prima decadă a acestei luni, Teatrului de păpuși „Vasilache" din Botoșani i s-a conferit premiul Comitetului de cultură al orașului Varna pentru spectacolul „Pasărea de aur", de autorul bulgar Maxim Asenov. De asemenea, unui membru al colectivului botoșănean, actorului- mînuitor Sergiu Grigore, i s-a acordat premiul pentru interpretare. (Silvestri Ailenei).

Acest amplu proces de democratizare a culturii semnifică totodată abolirea principială și practică a oricăror discriminări sociale in țnaterie de cultură, integrarea intr-un larg circuit a unor valori socotite altădată „tabu" pentru mase, situate in zona a’ceea ce, de pe poziții aristocratice, se numește cultura „înaltă" sau cultura „eli- tară“. O asemenea departajare a culturii este străină sistemului de valori al societății socialiste. De altfel, însăși esența culturii noi care se dezvoltă in condițiile socialismului este prin structură și destinație consecvent democratică.în pofida miturilor ideo„CULTURA CULTIVATĂ11
... sau despre bariera artificială pe care societatea 
burgheză o ridică între masa consumatorilor de 

cultură și producătorii culturii

logice privind virtuțile unificatoare, omogenizatoare ale așa-numitei „societăți de consum", în literatura occidentală de specialitate nu lipsesc referirile directe sau voalate privind existenta unei rigide linii de demarcație între ceea ce se numește sub un termen generic, peiorativ, „cultură de masă" și ceea ce se numește „cultura cultivată" sau „cultura înaltă". Conceperea lor în termeni de opoziție, antinomici, este reflexul în plan teoretic al stratificării culturii societății capitaliste, corespunzătoare stratificărilor sociale. Cele două tipuri de cultură aparțin în capitalism unui sistem ierarhic al cărui virf l-ar constitui „cultura cultivată" și a cărui bază ar fi reprezentată de „cultura de masă". Prima ar fi cultura unei „microsocietăți" specializate, cultivate, care accede la valori culturale înalte, creatoare de idei, de forme sau opere noi, cealaltă ar semnifica cultura destinată unui om „de masă", lipsit de capacitate, creatoare și capacitate de receptare, o cultură în care — observă sociologul Norman Birnbaum — o severă diviziune a activităților separă masa consumatorilor culturali de producătorii culturii, în virtutea căreia societatea s-ar -divide în două categorii distincte : cei care iau și cei care dau. Consecința : 

un „consum cultural de masă", un consum în cadrul căruia — după cum remarca culturologul Abraham A. Moles — consumatorul ingurgitează pasiv o asamblare de fragmente juxtapuse, o cultură mozaicată care invită individul să rămină la suprafața lucrurilor, determinând o receptare de circumstanță a mesajelor în cadrul unei difuzări de masă „care propune orice, oricui, oricind".La rîndul său, in coordonate sensibil apropiate, sociologul Edgar Morin distinge între „cultura kitsch", cultura legată de mijloacele comunicării de masă și „cultura cultivată" a unei microsocietăți specializate 

care accede la valori culturale înalte, vlzînd cunoașterea umanistă, sfera literelor șl artelor.în fapt, este vorba despre o diviziune a activității culturale care, sfidînd pretinsele valențe democratice ale culturii de masă, statuează o nouă segregație culturală, pliată pe stratificări sociale, determinate de diferențele de bogăție, de venit și de situație, exprimate cel mai adesea in grade diferite de instruire. împotriva unor astfel de concepții cu privire la rolul și locul artei și culturii ne înarma tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind : „Se emit sau se reiau păreri potrivit cărora oamenii de literatură și artă ar fi niște „aleși", cărora le-ar reveni monopolul înțelegerii a ceea ce este bun și rău în lume, monopolul esteticii; al gustului. Se afirmă că a- ccștia sînt cei care trebuie să modeleze gustul public, iar masele largi, societatea trebuie să-și însușească în mod pasiv și.-absolut gusturile, opiniile, creațiile lor. în aceste poziții se exprimă cu putere tendința proprie ideologiei celei mai reacționare, a negării roiului maselor în viața socială, în făurirea istoriei, urmărin- du-se, totodată, dezarmarea și demobilizarea forțelor revoluționare, ruperea culturii și artei de aceste forțe, punerea creației spirituale în slujba intereselor claselor exploatatoare".

De altfel, unele consecințe care decurg din stratificarea culturală capitalistă sînt denunțate și. în cadrul gindiții nemarxiste occidentale de către observatorii lucizi ai realităților so- cio-cUlturale. Este, astfel, denunțată din ce în ce mai insistent devalorizarea sensului uman al culturii in societatea modernă occidentală, în care precumpănitoare apare orientarea spre reușita materială. Individul uman este adesea redus la un element standard, inter- șanjabil. al organizării sociale. Consumul de produse culturale „gata preparate", oferite prioritar prin sistemul comunicării de masă, rămîne, în aceste im- 

prejurări, modalitatea privilegiată de integrare a majorității indivizilor în orizontul culturii. ■ O integrare care se oprește însă la nivelul conformismului, al unui conformism ce exclude atitudinea critică șl care interzice manifestarea conștiinței de sine.în acest fel, promisiunea democratizării cuprinsă în varianta capitalistă a „culturii de masă" se reduce la asigurarea unui consum cultural care creează iluzia compensării statutului de semirobot la care omul este redus în cadrul producției și care ii stimulează în a- celași timp pasivitatea spirituală și socială.Este un consum care devine îngrijorător deoarece se satisface în limitele unor nevoi artificiale, lipsite de sens, alimentate de modă și de reclame, înlocuind atitudinea culturală, activă, de transformare a lumii, cu însușirea și consumul de o- biecte. Și anume, a „obiect telor culturale" fabricate cu eticheta „de masă", adică pentru masă, standardizate pe măsura unor nevoi standardizate.La antipodul acestei atitudini se plasează perspectiva autentic democratică oferită de socialism, în care lărgirea permanentă., a accesului Ia întreaga cultură, stimularea consumului cultural sint secondate de cerința formării unei atitudini culturale de participare. Șansele instaurării unei a

semenea atitudini culturale decurg din posibilitățile concrete care-i sint oferite de către societate- acțiunii omului, inițiativei, creativității sale.Creșterea permanentă a nivelului de instruire a populației țării noastre, legarea tot mai strinsă a în- vățumintului de cerințele producției și ale cercetării, sporirea instituțiilor de cultură și diversificarea activităților creatoare de masă, antrenarea oamenilor mim-, cii la creația tehnică, depistarea și punerea în valoare a" talentelor — ilustrată elocvent de edițiile Festivalului național „Cin- tarea României" — sint direcții principale ale politicii noastre culturale. Ele probează convingător mutațiile pe care .socialismul le aduce în planul culturii, mutații care vizează atit generalizarea posibilităților de acces la valorile culturale, cit și sensul transformării culturii noastre într-o cultură de participare. Participarea culturală semnifică, din perspectiva democratică și umanistă a societății socialiste, opoziția față de consumul pasiv, cucerirea celor mai înalte posibilități de reflecție și analiză, înseamnă situarea personală în rețeaua de relații sociale și, totodată, procedarea la opțiuni în cunoștință de cauză. O asemenea atitudine de participare nu se naște însă spontan, ci presupune, de regulă, o pregătire, o inițiere sistematice a oamenilor în prezența unui contact prelungit cu stimulii culturali. Ea reclamă, de asemenea, o ambianță stimulatoare, o circulație permanentă de idei, o atmosferă de dezbateri privind aspecte ale creației, ale politicii culturale, difuzarea valorilor, nevoile, motivațiile și aspirațiile culturale ale maselor.Necesitatea unei asemenea atitudini de participare sau de implicare, ca esență a democratismului socialist, este repetat subliniată in documentele partidului nostru și afirmată cu accent sporit în programul adoptat la al XI-lea Congres al P.C.R. și în rezoluția Congresului Educației Politice și al Culturii Socialiste.Tocmai pentru că participarea culturală și socială sînt modalități de raportare activă a omului la lume, singurele care oferă garanția edificării intr-un ritm istoric accelerat a unei civilizații spirituale superioare, a unui om apt să gîn- dească original și să acți6- neze creator.
Oltea RHfJCOI 
cercetător științific 
principal la Institutul 

• de filozofie

Casa de cultură a sindicatelor din Suceava

A fost deschiderea stagiunii 
un adevărat eveniment muzical ?Zilele trecute și-a deschis stagiunea artistică și ultima instituție muzicală bucureșteană : orchestra simfonică a Radioteleviziunii române. Așa cutn precizează pliantele, afișele și programul de sală, este o stagiune jubiliară (a 50-a) menită să impună încă o formație de țradiție a muzicii noastre. După Filarmonicile centenare din București și Brașov, încă o orchestră de prim rang a țării a depășit pragul maturității, intrînd definitiv în istorie. Să sperăm că organizatorii vor ști să confere evenimentului întreaga greutate artistică, fiindcă ansamblul bucureștean se situează azi printre primele orchestre permanente de radio din lume. Desigur că semicentenarul instituției simfonice a împrumutat programului inaugural caracterul oarecum simbolic al chemării oamenilor dc pretutindeni — pe calea lungă a undelor — la înțelegere și pace, prin intermediul capodoperei beethoveniene, Simfonia a IX-a.Concertul dirijat de Iosif Conta a debutat .cu Cantata patriei de Dan Voiculescu, remarcabil tălmăcită de Ion Budoiu și corul Radioteleviziunii române. Lucrare concisă, inspirată de poemul Cîntarea României al lui Alecu Russo (distinsă anul trecut cu premiul Uniunii compozitorilor). încearcă să exprime în limbajul sonor contemporan (texturi, poliritmii, momente aleatorice riguros controlate) imaginea nobilă a patriei. Intonația populară a ideii generatoare a cantatei oferă compozitorului clujean posibilități tehnice multiple în materializarea colajului de versuri patriotice, predominante fiind însă procedeele variaționale enesciene însă insuficient valorificate în dobindirea unui stil personal.Apelînd la un mănunchi de soliști clujeni (Edith Simon. Ionel Voineag și Ionel Pantea), căruia i s-a adăugat o excepțională muziciană de concert (Emilia Petrescu), dirijorul Iosif Conta a dorit să realizeze o tălmăcire proaspătă, nerutinată, a Simfoniei cu cor in re minor de Beethoven. Din

păcate, tocmai de la inegalul cvartet vocal, interpretarea capodoperei nu s-a ridicat la înălțimea exigențelor. Desigur că în balanța neîmplinirilor s-a adăugat faptul că orchestra a răspuns greoi la solicitările dirijorului, soliștii-suflători au ratat prea multe pasaje-cheie, iar corul — singurul compartiment artistic bine pus la punct — nu a fost exact susținut de ansamblul instrumental.Asociind observații celor ce se pot face pe marginea altor spectacole și concerte inaugurale (atit ca reperto-
însemnări

de Viorel COSMA

riu, cit mai ales ca interpretare), ne-am pus o întrebare care 6e conturează tot mai pregnant in lumina ultimelor debuturi de sezon ale primelor noastre instituții muzicale : este deschiderea stagiunii un evenimeijt artistic ?Răspunsul fără echivoc ni-1 oferă afișul bucureștean al ultimelor stagiuni. La Filarmonica George Enescu, o simfonie românească în reluare a dirijorului Mircea Cristescu, alături de uzatul poem Ucenicul vrăjitor de Paul Dukas. La Opera română, un spectacol cu Ion Vodă cel Cumplit, remarcabila partitură a compozitorului Gheorghe Dumitrescu (premiera absolută : 12 aprilie 1956), care tinde să preia tradiția deschiderii de stagiune lirică (alternativ cu Oedip de Enescu). Iar la Teatrul de Operetă, gongul inaugural sună de două stagiuni pentru aceeași partitură : Eternele iubiri de George Grigoriu. Sigur, s-ar putea spune că toate lucrările corespund dezideratului major de a înscrie o piesă românească valoroasă pe afișul inaugural. Totuși, putem pretinde — măcar instituțiilor noastre centrale — să includă pe afișul concertului și spectacolului de debut o premieră sau o primă audiție abso

lută, capabile să genereze o efervescență îș rîndurile publicului. O deschidere de stagiune lirică cu numai 200 de spectatori în sală nu poate marca un eveniment artistic. De aci s-a născut și climatul de anonimat publicistic al ultimelor stagiuni muzicale, ziarele și revistele neințelegind să aoorde spațiul necesar cronicii unui concert oarecare sau unei reluări lirico-dramatice.Ceea ce ni se pare simptomatic rămîne faptul că piesa românească a devenit obligatorie mai ales la figurat, nu și la propriu, instituțiile artistice neințelegind să acorde măcar actului selectiv și interpretativ maximum de atenție. Simfonia a Xl-a de G. W. Berger este o piesă de amploare, reprezentativă, dar cantata Zi de lumină de Irina Odăgescu (1977) sau Cantata patriei de Dan Voiculescu sînt insuficiente față dc posibilitățile superioare ale Filarmonicii și Radioteleviziunii. Nu titlul lucrării determină înscrierea unei piese pe afișul inaugural al stagiunii, ci valoarea artistică și mesajul nobil de idei trebuie să decidă prezența în concertul-eveniment. Prima audiție absolută nu echivalează cu un act formal de caritate colegială sau de încurajare profesională.Este inutil să pledăm pentru transformarea fiecărui concert simfonic intr-un eveniment artistic. Exemplul ■maeștrilor George Georgescu sau Constantin Silvestri rămîne în acest sens pilduitor. Pentru formație, deschiderea stagiunii poate însemna un preambul de superioară ținută profesională, după cum programul inaugural trebuie să lumineze ca un far întreaga suită de concerte a unei instituții muzicale. Pentru public, debutul sezonului artistic se transformă într-o sărbătoare. Iar pentru istorie, un strălucit concert de debut se înscrie ca un indiscutabil act de cultură. De aci, întrebarea adresată ansamblurilor noastre : a fost deschiderea actualei stagiuni muzicale un eveniment ?
„DRUM

FĂRĂ ÎNTOARCERE"în ultimii ani, cinematograful și cineaștii din Republica Democrată Germană au tăcut serioase progrese în orientarea producției de filme spre o problematică tot mai interesantă, intim condiționată de viața națională a țării. Filmul Drum fără întoarcere — proiectat in premieră de gală, la cinematograful „Studio" din Capitală, cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a întemeierii R.D.G. — confirmă și ilustrează pregnant a- ceastă tendință pozitivă, tocmai pentru că exprimă în imaginile sale o situație complexă, în care componenta morală se împletește organic cu cea politică, iar analiza psiho-socială se e- fectuează pe terenul unor frămîntări sincere, autentice.' Tema, ideea centrală, este semnificativă : dilema unui mcdic-nova- tor, subapreciat în clinica universitară în care-și vede respinsă inițiativa creatoare, chiar în momentul cind aceeași inițiativă. e îmbrățișată de o instituție medicală mai promptă și aparent mai înțelegătoare, dintr-o altă țară, o- dată cu oferta unui contract pe care medicul autor se pripește să-l semneze și în care se stipulează condițiile fugii sale din patrie (Die Flucht, Fuga, este de fapt

titlul original al peliculei).într-un fel de luptă cu timpul, cu scadențele pe diferite planuri, în conștiința personajului principal se dezvoltă și se a- propie de deznodă- mint gînduri și simțăminte contradictorii : atașamentul față de propriul grup social și de propriul stat intră în conflict

cu ispita unei mai u- șoare afirmări și notorietăți; curajul civic al susținerii unei poziții cu frica de șantaj ; umanismul propriilor idealuri profesionale cu interese imediate, tranzitorii. O luptă lăuntrică, a- șadar puternic influențată, exasperată chiar, de iubirea pasionată pentru o tînă- ră colegă, întruchipare a credinței și a statorniciei credinței față de destinul individual cg parte integrantă a destinului colectiv al întregului popor. Dar dacă — în numele acestei credințe — eroina se va salva în modul cel mai firesc, eroul va cădea victimă propriei sale ambiguități, superficialității manifestate în cîmpul de acțiune, angajant și

grav, al opțiunilor hotăritoare. Astfel, lecția practică de viață a filmului Drum fără întoarcere se dovedește a fi multiplă, așa cum se cuvine u- nei opere de valoare, scoțind in relief cu precădere ideea fundamentală că patria socialistă — pentru oamenii onești cu ei înșiși — rămîne b prezență de neinlo- cuit, o realitate ideologică, morală, sentimentală, culturală care nu poate fi nicidecum negociată, de- cit cu prețul alienării definitive, al degradării umane sau chiar al unei pieiri tragice.Echipa de realizatori, condusă cu autoritate și deseori cu finețe de regizorul Roland Graf, a răspuns cu eficacitate expresivă, artistică, a- proape tuturor întrebărilor puse de scenariul lui Hannes Hiittner — personajelor și caracterelor căruia le-au dat chip concret și suflare fierbinte actori impecabili, omogen distri- buiți, ca Armin Mueller-Stahl, Jenny Grol- Imanh, Erika Peli- kowski •• (prezentă Ia serata de gală, ea a fost călduros aplaudată de publicul bucureștean), Karin Gregorek, Simone von Zglinicki, Rolf Hoppe.
Florian POTRA

Din frumusețea folclorului nostru: un joc interpretat de Ansamblul „Someșeana" al Casei de cultură din De| Foto : Gh. Vințilă
(Urmare din pag. I)G. Topirceanu, Gala Galac- tion. Hortensia Papadat- Bengescu, ■ Demostene Botez, Ionel Teodoreanu, ieșeni și neieșeni, se exprimă identic ; ii apropie aceleași linii de forță. Climatul Vieții românești, acela al Teatrului Național, n-ar putea fi înțelese fără personalități polarizante, drept care ea antidot la drama celui de-al doilea mondial • Sadoveanu lumina„de altădată" ale Iașilor...Timpul s-a măsurat la Iași prin minți creatoare, nu în ore și zile, ci în epoci, adică in structuri istorico- sociale : epoca umanismului cronicarilor, epoeavmili- tantismului unionist, epoca lui Eminescu, o alta a Contemporanului, apoi altele mai noi. Prin minți creatoare se înțelege, cum se vede, valori ce invită la continuarea unui ritm organic, voci puternice propu- nînd integrarea într-un ritm al națiunii. Ritm caracteristic, în fond, miilor de cărți

elaborate la Iași de scriitori, de ieri și de astăzi, caracteristic, de asemenea artelor plastice, de la maeștrii trecutului pînă la expohenții deceniului actual. De la cronicarii de acum cîteva secole pînă la Sadoveanu, vo-
alții, mulți, au fost marcați definitiv de ideile primite aici. Mi Sadoveanu schițează succint o explicație : „Peste fulguirea de flori și învăluirile de frunze moarte, la Iași se înalță un suflet. Aceasta e justificarea

râzboi evocă spiritelor înaintate

AMPLE CICLURI TEMATICE
LA CINEMATECĂLa 16 octombrie, Cinemateca română își va inaugura stagiunea 1978—1979. Ciclurile tematice din prima parte a stagiunii sînt astfel structurate, incit să ofere elemente esențiale pentru cunoașterea evoluției celei de-a 7-a arte românești și străine. Sugerat de apropiata aniversare, ciclul „60 de ani de la formarea statului român unitar" va prilejui o reîntilnire cu ecranizarea regizorului Liviu Ciulei „Pădurea spîn- zuraților", cu lung-metrajul „Baladă pentru Măriuca" (regia Constantin Neagu și Tltel Constantinescu), cu mai noua realizare a Iui Sergiu Ni- colaescu „Mihai Viteazul" și citeva documentare ale studioului „Al. Sa- hia“. Sugestive sînt și titlurile altor cicluri : „Filmul politic — o dimensiune nouă a cinematografului contemporan", „Filmul anului 1953 — privire critică după 25 de ani", „O- peratori români de film", „Decorul și costumul in film", precum și „Tradiția luptelor muncitorești în filmul proletar din Germania" sau „Noul val francez".

acum în mers, stă în centrul preocupărilor.Iașii înregistrează transformări spectaculoase destinate să-i dea o fizionomie armonică. La impresia de nou contribuie geometria arhitectonică, urba-
lașii-cultură și poezie
luptatea cugetării înnobilează și conferă durabilitate creației. Lirismul adaugă înaltelor convingeri rațiunea inimii. Tradiția și inovația se întrepătrund, nu ca simplă conciliere, a contrariilor, ci ca expresie a necesității.Personalități proeminente de la Erflinescu și Creangă la Sadoveanu, de la Titu Maiorcscu pînă la G. Căli- neScu, foști profesori ai U- niversității, au fost legate de climatul creator ieșean ;

și cununa nevestejită a acestui loc unic"... (Iașii, primăvara...). Din generații diverse, Otilla Cazlmir și Lucia Mantu, cei doi Teo- doreanu, Mihai Ralea, Al. Philippide, Demostene Botez, urmați de alții, formați în anii socialismului, se consideră solidari cu tot ce implică ideea de progres social și etic ; de aici permanența umanismului și cultul unui frumos care, de la cei vechi pînă la Magda Isanos, Nicolae Labiș și cei

nistica parcurilor și deschiderea marilor bulevarde. Orașul, în mare parte reconstruit (ca mărime al treilea din tară), adaugă centrului academic tradițional un amplu evantai de institute de invățămint superior, impozante institute de cercetări științifice, o filială a Academiei ; Iașii culturii și artei — cu Teatrul Național, Opera română, Filarmonica și uniuni de creație — își acordă pulsul cu dinamica laboratoarelor și

mașinilor. Tot ce a fost exemplar la Contemporanul și Viața românească, la însemnări ieșene și Jurnalul literar continuă programatic în paginile publicațiilor actuale : Convorbiri literare (serie nouă) și Cronica, precum și în activitatea editorială a „Junimii". Prin- tr-o fericită complementaritate, orașul culturii și științei — ilustrat de A. D. Xenopol, V. Conta, Gr. Go- bălcescu, Al. Philippide, Petru Poni, I. Cantacuziho, C.I. Parhon, G. Ibrăileanu, Al. Myller, G. Călinescu, M. Ralea. Iorgu Iordan și de prestigioase alte personalități, este astăzi, în același timp, una din cetățile industriei românești. Iată, pe scurt, orașul care va găzdui in curînd primul colocviu național de poezie, un oraș cu înalte tradiții de umanism și eroism civic. Avem a continua astăzi, în strălucirea nouă a socialismului, asemenea tradiții, iar poezia, ca o creație ce și-a găsit aici încununarea prin Eminescu, are înainte un drum larg deschis.

Interesante se anunță și ciclurile „Continuitatea poporului român o- glindită în film", „Imagine a satului contemporan", „Lumea teatrului in film", „20 de compozitori de film", „Cinematograful latino-american", O noutate a stagiunii vor fi ciclurile tematice destinate cu precădere elevilor. Săptăminal, dimineața, vor rula creații din producția națională ca „O scrisoare pierdută" (regia — Sică Alexandrescu), „Amintiri din copilărie" (regia — Elisabeta Bostan), „Dacii" (regia — Sergiu Nico- laescu) și capodopere străine ale genului, toate reunite sub genericele „Opere literare transpuse pe ecran" și „Filmul istoric". Paralel, vor fi difuzate ..seriale" de autori, medalioane dedicate unor personalități ale cinematografului universal : S. M. Eisenstein, Orson Welles, Mario Monicelli, Alfred Hitchcock ; seria medalioanelor românești va fi inaugurată cu regretatul actor Toma Ca- ragiu. Rarități epocii mute și și realizări de programate în bonaților Cinematecii". Sînt tate, de asemenea, serile speciale de film românesc vechi, intitulate „A doua premieră", organizate lunar cu participarea unor critici, regizori, scenariști, actori.

de arhivă aparținînd perioadei postbelice dată recentă vor fi ciclul „La cererea a- aștep-
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PROGRAMUL 1

16,05 Teleșcoalâ
1G.35 Curs de limbă rusă 
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă re

comandăm...
Reportaj pe glob : Nepal 
Corespondenții județeni transmit._ 
Consultații medicale

18.05,.România pitorească
18,35 “ ' ............ ........
18,45
19,05

17.15
17,35
17.45

Granada — film documentar 
Fotbal internațional
Film serial pentru copil : Sindbad 
marinarul. Episodul 10
Telejurnal
Ora tineretului
„Te apăr și te cînt, patria mea". 
Ediție specială. Săptămînă-record 
in agricultură
Arta monumentală — o artă pe 
măsura timpului nostru. Creatorii 
plastici răspund chemării secre
tarului general al partidului

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film documentar
Concertul corului și orchestrei 
simfonice ale Radioteleviziunii 
Telex

19.30
19.50
20,40
21,45

22,00

19,50
20.00

21,40
21,45 Un lapt văzut de aproape

© BRAȘOV. In cadrul Muzeului primei școli românești din Scheii Brașovului s-a deschis expoziția memorială „Ciprian Porumbes- cu“, cu prilejul aniversării a 125 de ani de la nașterea compozitorului. Prin expoziția memorială „Ciprian Porumbescu" se pun bazele unei expoziții cu caracter permanent închinate vieții muzicale din Scheii Brașovului, de care își leagă numele personalități de seamă ale vieții noastre muzicale, ca Gheorghe Dima, George Ucenescu, Iacob Mure- 

șianu, Anton Pann, Ciprian Porumbescu, Timotei Popovici etc. (Nicolae Mocanu). © IAȘI. Pină la 23 noiembrie, Filarmonica ieșeană împreună cu Institutul de euritmie din Stuttgart (R.F.G.) vor concerta la Washington, New York, San Francisco, Montreal, Vancouver și în alte localități din Statele Unite ale Americii și din Canada, în acest turneu, formația ieșeană va evolua sub bagheta dirijorului Ion Baciu. „Creșterea exigenței și promovarea creației 

folk" a fost tema dezbaterii organizate de Centrul județean do îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă împreună cu filiala ieșeană a Uniunii compozitorilor și conservatorul ..George Enescu". Revista „Cronica" din Iași a inaugurat, în sala „Victoria", Salonul filatelic de toamnă. Expun C. Apos- tolide din Galați, M, Popovici 

din București, V. N. Slonovschi din Iași și alții. (Manole Corcaci). O TULCEA. Lâ Tul- Cea s-a deschis o nouă stagiune permanentă de teatru. Spectacolul inaugural a fost susținut de Teatrul popular al Casei de cultură a sindicatelor din municipiu. care a prezentat . piesa „Mielul turbat" de Aurel Baran- ga. In cadrul stagiunii spectato

rii tulceni se vor reîntilni cu colectivele teatrelor „Național", „Lucia Sturdza-Bulandra", „Giu- lești", „C. Nottara", „Ion Vasi- lescu" și al Teatrului de comedie din București, „Maria Fi- lotti" din Brăila și al Teatrului de dramă și comedie din Constanța. (E. Mihăilescu). © HARGHITA. La Lunca de Jos s-a desfășurat cea de-a doua ediție a festivalului folcloric „La izvoarele Trotușului". 'Sub genericul „Vis și realitate", la Casa de cultură a sindicatelor din 

Gheogheni se află deschisă expoziția de gravuri in tuș a Elisabetei Reinhart. în municipiul Odorheiu Secuiesc a avut loc vernisajul expoziției graficianului Kovacs Geza. Căminul cultural din comuna Lunca de Jos găzduiește expoziția pictorului Antal Imre. (I.D. Kiss). 
• ARGEȘ. O șezătoare literară a avut loc la Casa de cultură a sindicatelor din Pitești, în cadrul căreia au citit din creațiile lor membri ai cenaclurilor „George Călinescu" al Academiei Re

publicii Socialiste România, „Liviu Rebreanu" din Pitești, ..Tudor Mușatescu" din Cîmpu- lung, „Geprge Topirceanu" din Curtea de Argeș și „Tudor Mușatescu" din comuna Mioarele. S-a discutat despre „Umorul în proză și în epigrame". O corală din San Marino a prezentat, la Casa de cultură din Curtea de Argeș, un concert de prelucrări folclorice și a avut un schimb de experiență cu formația corală a instituției gazdă. (Gh. Cîrstea).
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Excelenței Sale Domnului MUSTAFA KHALIL
Prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt

CAIROCu ocazia învestirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Egipt vă adresez calde felicitări și urări de succes deplin.Sînt convins că bunele relații de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt vor cunoaște noi realizări, în spiritul înțelegerilor convenite între președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, spre binele celor două țări și popoare, in interesul păcii și colaborării internaționale.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, miercuri după-amiază, pe Abdelkamel Reghay, ministrul comerțului și industriei al Regatului Maroc.Cu acest prilej s-a exprimat satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor dintre România și Maroc potrivit înțelegerilor convenite la nivel înalt, precum și dorința de a se intensifica aceste raporturi pe multiple planuri. Au fost evidențiate, totodată. posibilitățile privind extinderea și diversificarea colaborării și cooperării în diverse domenii economice, a schimburilor comerciale dintre cele două țări.A participat Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Co

merțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.
. ★In aceeași zi, primul ministru, tovarășul Manea Mănescu, a primit pe Paul Rudolf Jolies, secretar de stat în Departamentul Federal al Economiei Publice din Elveția.In timpul întrevederii au fost a- bordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și Elveția, intensificarea colaborării și cooperării economice, comerciale și financiare.A luat parte Constantin Nlță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.A fost prezent Pierre-Henrl Thă- venaz, ambasadorul Elveției la București.

Primire la C. C. al P. C. R.Miercuri după-amiază, tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Partidului Muncii din Spania, condusă de tovarășul Manuel Armenta Espejo, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.M.S. Din delegație), fac parte Arturo Cillero Gomez și Rafael Eguren, membri ai Comisiei economice a P.M.S.

La primire au participat tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., și Lucian Drăguț, prim-vice- președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.S-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu unele probleme de interes comun.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Vizitele delegației parlamentare 

finlandezeDelegația parlamentară finlandeză, condusă de Ahti Pekkala, președintele Parlamentului, care se află în tara noastră la invitația Marii Adunări Naționale, a vizitat în cursul zilei de miercuri Șantierul naval din Constanța, unități agricole din județ,
★Delegația municipalității Helsinki, condusă de Teuvo Aura, primarul general al orașului, a făcut, miercuri, o vizită la Tîrgul internațional București. în pavilioanele rezervate industriei românești oaspeții s-au oprit cu interes în fata a numeroase exponate ; în mod deosebit le-a fost reținută atenția de gama largă de mijloace de transport, instalații de foraj, mașini destinate agriculturii, precum și de produsele industriei electronice și de tehnică de calcul, în aceeași zi, membrii delegației au vizitat Institutul politehnic Bucu-

precum și stațiunile turistice de pe litoral.în cursul după-amiezli. oaspeții s-au întors în Capitală. Aici au vizitat Muzeul de istorie ăl Republicii Socialiste România.
★rești, prilej_ cu care au exprimat a- precieri față de modul de organizare practică a învățămîntului tehnic superior de aici, față de mijloacele moderne aflate în dotarea laboratoarelor.Cu prilejul vizitei delegației municipalității Helsinki în țara noastră, ambasadorul Finlandei la București, Matti Hăkkănen, a oferit un dineu. Au luat parte Ion Dlncă, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei, și alte persoane oficiale. (Agerpres)

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, a primit miercuri pe Bernd Niehaus, viceministru al relațiilor externe și cultelor din Republica Costa Rica, aflat intr-o vizită în țara noastră. în cursul întrevederii au fost evidențiate relațiile de colaborare și cooperare existente între România și Costa Rica pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, posibilitățile de dezvoltare a acestor raporturi pe baze reciproc avantajoase și â avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme ale vieții internaționale actuale.A participat Hie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul A- facerilor Externe. A fost prezent Carlos E. Campos Monge, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Costa Rica la București.
★Cu prilejul celei de-a XXXV-a a- niversări a Zilei Armatei populare polone, generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Wojciech Jaruzelski, ministrul apărării naționale al Republicii Populare Polone.Cu ocazia aceleiași aniversări jubiliare. miercuri, la Casa centrală a armatei a avut loc o adunare festivă, la care au luat parte generali, ofițeri. maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost pre- zenți Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone in țara noastră, membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de generalul-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, care a rostit un cuvînt de salut și a evocat, in acest context, relațiile româno-polone de prietenie și colaborare. Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit ambasadorul R. P. Polone la București.
★Miercuri seara a părăsit Capitala Attilio Ruffini, ministrul apărării al Republicii Italiene, care, la invitația ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, de prim-adjunctul și adjuncți ai ministrului apărării naționale, da generali și ofițeri superiori. Au fost de față Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei în România.
★Continuîndu-șl turneul în țara noastră, ansamblul japonez de instrumente tradiționale „Nipponia" a prezentat miercuri, la Casa de cultură a sindicatelor din Oradea, un concert de muzică japoneză. Ansamblul, dirijat de Takuo Tamura, a interpretat lucrări de compozitori japonezi șl muzică tradițională din această țară. Publicul orădean a răsplătit cu aplauze pe solii artei japoneze.
★Miercuri a plecat în U.R.S.S. Orchestra de estradă a Radioteleviziunii române, care va întreprinde un turneu în cadrul planului de colaborare culturală cu această țară. Sub conducerea dirijorului Sile Dinicu, orchestra va susține concerte la Moscova și în alte orașe ale Uniunii Sovietice. (Agerpres)
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LA TRAGEREA 
DIN H OCTOMBRIE 1978EXTRAGEREA I : 1 29 2 41 44 9.EXTRAGEREA A Il-a : 45 21 18 20 24 22.

ZIUA NAȚIONALA a spaniei

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele SpanieiCu ocazia Zilei naționale a Spaniei doresc să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și sincere urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului spaniol prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Spania vor cunoaște o continuă dezvoltare, în toate domeniile, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Poporul spaniol marchează în acest an sărbătoarea sa națională — „Ziua Hispanității" — în condițiile afirmării, în continuare, a proceselor noi, pozitive, ale desfășurării eforturilor pentru consolidarea transformărilor democratice din viața politică.Așa cum este cunoscut, aceste evoluții și-au găsit o semnificativă oglindire prin alegerile legislative de la ,15 iunie 1977 — primul scrutin liber în ultimele patru decenii — în care forțele favorabile democratizării au întrunit, considerate global, majoritatea covîrșitoare a voturilor. Noile Cortesuri (parlamentul) își vădesc tot mai mult caracterul de for democratic, prin participarea activă a forțelor politice la elaborarea noii Constituții, al cărei proiect se află într-o fază avansată de redactare, precum și la dezbaterea altor probleme de interes național, inclusiv dificultățile economice, problemele șomajului șl inflației. Din aceste dezbateri, ca și din amplul dialog intre guvern și opoziția democratică se degajă o întărire a consensului între principalele forțe politice privind necesitatea de a se merge mai departe pe calea spre lichidarea sechelelor fostului regim, spre lărgirea și adîncirea cursului novator.Porniridu-se de la necesitatea de a se soluționa problemele aflate în fața țării cu concursul tuturor forțelor dempcratice, se exprimă preocuparea de a se realiza o nouă înțelegere de colaborare între guvern și principalele formațiuni politice. Întrucît „Pactul de la Moncloa“ încheiat anul trecut între guvern și partidele de opoziție reprezentate în parlament, inclusiv partidul comunist — înțelegere care angajează ansamblul forțelor naționale în jurul unui program comun menit să abordeze problemele majore ale țării — urmează să expire la sfirșitul acestui an, primul ministru, Adolfo Suarez, a propus adoptarea unui nou document pe termen lung, la care să adere și reprezentanții sindicatelor și ai patronatului. întărirea colaborării forțelor politice naționale, îndeosebi a partidelor muncitorești, eliminarea tendințelor de scindare care nu pot face decît jocul forțelor de dreapta, respinge-
Expoziție deLa Biblioteca centrală de stat a fost deschisă miercuri Expoziția de carte spaniolă, ce reunește 450 de volume — beletristică, artă, filozofie, lingvistică, istorie, geografie. Organizată în colaborare cu Biblioteca națională din Madrid, expoziția se înscrie în contextul schimburilor culturale româno-spaniole.La festivitatea de deschidere au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură, un numeros public.Au fost prezenți Jose Carlos Gon-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

rea oricăror acțiuni îndreptate spre destabilizarea vieții politice și a cadrului de legalitate — sînt cerințe cu larg ecou în rîndul cercurilor democratice, al maselor populare.Oamenii muncii din România urmăresc cu viu interes prefacerile din Spania, nutrind sentimente de sinceră prietenie față de poporul spaniol, de solidaritate cu năzuințele sale de progres pe calea democrației și propășirii economice.între popoarele român șl spaniol există tradiționale legături de prietenie, care-și • trag seva din afinitățile de origine, limbă și cultură — legături pe care nu le-au putut estompa condițiile vitrege create ca urmare a dictaturii franchiste. Hotărirea de la începutul anului trecut a guvernelor celor două țări de a restabili relațiile diplomatice, după mai bine de trei decenii de întrerupere, a reprezentat continuarea logică a unor asemenea vechi relații, creîndu-se astfel cadrul adecvat unei ample colaborări, pe multiple planuri, între România și Spania.în perioada care a trecut de atunci, schimburile economice reciproc avantajoase au cunoscut o evoluție ascendentă, _ multiplicîn- du-se, în același timp, contactele pe tărîm politic, cultural și tehnico- științific. Totodată, se poate aprecia că dezvoltarea colaborării româno-spaniole, pe baza principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, prezintă și o certă semnificație internațională, contribuind la stimularea cursului spre destindere în Europa.Pentru opinia publică din România, sărbătoarea națională a Spaniei reprezintă un fericit prilej de a-și reafirma sentimentele prietenești față de poporul spaniol și, totodată, așa cum se arată în telegrama adresată de președintele Nicolae 'Ceaușescu regelui Juan Carlos I, convingerea că raporturile de colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, în folosul ambelor țări, al cauzei păcii și conlucrării rodnice pe continentul nostru și in întreaga lume.
V. OROS

carte spaniolăzăles-Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei la București, membri ai ambasadei.
★Cu prilejul Zilei naționale a Spaniei, Ia Casa de cultură a I.R.R.C.S. a avut loc o manifestare culturală. Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai M.A.E., oameni de artă și cultură.Au fost prezenți Jose Carlos Gon- zâles-Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

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

FOTBAL: Ieri, în meci amical

ROMANIA -Ieri, în primul meci interțărl pe care l-a susținut echipa noastră reprezentativă în acest sezon, a învins cu 1—0 (1-0) formația similară a Poloniei. Singurul gol al partidei a fost înscris de căpitanul echipei, An- ghel Iordănescu, în minutul 10, cind a transformat o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, printr-o execuție tehnică într-adevăr de excepție.Dincolo de valoarea rezultatului în palmares, victoria pe merit în fața unei formații reprezentative bine cotate în lumea fotbalului reprezintă pentru echipa noastră o dovadă a posibilităților pe care le are de a evolua mereu mai bine și, totodată, un Impuls pentru o pregătire și mai bună în vederea apropiatelor partide oficiale din campionatul european interțări. Rezultatul de ieri e de natură să mărească încrederea tuturor jucătorilor din lotul nostru reprezentativ în posibilitățile echipei tricolore de a înfrunta cu succes adversari puternici; aceasta cu atît mai mult cu cît formația a acuzat ieri cîteva indisponibilități importante, iar unii dintre înlocuitorii titularilor sînt jucători foarte tineri. La de-

POLONIA 1-0butul lor în echipa reprezentativă șl, în general, în fotbalul internațional de anvergură, băimăreanul Terheș și tîrgumureșeanul Biro s-au străduit să facă față dificilelor sarcini de joc, comportîndu-se bine. încadrați de colegii lor mai experimentați din lotul reprezentativ, ei vor fi neîndoielnic supuși pe mai departe la noi încercări Internaționale. După opinia noastră, ei merită să rămînă în primul lot al țării.In partida de Ieri, arbitrul bulgar Iordan Jezov a condus următoarele formații : România : Răducanu — M. Zamfir (din min. 43, Anghelini), Ștefănescu, Mehedințu, Vigu — Ro- milă, Bolta! (din min. 65, Koller), Iordănescu — Crișan, Biro (din min. 46, Terheș), Marcu ; Polonia : Kukla — Szymanowski, Zmuda, Janas, Rudy — Cmikiewicz, Kupcewicz (din min. 67, Mazur), Ciolek — Lato, Mal- nowicz (din min. 46, Majewski), Kusto.Următorul meci interțări al echipei României va fi întrecerea oficială cu echipa Iugoslaviei In campionatul european, întrecere care va avea loc Ia 25 octombrie, la București.
în partida formațiilor olimpice : 

Polonia — România 2—1VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Meciul amical de fotbal dintre selecționatele olimpice ale Poloniei și României disputat ieri la Lodz s-a înche iat cu scorul de 2—1 (2—1) în favoarea gazdelor. Punctul echipei române a fost înscris de Dragomirescu.
Rezultatele unor partide interțăriAseară la Budapesta, în campionatul european de fotbal, echipa Un- , gârlei a cîștigat cu scorul de 2—0 (1—0) meciul cu formația U.R.S.S.Ieri, la Atena, în campionatul european de fotbal, echipa Greciei a învins cu scorul de 8—1 (5—0) selecționata Finlandei. Au marcat Mavros

(4), Delikaris (2), Nicolidis, Galakos, respectiv, Heiskanen.Echipa R. F. Germania a întrecut cu scorul de 4—3 (4—1) formația Cehoslovaciei în meciul amical de fotbal disputat la Praga. Au marcat Bonhof (2), Abramczyk, H. Muller, respectiv, Stambacher (2) și Masny.

JOC EXCELENT AL RUGBIȘTILOR 
NOȘTRI IN MAREA BRITANIE

Ieri, în întîlnirea cu London Scottish : 49—12 ILONDRA 11 (Agerpres). — Selecționata divizionară de rugbl din România și-a continuat turneul în Marea Britanie, jucînd aseară la Londra cu formația London Scottish pe care a întrecut-o cu scorul de 49—12 (16—9). La fel ca în partidele anterioare — notează corespondentul agenției Reuter — jucătorii români au practicat un rugbi spectaculos, acționînd pe linia de trei sferturi cu șarje de mare efect, reușind să înscrie nu mai puțin de 8 „eseuri1* prin Ianusevicl (2). Stoica (2), Pa- raschiv, Motrescu, Constantin și Io- niță. Foarte bine a jucat în meciul de Ieri și Bucos, care a realizat trei transformări și trei lovituri de pedeapsă. De asemenea, Nica a transformat la unul din „e- seurile" noastre. Comentatorii evidențiază. totodată, jocul impetuos al pachetului de înaintași al formației române, buna pregătire fizică, pre

cum și faptul că din primul minut al jocului au reușit să deschidă scorul prin încercarea lui Ianusevici. Echipa româhă — relatează corespondenții de presă — a jucat excelent în repriza a doua,; cind în numai 10 minute a reușit trei încercări.Acesta a fost cel de-al 5-lea meci al turneului, rugbiștii români avînd pînă acum un bilanț pozitiv : trei victorii, un meci nul și o singură întîlnire pierdută. Echipa noastră urmează să susțină alte două Intîl- niri cu formații din Marea Britanie.
★Continuîndu-șl turneul în Marea Britanie, echipa de rugbl a Argentinei a evoluat la Gloucester în compania selecționatei studențești a Angliei. Rugbiștii argentinieni au terminat Învingători cu scorul de 15—9 (9—3).

HANDBAL
Dinamo București - învingătoare 
în „Cupa campionilor europeni**Aseară, la Sofia, în cadrul „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin, s-a disputat meciul dintre formația Dinamo București și echipa bulgară Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- me. Victoria a revenit sportivilor ro

mâni cu scorul de 23-17 (9-9), principalul realizator al echipei noastre fiind Cosma cu 7 goluri marcate. Returul va avea loc la 19 octombrie la Ploiești.
VOLEIîn finalele pe țară ale „Dacia- dei“ la volei, care reunesc la Craiova reprezentative județene de juniori și junioare, s-au înregistrat aseară următoarele rezultate : junioare': Sibiu — Suceava 3—0 ;

București — Ialomița 3—0 ; Dolj — Mureș 3—0 ; Bacău — Sălaj 3—0 ; juniori : Mureș — Sălaj 3—0 ; București — Bacău 3—0 ; Dolj — Sibiu 3—0.

În cîteva rînduri• Marți seara, 14 Biel s-a disputat meciul retur de hochei pe gheață dintre echipele E. H. C. Biel (Elveția) și Steaua București din „Cupa campionilor europeni". Gazdele au obținut victoria cu scorul de 5—2. în primul meci Steaua cîștigase cu 8—5. La egalitate ' de golaveraj, s-a procedat la executarea loviturilor de penalizare. Hocheiștii români au înscris 4 puncte față de 3 primite, calificîhdu-se pentru turul al treilea al competiției.• Turneul Internațional de gimnastică pentru trofeul „6 octombrie", care a avut loc în orașul Alexandria (Republica Arabă Egipt), a fost dominat de sportivii din România. La individual compus a terminat învingător Mircea Apolzan, iar la feminin pe primul loc s-a clasat Angela Bratu. în competiția masculină, proba de sol a fost cîștigată de Ion Stoica, iar probele de inele și paralele au revenit lui Mircea Apolzan. La feminin, Angela Bratu a cîștigat proba de sărituri. Gimnastele românce Carmen Savu (birnă și sol) și Mihae- la Stănuleț (paralele) s-au clasat pe primele locuri la probele respective.• în turneul de tenis de la Barcelona campionul român Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 6—3 pe Frew McMillan.• în partida a 30-a pentru titlul mondial de șah de la Baguio (Fili- plne), marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi au căzut de acord asupra remizei, fără a mai relua jocul. Partida fusese întreruptă marți, la mutarea a 41-a, în poziție egală.Scorul se menține 5—4 în favoarea campionului mondial Anatoli Karpov.O Meciurile disputate miercuri în turneul final al campionatului mondial masculin de baschet s-au încheiat cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — Italia 79—69; Australia — Filipine 97—52 ; Iugoslavia — Brazilia 91—87.

Ogoare fertilepuțin favorabile europene pentru compensate in

• APEL LA RAȚIUNE. Sub titlul „Moartea care cade din cer, Hiroshima. 6 august 1945", la Paris a apărut un volum ce redă minut cu minut operațiunea lansării asupra orașului japonez a celei mai distrugătoare dintre arme, tragedia celor peste 200 000 de oameni arși de vii și a altor mii și mii schilodiți pentru toată viața. Ca atîtea lucrări consacrate acestui eveniment zguduitor. noua apariție editorială constituie un apel la rațiune, la intensificarea luptei popoarelor pentru înfăptuirea obiecti-vului cleare. vital al dezarmării nu-
® FUMATUL, UN

RISC IMPLACABIL. La

recentul congres Internațional al cancerului de la Buenos Aires, doctorul australian Nigle Gray a atras încă o dată atenția asupra gravului pericol pe care îl prezintă pentru sănătatea oamenilor fumatul. Trebuie să subliniem — a spus el — că există 'o relație aritmetică între numărul cazurilor mortale și numărul de țigări fumate zilnic. Dacă cineva fumează 40 de țigări pe zi. este expus exact de 40 de ori mai mult riscului de a muri de cancer la plă- mini sau de un accident cardiovascular. Din păcate, sînt încă mulți oameni în lume care nu cred în implacabilitatea acestui risc mortal. înclinația spre fumat este încurajată de puternicele companii transnaționale care fabrică principalele mărci de țigări.

• CEL MAI PREȚIOS 
TIMBRU POSTAL DIN 
LUME, consideră ziarul „International Herald Tribune", valorează aproape 700 000 dolari. Eăte vorba de un timbru de un cent din Guyana Britanică emis în anul 1856. Pornind de la acest - exemplu, cotidianul citat arată că filatelia a devenit un adevărat business. Cea mai mare întreprindere care se ocupă cu achiziționarea și vîn- zarea timbrelor — compania Stanley Gibbons L.T.D. — operează cu peste un milion de exemplare pe zi. Citi colecționari sînt pe glob 1 Ziarul amintit apreciază numărul acestora între 40 și 100 milioane.

• POD PESTE MA
REA INTERIOARĂ SETO. în Japonia au fost inaugurate lucrările de construcție la marele sistem de poduri feroviare și rutiere între insulele Honshu și Shikoku, peste Marea Interioară Seto. Acest sistem de poduri, In lungime totală de 38 kilometri, va lega localitatea Kojima, de pe țărmul insulei principale a arhipelagului nipon, Honshu, trecînd peste 5 insule din Marea Interioară Seto, de localitatea Sakaide, pe țărmul insulei Shikoku, a patra ca mărime. Lucrările, al căror cost se ridică la 840 miliar

de de yeni, vor fi încheiate în 1987. Pentru realizarea sistemului vor fi necesare, printre altele, 620 000 tone de otel și 1,89 milioane tone de beton. Construirea acestui sistem — unul dintre cele mal mari din lume — vizează, printre altele, atragerea In circuitul economiei japoneze a insulei Shikoku, cu o populație de 4 milioane de locuitori, a cărei dezvoltare a rămas in urma marilor centre de pe insula Honshu.
• PRIMII COLONIȘTI 

PE TERITORIUL AME
RICAN. Exploratorii spanioli

Condițiile mai decît în alte țări agricultură sînt R.S. Cehoslovacă de hărnicia și dăruirea oamenilor care lucrează pe ogoare. Astfel, eforturile materiale și financiare susținute din partea statului își găsesc deplină acoperire în roadele ogoarelor. în cincinalul precedent, cooperativele agricole și gospodăriile de stat aii strins o producție totală de cereale de 46,8 milioane tone, realizindu-se in medie 3 440 kg cereale la hectar, mai mult cu circa 5 milioane tone decît prevederile planului.în actualul cincinal, producția totală de cereale urmează să ajungă la 53—55 milioane tone, cu o recoltă medie de 4 100—4 200 • - • •zootehnie se prevede ca producția globală să sporească cu aproape 13 la sută. Zestrea agriculturii socialiste se va îmbogăți cu încă 49 000 tractoare, 10,000 combine, 20 000 autocamioane și alte numeroase utilaje și mașini agricole. In documentele recentelor plenare ale C.C. al P.C. din Cehoslovacia agricultura are sarcina să asigure, în următorii 2—3 ani. deplina aprovizionare a populației cu produse agroalimentarc și a industriei alimentare cu resursele interne.Atingerea acestui mental' a necesitat cesului de concentrare și specializare a producției, apropierea agriculturii — ca organizare și dotare tehnică — de industrie. în baza acestei orientări. încă din 1976 numărul cooperativelor agricole de producție a scăzut. de la 6 272 la 2 780, în timp ce suprafața de teren pe care o lucrează a crescut. în medie pe o cooperativă, la 1 500 ha, față de 640 hectare cit era înainte cu un an. Aceeași tendință de concentrare și specializare a cunoscut sectorul agricol de stat.Pe an ce trece munca în agricultură este înfăptuită de mașini și utilaje cu mari randamente, încă din anul 1976, cultura cerealelor a fost in întregime mecanizată, cea de cartofi în proporție de 70 la sută, cea de sfeclă de zahăr de 80 la sută. în actualul cincinal (1976—1980) se ției fată cum rezultă din realizările primilor doi ani

kg la hectar. In

care au trecut din actualul plan — cu toate condițiile climatice nefavorabile, în 1977 s-a obținut cea mai mare recoltă din istoria țării.Pretutindeni in tară se desfășoară o bogată activitate privind dezvoltarea, concentrarea și modernizarea agriculturii. Am putut lua cunoștință, in cursul unei vizite în țara prietenă, de amplele acțiuni de modernizare a agriculturii ce se desfășoară în raionul Litomerice. din regiunea Boemia de nord, raion cu o pondere însemnată in agricultura regiunii. In anii socialismului, din- tr-un raion agrar-industrial, Litomerice a devenit Aici există cea că de hîrtie din un mare complex
ÎNSEMNĂRI de călătorie

industrial-agrar. mai mare fabri- Europa centrală, chimic, care produce 33 la sută din ingrășăminte- le chimice ale țării, numeroase întreprinderi pentru industria pielei, a de mașini agricole.

materii prime dinobiectiv funda- continuarea pro-

prevede o creștere a produc- agricole cu 14—15 la sută de planul precedent și — așa ne-au explicat gazdele și cum

sticlei, construcției fabricarea de piese pentru autocamioane, ale industriei alimentare. Marea majoritate a locuitorilor raionului lucrează în diferite ramuri industriale.Dezvoltarea industriei nu a avut loc nicidecum in detrimentul agriculturii, ci. dimpotrivă, mașinile agricole, în- grășămintele chimice, piesele de schimb pentru autocamioane. Întreprinderile industriei alimentare au un rol important în creșterea producției pe unitatea de suprafață arabilă și valorificarea cu o mai bună eficiență a acesteia.Succesele agriculturii R. S. Cehoslovace se bilite de un înalt dernizare semnați s-au nizarea stabilirea veniturilor în funcție de rezultatele obținute. Plata muncii se face în bani, iar produsele agricole de care au nevoie cooperatorii se vînd de către unitățile în care lucrează.Sînt doar cîteva din acțiunile și măsurile întreprinse în R.S. Cehoslovacă, în concordantă cu obiectivul fundamental al politicii partidului comunist de ridicare continuă a nivelului de trai, pentru făurirea unei vieți prospere.

datoresc programelor sta- partid, care au dus la grad de concentrare, moși specializare. Pași în- făcut și în orga- muncil. A fost Introdusă veniturilor în

Florea CEAUȘESCU

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„DIARIO DE NOTICIAS" (Lisabona)

Energia solarăDe cînd criza petrolului a început să capete dimensiuni mai grave, oameni de știință din diverse țări și-au concentrat atenția asupra unor ipoteze din care ar putea rezulta soluții de alternativă privind substituirea țițeiului ca sursă de energie. Pentru a evalua importanța acestei probleme, este destul să spunem că, după cum asigură specialiștii, in viitorii 25 de ani lumea va consuma mai multă energie decît cea consumată pînă acum de om de ia apariția sa pe planetă.Desigur, există surse de energie variate, unele tradiționale, cum este cărbunele, dar consumul depinde de un factor esențial — prețul. în a- ceastă privință, dintre toate soluțiile de substituire a petrolului, energia solară este aceea care, pentru moment, pare să ofere mai multă garanție de costuri scăzute.Oamenii de știință din zilele noastre cred că. au găsit în Soare energia viitorului, iar experiențele efectuate pînă acum sînt încurajatoare. Energia termică revărsată, de exemplu, asupra Peninsulei Arabice în timp de un an este de două ori mai mare decît rezervele de petrol ale întregului glob pămîntesc. Ne aflăm, prin urmare, în fața unei surse practic inepuizabile de energie, dacă se va reuși utilizarea ei la prețuri relativ scăzute. Un savant american afirma că energia solară care se revarsă asupra statului Connecticut este aproximativ egală cu întreaga energie consumată în cele 50 de state americane. Pe de altă parte, energia solară are particularitatea de a fi „curată" și abundentă, de aici eforturile depuse pentru a accelera aplicarea el sub diferite forme și de a o face competitivă.în acest domeniu, nord-amerlcanil au întreprins o serie de măsuri : numai in acest an urmează să fie cheltuite peste 90.milioane de dolari pentru a transforma energia solară într-o sursă energetică comerciabilă. Se prevede ca, pină la sfirșitul secolului, tehnologia solară să poată asi-

energia viitoruluigura Statelor Unite ale Americii circa 10 la sută din necesarul de energie.Utilizarea energiei solare a început în multe locuințe din diverse țări ale lumii prin intermediul panourilor de captare, care permit încălzirea apei pentru consumul casnic, la prețuri scăzute, calculîndu-se că circa un milion de asemenea sisteme de Încălzire se află de acum în funcțiune, din care vreo 200 000 în S.U.A., unde se află in fază de proiect multe alte edificii, inclusiv școli, din 6 state americane. Președintele Carter a anunțat că pînă în 1985 vor fi încălzite în acest fel 2,5 milioane locuințe.în prezent, energia solară alimentează televiziunea educativă in unele puncte din Africa, geamandurile luminoase ale pazei de coastă și semnalele de navigație, ca și cheiurile petroliere din Golful Mexic. Aceeași sursă de energie o au semnalele luminoase și acustice pe căile ferate din Georgia (S.U.A.), cutiile pentru apeluri de urgență din metropolitanul aerian al Washingtonului și aeronavele spațiale.Previziunile privind aplicarea energiei solare se rezumă la încălzirea și răcirea locuințelor, prin papouri colectoare, de regulă colorate în negru pentru a absorbi radiațiile la maximum posibil. Ele pot fi construite din metal, sticlă sau plastic și dispuse în unghiuri studiate după orientarea soarelui. Aerul sau apa trec prin canale spre radiatoare standardizate. Sistemul de refrigerare acționează după același principiu al refrigeratoarelor cu gaz, cu înlăturarea căldurii printr-un sistem de circulare a frigului. Acest sistem prototip de încălzire încă nu poate concura ca preț cu încălzirea pe bază de gaz natural, căci ultima este mai ieftină, dar /încălzirea cu electricitate este mult mai scumpă. Se speră că sistemul de încălzire solară se va ieftini în viitorii 3—5 ani și că va putea avea o largă aplicare în industrie (producerea de energie electrică prin încălzirea vaporilor) și agricultură, la uscarea sau deshidratarea alimentelor etc.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 octombrie. în țară ; Vremea va 
fi în general frumoasă cu cerul varia
bil. Ploi izolate se vor semnala în es

tul țării. Vîntul va sufla în general 
slab. Noaptea și dimineața ceață locală. 
Izolat brumă. Temperatura în scădere 
în estul țării. Minimele vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, iar cele maxime 
între 14 și 24 de grade, izolat mai ri
dicate în vest. în București : Vremea 
va fi în general frumoasă cu cerul va
riabil. Vint slab. Dimineața ceață sla
bă. Temperatura în scădere ușoară.

au stabilit tn anul 1526 o colonie pe coasta de est a Statelor Unite. în apropiere de locul unde, cu un secol mai tîrziu, britanicii au întemeiat orașul Jamestown, relevă o .revistă a- mericană. Publicația readuce in actualitate lucrările istoricului John Fiske, regrupate în volumul „Descoperirea Americii", a cărui ultimă ediție datează din 1893, care vorbește despre o uitată expediție spaniolă, formată din șase nave cu 500 de bărbați șl femei, ce s-au stabilit in America de Nord înaintea anglo-saxonilor. Datele au fost publicate cu prilejul zilei lui Columb, care marchează ani- vc+sarea descoperirii Americii de cătra Christofor Columb, în 1492.

• FLAGELUL HOLE
REI CONTINUĂ SĂ 
FACĂ RAVAGII. Din cele 37 557 de persoane care au fost afectate în cursul acestui an de cumplita maladie 1 610 au murit — indică statisticile Organizației Mondiale â Sănătății. Boala este răspindită mai ales în țări din Africa și Asia. Chiar în aceste zile agențiile de presă difuzează știri despre amploarea pe care a luat-o epidemia de holeră în Burundi și Zair. Europa. America și Oceania sînt în general ocolite de teribila boală.

® NU ! - RISIPEI. -Cb] puțin două treimi din resursele materiale pe care le risipim noi astăzi ar putea fi reutilizate

fără schimbări importante tn stilul nostru de viață" — scrie Denis Hayes, cercetător de la „Worldwathch Institute" . din Statele Unite. El arată că în S.U.A. 70 la sută din metale sînt utilizate numai o singură dată, iar ambalajele abandonate reprezintă între 30 și 40 la sută din reziduurile solide urbane. Autorul relevă, în schimb, importanța aplicării principiului „în natură nimic nu poate fi pierdut, totul poate fi reciclat". „Ceea ce pentru un om sînt ziare vechi, de aruncat, pentru altul sînt fibre și celuloză reu- tilizabile. Recipientele de plastic, utilizate numai o dată și a- runcate fără nici o reținere de un japonez, de exemplu, sînt folosite și refolosite cu grijă de sătenii tanzanieni".
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Dezbaterile din plenul Adunării Generale HELSINKI Convorbiri economice româno-sovietice
a O.N.U. evidențiază

Necesitatea unor eforturi sporite 
pentru făurirea unei noi ordini 

economice internaționale

Delegația P. C. R. primită de președintele
P. C. Finlandez

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — De la trimisul special : Una din temele^ dominante ale dezbaterilor care au avut loc marți în plenul necesitatea intensificării efor- unei noi ordini economice in-Adunării Generale a O.N.U. s-a referit la turilor tuturor ternaționale.în cuvîntul său, Egiptului, Esmat subliniat imperativul înfăptuirii dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare, ca o componentă esențială a noii ordini economice internaționale. Referindu-se la Orientul Mijlociu, vorbitorul a spus că „este un obiectiv solemn pentru Egipt stabilirea unei zone libere de arme nucleare în Orientul Mijlociu".Secretarul pentru afaceri externe al Libiei, Aii Abdessalam Triki, a declarat că „în prezent, în lume forțele colonialiste încearcă cu disperare să-și păstreze dominația pe care o mai au asupra unor țări", în timp ce popoarele își intensifică lupta pentru lichidarea oricărei forme de asuprire și dominație. Vorbind, în continuare, despre eforturile îndreptate spre făurirea noii ordini econo-

statelorșefulAbdel
pentru instaurareadelegațieiMeguid, a internaționale, el a arătat că fi realizată pînămice aceasta nu poate cînd nu vor fi lichidate monopolurile colonialiste, iar popoarele țărilor lumii a treia, nu vor fi în măsură să dispună liber de bogățiile lor.Ministrul de externe al Birmaniei, Myint Maung, a evidențiat defectele structurale fundamentale ale actualului sistem de relații internaționale, subliniind că este imperios necesar să fie restructurată economia mondială pentru a se rezolva inegalitățile din relațiile economice internaționale.în favoarea făuririi noii ordini economice internaționale și a lichidării subdezvoltării s-au pronunțat, de asemenea, ministrul de externe din Trinidad Tobago, John Donaldson, și ministrul afacerilor externe și cooperării din Benin, Michel Alladaye.

HELSINKI 11 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost primită, miercuri, de Aarne Saarinen, președintele Partidului Comunist Finlandez. Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Dumitru Popescu a transmis un salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și succes.Mulțumind pentru mesaj, Aarne Saarinen varășului călduros, sănătate,vitatea dedicată făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in România.în cadrul întîlnirii s-a procedat la o informare reciprocă privind preocupările actuale ale celor două partide pe planul politicii interne și s-a efectuat un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale de interes comun. Totodată, a fost reafirmată hotărîrea celor două partide de a dezvolta pe mai departe relațiile și colaborarea prietenească dintre ele, în interesul poporului român și finlandez, al întăririi unită-

ții și solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului, păcii și securității în lume.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 11 octombrie, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, aflat Ia Moscova, a avut întilniri sepaiate cu I.V. Arhipov și K.F. Katușev, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.în cursul convorbirilor, desfășu-

rate într-o atmosferă de lucru, prietenească, au fost examinate aspecte actuale și de perspectivă ale colaborării și cooperării economice no-sovietice.La întrevederi au participat lai Agachi, ministrul industriei lurgioe, și Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.
româ-Necu- meta-

Condamnare ferma a politicii
de apartheid siComitetul special al O.N.U. triva apartheidului a organizat două ședințe pentru marcarea Zilei de solidaritate cu deținuții politici din Africa de Sud — 11 octombrie — zi stabilită de Adunarea Generală a O.N.U.Președintele comitetului, Leslie Harriman (Nigeria), a dat publicității un apel în care se subliniază că autoritățile rasiste de la Pretoria recurg la represiuni și arestări în masă în încercarea de a suprima rezistența în continuă creștere a populației de culoare din Africa de Sud. „Regimul de la Pretoria a ucis mulți lideri de culoare, a masacrat pe cei care demonstrau pașnic împotriva politicii de' apartheid" — a spus el. L. Harriman a cerut eliberarea tuturor de- ținuților politici din Africa de Sud, lichidarea legislației rasiste.In intervențiile delegațiilor unui

discriminare rasialaîmpo- marțl mare număr de țări crimele săvîrșite de Pretoria de-a lungul tă, vorbitorii au condamnat politica de apartheid și de discriminare rasială și au demascat manevrele rasiștilor de la Pretoria prin care a- ceștia urmăresc să-și prelungească dominația asupra Namibiei. Ei au exprimat deplina solidaritate cu lupta pentru autodeterminare și independență a popoarelor din Namibia, Zimbabwe și Azania.La 11 octombrie, Adunarea Generală a O.N.U. a ținut o ședință specială pentru a marca Ziua de solidaritate cu deținuții politici din Africa de Sud și Anul internațional de luptă împotriva apartheidului. Cu acest prilej au fost acordate distincții unor cunoscute personalități care s-au remarcat în lupta împotriva apartheidului.

s-au dezvăluit regimul de la anilor. Totoda-

Rezoluție adoptată 
în Consiliul de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — într-o rezoluție adoptată marți seara, cu 11 voturi și patru abțineri (Anglia, Canada, R. F. Germania și S.U.A.), Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a exprimat regretul față de decizia oficialităților americane de a acorda viza de intrare în S.U.A. lui Ian Smith și unor membri ai regimului ilegal din Rhodesia. Documentul votat apreciază că hotărirea de a permite intrarea în S.U.A. a lui Ian Smith contravine rezoluției prin care au fost stabilite sancțiuni contra regimului ilegal rhodesian, obligațiilor ce decurg O.N.U.

Apel pentru eliberarea 
deținuților politici 

din închisorile sud-africane

Activitatea la

precum și din Carta

MAPUTO 11 (Agerpres). — Cu prilejul Zilei solidarității internaționale cu deținuții politici din R.S.A. (11 octombrie), partidul Congresul Național African din R.S.A. a dat publicității o declarație în care cheamă ■guvernele tuturor statelor, organizațiile internaționale și opinia publică progresistă să exercite acțiuni hotă- rîte pentru eliberarea tuturor deținu- ților politici aflați în închisorile sud- africane, torturați, supuși unui regim de exterminare pentru vina de a se li opus barbarului sistem al apartheidului ce exclude populația africană de la conducerea tării.
bordul complexului spațial sovieticMOSCOVA 11 (Agerpres). — De la centrul de urmărire a zborului se anunță că la bordul complexului orbital „Saliut-6“ — „Soiuz-31“ — „Progres-4“, cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Aleksandr Ivancenkov își continuă programul de activitate. Echipajul, informează agenția T.A.S.S., mai mare parte din aflate pe nava de ' gres-4“, plasînd la bordul stației or-a descărcat cea materialele transport „Pro-

bitale regeneratoare, conteinere, instalații de purificare a „atmosferei", hrană, apă potabilă. A fost încheiată pregătirea etanșeității stației pentru încărcarea cu combustibil.Miercuri, membrii echipajului au făcut stației o serie de verificări, înlocuind unele elemente ale sistemelor de bord, au reîncărcat aparatura fotografică și au transmis un telereportaj.
*

*11 octombrie, delegația întîlnit cu Veikko Helle, .

a rugat Nicolae precum fericire
să se transmită to- Ceaușescu un salut și urări cordiale de și succes în acti-

Tot la P.C.R. s-a vicepreședinte al parlamentului finlandez. Au fost evocate bunele relații existente între cele două state și popoare, exprimîndu-se, totodată, dorința de a le aprofunda și extinde pe multiple planuri.în aceeași zi, delegația P.C.R. a fost oaspete al municipalității din Helsinki și s-a întreținut cu conducerea Partidului Social-Democrat — Finlandez din capitală.De asemenea, a avut loc o întîl- nire și s-au purtat convorbiri cu ducerea Asociației de prietenie landa—România, în legătură cu vitatea desfășurată de aceasta tru a face cunoscute realitățile vieții politice și social-culturale din țara noastră, pentru întărirea prieteniei dintre cele două popoare.Delegația P.C.R. s-a întîlnit, de a- semenea, cu conducerea concernului de stat „VALMET" și a vizitat șantierele navale de la Vuosaari — cea mai modernă unitate de acest fel din Finlanda.
LIBAN EXODUL DISPERĂRII

Un număr de 500 000 de persoane 
au fost nevoite să părăsească Beiru
tul — a declarat președintele Crucii 
Roșii spaniole, Enrique de la Mata.

Venind de la Beirut, Enrique de 
la Mata a confirmat cifrele pierde
rilor suferite in urma luptelor fra
tricide care au avut loc in ultimele

Precizări ale președintelui Carter privind unele aspecte

Președintele Consiliului
J

de Miniștri al R. D. Germane 
a sosit la SofiaSOFIA a sosit în tenească de lucru președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, Willi Stoph. El va avea convorbiri cu președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, în probleme privind relațiile bilaterale, îndeosebi în domeniul economic, anunță agenția B.T.A.

11 (Agerpres). — Miercuri Bulgaria într-o vizită prie-

ale pnliticii interne Sl

V
externe a S.U.A.

con- Fin- acti- pen-

zile : aproximativ 800 de morți și 
3 000 răniți; 35 000 de apartamente 
distruse numai in capitala libaneză. 
Problema celor rămași fără adăpost, 
in rindul cărora se află numeroși 
copii, este cea mai urgentă, a apre
ciat președintele Crucii Roșii spa
niole.Ultimele știri transmise de agențiile de presă anunță că la Beirut s-a înregistrat miercuri dimineața un bombardament de artilerie asupra cartierului de est al orașului. De asemenea, schimburi sporadice de focuri au avut loc in ultimele 24 de ore in diverse cartiere ale orașului, soldate, potrivit surselor libaneze reluate de agenția France Pressc, cu moartea a peste 10 persoane.

Zeci de mii de femei și copii din Beirut s-au adăpostit în aceste zile în 
pivnițele caselor pentru a se feri de urgia bombardamentelor. Imaginea 
simbolică a acestei atmosfere este publicată de ziarul vest-german „Die Welt"

WASHINGTON. După cum anunță agenția France Presse, președintele Jimmy Carter a avut o conferință de presă, în cadrul căreia a precizat poziția S.U.A. într-o serie de probleme ale actualității internaționale.— Orientul Mijlociu : Situația Gâzei și Cisiordaniei va fi discutată cu siguranță în cursul negocierilor de pace israeliano-egiptene, care_.se deschid săptămîna aceasta la Washington. S.U.A. continuă să considere implantările israeliene în aceste zone drept ilegale, însă apreciază că această chestiune nu va împiedica încheierea unui tratat de pace între Israel și Egipt.— Rhodesia : Guvernul american continuă să dorească convocarea unei conferințe între toate părțile interesate în conflictul propunere recentă unei asemenea York nu a avut— Negocierile

tele intenționează să supună Congresului viitorul acord cu U.R.S.S. privitor la armamentele strategice sub forma unui tratat (care necesită ratificarea de către Senat cu o majoritate de două treimi) mai curînd de- cît sub forma unui simplu acord guvernamental (pentru care este nevoie doar de o majoritate simplă).— Dolarul : Aprobarea Congres a unui program intensificarea eforturilor al inflației au menirea să ficitul comercial american rească dolarul.— Inflația : Prin măsuri
de către energetic, de control reducă deși să întă-

rhodesian, însă o privind ținerea conferințe la New succes.S.A.L.T. : Președin-

agențiile
Convorbiri chino—brita

nice. ministru al MariiBritanii, James Callaghan, l-a primit miercuri pe ministrul de externe .chinez, Huan Hua, aflat la Londra într-o vizită oficială. S-a procedat la un schimb de vederi asupra relațiilor bilaterale. In aceeași zi, ministrul chinez a conferit cu miniștrii afacerilor externe, al industriei și, al finanțelor ai Marii Britanii.
Criza de guvern din Sue- jjjj- în urma celei de-a treia runde de convorbiri dintre președintele parlamentului suedez, Henry Allard, și liderii principalelor formațiuni politice ale țării în vederea soluționării crizei de guvern, președintele Partidului de Centru, Thorbjoern Faelldin, premierul demisionar, a declarat că partidul său nu se va opune constituirii unui cabinet minoritar alcătuit din liberali și conservatori. Acest cabinet ar urma să fie condus de liderul Partidului Liberal, Ola Ulisten.
Dosarul dezvoltării Pe

ninsulei SinUi. Ministrul egiptean al planificării, Abdel Maguid, a declarat unui corespondent special al ziarului israelian „Maariv" că țara sa este deosebit de interesată să primească din partea Israelului dosarul complet al tuturor cercetărilor efectuate de planificatorii israelieni privind dezvoltarea Peninsulei Sinai, „în special cele legate de de apă din acest teritoriu", liniat că Egiptul privește vînzarea de petrol extras către Israel, în avantajulțări. „Maariv" anunță, de asemenea, că o primă întrevedere a oamenilor de știință egipteni și israelieni va avea loc luna viitoare la Washington.

rezervele El a sub- favorab-1 din Șinai ambelor

DIN ACTUALITATEA POLITICA
MAREA BRITANIE

Problematica economico-socială 
in centrul atenției „stagiunii 

congreselor"Primele luni de toamnă coincid în fiecare an in Marea Britanie cu ceea ce s-a obișnuit să fie chemată „stagiunea congreselor". Startul activității congresuale l-au dat ca de obicei liberalii. Ei au fost urmați in cursul săptămînii trecute de laburiști, stagiunea congreselor urmînd să se încheie cu reuniunea conservatorilor. Deși această „stagiune" se află încă în desfășurare, se poate afirma de pe acum că numitorul comun al celor trei congrese — ca și al conferinței anuale a Confederației sindicatelor britanice (T.U.C.) care le-a precedat — l-au constituit dezbaterile în legătură cu „starea economiei", preocupările legate de depășirea dificultăților prin care trece țara.Tabloul economiei țării, așa cum s-a conturat in cadrul reuniunii sindicatelor, ca și al primelor două congrese, este o îmbinare de lumini și umbre, alături de unele succese exis- tînd în continuare nu puține probleme care nu și-au găsit rezolvare. Cind in urmă cu puțin timp primul ministru, James Callaghan, afirma că „lucrurile încep să meargă mai bine pentru Marea Britanie", el nu folosea, desigur, doar o simplă figură de stil. O serie de rezultate concrete, cum ar fi reducerea ratei inflației la numai 8 la sută față de nivelul atins în 1975—1976 (cind aceasta era de aproape 30 la sută), precum și stabilizarea lirei sterline și creșterea rezervelor de aur și devize ale țării sint de natură să ilustreze că după patru ani de la revenirea la conducere și trei ani de aplicare a strategiei economice și sociale bazate pe „contractul social", stabilit cu sindicatele, partidul laburist pare să beneficieze de roadele acestei strategii. Aceasta l-a determinat, de altfel, pe premierul britanic să renunțe la ideea organizării, cel puțin in acest moment, a unei consultări electorale anticipate. Cu toate că, în comparație

cu opoziția, partidul laburist a reușit să ofere în prezent răspunsuri mai adecvate complexei situații interne, nu poate fi trecut totuși cu vederea faptul că și laburiștii, ca de altfel și celelalte două partide politice britanice, cunosc o serie de dificultăți. Acestea nate de anumite aspecte tuației economiei î ' special de numărul șomerilor, care continuă să fie ridicat, reprezentînd circa 6,7 la sută din forța de muncă a țării, fapt ce arată că măsurile întreprinse în direcția reducerii șomajului nu produc încă rezultatele scontate) și mai ales de nemulțumirile pe care măsurile preconizate pentru cea de-a patra fază a politicii salariate (iulie 1978 — iulie 1979) le-a determinat în sînul electoratului.Aceste nemulțumiri au ieșit puternic la iveală în cadrul „stagiunii congreselor". După ce conducerea T.U.C. a respins noua fază a politicii salariate a guvernului, care prevede pentru anul viitor o majorare a salariilor de numai 5 la sută, cu toate că prețurile și costul vieții înregistrează creșteri simțitor mai mari, primul ministru a suferit „o înfrîn- gere de proporții" — cum a numit-o presa britanică — și la conferința partidului său, care s-a raliat practic deciziei adoptate de sindicate. Esie de altfel semnificativ faptul că numai cu citeva zile înainte de deschiderea conferinței laburiste au declarat grevă toți cei 57 000 de lucrători de la uzinele de automobile „Ford" în semn de protest față de aplicarea acestor măsuri. Atît dezbaterile din cadrul conferinței T.U.C., cît și cete de la reuniunea partidului laburist au evidențiat că păturile de oameni ai muncii sint nemulțumite de inegala distribuire a poverilor pe care te impun eforturile de redresare a economiei. Respingerea cetei de „a patra faze" a politicii

sînt determinate Silește vor*ba  în

salariale a guvernului reprezintă o expresie directă a acestor nemulțumiri.Nu poate fi trecut totuși cu vederea faptul că apelul pe care premierul Callaghan l-a adresat congresului pentru sprijinirea programului economic al guvernului a fost primit în mod favorabil. Mai mult decit atît, se poate spune că „puntea nu s-a rupt" (după cum se exprima un ziar britanic), atît guvernul, cît și organizațiile sindicale manifestin- du-și disponibilitatea, chiar în zilele congresului, să reia cit mai curînd posibil dialogul în legătură cu politica de control a salariilor.Dacă programul de limitare a salariilor a stirnit atitea controverse, laburiștii s-au dovedit însă uniț> în aprecierile legate de Piața comună. Congresul de la Blackpool a adoptat o rezoluție prin care respinge instituirea unei Uniuni monetare vest- europene, se pronunță pentru înfăptuirea unor reforme importante in politica agricolă comună și subliniază

că numai parlamentul britanic trebuie să fie în măsură să decidă dacă acceptă sau nu reglementările și directivele C.E.E. Rezoluția recomandă reformularea Tratatului de la Roma în sensul reducerii împuternicirilor C.E.E. pentru a permite astfel statelor membre să-și desfășoare propria lor politică economică și industrială.în general, după aprecierea observatorilor, partidul laburist nu iese mai slăbit în urma congresului său anual. Este adevărat că redeschiderea activității parlamentare va readuce cabinetul în fața unei realități deloc plăcute. Liberalii n-au nici o intenție — așa cum au reafirmat-o în cadrul congresului lor — de a reînnoi acordul cu laburiștii, la care au renunțat în vară. Pentru laburiști va fi, astfel, tot mai greu să găsească sprijin în parlament, fapt apreciat de observatori ca fiind de natură să creeze noi complicații pe eșichierul politic britanic.
Radu BOGDAN

K.

R. F. GERMANIA

Semnificații ale scrutinului 
electoral din Hessen

sau eșecul unor acțiuni provocatoare„Toamna marilor confruntări electorale", cum o numește presa vest- germană, a fost inaugurată duminică prin scrutinul din landul Hessen. în disputa pentru cele 110 mandate de deputați din dieta regională, partidele reprezentate în parlament — P.S.D., U.C.D. și P.L.D. — s-au angajat de fapt intr-o repetiție generală pentru viitoarele alegeri parlamentare federale. De aceea, semnificațiile scrutinului din Hessen depășesc cadrul strict regional. Nu este însă vorba numai de o valoare de test, ci și de unele aspecte imediate. Un avans al U.C.D. ar fi însemnat înlocuirea guvernului de coaliție format în land, ca și la Bonn, dintr-o coaliție a social-democraților și liberalilor și, concomitent, sporirea majorității U.C.D. în Bundesrat (Ca-

mera landurilor) la două treimi, ceea ce ar fi dat acestei formațiuni posibilitatea de a bloca activitatea legislativă a cabinetului federal.După cum se știe, rezultatele alegerilor au marcat un succes pentru P.S.D. și P.L.D., ale cărui semnificații se proiectează asupra ansamblului vieții politice vest-germane. Comentatorii presei vest-germane apreciază ca un factor determinant al sporirii audienței celor două partide efectele vizibile ale măsurilor adoptate de guvernul federal pentru înviorarea conjuncturii economice, reducerea inflației și șomajului.în același timp, alegerile din Hessen arată că U.C.D., care a susținut „o campanie electorală foarte dură" după aprecierea A.F.P., a eșuat în ofensiva sa împotriva partidelor coa-

liției guvernamentale, îndeosebi împotriva P.S.D.De fapt, este vorba de un țel strategic, intr-o amplă perspectivă, U.C.D. mobilizîndu-și forțele pentru a izbuti să revină la putere după cei 9 ani de opoziție ai perioadei „post- Adenauer". Un obiectiv în care sint interesate unele grupuri ale marii finanțe, cercuri politice de dreapta, diferiți adversari ai pofiticii de „deschidere" spre țările socialiste promovate de actualul guvern, în general adversari ai bunelor relații între state — inclusiv unele cercuri finan- ciaro-politice internaționale implicate în controversele și înfruntările dintre marcă și dolar, iritate de rezistența pe care o intilnesc planurile de folosire mai intensă a mărcii drept suport al dolarului.După cum se vede, este vorba de un larg și variat caleidoscop de forțe politice diverse — iar metodele folosite s-au dovedit și ele de o asemenea diversitate. Este semnificativă „coincidența" care a făcut ca tocmai în această perioadă să se intensifice încercările de a se crea un a- numit climat de nesiguranță, scandaluri și suspiciune, de compromitere și discreditare, prin diferite forme și procedee, a P.S.D., recurgîndu-se chiar la felurite plăsmuiri cu ajutorul serviciilor unor transfugi, vînduți pentru un pumn de arginți, la practici provocatoare, după patentatele metode „tip C.I.Â.".De altfel, cancelarul H. Schmidt și alți lideri social-democrați au apreciat aceste manevre dubioase și provocări drept o încercare de a submina încrederea în P.S.D. și a „învenina climatul politic în R.F.G.".Scrutinul electoral din Hessen, sur- venind la scurt timp după asemenea intense încercări, are, de aceea, o valoare de test și, în acest sens — un test care demonstrează încă o dată că astfel de practici nu-și pot atinge scopul și sint sortite eșecului.După opinia comentatorilor politici din R.F.G., rezultatele alegerilor din Hessen creează celor două partide ale coaliției guvernamentale — P.S.D. și P.L.D. — noi premise favorabile pentru desfășurarea pregătirilor în vederea alegerilor parlamentare generale ce urmează să se desfășoare în 1980.
Petre STANCESCU

de intensificare a programului antiinflaționist ce vor fi anunțate în curînd se va reduce ritmul inflației pentru anul viitor.— Impozitele : Președintele Carter nu va ezita să se opună prin dreptul său de veto reducerilor de impozite votate de Congres în cazul cînd le va aprecia drept exagerate și inflaționiste.

Conservarea resurselor 
petroliere - obiectiv 

ai țărilor O.P.E.C.VIENA 11 (Agerpres). La Viena s-au încheiat, miercuri, lucrările seminarului internațional desfășurat sub auspiciile Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.).Luînd cuvîntul în ședința de închidere, președintele în exercițiu al O.P.E.C., Aii Al-Khalifa Al-Sabah, ministrul kuweitian al petrolului, a apreciat că politica de conservare a resurselor petroliere reprezintă un „obiectiv strategic al O.P.E.C.".Vorbitorul a menționat, de asemenea, că țările producătoare nu pot să disocieze pătrunderea derivatelor lor petroliere de exporturile de țiței pe piețele țărilor consumatoare, ceea ce înseamnă că, în ultimă instanță, țările producătoare ar putea să fie constrînse să-și condiționeze exporturile de petrol brut de posibilitatea de a exporta în paralel produse ale industriei de prelucrare.

de presă transmit:
Prezențe culturale românești în Belgia

Cu prilejul aniversă
rii a 60 de ani de la 
crearea statului național 
român " ' - - ■
a fost 
clu de 
turale. 
Andre 
iele Partidului Socialist 
Belgian, a evocat 
le 
și

unitar, in Belgia 
inaugurat un ci- 
manifestări cul- 
Cu acest prilej, 
Cools, președin-

relații dintre 
România. In

bune- 
Belgia 
conti-

nuare, ambasadorul ro
mân la Bruxelles, Iu
lian Văcărel, a vorbit 
despre semnificația isto
rică a creării statului 
național român unitar.

In cadrul acestor ma
nifestări, Ansamblul 
„Marama" din țara noas
tră a prezentat specta
cole in localitățile Bi
son, Flemalle și Fie-

malle-Grande. Miile de 
spectatori . prezenți au 
aplaudat măiestria dan
sului și cintecului popu
lar românesc. In semn 
de prețuire pentru me
sajul de prietenie al 
poporului român, admi
nistrația comunală a lo
calității Bison a înminat 
ansamblului românesc 
placheta orașului.

0 invitație în S.U.A. pen
tru Yasser Arafat, conducători ai Federației organizațiilor america- no-arabe au declarat că au cerut secretarului de stat, Cyrus Vance, să acorde viză liderului Organizației pentru Eliberarea Palestinei, YaSser Arafat, pentru ca acesta să viziteze Statele Unite. Președintele federației, William Small, l-a invitat pe Yasser Arafat să ia cuvîntul la convenția anuală a organizației ameri- cano-arabe, ce va avea loc la 1 decembrie la Washington. „Dacă America este o societate deschisă, iar Menahem Begin și Ian Smith au dreptul să prezinte cazul lor opiniei publice americane, același drept îl are și Yasser Arafat" — a declarat un membru al conducerii federației.

Debutul negocierilor ja- 
pono-vest-germane. La Toki<> a început, miercuri, prima rundă de convorbiri între primul ministru nipon, Takeo Fukuda, și cancelarul federal al R. F. Germania, Helmut Schmidt. Cei doi șefi de guvern vor avea in total trei runde de convorbiri, în cadrul cărora vor examina cu precădere aspecte ale situației economiilor lumii occidentale.

Demisia premierului bel
gian. Primul ministru al Belgiei, Leo Tindemans, și-a prezentat miercuri demisia, care a fost acceptată de regele Baudouin. Demisia premierului intervine după intense dezbateri parlamentare cu privire la un plan referitor la puterile executive și parlamentare regionale.

Partidul basc condamnă 
terorismul. In ora?ul San-Sebas- tifin a avut loc o reuniune a Direcțiunii Partidului Naționalist Basc (P.N.B.), consacrată precizării poziției sale față de actele teroriste cărora le-au căzut victimă recent doi

polițiști la Elgoibar sfîrșitul reuniunii a tații un document respinge cu toată fermitatea violența și terorismul. „P.N.B., se spune în document, acționează exclusiv pe căile pașnice și democratice pentru apărarea drepturilor populației basce". Direcțiunea P.N.B. a hotărît organizarea unei manifestații la Bilbao împotriva terorismului.

și Marquina. La fost dat publici- în care P.N.B.

Combaterea poluării 
în Mediterana„Situația Mediteranei rămîne alarmantă", constată documentul adoptat la încheierea lucrărilor Conferinței țărilor riverane pentru combaterea poluării în Marea Mediterană, organizată de subcomisia de resort a Uniunii Interparlamentare, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Atena. Documentul propune măsuri pentru prevenirea și combaterea poluării apelor Mării Mediterane, inclusiv de către navele de transport, precum și pentru recunoașterea Mediteranei drept „zonă specială", în ceea ce privește protecția împotriva diferiților poluanți. De asemenea, se recomandă ca anul 1980 să fie proclamat „Anul Mediteranei".

I

Un nou asasinat în Ita
lia. Organizațiile extremiste italiene au comis, miercuri, a doua zi consecutiv, un nou asasinat, ucigînd pe profesorul Alfredo Paolella, directorul Institutului de antropologie criminalistică al Universității din Neapole. Potrivit cotidianului „II Mattino", o organizație teroristă „Prima Linea", care are strînse legături cu „Brigăzile Roșii", și-a asumat răspunderea acestui asasinat, comis de trei persoane.

MARGINALII .

„Bătălia aerobuzelor"...Răspunsul întîrzia să vină. Zilele trecute, însă, guvernul englez și-a făcut cunoscută decizia. A autorizat, pe de o parte, intrarea unei societăți britanice în consorțiul vest-european „Airbus Industrie", iar pe de altă parte, achiziționarea a 19 avioane americane „Boeing- 757".Reacțiile au fost pe cît de prompte, pe atît Ie... divergente : nemulțumire — dincoace de Atlantic, satisfacție — dincolo. Ceea ce era de așteptat, de altfel, în condițiile înverșunatei rivalități existente între țările occidentale în domeniul aeronautic.Desigur, confruntările in acest domeniu nu sînt noi ; e suficient să ne amintim de „cazul Concorde". Este cunoscut că firmele americane, dominînd cu autoritate piața occidentală a aparatelor aeriene, au încercat în fel și chip să împiedice știrbirea premației lor de către vest-europeni. data aceasta însă, lupta ar putea deveni mult mai aspră. De ce ? Pentru anii ce vin se preconizează reînnoirea cvasiintegrală

flotile ae- în această o atenție îndreaptă tip

su-De

a actualelor riene civile, perspectivă, specială se spre aparatul de aerobuz — cu rază medie de acțiune și cu o capacitate de circa 200 de persoane. în general, se estimează la 1500 aparate cererea potențială de asemenea noi modele. De aici, o competiție acerbă pentru impunerea pe piața aerobuzelor anilor ’80.Protagoniștii acestei „dispute a aerobuzelor" sînt „Boeing' bus". Firma (53 la sută capitalistă), ca variante ing-757" și 767", a și încheiat contract de 1,2 miliarde dolari pentru 30 de aparate cu compania „United Airlines". Un contract record, se a- preciază, în istoria a- viației civile!Nici grupul „Airbus" (principali acționari — Franța și R.F.G.), care, pornind de la actualele modele de succes „B-2" și „B-4“, pregătește marea sa „speranță" — „B-10", nu s-a lăsat mai prejos. Pe lîngă comenzile obținute în Europa, „Airbus B-10" a înregistrat un punct spectaculos

și „Air- americană din piața propunînd noi „Boe- „Boeing- un

în favoarea lui : contractarea a 25 de bucăți de către societatea americană „Eastern Airlines". O asemenea primă mare breșă reușită pe piața americană a stîrnit o serioasă neliniște în S.U.A.în situația creată, se aștepta cu încordare de partea cui se va situa Marea Britanie. După o expectativă ceva mai prelungită, a- ceasta și-a formulat opțiunea, și încă „în dublu sens". Aspirînd să participe Ia programul „Airbus", Anglia ține să nu fie „absentă" din rîndurile vest-europenilor. Și-a exprimat, în schimb, preferința pentru „Bo- eing-757", pe temeiul că acesta ar urma să fie echipat cu motoare de la o firmă autohtonă. Dar, prin a- cest gest și-a a- tras reproșul Franței, care i-a pus în vedere că nu va fi admisă în consorțiul „Airbus", dacă nu optează și pentru aparatele cu marca respectivă. „Dubla mutare" a britanicilor n-a făcut astfel decît să dea contururi și mai ascuțite disputei.
Dan OPREANU
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