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Pretutindeni, în toate comunele și unitățile agricole,
să facem din această săptămînă

VEȘTI DIN ȚARA
în sectorul minier I.P., 

aparținînd întreprinderii 
miniere „Sălajul", colec
tivul de muncă a reușit 

să extragă peste prevederile planului 3 050 tone căr
bune net. Ca urmare, planul producției nete a fost în
deplinit în' proporție de 103 la sută. Dintre brigăzile 
sectorului, pe primul loc in întrecerea socialistă se si
tuează aceea condusă de Gh. Pușcaș. (Ion Mureșan).

5 000 TONE CĂR
BUNE PESTE PLAN

EXPOZIȚIE JUDE Vernisată .duminică la
Cluj-Napoca, expozițiaM IB*  X viuj-iwpuui,

ȚEANA DE PICTURA cuprinde peste 125 de lu- 
sculp- 
lupta 

națlo-

crări de pictură și 
tură inspirate din 

poporului român pentru libertate, independență 
nală și dreptate socială, precum și din lupta eroică a 
oamenilor muncii de la orașe și sate, conduși de partid, 
în opera de construire a socialismului și comunismu
lui. Alături de artiștii consacrați, își expun creațiile 
un mare număr de tineri.

Șl SCULPTURĂ

ÎN FUNCȚIUNE 
0 NOUĂ FABRICĂ

(Al. Mureșan).

NOI MĂRCI 
DE OȚELURI

Unitățile siderurgice spe
cializate au asimilat, în a- 
cest an, numeroase mărci 
noi de oțeluri aliate și 

înalt aliate. La Combinatul siderurgic Hunedoara a fost
asimilat oțelul aliat cu bor, care prezintă caracteristici 
deosebite în privința rezistenței și omogenității. De 
asemenea. Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște a introdus in fabricația curentă otelurile rapide 
aliate cu molibden. Costul de fabricație pe tona de oțel 
se reduce cu circa 20 000 lei, în comparație cu oțelurile 
fabricate pînă acum.

săptămînă de efort maxim la stiîngerea,

în cadrul celei de a cin- 
cea etape de dezvoltare a 
Combinatului de îngrășă
minte chimice din Tg. 

Mureș a fost pusă în funcțiune o nouă fabrică de amo
niac. Mașinile și utilajele din dotare, în marea majo
ritate realizate de industria românească, precum și 
tehnologia modernă, au la bază un procedeu elaborat 
de specialiștii din țara noastră, asigură un înalt grad 
de automatizare, precum și recuperarea bioxidului de 
carbon și a altor produse secundare. (Gh. Giurgiu)

DANTICA '7R între 20 și 30 octombrie,rulIXA IO -n județu, constanța au
loc tradițicnalele manifestări politice și cultural-edu
cative sub genericul „Pontica ’78". Programul cuprinde 
o dezbatere pe tema „Educația politico-ideologică a 
maselor în contextul Festivalului național „Cintarea 
României", sesiunea anuală a Muzeului de istorie na
țională și arheologie Constanța pe tema „Locul Do- 
brogei in contextul istoriei românești", simpozioane pe 
teme ale muncii de educație în rindul femeilor și ti
neretului, întîlniri cu scriitori, artiști plastici și com
pozitori etc. (G. Mihăescu).

0 TEHNOLOGIE 
VALOROASĂ

Colectivul Schelei de ex
tracție Moreni a aplicat în 
ultimul timp o tehnologie 
deosebit de valoroasă — 

— al cărei principal avantaj

transportul si depozitarea recoltei
LĂCAȘ 

DE SĂNĂTATE
După încheierea unor 

ample lucrări de renovare 
și modernizare a spitalu
lui de ftiziologie din Ora

dea, situat intr-un pitoresc cadru natural din preajma 
orașului, s-a dat recent în folosință un nou corp de 
clădire cu 40 de paturi. Dotat cu un modern bloc ali
mentar, sală de mese și alte anexe sanitar-gospodărești, 
noul lăcaș de sănătate constituie un cadru optim pen
tru îngrijirea sănătății oamenilor muncii. (Alexandru

injecția ciclică cu abur ... . .
economic constă în posibilitatea exploatării unor ză
căminte de țiței cu grad înalt de vîscozitate ce nu pot 
fi puse in valoare pe,alte căi. Procedeul constă in in
troducerea în strat, timp de 10 zile, a unei cantități de 
abur ia temperatura de 250—300 grade Celsius și la o 
presiune dc circa 40 atmosfere. Conform estimărilor, 
se asigură un factor de recuperare a țițeiului din ză
căminte de circa 35 la sută.

PENTRU 
CONSTRUCTORI

în

Pe valea Sebeșului, 
unde lucrează cîteva mii 
de constructori la amena
jarea hidroenergetică a 

folosință, în colonia Dobra,rîului Sebeș, a fost dat
un club muncitoresc înzestrat cu o sală de spectacole 
cu 300 de locuri, cineclub, atelier foto, spații pentru 
acțiuni politico-educative. Tot aici a fost construită o 
nouă cantină. (Ștefan Dinică).

încheiat
toamnă

spune : Toate forțele și 
existente in unitățile 

mobilizate acum la

9

AGNITA

Mec tineresc
,5 la

O situație elocventă
Județul

1922 67260 35
2045 47382 23
1988 41 561 21
2327 49523 21
824 16085 19

Tulcea 1628 26030 16

FIECARE UNITATE

Ritm mediu zilnic 
in săptâmina 

16-22 octombrie

Suprafața de pe 
care mai trebuie 
strins porumbul

TERMENE 
INACCEPTABILE 
sau tn cite zile 

s-ar incheia culesul 
în actualul ritm

Reportaj de
Radu SELEJAN

amplificate ale unui

0 CHEMARE CARE TREBUIE SĂ GĂSEASCĂ ECOU IN TOATE UNITĂȚILE Șl ÎNDEOSEBI IN CELE DIN

JUDEȚELE IN CARE ACTUALUL RITM AL LUCRĂRILOR NU ASIGURĂ STRlNGEREA RECOLTEI LA TIMP

Timiș
OH
Galați 
Constanța 
Prahova

Datorita vremii nefavorabile — după ploile din ultimele zile, tem
peratura a scăzut simțitor în întreaga țară — se impune sâ fie grâbite 
recoltarea și depozitarea porumbului și, în general, ale tuturor pro
duselor aflate pe cîmp, în grâdini, vil și livezi. Din datele centralizate 
io Ministerul Agriculturii rezultâ că, în săptâmina 16—22 octombrie, 
porumbul a fost strins de pe 376 500 ha, suprafața totală recoltată 
alungind la 1 269 000 ha —- ceea ce reprezintă 51 la sută din pre
vederi. Aceste realizări sînt cu mult sub posibilități și o atare situație 
se datorește, în principal, faptului câ în unele județe — așa cum 
rezultâ din tabelul alăturat — culesul porumbului decurge în ritm lent, 
prelungindu-se durata de recoltare.

O asemenea prelungire a perioadei de recoltare este inaccepta
bila, aducînd pagube. Se Impune ca toate utilajele mecanice șl forța 
de muncâ din agricultura sâ fie concentrate în aceste zile, din zori 
și pînâ noaptea tîrziu, la recoltatul, transportul și depozitarea porum
bului. Este de datoria organelor de partid și a comandamentelor lo
cale sâ revadâ graficele de recoltare și, in conformitate cu situația 
realâ din cîmp, sâ aplice mâsurl ferme — tehnice șl organizatorice — 
care sâ determine creșterea substanțială a vitezei de recoltare.

în județul Teleorman s-a 
însămînțarea culturilor de

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Teleorman raportează încheierea m- 
sămînțării culturilor de toamnă pe 
întreaga suprafață planificată.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de Comitetul județean Teleorman al

P.C.R., se 
mijloacele 
agricole sînt 
strinsul recoltei de porumb, legume, 
sfeclă de zahăr, al furajelor necesare 
animalelor, precum și la efectuarea 
arăturilor adinei de toamnă

Dispeceratul public 
al cooperării între
prinderilor pentru 
realizarea produc

ției fizice
'în pagina a ii-a

DIN ACTUALITATEA 
SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Agnita este un orășel ca 
multe altele, un orășel care 
a avut insă privilegiul să 
fie cîntat cu vreo trei de- 

e- -eenii tn urmă do brigada? -

muncii a sporit cu 2,1 
sută față de plan, iar sar
cina la export a fost depă
șită cu 15 la sută.

„Modernizarea procesu
lui tehnologic constituie 
preocuparea noastră de 
bază", ne spune Constantin 
Iohescu, directorul între
prinderii de mănuși și cio
rapi, ale cărei produse sînt 
cunoscute în vreo 15 țări din 
patru continente. Aflăm 
că, pe lîngă achiziționarea 
de noi mașini de tricotat, 
specialiștii unității reali
zează și ei diferite mașini, 
cum este mașina circulară 
automată jaquard pentru 
mănuși, distinsă cu premiul 
trei pe țară și premiul trei 
pe ramură la „Expoziția na
țională a creației tehnico- 
științifice", organizată în 
cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României". 
Mașină executată în prezent 
în colaborare cu întreprin
derea de ace din Capitală 
și care va asigura anual o 
producție suplimentară de 

aproape 17 la 
sută. Ilie Luca, 
loan Hîrțoagă,
Friederich Bross, 

Liviu Roman,
Laurențiu Moldo
van, Andrei Sas, 
Elena Moldovan, 
Prișcă Leon ti

na, Minerva Pintea sint 
doar cițiva dintre ino
vatorii și inventatorii a- 
cestei întreprinderi al că
rei colectiv și-a făcut da
tină din introducerea nou
lui ; de cîțiva ani, aici, da
torită sporirii autoexigențel 
muncitorești, n-a mai fost 
semnalată nici o reclama- 
ție privind calitatea produ
selor. La întreprinderea de 
încălțăminte (F.I.P.A.), cea
laltă unitate economică de 
tradiție a Agnitei, realiza
rea de noi modele și re- 
proiectarea celor „vechi" 
constituie una din preocu
pările de bază. După cum 
ne-a informat tovarășul 
Mircea Tăbăcar, inginerul 
șef al întreprinderii, în a- 
cest an, colectivul de crea
ție, în cadrul căruia se re
marcă în mod deosebit Eu
gen Radu, veteran al fabri
cii, a realizat 120 de noi 
modele, urmind ca anul 
viitor să-i fie oferite co
merțului 270 de modele fru
moase și durabile.

Sint fapte cu care locui
torii din Agnita se min- 
dresc, pentru că le aparțin, 
pentru că poartă semnătu
rile multora dintre ei. Așa 
cum se mindresc și cu an
samblul folcloric „Cunu
na", ansamblu format din 
artiști amatori, oameni ai 
muncii fruntași în între
prinderile din oraș. Numai 
in acest an în Agnita au 
avut loc 47 de spectacole 
sub egida „Cintării Româ
niei", la care au participat 
aproape 20 000 de spectatori.

Aceasta este Agnita de 
astăzi, unde industrializarea 
socialistă a determinat creș
teri evidente și pe planul 
vieții spirituale, al civiliza
ției și bunăstării. Aceasta 
este Agnita de astăzi, pe 
străzile căreia se mai aud 
încă ecourile cîntecelor in
tonate de brigadieri cu trei 
decenii în urmă. Ecouri pu
ternic amplificate de înfăp
tuirile socialiste ale unul 
prezent tot mai dinamic.

rii aflați pe șantierul națio
nal al muncii patriotice 
Agnita-Botorca. Cîntecul mi 
l-a făcut cunoscut șl mie și 
altora, atunci demult, cînd, 
încă prunci fiind, tânjeam 
după viața de brigadier po
vestită cu mindrie de cei 
mari, reîntorși printre rioi 
la început de nou an șco
lar. Precum BumbeștF-Live- 
zeni sau Salva-Vișeu, Ag
nita a intrat în legendă da
torită entuziasmului tine
resc care așeza. după 
război, noi temelii, temelii 
socialiste la reconstrucția 
țării.

însoțit de ecoul cîntecu- 
lui tinereții de altădată, am 
ajuns la Agnita într-una 
din aceste zile de toamnă. 
Strada principală, cu patru 
benzi, despărțite de ron
duri cu flori, adevărat bu
levard. îi dă orașului un 
mai înalt grad 
de urbanizare. Ca 
și blocurile nou
lui cartier, con
struite la margi
nea unei păduri 
de brad. Ca și 
vitrinele magazi
nelor aranjate cu 
gust, oferind articole de 
sezon. Ca și comportarea 
oamenilor, copii, tineri și 
vîrstnici. fiecare acordin- 
du-i întîietate celuilalt, 
respectînd femeile, la in
trarea în magazine, trecînd 
pe stradă. O așezare ca 
multe altele.

Intru la comitetul orășe
nesc de partid. în biroul 
tovarășului Ilie Bărdaș, se
cretar adjunct cu probleme 
de propagandă, pe o masă 
descopăr un album. îl răs
foiesc din curiozitate și, la 
început, nu mi se pare inte
resant. Oameni, străzi, clă
diri, rîul care trece prin 
Agnita. Răsfoiesc totuși în 
continuare albumul, privesc 
mai atert fotografiile, re
cunosc unele străzi pe care 
le-am străbătut, unele ca
se din centru pe care 
le văzusem și... „sînt epi
soadele activității noas
tre de muncă patriotică... 
am adunat în acest album 
cîțiva ani buni... nu-i com
plet... multe fotografii înfă
țișează doar ceea ce a fost, 
adică străzi desfundate, ma
luri netaluzate, șanțuri, 
trotuare în care băltea apa 
zile in șir după cite o 
ploaie zdravănă... fotogra
fiile din album fac parte 
din arhiva noastră senti
mentală... peste zece sau 
douăzeci de ani, oamenii 
pe care-i vedeți vor fi re- 
cunoscuți de nepoții lor 
sau de copiii lor... la noi 
munca patriotică a devenit 
tradiție... mobilizăm oame
nii prin exemplul personal, 
nu cu ajutorul convocatoa
relor... și cînd raportăm că 
am realizat lucrări în va
loare de un milion de lei, 
să zicem, apoi ele pot fi 
constatate pe teren...".

Agnita este și un oraș in
dustrial. De la începutul a- 
nului, planul în profil te
ritorial la producția netă a 
fost îndeplinit în proporție 
de 104 la sută, în condițiile 

care productivitatea

ÎNRĂUTĂȚI și mai mult, de aceea 
TREBUIE ACCELERAT PUTERNIC IN FIECARE COMUNĂ, IN 
AGRICOLĂ, PENTRU CA ZILNIC, IN ÎNTREAGA ȚARĂ, PO- 
FIE CULES DE PE

TIMPUL PRESEAZĂ, VREMEA SE POATE 
RITMUL DE LUCRU

RUMBUL SĂ CEL PUȚIN 100000 DE HECTARE Instaloții moderne la Combinatul de lianți și azbo
ciment din Fienl

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Puterea
„De cînd lucrați in 

uzină, tovarășe Marin 
Răceanu ?“ „De 26 de 
ani și 5 zile. Fieca
re an, fiecare lună și 
sâptămînă muncite 
fără întrerupere, adică 
fără nici o singură zi 
de absentă nemotiva
tă, sînt un argument 
în munca de educare a 
tinerilor".

Șeful de atelier, co
munistul Marin Răcea
nu, este, de fapt, la 
uzina tîrgovișteană de 
utilaj petrolier, repre
zentantul unei întregi 
categorii : aceea a 
muncitorilor cu 20—30 
de ani vechime in pro
ducție.

O discuție cu mais
trul Răceanu este, de 
fapt, un dialog despre 
răspundere. „Dintre 
numeroasele dumnea
voastră sarcini, de 
producție și obștești 
(tovarășul Răceanu 
este și secretarul co
mitetului de partid 
din secția prelucrări), 
pe care o considerați 
primordială ?“. „Fireș
te, realizarea planului 
în cele mai bune con
diții. Recent, am în
cheiat reamplasarea 
mașinilor din atelier. 
Am cîștigat spațiu 
pentru încă 30 de 
strunguri pe aceeași 
suprafață și. în gene
ral, putem folosi mai 
bine toate utilajele.

exemplului propriu
Dar, mai presus de 
orice, mă preocupă cei 
care Ie minuiesc".

Strungar, normator, 
reglor, ajutor de mais
tru, maistru de schimb, 
șef de atelier. Un 
drum parcurs etapă cu 
etapă. Prin muncă

perseverentă, conștiin
cioasă, dar mai ales 
prin studiu. De aceea, 
principalul îndemn a- 
dresat celor trei sute 
de membri ai colecti
vului pe care-1 condu
ce este acela de a 
învăța, de a-și în
suși ceea ce este nou 
în știința și tehnica 
contemporană. Și oa
menii învață : mii 
mult de jumătate au 
terminat sau urmează 
liceul ; 15 au absolvit 
sau sînt pe cale de a 
absolvi școala tehnică 
de maiștri: numeroși 
tineri fac o pregă

tire intensivă în ca
drul inițiativei comu
niste din uzină „1 000 
de muncitori de înaltă 
calificare pregătesc 
1 000 de tineri pentru 
a ajunge la nivelul ce
lor mai buni" ; alții 
urmează cursuri de ri
dicare a calificării... 
Dar — veți întreba — 
șeful de atelier, el 
personal ce face în 
această direcție ? înțe- 
legînd că vorba co
munistului slăbește 
dacă nu e urmata de 
faptă, tovarășul Ră
ceanu a terminat re
cent un curs de per
fecționare a maiștrilor. 
Lucrarea de absolvire, 
realizată în colaborare 
cu un coleg, are ca 
temă punerea în apli
care a tehnologiei de 
grup la instalațiile pe
troliere.

Iar despre atitudinea 
oamenilor din jur față 
de tovarășul Marin 
Răceanu, ce poate vor
bi mai elocvent decît 
faptul că de 10, 15, 
20 de ani, în toate 
locurile de muncă din 
uzină pe unde a tre
cut, muncitorii nu au 
vrut să se despartă de 
el...

Maria BABOIAN
Desen de T. ISPAS

Arta
artă

de inspirație istorică
a contemporaneității

roCercetătorului artei 
mânești din ultimul secol 
și jumătate 1 se descope
ră un fapt deosebit de sem
nificativ : momentele în 
care artiștii îndreptau
spre subiectele trecutului,
relevîndu-le profundele va
lori etice, pilduitoarele în
țelesuri de glorie și de 
jertfă, coincid cu acelea în 
care țara era chemată să 
hotărască în chestiuni fun
damentale ale destinului ei, 
cînd libertatea și neatîrna- 
rea ei trebuiau dobîndite 
sau consolidate în aspre în
fruntări cu dușmani întot
deauna mai puternici. Pic
tura istorică românească nu 
s-a dezvoltat — așa cum, 
în bună parte, s-au petre
cut lucrurile în romantis
mul apusean — ca o re
plică la realitățile prezen
tului și. cu atît mai puțin, 
ca un refugiu într-o lume 
exotică, desprinsă de înfă
țișările dezolante ale vieții 
contemporane : ea a repre
zentat un argument într-o 
amplă demonstrație menită 
să dea relief mai convin
gător idealurilor naționale 
proclamate în lupta pen-

păstrarea ființei nea-tru 
mului.

Artiștii români n-au lip
sii de la nici unul dintre 
evenimentele de seamă ale 
istoriei noastre din acest 
ultim veac și jumătate. Re
voluția de 
de la 1859, 
dependență 
unire din

la 1848, Unirea 
războiul de in- 
din 1877, marea 

1918, faptele

al picturii istorice româ
nești a ajuns astăzi la un 
moment de înflorire fără 
precedent. în fiecare ex
poziție colectivă, în nume
roase expoziții personale, 
tematica istorică se înfăți
șează cu opere noi, mărtu
rii ale conștiinței patrioti
ce a artiștilor noștri, care 
înțeleg tot mai limpede

de Dan GRIGORESCU

eroice ale epocii socialis
mului au prilejuit picturii 
românești o rodnică inves
tigare a Înțelesurilor trecu
tului, puse intr-o relație de 
continuitate cu prezentul. 
De la dinamicele compoziții 
ale lui Aman pînă la pic
tura savantă și de o mare 
tensiune lăuntrică a lui 
Ciucurencu (a cărui Ană 
Ipătescu a fost asemuită, 
cu deplină dreptate, cu Li
bertatea călăuzind poporul 
a lui Delacroix) se boltește 
o punte ce leagă perioade 
structural diferite ale isto
riei artei românești.

însemnat cu împliniri 
memorabile, drumul acesta

semnificațiile raporturilor 
trecutului cu prezentul re
voluționar. Se pot cita, de 
asemenea, lucrări monu
mentale, împodobind edifi
cii publice, innobilind spa
țiul civic al orașului con
temporan și legind, și in 
acest chip, înfăptuirile ar
tei de astăzi cu strălucite
le tradiții ale zugravilor de 
odinioară care au descope
rit întregii Europe perso
nalitatea spirituală a unui 
popor capabil, înzestrat cu 
o extraordinară forță de 
sinteză, de interpretare, in 
structuri plastice profund 
originale, a unei viziuni 
complexe.

• •

Nu încape îndoială, răs
punderea artistului, a pro
iectantului e mult mai mare 
în cazul unei opere de for 
public, destinată să poarte 
peste vreme mesajul epocii 
noastre. Amplasarea ei în 
spațiul urban, felul în care 
— punînd in valoare edi
ficiu! — e pusă, la rîndul 
ei. in valoare, forța de 
transmitere, prin interme
diul semnului plastic, a u- 
nor idei cuprinzătoare sînt' 
tot atîtea probleme com
plexe pe care arhitecții, 
pictorii, edilii sînt chemați 
să le judece înainte de 
inaugurarea lucrării. Dar 
cred că e în folosul, deo
potrivă, al operei de arhi
tectură și al celei de pic
tură, dacă judecata se for
mulează în momentul dis
cutării proiectului arhitec
tural care constituie, negre
șit, o unitate indivizibilă. 
Mentalitatea potrivit 
fresca sau mozaicul
simplu . element decorativ, 
care poate fi adăugat ori- 
cînd și apreciat ca o ope
ră separată de clădire e, 
evident, anacronică.

treia
un

(Continuare în pag. a Il-a)
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Colectivul întreprinderii de tractoare din Miercurea Ciuc reamintește unora dintre furnizorii săi:
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O specie 
de porumbei 
salvată

Frumosul porumbel numit
Jucătorul de Botoșani" era pe 

'cale de dispariție tocmai pe 
locurile cărora le purtase fai
ma in mai multe concursuri in
ternaționale. Dar iată că, prin 
grija unor pasionați columbofili 
botoșăneni, „jucătorul" a înce
put să se răspindească din nou. 
Pentru frumusețea lui, „jucăto
rului" i se mai spune și... dublu 
moțat. Acum, „dublii-moțați" se 
întrec pe ei înșiși nu numai în 
coloritul inedit al penajului, ci 
și in numărul record de tumbe 
pe care le fac prin aer, intru 
desfătarea admiratorilor.

Dus-întors
La gara Ploiești-Sud, in fața 

ghișeului:
•— Vă rog un bilet dus-întors 

pe distanța Ploiești — Bucu
rești.

— Nu eliberăm astfel de bi
lete.

— De ce 7 in „Mersul trenuri
lor" scrie negru pe alb că pină 
la 60 km distanță se emit ase
menea legitimații de călătorie.

— O fi scriind acolo, unde zi
ceți, dar noi avem instrucțiunile 
noastre interne, dacă vreți să 
știți. vă rog, să nu mă mai 
țineți de vorbă — s-a răstit ca
sierița.

L-am întrebat pe șeful gării, 
Liviu Popescu, dacă sint astfel 
de „instrucțiuni interne" care 
le anulează pe cele din „Mersul 
trenurilor". Ne-a declarat că nu 
poate fi vorba de așa ceva și 
că se vor lua măsuri.

Ieri, la același ghișeu:
— Un bilet dus-întors Plo

iești — București !
— Poftiți, vă rog.
Așa da !
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OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE
NU SÎNT FACULTATIVE

0 datorie către societate Ce răspund restanțierii

de peste 300 de tractoare^
După cum este cunoscut, între

prinderea de tractoare pe șenile din 
Miercurea Ciuc urmează să realizeze 
in ultimul an al cincinalului actual o 
producție de 10 000 tractoare. Evident, 
Înfăptuirea acestui important obiec
tiv ridică exigențe și răspunderi 
deosebite în ceea ce privește reali
zarea și chiar depășirea sarcinilor 
anuale de producție. Conștient de 
acest lucru, tînărul colectiv al Între
prinderii și-a propus In acest an să 
sporească producția de tractoare cu 
27 la sută față de anul trecut. Din 
păcate, în perioada care a trecut de 
la începutul anului, prevederile de 
plan la producția fizică nu au fost 
Îndeplinite integral, după 9 luni în- 
registrîndu-se o restanță de 314 
tractoare.

— Stadiul Îndepliniri^ planului la 
producția fizică — ne Spune directo
rul întreprinderii, Constantin Burtea 
— a constituit, recent, obiectul unei 
ample și exigente analize, la care 
au participat și reprezentanți al mi-

nlsterulul și centralei industriale. Cu 
acest prilej, a fost îmbunătățit pla
nul de măsuri tehnico-organizatorice, 
s-au adoptat noi soluții menite să 
Înlăture o serie de neajunsuri inter
ne, să asigure creșterea ritmului de 
fabricație. Astfel, prin organfearea 
mai bună a producției și a muncii, a 
sporit simțitor numărul muncitorilor 
care lucrează direct in producție, s-a 
extins sistemul de retribuție in 
acord. În același timp, acționăm stă
ruitor pentru încărcarea judicioasă, 
deplină a mașinilor și utilajelor și 
în schimburile II și III, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție. Nerealizarea integrală a pro
ducției fizice se datorează însă, în cea 
mai mare parte, unor parteneri de 
cooperare care consideră facultative 
obligațiile contractuale și nu literă de 
lege. Aceștia ne livrează produsele 
cu țîrîita, de regulă la sfîrșitul lunii, 
după repetate insistențe și inter
venții și nici atunci la nivelul pre
vederilor din contracte.

...rf/fl cauza intîrzierii^ livrărilor
1. ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 

AUTO DIN SIBIU trebuie să recu
pereze grabnic restanțele de 28 000 
bucăți arcuri.

2. ÎNTREPRINDEREA DE ȘURU
BURI DIN BRAȘOV are o rămînere 
în urmă de 360 000 șuruburi.

3. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ

PETROLIER DIN TÎRGOVIȘTE este 
datoare cu 33 000 bucăți role de di
ferite tipuri.

4. ÎNTREPRINDEREA „META
LURGICA" DIN BUZĂU a acumulat 
restante la roți conducătoare — 
1 650 bucăți și la capace — 1 069 
bucăți.

„Restanțele 
vor fi lichidate 

pină la 31 octombrie"
Ing. ȘTEFAN CARABULEA, direc

tor adjunct tehnic al întreprinderii 
de piese auto din Sibiu : „Din 
cantitatea de 64 550 bucăți arcuri 
contractate pentru primele 9 luni 
ale anului, pină la 5 octombrie 
am livrat întreprinderii de trac
toare din Miercurea Ciuc 46150 
bucăți arcuri, restanțele însumind 
la acea dată 18 400 arcuri. Din 
analiza efectuată de conducerea în
treprinderii în secțiile unde se exe
cută arcurile respective, rezultă că 
restanțele vor fi lichidate in între
gime pină la 31 octombrie, urmînd 
ca cele trei repere contractate pen
tru trimestrul IV să fie executate 
conform solicitării întreprinderii de 
tractoare din Miercurea Ciuc. Ținem 
să menționăm că rămînerile în urmă 
pe care le-am acumulat s-au dato
rat, în mare parte, lipsei unor mate
riale sau sosirii lor cu întîrziere 
față de termenele contractuale".

„Am primit materialele 
necesare, 

grăbim fabricația"
NICOLAE LACAU, lngîner-șef Ia 

întreprinderea de șuruburi din 
Brașov : „Restanțele pe care le 
avem în prezent se datorează 
lipsei de materii prime, unitatea 
furnizoare — întreprinderea de sirmă 
și produse din sirmă din Buzău 
— acumulind o restanță de peste 
600 tone profile de oțel de dife
rite dimensiuni. Recent, unitatea din

Cuvîntul cititorilor CUVÎNTUL
OAMENILOR MM
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Ca-n 
povestea 
cu ulciorul

Constantin Mielcioiu era șo
fer la cooperativa „Constructo
rul" din municipiul Rm. Vilcea. 
Scăpat de sub supravegherea 
mai marilor săi, acesta a înce
put să circule anapoda cu ma
șina statului. Azi așa, miine 
așa, pină i-a venit ideea să 
ducă balast pe la diferiți ama
tori de chilipir. Firește, contra 
cost. O dată, de două ori, de 
nouă ori. Văzind că la „Con
structorul" nu mai poate rămi- 
ne, C.M. a apărut la Oficiul ju
dețean de gospodărire a apelor 
Olt. Cum a pus însă mina pe 
volanul autocamionului ce i-a 
fost dat in primire, s-a și apu
cat de aceleași matrapazlîcuri. 
Numai că de data aceasta... ul
ciorul n-a mai mers la apă.

Perseve
rență...

Nu-i dăm numele — și o să 
vedeți de ce. E de ajuns să spu
nem doar că e din București și 
că acum trei ani, vara, a urmat 
cursurile școlii de șoferi ama
tori. Apoi, s-a prezentat la exa
menul pentru obținerea permi
sului de conducere, dar a căzut, 
cum se zice, cu... succes. A mai 
dat examen o dată, de două 
ori, de nouă ori... Permisul de 
conducere nu l-a luat, dar nici 
el nu s-a lăsat. Fiind jurist de 
meserie și cunoscînd bine preve
derile legii și ale examinării, dar 
și propriile aptitudini, n-a o- 
biectat nimic. A plătit in conti
nuare la C.E.C. taxele respecti
ve (pină acum 5 000 de lei) și a 
ajuns și la al 20-lea examen. Și 
iar a căzut. Dar tot nu se lasă !

„Știți cu 
cine-aveți 
de-a face?"
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Un lot de tractoare fabricat la întreprinderea din Miercurea Ciuc Foto : E. Dichiseanu

Fără investiții suplimentare de la buget, milioane pentru gospodărirea comunei

Autofinanțare prin valorificarea 
resurselor locale

IMai era puțin pină la ora de 
închidere a bufetului din comu
na Sohatu, județul Ilfov. Con- 

Isumatorii se pregăteau de ple
care. Numai unul, intr-un colț, 
Florea Terteliu, de meserie 
timplar, parcă prinsese rădăcini.

I— Încă un rind — a strigat 
el.
Și tot el :

I— Ce vă holbați, mă, la mi
ne ? Știți voi cu cine-aveți de-a 
face ? V-arăt eu !
Și le-a „arătat". A înșfăcat 

I cîteva pahare și a început să
le arunce la intîmplare. Apoi a 
trecut la sticle, cu care a lovit 

Ipe cițiva din jur. Apoi n-a mai 
apucat să arunce și cu scaunul, 
pentru că au sărit oamenii, l-au 

Iluat de guler și l-au dus la mi
liție, unde „zmeul" a devenit 
deodată... mielușel.
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De la un 
chibrit

Am mai scris in rubrica noas
tră despre urmările lipsei de 
supraveghere a copiilor și des
pre jocul lor cu focul. Nu au 
fost puține cazurile soldate cu 
victime omenești și cu impor
tante pagube materiale.

O asemenea intîmplare s-a 
petrecut, zilele acestea, șl in 
comuna Șopot, județul Dolj 
Lăsată nesupravegheată, o feti 
ță a început să se joace cu chi
briturile in bucătărie. Din feri
cire, incendiul a fost repede ob
servat, iar intervenția sătenilor 
și a pompierilor a salvat gos
podăria omului, in afară de a- 
coperișul casei. Și tot din 
cire, fetița a fost salvată, 
flăcările mistuitoare nu 
mai întins și la vecini.

Rubricd redactata de 
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteil"
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Comuna Borcea — județul Ialo
mița. Așezare mare, frumoasă, bo
gată. De aici pornesc, anual, spre 
diferite localități ale țării 5 000 va
goane de grîu și porumb (dublu de- 
cit în urmă cu 10 ani), la care se 
adaugă mari cantități de carne, lap
te, lină și altele. Pe măsura dezvol
tării economico-sociale a comunei, 
creșterii producției celor trei coope
rative agricole și a celor două în
treprinderi agricole de stat, a înflo
rit și viața locuitorilor Bord. A- 
nual, cele 18 magazine din comună 
vînd mărfuri alimentare, confecții și 
încălțăminte de peste 20 milioane 
lei. Se vînd, de asemenea, sute de 
televizoare, frigidere, mașini de spă
lat și de cusut, garnituri de mobilă 
și altele.

— Cînd ascultam în sala Conferin
ței pe țară a președinților consiliilor 
populare îndemnul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a găsi noi posibilități, 
în fiecare localitate, în vederea spo
ririi și mai substanțiale a contribu
ției fiecăreia la dezvoltarea de an
samblu a țării, asigurîndu-se astfel 
creșterea generală a nivelului de trai 
al întregului popor — ne spune Ni
colae Iancu, primarul comunei — mă 
gindeam că și noi, la Borcea. avem 
încă rezerve locale insuficient de 
bine folosite. Așa că, întors acasă, 
împreună cu cetățenii și cu spriji
nul unui colectiv de specialiști de la 
Comitetul de Stat al Planificării și 
Ministerul Agriculturii, ne-am gîndit 
să găsim, pe lîngă noile surse de 
sporire a producției în sectorul agri
col, și soluții de dezvoltare a activi
tăților industriale și de prestări ser
vicii. Astfel, am ajuns la concluzia 
că de la 10 milioane lei anual, pre- 
văzuți inițial, valoarea activităților 
de valorificare a resurselor locale 
poate crește la 18 milioane lei.

— La ce soluții v-ați oprit ?
— Ne-am propus, în primul rind, 

să dezvoltăm activitatea de creștere 
a animalelor, îndeosebi în gospodă
riile personale ale sătenilor. în acest 
sens, am decis să organizăm în cadrul

cooperației de consum o maternitate 
de scroafe de unde să livrăm anual 
sătenilor circa 1 000 de purcei pentru 
crescut. Fiecare locuitor va putea, 
de exemplu, să ia doi purcei. înche
ind contract cu cooperația pentru a 
preda la stat unul, la prețuri avan
tajoase, iar celălalt să-l oprească 
pentru consumul propriu. După cal
culele noastre, rezultă că sătenilor 
le vor rămîne pentru consum peste 
100 tone carne anual, iar la stat vom 
putea preda în plus carne în valoare 
de peste un milion lei. Tot în gos-

Din experiența 
Consiliului popular 

al comunei
Borcea-lalomița

podărille populației ne-am propus 
să dezvoltăm creșterea viermilor de 
mătase. Am sădit într-o pepinieră din 
comună peste 15 000 puieți de dud, 
pe care urmează să-i plantăm în 
curțile oamenilor și pe marginea 
drumurilor. Totul, fără nici un fel 
de investiție de la buget. Apoi, pe 
canalul ce străbate lunca din apro
pierea comunei organizăm și o cres
cătorie de gîște și una de nutrii și 
nurci pentru blană, tot fără a apela 
la fondurile de investiții.

Un alt domeniu important spre 
care primăria și-a îndreptat atenția 
a fost cel al valorificării fructelor. 
De fiecare dată, toamna, în zilele 
de virf ale campaniei, se întîmpla 
ca fabricile de prelucrare să nu poa
tă prelua toate cantitățile de care 
dispunea comuna. Cum organizarea 
unor fabrici de prelucrare în fiecare 
comună nu este nici posibilă și nici 
eficientă, cei din Borcea s-au gîndit 
să realizeze pe plan local o semiin- 
dustrializare a produselor. Astfel, 
castraveții și varza să le mureze în

butoaie, iar fructele, ardeii și roșiile 
să le păstreze șub formă de pulpe 
— tot în butoaie. Ulterior, butoaiele 
cu pulpe vor fi livrate fabricilor de 
conserve în vederea prelucrării lor 
in gemuri și pastă, după trecerea 
sezonului.

Mari avantaje aduce primăriei din 
Borcea prelucrarea materiilor prime 
vegetale și animale. în acest scop, 
s-au plantat pe un teren slab pro 
ductiv din zona inundabilă două hec
tare de sorg, din care cooperatorii 
vor confecționa la iarnă, după ter
minarea lucrărilor agricole, peste 16 
mii de mături. Tot într-o zonă impro
prie agriculturii, s-a stabilit să se 
planteze 3 hectare de răchită pentru 
coșuri. în sfîrșit, lina care se va a- 
chiziționa peste plan de la săteni va 
duce la extinderea în cadrul coope
rației de consum a activității de țe
sut covoare. Spații există, iar forța 
de muncă va fi calificată pe plan 
local în atelierele existente.

La acestea ar mai fi de adăugat 
noile secții de prestări servicii (de 
cojocărie și încălțăminte), care se vor 
înființa in comună cu meseriașii lo
cali. ca și extinderea secțiilor de 
croitorie, reparații de radio și televi
zoare și de prelucrări metalice.

— Prin organizarea noilor activi
tăți — adaugă primarul — vom asi
gura nu numai o valorificare supe
rioară a resurselor locale șl a forței 
de muncă din comună, dar vom pu
tea spori și resursele de venituri ale 
bugetului primăriei. Și în prezent 
comuna noastră se autofinanțează, 
reușind să-și acopere din veniturile 
proprii toate cheltuielile locale. De
sigur, posibilitățile de sporire a aces
tor venituri prin valorificarea tutu
ror resurselor locale nu sînt încă 
epuizate. Tocmai de aceea, ne vom 
sfătui în continuare cu locuitorii co
munei pentru a găsi noi soluții de 
valorificare a resurselor de care dis
punem, asigurînd astfel dezvoltarea 
și mai accelerată a localității pe 
calea urbanizării.

Mîltal IONESCU

• SATV MARE. Teatrul de 
Nord a prezentat publicului două 
noi premiere : „Micul infern" de 
Mircea Ștefănescu, în regia lui 
Mihai Raicu (secția română), și 
„Dogorește soarele asupra lui 
Seneca" a dramaturgului tîrg- 
mureșean Kineses Elemer. în re
gia autorului (secția maghiară). 
La Muzeul județean a fost ver
nisată expoziția retrospectivă 
„Omul și natura din Tara Oașu
lui în creația plastică a lui Ion 
Țânțaș (1909—1973)“. în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", în orașul Cărei se

desfășoară cea de-a doua ediție 
a „Săptămînii cultural științifi
ce careiene" care programează 
spectacole ale formațiilor ar
tistice de amatori, românești, 
maghiare și germane, au ioc 
vernisaje ale unor expoziții de 
artă plastică și fotografică, con
certe, sesiunea de comunicări 
științifice „Hronic careian". 
(Octav Grumeza). • BRAȘOV. 
Evocarea activității legate de 
tipărirea primelor cărții în limba 
română de către diaconul Co
res!, la Brașov, cercetările între
prinse în ultimii ani în acest do

meniu au constituit obiectul a 
două manifestări culturale în 
Brașov : simpozionul „Coresi", 
organizat de Comitetul ju
dețean de cultură și edu
cație socialistă în colaborare cu 
Muzeul primei școli românești 
din Scheii Brașovului și expozi
ția „Coresi", cu caracter perma
nent, deschisă într-o clădire re
cent restaurată, unde a lucrat 
diaconul Coresi cu 400 de 
ani în urmă. (Nicolae Mocanu). 
• TULCEA. La Tulcea s-au 
desfășurat lucrările simpozio
nului național „Gazeta matema

Buzău a început să ne livreze o 
parte din aceste profile și ne-a asi
gurat să în cîteva zile ne va expedia 
și profile de alte dimensiuni. între
prinderea noastră va începe să livre
ze șuruburile — M 10 X 1,25 X 20 și 
M 10 X 1,25 X 25 — către întreprin
derea de tractoare din Miercurea 
Ciuc de la 25 octombrie, cite 10 000 
bucăți din fiecare tipodimensiune. 
Conform graficelor întocmite în în
treprindere, pină la 20 noiembrie 
vom lichida integral restanțele".

„Vom respecta graficul 
de livrări stabilit"

Ing. CONSTANTIN ȚIȚECLIS, di
rectorul întreprinderii de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște î „în urma unei 
analize exigente a posibilităților de 
care dispunem și a solicitărilor ur
gente ale întreprinderii din Mier
curea Ciuc, pentru trimestrul IV a 
fost întocmit, împreună cu unitatea 
beneficiară, un grafic de livrări, po
trivit căruia in fiecare lună va tre
bui să expediem 3 800 role de dife
rite tipuri. Pină la 18 octombrie au 
fost expediate 1 924 role și sîntem 
hotărîți să respectăm în continuare 
graficul de livrări întocmit".

„Așteptăm 
semifabricatele 

de la «Tractorul»"
TUDOREL BĂRBULESCU, directo

rul întreprinderii „Metalurgica" din 
Buzău : „Semifabricatele turna
te pentru roțile conducătoare le 
primim de Ia întreprinderea „Trac
torul" din Brașov. Strunjirea șl 
blindarea acestora cu capace se exe
cută in unitatea noastră, după care 
produsele sînt expediate la Miercu
rea Ciuc. Din păcate însă. întreprin
derea de tractoare din Brașov nu 
își respectă in totalitate obligațiile 
contractuale. în ce ne privește, 
asigurăm întreprinderea de tractoare 
din Miercurea Ciuc că, prin măsu
rile tehnico-organizatorice pe care 
le-am luat în secțiile de fabricație, 
vom realiza prelucrările necesare și 
vom recupera răminerile în urmă în 
termen de două săptămîni de la data 
Ia care vom primi semifabricatele 
de la Brașov".

Dispecerul 
public adaugă...

Conducerile șl colectivele din 
unitățile ■ cu care colaborează 
întreprinderea din Miercurea 
Ciuc — la care ne-am re
ferit în rubrica de față — tre
buie să înțeleagă clar răspunde
rea directă ce o au în realizarea 
producției planificate de tractoa
re și să acționeze cu toată ener
gia pentru a pune ordine desă- 
vîrșită în livrarea pieselor și 
subansamblelor. Totodată, sînt 
absolut necesare și intervențiile 
conducerilor și organizațiilor de 
partid de la întreprinderea de 
șuruburi din Bacău, Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc 
din Pitești și de la întreprinde
rea de mecanizare a agriculturii 
și a industriei alimentare din 
Tecuci, pentru recuperarea grab
nică a restanțelor pe care le au 
față de unitatea din Miercurea 
Ciuc.

Iile ȘTEFAN 
I. ». KISS 
Mihai BĂZU

Arta de
(Urmare din pag. I)

în cuvîntarea rostită la Conferința 
națională a artiștilor plastici, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a reliefat în 
chip cît se poate de convingător acest 
adevăr fundamental al creației artis
tice : „Este de înțeles că nu dorim 
orice fel dc lucrare cu conținut tema
tic. Dorim lucrări tematice executate 
cu multă măiestrie artistică, opere 
care să înfățișeze manca, viața, en
tuziasmul întregului nostru popor in 
edificarea vieții, a noii societăți, care 
să redea istoria și lupta eroică a ma
selor, a mișcării revoluționare, a co
muniștilor pentru libertatea și inde
pendența patriei, pentru dreptate so
cială și națională, pentru socialism. 
Toate acestea să fie insă înfățișate 
într-o formă artistică care să demon
streze talentul și forța creatoare a 
artiștilor noștri plastici, virtuțile spi
rituale ale poporului nostru". Se în
fățișează, astfel, cu o extraordinară 
limpezime, o trăsătură esențială a ar
tei cu temă istorică : valoarea subiec
tului nu creează, prin sine, automat, 
valoare estetică. Semnificațiile trecu
tului de luptă al poporului impun 
obligații mai mari pictorului, datoria 
de a desluși sensurile evenimentului 
și de a le tălmăci într-o construcție 
compozițională care să se adreseze 
gîndului și sentimentului privitorilor. 
Pictorul nu poate fi doar un simplu 
povestitor, tot așa cum sculptorul nu 
poate avea pretenția să impresioneze 
conștiințele contemporanilor șl ale 

. generațiilor viitoare cu o inertă foto
grafie în trei dimensiuni.

tică în sprijinul formării mate
matice a elevilor și al perfecțio
nării cadrelor didactice", organi
zat de Societatea de matematică

din România, filiala Tulcea a 
societății și Inspectoratul școlar 
județean. (E. Mihăilescu). • BA
CĂU. în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au loc, în aceste 
zile, manifestări prilejuite de 
împlinirea a 50 de ani de la în
ființarea bibliotecii municipale.

Sugestii pentru extinderea 
prestărilor de servicii

Adrian Bîrzan, președintele coo
perativei județene „Constructo- 
rul“-Vaslui: „Unitatea noastră pres
tează pentru populație o serie de 
servicii, îndeosebi reparații și lu
crări noi în interiorul locuințelor, 
lucrări de construcții-montaj pen
tru sectorul cooperatist etc. Față de 
sarcinile crescînde de prestări ce 
ne revin, dotarea unității cu utilaje 
a devenit nesatisfăcătoare. Ne lip
sesc betoniere, benzi transportoare, 
automacarale, buldo-excavatoare, 
cilindru compresor, mașină de raș- 
chetat parchet, mașini de lustruit 
mozaicul, electropompă, vibrator 
etc. Situația s-ar îmbunătăți dacă 
s-ar urgenta aplicarea măsurilor 
cuprinse în decizia nr. 90 din 10 
aprilie a.c. a biroului executiv al 
UCECOM, prin care s-a aprobat 
studiul-program privind dezvol
tarea activităților de construcții in

cadrul cooperației meșteșugărești 
pe perioada 1978—1980. Greutăți în- 
tîmpinăm și în procurarea unor 
materiale de construcții. Ar trebui 
să ni se asigure cantitățile prevă
zute în documentațiile lucrărilor ce 
le execută unitatea noastră.

După opinia mea, ar fi normal 
ca, pe plan județean, și unitatea 
noastră să devină titulară de repar
tiții pentru materiale de construc
ție. Supun această propunere spre 
analiză forurilor în drept, avînd în 
vedere că sistemul actual de con
tractare, prin intermediul Uniunii 
județene a cooperativelor meșteșu
gărești, creează o verigă interme
diară ce îngreunează aproviziona
rea. Pe de altă parte, legătura di
rectă a cooperativei cu furnizorii 
ar înlătura neajunsurile ce apar în 
livrarea sortimentelor de mate
riale".

Legea contra poluării nu e valabilă 
și pentru apele Rîmnicului ?

Constantin Ciobanu, președintele 
Consiliului popular al comunei 
Puiești, județul Buzău : „Comuna 
noastră este străbătută de riul Rim- 
nicu Sărat. Pînă nu de mult, apa 
acestuia o foloseam pentru adăpa
rea animalelor, în rîu se pescuia, 
vara se făcea baie. După construi
rea complexului de îngrășare a 
porcilor din satul Rubla, comuna 
Valea Rîmnicului, situat mai sus 
de localitatea noastră, nu mai poa
te fi vorba de așa ceva. Dejecțiile 
pe care lucrătorii de la acest com
plex le deversează în rîu poluează 
apele, dăunînd faunei acvatice și

sănătății animalelor care se adapă 
aici. Am solicitat de multe ori con
ducerii complexului să ia măsuri 
pentru închiderea sursei de poluare 
a rîului. Dar in zadar, apa nu a de
venit limpede nici după ce am ru
gat-o frumos, nici după ce am în
trebat-o : cine ii dă dreptul să în
calce o lege a țării ? De această 
dată sperăm să intervină prompt 
Comitetul executiv al Consiliului 
popular județean Buzău și să tragă 
Ia răspundere pe cei vinovați de 
nesocotirea prevederilor legale re
feritoare Ia protecția mediului în
conjurător".

Sala de așteptare —în așteptarea 
gospodarilor...

Gheorghe Ispășoin, tehnician Rm. 
Vîlcea: „Dacă n-ar fi indicatorul 
de deasupra ușii, călătorul care 
intră în sala de așteptare clasa I 
din stația C.F.R. Rîmnicu Vilcea 
nu și-ar da seama, după aspectul 
ei, că s-ar afla îritr-o încăpere cu 
această destinație. Sala are aspect 
neîngrijit, din cele 14 scaune numai 
unul a scăpat cu tapiseria netăiată, 
multe au rămas doar cu arcurile, 
de pe măsuță a dispărut fața de

masă și vaza cu flori, pereții sînt 
zgîriați, nezugrăviți de multă vre
me. Probabil că nici conducerea 
gării, nici organele de ordine de pe 
peron n-au avut curiozitatea să 
controleze cum arată această sală 
de așteptare, n-au urmărit să sanc
ționeze pe cei vinovați de degra
darea mobilierului. Conducerea Re
gionalei de căi ferate Craiova n-are 
nimic de spus ?"

Ecouri la sesizările rubricii
• în urma publicării notei cri

tice „Dulciuri și zgomote*  în „Seîn- 
teia" nr. 11 204, Comitetul executiv 
al Consiliului popular al orașului 
Cluj-Napoea a întreprins verificări 
la întreprinderea de produse zaha
roase „Feleacul", împreună cu lu
crători de la Inspectoratul terito
rial pentru controlul gospodăririi 
fondurilor fixe și de la Centrul sa
nitar antiepidemic. Pentru atenua
rea zgomotelor s-a dispus condu
cerii întreprinderii să completeze 
geamurile duble la toate secțiile 
poluante, să asigure etanșeizarea 
tuturor ferestrelor, înlocuirea ven
tilatoarelor vechi cu altele noi, 
oprirea ventilatoarelor în schimbul 
III. De asemenea, conducerea în
treprinderii a încheiat un contract 
cu Institutul de cercetări științifice 
pentru protecția muncii din Bucu
rești în vederea întocmirii studiului 
și documentației pentru introdu
cerea unui nou sistem de ventila
ție. Consiliul popular municipal va 
urmări în continuare modul în care 
se respectă normele de protecție a 
mediului înconjurător.

ț • Scrisoarea corespondentului vo
luntar Marin Drăgoi din oomuna 
Bechet, județul Dolj, apărută în 
„Scînteia" nr. 11204, a fost prelu
crată cu conducerile cooperativelor 
de consum din județ — ne-a adus 
la cunoștință CENTROCOOP. S-au 
stabilit măsuri pentru intensifica
rea achizițiilor de sticle și borcane 
prin toate magazinele alimentare 
sătești. Gestionarul Dumitru Cîrstea 
de la magazinul alimentar cu auto
servire din comuna Bechet. care nu 
a respectat măsurile in vigoare, a 
fost sancționat disciplinar, iar pre
ședintele cooperativei de consum a 
fost penalizat.
• Stația de concasare din stația 

C.F.R. Stînceni, la care se referea 
nota „Concasor pentru... rugină", 
apărută în „Scînteia" nr. 11 204, a 
fost mutată la cariera de piatră 
Stînceni-Meștera. Din răspunsul 
Comitetului județean Mureș al 
P.C.R. mai aflăm că, pînă la sfîrși
tul lunii octombrie, stația va intra 
în fluxul tehnologic, dublînd capa
citatea de prelucrare la această ca
rieră.

inspirație
Arta creează adesea modele care se 

impun in istoria culturală a unui po
por, dobîndind valoare de emblemă. 
Chipul lui Tudor Vladimirescu ne-a 
devenit familiar tuturor în interpre
tarea lui Aman și nimeni nu se mai 
gîndește astăzi ca, pe temeiul unor 
documente, să modifice Imaginea pe 
care o venerăm ; ea e sursa de inspi
rație a tuturor artiștilor care au zu
grăvit portretul domnului Tudor in 
ultimii peste o sută de ani. Pentru 
ultimele trei secole de cultură euro
peană, profilul unor personalități 
atestate istoric, Richard al III-lea, 
Henric al V-lea sau prințul Hamlet, 
este cel care l-a desenat opera sha- 
kespeareană și, cu excepția cîtorva 
sute de cercetători ai izvoarelor dra
maturgului, el nici nu poate fi ima
ginat altfel. Imaginea lui Vodă Ște
fan ar fi fost negreșit mai săracă dacă 
nu am fi avut romanul sadovenian 
care compune acea vastă frescă, ma
iestuoasă și plină de mișcare, ce se 
cheamă Frații Jderi. Bălcescu lui An- 
ghel, Decebal al lui Jalea, Horia, 
Cloșca și Crișan ai lui Vlasiu, Mircea 
lui Paul Vasilescu. Titulescu lui Con
stantin Popovici sint cîteva dintre 
operele fundamentale create în anii 
socialismului.

Arta cu tematică istorică poate re
crea, astfel, o imagine încă și mai pu
ternică decît aceea desprinsă din do
cumente. Dar ea este, in primul rînd, 
o imagine proiectată din perspectiva 
vremii în care a fost zugrăvită. Cine 
se gîndește să reconstituie istoria 
secolului al XVII-lea pornind de Ia 
Mușchetarii lui Dumas ? Dar cartea 
are o excepțională valoare pentru în-

istorică
țelegerea epocii romantice, adică a 
epocii care a determinat viziunea 
specifică asupra agitatelor zile ala 
guvernării lui Richelieu.

Sinteza realizată de artist nu poa
te exclude adevărul istoric, substi- 
tuindu-i o imagine întemeiată doar 
pe fantezie. E semnificativă, de 
exemplu, atenția acordată de Engels 
detaliilor din romanele lui Walter 
Scott ; el afla aici date precise des
pre structurile gentilice ale societății 
din. Scoția.

O asemenea artă, capabilă să trans
mită informații, să se păstreze 
înăuntrul realității istorice și — în 
egală măsură — să dea contur vremii 
în care a fost creată, constituie un 
exemplu asupra căruia se cuvine să 
medităfn. O artă a vremii contempo
rane, artă înnobilată de ideile socia
lismului și care deschide vaste ori
zonturi spre trecutul de glorie și de 
jertfă al țării. O artă care respinge 
frivolitatea, manierismul, falsa can
doare a unor portrete superficiale, 
înecate într-o culoare pastelată, fon- 
dantă, imagini ce se repetă obsedant, 
circulînd din lucrare în lucrare, în 
opera unor artiști mai tineri (dar și 
în cele ale unora ajunși la anii matu
rității), indiferent de tema pe care 
și-o propun. O artă gravă, opusă 
grandilocvenței și banalității, o artă 
în care să vibreze, adine și puternic, 
simțămîntul dramatic al istoriei, al 
unei istorii ce consemnează existența 
viguroasă a unui popor pe aceste me
leaguri. Artă complexă, cerînd o pre
gătire îndelungată a mijloacelor de 
expresie, arta cu tematică istorică e o 
artă cu adevărat contemporană.

în comuna Letea Veche, în fosta 
casă părintească a renumitului 
biolog Ion Borcea a fost deschi
să o bibliotecă memorială care 
poartă numele savantului mol
dovean. (Gheorghe Baltă). 
• ALBA. în localitatea Căpîlna, 
unde se păstrează urmele unei 
străvechi cetăți dacice, a fost 
organizată o sesiune de referate 
și comunicări științifice, mani
festare dedicată aniversării a 
2050 de ani de la crearea primu- 
mului stat dac centralizat și in
dependent și a 60 de ani de la 
făurirea statului național unitar

român. Cu acest prilej a fost 
deschisă o expoziție de artă 
populară de pe Valea Sebeșului. 
La Clubul tineretului din Alba 
Iulia a fost organizată o seară 
literară cu tema : „1 Decembrie 
1918 în poezia româneasă". (Ște
fan Dinică). O MEHEDINȚI- La 
Drobeta-Turnu Severin s-a des
fășurat, în contextul manifestă
rilor din cadrul celei de-a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", o consfă
tuire interjudețeană pe teme 
demografice. Sub genericul 
„Toamnă de «ur“, la căminele

culturale din Gogoșu, Ilovăț, 
Livezile, Cujmir, Pristol și Gruia 
s-au prezentat programe artisti
ce complexe dedicate lucrătorilor 
ogoarelor. La Casa de cultură 
din Strehaia s-a deschis expo
ziția de pictură a muncitorului 
Teodor Negoiță care cuprinde 22 
de lucrări inspirate din realită
țile noastre socialiste. în cadrul 
Filialei Mehedinți a Arhivelor 
statului s-a deschis expoziția de 
documente „Anul 1918 în con
știința națiunii". (Virgil Tăta- 
im).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare 
pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale a țării mele.

Vă rog să acceptați, in numele guvernului și poporului ruandez, regrupat 
In sinul Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, și in numele 
meu personal, sincere mulțumiri.

Folosesc această ocazie pentru a reînnoi cele mai bune urări de fericire 
și prosperitate.

Cele mai înalte conslderațiunl,
General-maior HABYARIMANA JUVENAL

Președintele Republicii Ruanda

Depunerea jurămîntului de către elevii anului I ai școlilor 
militare ale Ministerului Apărării Naționale

Sîmbătă 21 octombrie, elevii anu
lui întîl al Institutului de marină 
„Mircea cel Bătrin", ai școlilor mi
litare de ofițeri activi și ai școlilor 
militare de maiștri și subofițeri au 
depus jurămîntul militar. La festivi
tăți au participat membri ai consi
liului de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale, generali și ofi
țeri superiori, veterani din războiul 
antifascist, reprezentanți al organe
lor locale de partid și de stat, ai 
gărzilor patriotice și detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, pionieri.

Ceremonia depunerii jurămîntului 
s-a transformat într-o vibrantă ma
nifestare a devotamentului nemăr
ginit al tinerilor elevi față de patrie, 
popor și partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
armate.

Centenarul liceului industrial nr. 2 din Tecuci
Liceul industrial nr. 2 din muni- 

c .1 Tecuci a împlinit 100 de ani 
< existență. Cu acest prilej, a fost 
<..ganizată o adunare festivă, la care 
au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai 
Ministerului Educației și Învățămîn- 
tului, Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, ai Șantierului 
naval din Galați, întreprindere ce 
patronează liceul, foști și actuali pro
fesori și elevi ai așezămintului de 
învățămînt sărbătorit.

In încheierea adunării, participan- 
tii au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele :

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

Campionatele mondiale de gimnastică Campionatele naționale și ale „Daciadei" la box

Azi intră în concurs echipa 
noastră feminină
CORESPONDENTA DIN STRASBOURG

Delegații sportive din 32 de țări, 
dosite in Franța, s-au prezentat in 
fata publicului din sala complexului 
«xpozițional al orașului Strasbourg 
cu prilejul ceremoniei de deschidere 
a Campionatelor mondiale de gim
nastică. Principalul ziar local. „Der- 
nieres Nouvelles", fixează, în ediția 
sa de luni dimineața, printr-o mare 
fotografie in culori, tocmai acest mo
ment solemn ; un titlu pe toate co
loanele paginii, „Strasbouțg — ca
pitala gimnasticii mondiale", era 
așezat deasupra reportajului despre 
frumoasa festivitate și a comentarii
lor sportive.

Totuși, mai mult decit momentele 
festive, citeva hotărîri ale Congresu
lui Federației Internaționale de Gim
nastică (F.I.G.), care a avut loc in 
zilele premergătoare deschiderii Cam
pionatelor mondiale, au atras aten
ția generală. Mai intii, decizia Con
gresului F.I.G. de readmitere in sinul 
federației a reprezentativei R. P. 
Chineze (concomitent cu excluderea 
firească a delegației din Taivan) ; 
astfel, gtmnaștii chinezi — care au 
dovedit o înaltă clasă tehnică la Uni
versiada de la Sofia, din 1977 — vor 
avea drept de participare la viitoa
rele ediții ale campionatelor mon- 
'iale. în al doilea rînd, s-au adoptat 
aotărîri importante chiar pentru des
fășurarea intrecerilor de la Stras
bourg. Astfel, cu o majoritate covîr- 
șitoare de voturi, congresul a decis 
ca la campionatele hunii să funcțio
neze aceeași limitare a numărului de 
concurent! din fiecare țară, adică 
exact ca la turneele olimpice : ma
ximum trei competitori din fiecare 
reprezentativă la concursul indivi
dual compus și maximum doi la fi
nalele pe aparate. în sfirșit, amintim 
că s-au instalat videomagnetoscoape 
pe lingă fiecare aparat de concurs, 
pentru mai buna judecare a eventua
lelor contestații. Pentru cunoștința ci
titorilor, informăm că exercițiile se 
notează de la 1 la 10, ținindu-se seama 
de următorii factori : dificultate (3 
puncte la feminin și 3.40 p. la mas
culin), înlănțuirea elementelor de 
dificultate (1,5 și 1,6 p.), execuția e- 
xerdțiulul în ansamblu (4 și 4,4 p.), 
impresie generală (numai la femi
nin, 1 p.) și bonificație privind riscul,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Desfășurată in orașul Schwedt, 

tntilnirea amicală de floretă dintre 
selecționatele feminine ale R.D. Ger
mane și României s-a Încheiat cu 
scorul de 9—7 in favoarea scrimere- 
lor românce.

Exprimlnd sentimentele încercate 
cu ocazia acestui moment important 
din viața lor, tinerii elevi au adresat 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Romăn, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă prin care 
dau glas profundei lor recunoștințe 
față de cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, pentru grija ce o poartă ti
nerei generații, pentru minunatele 
condiții de muncă și viațâ create.

Ei s-au angajat ca în instituțiile 
militare de învățămînt din care fac 
parte să acționeze cu abnegație șl 
dăruire comunistă, In spiritul exigen
țelor formulate cu ocazia recentei 
ședințe a activului de comandă și de 
partid, de bază, pentru a se forma 
ca viitoare cadre de nădejde ale ar
matei, deopotrivă specialiști militari 
și activiști politici, gata In orice mo
ment să-și facă datoria, să apere cu 
orice sacrificiu libertatea, indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
teritorială a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Sărbătorirea centenarului liceului, 
care se înscrie în tradițiile nobile ale 
învățămintului românesc, ne oferă 
minunatul prilej de a aduce încă o 
dată prinosul nostru de recunoștință 
Partidului Comunist Român, dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Exprimîndu-ne adînca recunoștință 
față de partid, față de dumneavoas
tră personal, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, ne anga
jăm cu toate forțele de care dispu
nem pentru continua îmbunătățire a 
procesului de instruire și educare a 
tinerei generații in spiritul idealu
rilor socialismului și comunismului.

originalitatea șl virtuozitate*  (nu
mai la masculin, 0,6 p.).

• O delegație a Comitetului in
ternațional olimpic, alcătuită din C.

Exercițiile impuse pentru echipei*  
masculine, desfășurata in cursul zi
lei de ieri, au avut drept atracție 
principală duelul indirect dintre for
mațiile Japoniei (grupa a treia) șl 
U.R.S.S. (grupa a II-a), confruntare 
urmărită cu interes de public. în a- 
ceastă primă zi, a exercițiilor impu
se, echipa noastră masculină a avut 
rezultate, pe ansamblu, sub aștep
tări. Punctele foarte slabe ale echi
pei au fost „bara" și „calul cu mi
nere", la care Ion Checicheș și Ni
colae Oprescu au primit calificative 
sub nota 9,00 ; nici ceilalți compo
nent n-au obținut note prea bune : 
astfel, cea mai mare notă la cele 
două aparate in cauză a fost 9,35 
(Dan Grecu — cal). Foarte slab a 
concurat Nicolae Oprescu, apreciat 
cu calificative sub nota 9,00 la trei 
dintre cele șase aparate ! E adevărat, 
el s-a dovedit bine pregătit la „ine
le", obținînd o notă mare (9,75), dar 
numai aceasta nu justifica titulari
zarea sa in formație. Singurul aparat 
la care echipa noastră s-a prezentat 
foarte bine în întregul ei (Grecu — 
9,75, Oprescu — 9,75, Georgescu — 
9,70, Cepoi — 9,65, Checicheș — 9,40, 
Silier — 9,30) au fost „inelele". 
Acum, înaintea exercițiilor liber a- 
lese, ea suportă din păcate o dife
rență de punctaj greu recuperabilă 
în fața unor formații contracandida
te la un loc de onoare in cadrul 
campionatelor lumii.

După desfășurarea exercițiilor im
puse, pe primul loc în clasament se 
află Japonia, cu 290,15 puncte, urma
tă de U.R.S.S. — 287,20 puncte si 
R.D. Germană — 285,00 puncte. Echi
pa României a totalizat 279,15 puncte 
și ocupă locul 7-

Astăzi intră în competiție, la exer
cițiile impuse, echipa noastră femi
nină. Antrenorul principal Bela Ka- 
roly a stabilit următoarea formație : 
Nadia Comăneci, Emilia Eberle, Teo
dora Ungureanu, Anca Grigoraș. Ma- 
rilena Neacșu, Marilena Vlădărău, 
iar, ca rezervă, Gabi Gheorghiu. Re
amintim că din aceeași grupă 
mai fac parte echipele U.R.S.S., El
veției și Braziliei.

Vaîeriu MIRONESCU

Lance Cross (Noua Zeelandă), mem
bru al Comitetului executiv al 
C.I.O., Alexandru Siperco (România) 
și’Roy Anthony Bridge (Jamaica), 
membri ai C.I.O., a vizitat orașele 
Pekin. Șanhai și Hanceu, unde au 
avut întilniri cu reprezentanți ai or
ganizațiilor sportive din R. P. Chi
neză.

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane
General brigadier Myint Maung, 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
cate face o vizită oficială în țara 
noastră, a fost, luni, oaspete al ju
dețelor Prahova și Brașov. în cursul 
dimineții, ministrul birmanez a vizi
tat întreprinderea constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești 
și una dintre noile ferme ale între
prinderii avicole de la Băicoi.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZttEI ARMATEI
în cinstea Zilei armatei, in întrea

ga țară au loc numeroase manifes
tări politico-educative și cultural- 
artistlce.

In comandamentele și unitățile mi
litare, în instituțiile de învățămint 
militar și la casele armatei au fost 
prezentate expuneri, s-au organizat 
simpozioane, întîlniri cu veterani din 
războiul antifascist, manifestări lite
rare, expoziții, programe artistice cu 
tematică patriotică și ostășească.

în cadrul unei seri tematice, la 
Casa centrală a armatei a fost dezbă
tută însemnătatea teoretică și prac
tică a sarcinilor trasate de coman
dantul suprem al Forțelor noastre 
armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru întărirea capacității de apăra
re a patriei. De asemenea, au avut 
loc întîlniri cu veterani de război pe 
tema „Calitățile morale și de luptă 
ale ostașului român în războiul anti
hitlerist", precum șl recitalul de ver
suri „Sîntem aici de mii de ani", 
susținut de actori de la Teatrul Na
țional din Capitală.

în unități și la case ale armatei 
din diferite alte garnizoane au avut 
loc spectacole intitulate „Eroi 
au fost, eroi sînt încă" șl „De 
strajă patriei socialtste", montaje 11- 
terar-muzicale purtînd generice cum

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 șl 27 octombrie. In țară : Vremea va 
fi în general rece, deși temperatura 
aerului va înregistra o creștere ușoară 
Cerul va fi temporar noros. Vor c.'klea 
precipitații locale în nordul și estul 
țării sub formă de burniță și ploaie, iar

La Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală ap început luni finalele 
campionatelor naționale și ale „Da
ciadei" la box, la care participă peste 
200 de pugiliști.

într-unul dintre cele mat spectacu
loase meciuri ale galei, la categoria 
semimijlocie. Cornel Hoduț (Rapid), 
a cîștigat la puncte, cu o decizie de 
5-0, în fața lui Teodor Spinu (Farul 
Constanța). în limitele categoriei co
coș, Faredin Ibrahim (Farul) a dis
pus la puncte de Ionel Panaite (Du
nărea Galați), iar la categ. pană, Ion 
Lungu (B.C. Galați) l-a învins prin 
K.O. în prima repriză pe Ion Neagu 
(Progresul Brăila). O surprinzătoare 
victorie la puncte a obținut Gheorghe 
Govici (Steaua), care l-a întrecut la 
puncte pe Niță Robu (B.C. Brăila), 
unul dintre favoriții categoriei muscă.

Alte rezultate : categ. muscă : Teo- 
fil Ghinea (Steaua) învinge la puncte 
pe Dumitru Agavriloaie (A.S.A. Ba
cău) ; Marian Tismănaru (Autobuzul 
București) ciștigă prin abandon (III) 
la Aurel Sircă (C.S. Zalău) ; categ. 
mijlociemică : Ion Miron (C.S.M. 
Cluj-Napoca) dispune la puncte de 
Costache Ciochină (B.C. Brăila) ; 
categ. ușoară : Virgil Sirbu (Metalul 
Bocșa), învinge la puncte pe Gheor

Revist
• Virginia Ruzici -

a 5-a în lume
Ciștigînd și recentul turneu de la 

Brighton, excelenta ambasadoare a 
tenisului feminin românesc care este 
Virginia Ruzici — campioană euro
peană, învingătoare la Roland 
Garros și in alte mari turnee ale 
acestui an — se clasează a 5-a în 
Marele Premiu F.I.L.T. și se califică 
pentru „Turneul celor opt campioa
ne" („Masters"), programat în Ca
lifornia între 14 și 19 noiembrie. De 
data aceasta, printre învinsele ei s-au 
numărat celebrități ca Virginia Wade, 
Karry Melville și Betty Stove — 
ceea ce înseamnă că în viitor ne pu
tem aștepta și la alte isprăvi ale 
Virginiei noastre. Are, pentru aceas
ta, talent („A jucat într-un stil mag
nific" — apreciază agenția U.P.I.), 
timp (abia a trecut de douăzeci de 
primăveri) și ambiție (într-un an a 
intrat in elita sportului alb și țintește 
mereu mai sus).

• „Dacia" învinge 
în „Turul Europei"

Pe un traseu de 12 000 km, în com
petiția automobilistică „Turul Euro
pei", reprezentanții sportului cu 
motor din țara noastră au obținut 
frumoase rezultate cu mașinile , 
„Dacia" : locul I în clasamentul echi
pelor de uzină (1. I.A.P. — Dacia Pi
tești ; 2. Volkswagen ; 3. Alfa Romeo) 
și locul al II-lea în clasamentul pe 
cluburi. Echipajele care au obținut 
aceste succese au fost St Iancovici,

După-amiază, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane a vizitat monumen
te istorice și de artă, obiective tu
ristice și cartiere de locuințe din mu
nicipiul Brașov.

Oaspetele a fost însoțit de dr. 
Maung Maung Aung, ambasadorul 
Birmaniei la București.

(Agerpres)

ar fl „Gata oricînd la ordinele co
mandantului suprem" și „Tăria noas
tră stă-n partid", gale de filme cu 
noi pelicule realizate de Studioul 
cinematografic al armatei, ca „Pa
triei mele, jur", „Ostașii mării" și 
„Eroul de la Rahova".

Expuneri și alte manifestări poli
tico-educative consacrate omagierii 
faptelor de eroism săvîrșite de ostașii 
români pe frontul antihitlerist, evi
dențierii tradițiilor înaintate ale ar
matei române, reliefării grijii parti
dului și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
întărirea capacității de apărare a pa
triei, au avut loc și în întreprinderi, 
în licee, la case de cultură și cămine 
culturale. Cu prilejul acestor activi
tăți au luat cuvîntul generali și ofi
țeri activi, veterani din războiul 
antifascist.

Centrul de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară, precum și 
Muzeul militar central au pregătit 
mai multe comunicări pentru sesiuni 
științifice și simpozioane consacrate 
Zilei armatei. La rîndul său. Editura 
militară a marcat această aniversare 
prin noi apariții de carte, cum ar fi 
„Etica comunistă și conduita milita
ră", „Cronică în marș", „Poemele 
triumfului", „Locuiesc într-o inimă".

Izolat șl lapoviță. în rest, burniță si 
ploi izolate. L>a munte va ninge. Vîntul 
va sufla slab, pină la moderat, cu in
tensificări în zona de munte. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 7 
grade, izolat mai coborîte, iar maximele 
vor fl cuprinse între 5 și 15 grade. Lo
cal se va semnala brumă. Dimineața, 
pe alocuri, ceață. în București : Vreme 
rece la început, apoi în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil, fa
vorabil burniței sau ploii slabe. Vînt 
slab, pină la moderat. Dimineața ceață.

ghe Bacriș (Steaua) ; categ. semimij
locie : Ștefan Imbre (Voința Brăila) 
învinge prin abandon (I) pe Ion Fuicu 
(Metalul Bocșa) ; Mihai Teofil (Voin
ța București) ciștigă la puncte la 
Vasile Fărcău (U.M. Timișoara) ; 
Nicolae Modrogan (Rapid) dispune 
la puncte de Mircea Mlclăuș (A.S.A. 
Cluj-Napoca).

Competiția, continuă astăzi, cind 
sînt programate alte două reuniuni, 
la orele 14 și, respectiv, 19.

Un protest 
al fotbaliștilor spanioli

Asociația fotbaliștilor spanioli s-a 
pronunțat împotriva creșterii nu
mărului de jucători străini de pot fi 
transferați la cluburile din campio
natul Spaniei. într-o scrisoare trimi
să guvernului se arată că în prezent 
un sfert din jucătorii titulari care 
activează în campionatul primei di
vizii nu sînt născuți în Spania, si
tuație care îngreunează promovarea 
fotbaliștilor autohtoni și cauzează 
mari deficite cluburilor, nevoite să 
plătească sume exorbitante pentru 
achiziționarea unor vedete de peste 
hotare.

a compet
P. Vezeanu, I. Olteanu, O. Scobai, 
A. Szalai și C, Zărnescu.

© Ce se mai întîmplă 
prin handbal ?

După Dinamo București, și H. C. 
Minaur trece lesne de primul tur al 
cupelor europene la handbal mascu
lin (duminică și luni, la Baia Mare, 
35—16 și, respectiv, 22—11 cu Ma- 
cabi Hărăzim). Aceasta ar fi pri
ma noutate. A doua — că dinamo- 
viștii au învins iarăși pe vechii lor 
rivali steliști (15—11), consolidin- 
du-și poziția de lideri ai clasamen
tului. O altă noutate este că se Im
pun tot mai mult in echipele lor 
citeva nume de nădejde : conducăto
rul de joc Petre Avramescu și deo
sebit de eficacele Măricel Voinea (la 
Baia Mare), ' „tunarul" Bedivan la 
Dinamo. Mal sint și alții — care, fără 
îndoială, vor fi încercați și folosiți 
din timp la echipa națională, echipă 
datoare cu o neîntîrziată reabilitare 
pe plan internațional. în sfîrșlt, să 
spunem că reprezentativa feminină a 
pornit cu dreptul in „Trofeul Carpați" 
care se desfășoară în aceste zile la 
Brăila. Adevărata piatră de încercare 
este însă partida de azi — cu R.D. 
Germană.

• Rapid - lider 
la fotbal!

De mult așteptau Inimoșii (dar, 
uneori, prea gălăgioșii) suporteri ai 
Rapidului ziua cind echipa lor năbă
dăioasă să se așeze în fotoliul de 
rangul I al clasamentului, fie și in

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani

versări a proclamării independenței 
de stat a Republicii Zambia, luni 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

★
La Bacău s-au desfășurat lucrările 

unei Sesiuni de comunicări științifice 
dedicate împlinirii, la 1 decembrie 
a.c., a 60 de ani de la făurirea statu
lui național unitar român, la care au 
participat cadre didactice universi
tare, istorici, cercetători din întreaga 
țară. Tot în cadrul manifestărilor con
sacrate acestui eveniment, la Mu
zeul județean de istorie din Bacău 
a fost deschisă o expoziție documen
tară, iar la casa memorială „George 
Enescu", de la Tescani, s-a organi
zat un colocviu științific.

★
în comuna Obreja, județul Caraș- 

Severin, a avut loc dezvelirea bustu
lui generalului Moise Groza, fiu al 
acestei străvechi așezări din Banat, 
patriot înflăcărat, erou al războiului 
de la 1877 pentru cucerirea indepen
denței de stat a României. Lucrarea 
a fost realizată de sculptorul Pavel 
Bucur.

★
„Epoca lui Shakespeare", se Intitu

lează expoziția documentară din 
Anglia, deschisă luni la amiază în 
holul sălii mici a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. înscrisă în programul de schim
buri culturale dintre țara noastră și 
Marea Britanle, expoziția ilustrează, 
prin intermediul exponatelor, condi
țiile social-economice, ambianța cul
turală în care a creat, la interfe
rența secolelor 16 șl 17, marele dra
maturg englez William Shakespeare.

I.a manifestare au rostit alocuțiuni 
Constantin Măciucă, director în Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Reginald Louis Seconde, ambasadorul 
Marii Britanii, și Bruce Nightingale, 
prim-secretar al ambasadei acestei 
țări la București.

★
Solista poloneză de muzică ușoară 

Ewa Demarczyk, împreună cu for
mația sa, a susținut, luni seara, un 
concert in sala Savoy a Teatrului 
„Constantin Tănase". în continuarea 
turneului, cintăreața poloneză va mai 
da concerte la Galați, Suceava și Iași. 

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret. Anii de aur al comediei 
11,00 In alb șl negru
11.50 Telex
11.55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 studio liric '78
17.50 A 33-a aniversare a Organizației 

Națiunilor Unite
18,10 Mult e dulce...
18.30 întrebări șl răspunsuri. .
18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
,U;'.«i0Ultură.......
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei in economie.
20,05 Ancheta TV : Pasiunea perfecțio

nării
20.35 Teatru TV : „Zborul" de Rodlca 

Padina.
21.45 Meridianele cinteculul șl dansului
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei. Episodul 9
20,15 Viața economică
20.45 Muzică de cameră
21.30 Telex
21.35 Inscripții pe celuloid : „O poveste 

într-un riu“
22,00 Virtuozi ai muzicii populare ro

mânești

ițiilor
divizia „B“. Ziua a sosit duminică, 
deși tocmai atunci favoriții lor n-au 
reușit mai mult decît 1—1 cu Rul
mentul Alexandria ; s-au prevalat 
însă de „jocul" celorlalte rezultate 
(Progresul Vulcan 1—4 la Scornicești; 
Metalul București 0—2 la Oltenița). 
Apropos de această serie, așteptăm 
încă decizia forului sportiv județean 
Teleorman în cazul actului huliganic 
petrecut în derbiul local de săptă- 
mîna trecută (Chimia Tr. Măgurele 
— Rulmentul Alexandria 0—1), în 
urma căruia antrenorul oaspeților se 
află încă bolnav la pat ! în celelalte 
două serii conduc în continuare 
F.C.M. Galați (2—1 la Tulcea) și 
„U“ Cluj-Napoca (4—0 acasă cu 
C.I.L. Sighet).

Cum bine se știe, săptămîna aceas
ta insă, fotbalul nostru va fi conec
tat la înalta tensiune a meciului de 
miercuri cu Iugoslavia. Ca și cind 
n-ar fi fost destule accidentări la lot, 
în meciul-test de duminică s-a acci
dentat, irecuperabil pentru miercuri, 
și Marcu. Va juca, probabil. în locul 
lui piteșteanul Doru Nicolae. Dar 
despre ziua de miercuri — mai pe 
larg în avancronica noastră de 
mîine.

® ETC.
...Steaua București a cucerit titlul 

de campioană națională la spadă.
...La rugbi, echipa campioană Fa

rul Constanța (afectată serios de 
citeva pierderi de titulari prin 
transfer) a pierdut la Sibiu (0—3).

...A început un nou campionat de 
volei. în aceeași mediocritate !

Gheorghe M1TRO1

l/n deziderat și o necesitate

a vieții internaționale

Creșterea rolului 0. N. U.
9

în rezolvarea marilor probleme 
ale lumii contemporane

Popoarele celor 150 de state 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite marchează astăzi împlinirea 
a 33 ani de la intrarea în vigoare a 
Cartei O.N.U. — Ziua Națiunilor 
Unite. Multiplele acțiuni și mani
festări inițiate în lume vin să sub
linieze însemnătatea pe care opinia 
publică internațională o atribuie 
O.N.U., ca forul mondial cel mai re
prezentativ pentru conjugarea efor
turilor tuturor popoarelor în ve
derea promovării idealurilor de 
pace și progres ale contemporanei
tății.

Privită prin prisma activității 
multilaterale in slujba păcii, secu
rității și unei ample conlucrări 
între popoare, pe care o desfășoară 
cu perseverență șl dinamism Româ
nia, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. aniver
sarea din acest an este încă un pri
lej pentru țara noastră de reafir
mare a atașamentului profund față 
de scopurile și principiile Cartei, 
a convingerii nestrămutate în rolul 
pozitiv al Organi
zației Națiunilor 
Unite în lumea 
contemporană. În 
fond, acesta este 
contextul în care 
se înscriu acțiu
nile pe care le promovează Româ
nia împreună cu alte state și în mod 
deosebit cu statele în curs de dez
voltare, cu statele micj și mijlocii, 
cu statele nealiniate pentru creș
terea substanțială a rolului și efi
cienței O.N.U. în viața internaționa
lă. Demersul românesc vizează im
plicarea, mult mal profundă decît 
pină acum, a organizației și, în pri
mul rînd. a forumului ei suprem — 
Adunarea Generală — la care parti
cipă toate statele — in dezbaterea 
și, mai ales, soluționarea marilor 
probleme vitale ale umanității, co- 
rectîndu-se experiența nereușită a 
practicii de discutare a acestor pro
bleme în reuniuni restrinse.

La actuala sesiune a Adunări! 
Generale a O.N.U., care este in curs 
de desfășurare la New York, în
treaga participare a țării noastre 
dă expresie încrederii nestrămutate 
în voința politică și capacitatea 
statelor, a popoarelor, a forțelor 
democratice ți progresiste de pre
tutindeni de a soluționa in mod 
democratic, cu luarea în conside
rare a intereselor tuturor națiuni
lor, problematica complexă cu care 
se confruntă omenirea, de a eli
mina stările de Încordare, In inte
resul păcii, destinderii, securității 
și colaborării intre toate statele 
lumii. Din agenda actualei sesiuni, 
care cuprinde peste 130 de puncte, 
se detașează, prin acuitatea cu care 
se impune luarea de măsuri, Îndeo
sebi următoarele : declanșarea pro
cesului de dezarmare, și în primul 
rînd a celei nucleare ; lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale ; căi și metode de rezolvare a 
stărilor conflictuale ; sporirea ac
țiunii O.N.U. in viața internațio
nală.

Pe baza mandatului încredințat, 
a indicațiilor secretarului general 
al partidului, delegația română la 
O.N.U. acționează pentru menținerea 
multiplelor aspecte din sfera dezar
mării în atenția sesiunii, pentru a 
se trece la traducerea in practică a 
recomandărilor și măsurilor preco
nizate in Documentul final al se-

DE ZIUA NAȚIUNILOR UNITE

Cu prilejul Zilei

MESAJE ALE SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U. 
Șl PREȘEDINTELUI SESIUNII ADUNĂRII GENERALE

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerprps). 
— într-un mesaj al secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, cu 
prilejul Zilei Națiunilor Unite, se 
arată că sarcinile organizației sînt 
mult mai complexe, acoperind, prac
tic, toate aspectele existenței ome
nești, de la menținerea păcii și 
securității internaționale pină la in
staurarea noii ordini economice mon
diale. în mesaj se subliniază nece
sitatea înfăptuirii dezarmării, a solu
ționării pe cale pașnică a probleme
lor litigioase, a asigurării justiției 
sociale, ridicării standarului de viață 
al popoarelor, a făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în mesajul președintelui actualei 
sesiuni a Adunării Generale, Indale- 
cio Lievano, se subliniază că rolul 
O.N.U. este acela de a contribui la
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siunii speciale, astfel incit această 
problemă fundamentală, de care 
depinde viitorul întregii omeniri, 
să-și găsească soluționare în con
formitate cu interesele tuturor po
poarelor.

în ceea ce privește problematica 
dezvoltării, obiectivul esențial al 
țării noastre este precizarea neîn- 
tirziată a modalităților de pregătire 
și de desfășurare a sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate instaurării unei noi or
dini economice internaționale, care 
urmează să aibă loc în 1980. 
După părerea României, noua stra
tegie a dezvoltării pe perioada 
1981—1990, care urmează a fi adop
tată de viitoarea sesiune specială, 
va trebui să-și găsească concreti
zare într-un document unitar, cu
prinzător, de tipul unui Act final, 
care să stabilească, cu toată clari
tatea, principiile, orientările, meca
nismele și structurile, in scopul 
reducerii treptate și lichidării 
decalajelor dintre stadiile de dez

voltare a statelor, 
accelerării acce
sului larg al ță
rilor în curs de 
dezvoltare la rea
lizările moderne 
in domeniile ști

ințific și tehnologic, asigurării pro
gresului general.

La actuala sesiune, țara noastră 
continuă acțiunile începute la reu
niunile precedente și susține asigu
rarea unei dezbateri aprofundate a 
raportului Comitetului special creat 
în vederea creșterii rolului organi
zației, prin antrenarea tuturor state
lor membre la activitățile O.N.U. 
După părerea României, ridicarea 
Organizației Națiunilor Unite la 
înălțimea responsabilităților ce ii 
revin in apărarea păcii și securității 
internaționale face necesară în
cheierea unei Înțelegeri internațio
nale prin care ar trebui ca toata 
statele să se angajeze să soluțione
ze orice diferend între ele, exclusiv 
prin mijloace pașnice. De aseme
nea. constituirea unul organism de 
bune oficii și conciliere, in subor- 
dinea Adunării Generale, ar avea 
meritul, de excepțională însemnăta
te. de a preveni stările de încor
dare, de a sprijini statele interesa
te in identificarea soluțiilor adec
vate, bazate pa conviețuirea paș
nică.

Aniversarea In întreaga lume a 
33 de ani de la crearea Națiunilor 
Unite asociază omagiul României 
la această sărbătoare, omagiu eon- 
stind in acțiunea țării noastre pen
tru continua creștere a rolului 
O.N.U. și al altor organisme in so
luționarea problemelor complex*  
ale contemporaneității, deoareca 
„acest*  organisme — după cum a- 
răta președintele țării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu — asi
gură cadrul organizatoric cel mal 
bun, in actualele Împrejurări, pen
tru participarea activă a tuturor 
statelor la solutionarea problemelor, 
pentru afirmarea cu putere in lume 
a principiilor dreptului internațio
nal, a politicii de egalitate intre 
toate țările lumii".

Constantin FLIT AN 
ambasador,
membru al delegației române 
la sesiunea Adunârii Generale 
a O.N.U.

Națiunilor Unite

abolirea războiului din viața interna
țională, de a garanta justiția inter
națională și de a promova progresul 
general. „Să lichidăm bolile, să pro
tejăm mediul înconjurător, să con
struim case și școli, să asigurăm hra
nă îmbelșugată și o viață demnă 
pentru toți !“ — sînt chemările lan
sate statelor lumii de președintele 
Adunării Generale. O asemenea lume, 
eliberată de discriminările și inega
litățile impuse de cei puternici, este 
concepută de Carta O.N.U.. „Ziua 
Națiunilor Unite — se arată în înche
ierea mesajului — ne oferă prilejul 
să cerem popoarelor ca ele să întă
rească sprijinul ce-1 acordă organi
zației, a cărei misiune este să pună 
capăt injustiției din relațiile dintre 
state șl să asigure pacea".
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® SPECTACOL-AVER- 
T1SMENT. Teatrul dramatic 
din Stockholm a pus în scenă, 
de curînd, un spectacol neobiș
nuit. care a stirnit un larg ecou 
nu numai In rîndul creatorilor 
și iubitorilor de artă, ci și în 
cercurile politice. Sub titlul ge
neric „Furtuna", au fost gru
pate opt piese (unele scrise 
special, altele adaptări ale unor 
creații clasice) care prezintă 
consecințele unui război nu
clear. „Vrem să determinăm 
opinia publică să mediteze adine 
asupra primejdiei pe care o re
prezintă pentru umanitate cursa 
înarmărilor" — a declarat a- 
genției U.P.L Karl Johan Set, 
autorul uneia din piesele pre
zentate în cadrul acestui spec- 
tacol-avertisment.

• LUPUL MORALIST, 
în calitate de director al unui 
liceu dintr-o suburbie a orașu
lui Philadelphia, apoi de coor
donator al activității școlilor 
medii, colonelul în rezervă Jey 
Smith dobîndise reputația unui 
om cu „mina de fier", care nu 
tolerează nici cea mai mică în
călcare a disciplinei. într-o sin
gură zi, el a cerut excluderea 
simultană a nu mal puțin de 60 
de elevi, pentru încălcarea a- 
cestei discipline. Iată însă că 
strașnicul „păzitor" al moralei 
a fost surprins de politie în 
momentul în care Încerca să 
efectueze o spargere cu mina 
înarmată. Cercetările ulterioara 
au descoperit că „virtuosul" per
sonaj era autorul unui furt In 
valoare de 53 000 dolari dintr-un 
magazin universal.

• STIGMATUL A- 
PARTHEIDULUI. Po,itita 
celei mai crunte discriminări ra
siale, apartheidul, continuă să 
facă victime nu numai in rîndul 
populației de culoare. Zilele 
trecute — relatează corespon
dentul în R.S.A. al ziarului 
„Washington Post" — tînărul 
Graham Bassick, în vîrstă de 
20 de ani, a murit aruneîndu-se 
sub roțile unui tren, deoarece 
n-a putut să se căsătorească cu 
prietena sa, o albă ca și eL 
Gestul pare de neînțeles la 
prima vedere, pentru că nu 
este vorba de o căsătorie mixtă, 
interzisă de legile rasiste. Re
velator însă pentru absurditatea 
apartheidului este faptul că 
mama lui Graham. Diana 
Bassick, o orfană albă, care a 
fost culeasă de pe drumuri 
acum 40 de ani și crescută de o

familia de negri, a fost decla
rată „neagră", iar copiii ei au 
fost înregistrați ca fiind de cu
loare.

o LASERUL BISTU
RIU. La spitalul din Foch de 
Suresnes, în apropiere de Pa
ris, a avut loc recent o inter
venție chirurgicală unică, pe 
trahee. Noutatea constind in 
faptul că, în locul bisturiului, 
chirurgul, doctorul Petit, a fo
losit un fascicul de raze laser. 
In general, aplicațiile laserului 
în chirurgie se dovedesc a fi 
deosebit de utile. Potrivit doc
torului Petit, avantajul esen
țial constă în precizie. Cu aju
torul laserului, se pot Înlătura

tumorile benigne instalate pe 
trahee ; in caz de cancer se 
poate executa un veritabil fo
raj pentru a se permite resta
bilirea fluxului respiratoriu.

• ZĂPADA ROZ, DE 
LA SEVESO. Deasupra ora
șului italian Seveso s-a abă
tut zilele trecute zăpada — 
dar nu cea obișnuită, albă, 
ci zăpadă de culoare roz. 
Fenomenul a stirnit panică 
în rîndul locuitorilor orașu
lui, cărora amintirea acciden
tului chimic, ce-a făcut aici 
atîtea victime in urmă cu doi 
ani, le este încă vie. Ancheta 
întreprinsă a relevat că, și de 
astă dată, este vorba de o sub

stanță chimică „scăpată", dato
rită unei avarii, de la o uzină 
chimică din apropiere. Din fe
ricire, „zăpada roz" nu s-a do
vedit a fi toxică. Nervii locui
torilor orașului au fost insă 
puși la grea încercare...

• CIRCUITUL GE
OLOGIC Șl FORMA
REA MUNJILOR. ° ipo
teză interesantă cu privire la 
formarea reliefului terestru a 
fost emisă de către oameni de 
știință leningrădeni. Conform 
teoriei lor, cind straturile se
dimentare ating grosimi de 
10—12 km. sub acțiunea pre
siunii enorme și a temperaturi
lor ridicate, energia chimică 
înmagazinată în aceste straturi 
inferioare se transformă în căl
dură care, la rîndu-i, provoacă 
mărirea volumului mineralelor.

în acest moment, straturile de 
deasupra sînt împinse de jos in 
sus, ceea ce la suprafață se tra
duce printr-o denivelare. Aces
tui ciclu ti urmează o nouă pe
rioadă de sedimentare in cursul 
căreia, din cauza masei acumu
late, are loc procesul invers, 
adică o „lăsare" a terenului.

• COLECȚIONARI 
DE AFIȘE. O nouă pasiune a 
colecționarilor din multe țări o 
reprezintă afișele de cinema, ca 
documente sociologice care pot 
să proiecteze o lumină semni
ficativă asupra epocii. în pre
zent are loc la Paris o expozi
ție de asemenea afișe, care se 
bucură de mult succes. Piesa 
considerată cea mai prețioasă : 
afișul unui film din 1900 inti
tulat „Greva" și care, din pă
cate, s-a pierdut. A rămas insă 
acest document grafic care ara

tă câ filmele eu tematică socia
lă s-au impus tncă de la înce
puturile celei de-a șaptea arte.

• EXPEDIȚIE ȘTIIN
ȚIFICA IN NAMIBIA, 
începutul lunii septembrie, o 
echipă de botaniști și zoologi de 
diverse naționalități, in frunte 
cu Marcel Kroenlein, directorul 
grădinii botanice din Monaco, 
a plecat spre Namibia în că
utare de plante extrem de rar*  
sau de plante fosile. Aceste 
specii se găsesc în inima de
șertului Namib. zonă mai rar 
călcată de piciorul omului, ceea 
ce va cere eforturi deosebite 
din partea membrilor expedi
ției. La bordul a patru autotu
risme de teren, ei vor străbate 
o fîșie de deșert lungă de 250 
km și lată de 90 km, urmînd 
să-și extindă cercetările și in 
Angola.
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Convorbiri româno-ifaliene
© întîlnire a ministrului de externe al României cu președintele 
Senatului italian • Perspective favorabile pentru extinderea 

relațiilor economice
ROMA 23 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, a avut o în- 
tilnire cu președintele Senatului ita
lian, Amintore Fanfani.

Evocînd cu plăcere vizita făcută în 
România, convorbirile cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, președintele 
Senatului italian a rugat să se 
transmită șefului statului român un 
călduros mesaj de salut, expresia 
sentimentelor sale de stimă, de deo
sebită prețuire pentru activitatea 
depusă in slujba destinderii și co
laborării internaționale.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă deosebit de cordia
lă, s-a relevat cu multă satisfacție 
cursul mereu ascendent al raportu
rilor româno-italiene, subliniindu-se 
rolul și contribuția pe care o au 
parlamentele și parlamentarii în dez
voltarea și diversificarea acestor 
relații.

S-au discutat, de asemenea, pro
bleme ale actualității internaționale.

Au fost prezenți Ion Mărgineanu, 
ambasadorul României la Roma, șl

Manifestări dedicate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

PRAGA 23 (Agerpres). •— Cu pri
lejul apropiatei sărbătoriri a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România, 
atașatul militar și aero român la 
Praga, colonel Voicu Țugurel, a de
pus coroane de flori la monumentele 
eroilor români căzuți in luptele pen
tru eliberarea Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, din localitățile 
Brno, Kromeriz și Zvolen. Au fost 
prezenți conducători ai organelor de 
partid și de stat locale, reprezentanți 
ai unor întreprinderi, militari, pio
nieri.

Cu același prilej, in două unități 
ale Armatei cehoslovace au fost or
ganizate adunări festive. Au fost e- 
vocate tradiționalele relații romăno- 
cehoslovace, care, în anii construc

Frontul Patriotic Zimbabwe condamnă noul atac 
terorist al rasiștilor de la Salisbury

LUSAKA 23 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, or
ganizată la Lusaka, Joshua Nkomo, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a declarat că în urma 
celui de-al doilea atac al trupelor 
regimului rasist de la Salisbury asu
pra unei tabere de refugiat! Zimbab
we și-au pierdut viața peste 100 de 
persoane, în special femei și copii. 
El a calificat noul atac drept o cri
mă săvîrșită cu sînge rece. Avind în

Alegerile locale din Grecia
Succese ale candidaților forțelor democratice

ATENA 23 (Agerpres). — în ca
drul alegerilor locale din Grecia, în 
orașele Atena și Pireu, zonă care cu
prinde circa o treime din totalul 
populației Greciei (9,3 milioane lo
cuitori), funcția de primar a fost 
Încredințată de alegători candi- 
daților sprijiniți de partidele de 
opoziție, inclusiv comuniștii. Astfel, 
în capitala elenă victoria a revenit 
lui Dimitrios Beis, candidat prezentat 
de Mișcarea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.), care a obținut 57,28 la 

Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

Ministrul afacerilor externa al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, care face o vizită oficială în 
Italia, a avut întîlniri și convorbiri 
de lucru cu ministrul trezoreriei, 
Filippo Maria Pandolfi, și cu ministrul 
comerțului exterior, Rinaldo Ossola.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme ale relațiilor economice și 
de cooperare între România și Ita
lia, care au cunoscut un impuls 
după vizita făcută in Italia, în 1973, 
de președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și, ulterior, in urma vizi
tei in România a primului ministru 
Giulio Andreotti.

S-a analizat, de asemenea, stadiul 
actual al raporturilor româno-italiene 
pe plan economic, ajungîndu-se la 
concluzia că există fncă mari rezerve 
și posibilități pentru amplificarea 
schimburilor comerciale, precum și 
pentru ridicarea calitativă a coope
rării in producție atît pe plan bila
teral, cit și pe terțe piețe.

ției socialiste, cunosc o continuă dez
voltare.

PEKIN 23 (Agerpres). — Ministe
rul Apărării Naționale al R.P. Chineze 
a organizat o adunare festivă la o 
mare unitate militară in cinstea Zi
lei Armatei Republicii Socialiste 
România. Hung Guo-sen, comisarul 
politic al marii unități, și colonelul 
Ioan Dubeșteanu, atașatul militar, 
aero și naval al țării noastre la Pe
kin, au rostit cuvintări in care au 
reliefat însemnătatea evenimentului.

ALGER 23 (Agerpres). — In capi
tala Algeriei au fost organizate in 
cinstea Zilei Armatei Republicii So
cialiste România o gală de filme do
cumentare, o fotoexpoziție și o pre
zentare de carte românească.

vedere crimele de masă împotriva 
populației Zimbabwe, încălcările 
grave ale suveranității statelor afri
cane vecine săvîrșite de regimul mi
noritar rasist de la Salisbury, Fron
tul Patriotic nu va purta tratative 
cu reprezentanții acestui regim. La 
rlndul său, Robert Mugabe, cel de-al 
doilea copreședinte al Frontului Pa
triotic, a condamnat raidurile agre
sive ale regimului rasist.

sută din voturi, iar la Pireu — al 
doilea oraș ca mărime al Greciei — a 
fost ales primar Gheorghios Kyriaka- 
kos, căruia i-au revenit 53,43 la sută 
din voturi.

De altfel, după cum sublinia Hari- 
Iaos Florakis, secretar general al C.C. 
al P.C. din Grecia, forțele democra
tice au înregistrat importante victorii 
aproape pretutindeni unde s-au rea
lizat acorduri de prezentare a unor 
candidați comuni.

Consfătuire a secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste si muncitorești din unele țări socialiste• I •

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La 
23 octombrie a început la Budapesta 
o consfătuire a secretarilor cu pro
bleme organizatorice ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialiste. 
Participanții la consfătuire efectuea
ză un schimb de păreri și experiență 
pe tema : „Locul și rolul partidelor 
comuniste șl muncitorești, ale organi
zațiilor obștești în sistemul politic 
al socialismului". La consfătuire par
ticipă delegații ale Partidului Comu
nist Bulgar, Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Partidului Comunist din 
Cuba, Partidului Socialist Unit din 
Germania, Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Partidului Co

Președintele P.C.G. a primit delegația P.C.R.
BONN 23 (Agerpres). — Tovarășul 

Herbert Mies, președintele Partidului 
Comunist German, a primit delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Petre Lupu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a participat la lucră
rile Congresului P.C.G. de la 
Mannheim.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise un salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
succes în muncă, precum și felicitări 
cu ocazia realegerii de către congres 
a tovarășului Herbert Mies în înalta 
funcție de președinte al partidului.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul

Schimbul instrumentelor de ratificare 
a Tratatului de pace și prietenie chino-japonez
TOKIO 23 (Agerpres). — Tratatul 

de pace și prietenie China—Japonia 
semnat la Pekin, la 12 august, a in
trat oficial in vigoare luni, cînd cele 
două țări au procedat la schimbul 
instrumentelor de ratificare a trata
tului în cadrul unei ceremonii des
fășurate la Tokio.

în prezența primului ministru al 
Japoniei, Takeo Fukuda, și a lui Den 
Siao-pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, ministrul de 
externe japonez, Sunao Sonoda, și 
ministrul de externe chinez, Huan 
Hua, au semnat și schimbat Instru
mentele de ratificare a tratatului din 
partea țărilor respective — transmite 
agenția China Nouă.

Luind cuvîntul cu acest prilej, pri

„Pentru unitatea tuturor forjelor progresiste 
contemporane"

Convorbiri între delegațiile P.C. Francez și F.L.N. din Algeria
ALGER 23 (Agerpres). — în urma 

convorbirilor ce au avuț Joc lă Paris 
între o delegație a Frontului de Eli
berare Națională din Algeria și o 
delegație a Partidului Comunist 
Francez, a fost dat publicității un co
municat in care se evidențiază rela
țiile prietenești dintre P.C.F. și F.L.N., 
precum și identitatea de păreri asu
pra unor aspecte ale situației inter
naționale, îndeosebi din Africa, in
formează agenția A.P.S.

Condamnind imperialismul, politi
ca sa de dominație și de jefuire a 

munist Român, Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Partidului Co
munist din Vietnam. Partidul Comu
nist Român este reprezentat la 
consfătuire de o delegație condusă de 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La lucrările consfătuirii participă, 
de asemenea, un reprezentant al co
legiului de redacție al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului".

La deschiderea lucrărilor consfă
tuirii, reprezentanții partidelor parti
cipante au fost salutați, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, de 
Karoly Nemeth, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.

Herbert Mies a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate, de suc
cese comuniștilor și poporului român, 

în timpul discuției, tovarășul 
Herbert Mies a evidențiat importanța 
întîlnirii sale din anul 1977 cu to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
intensificarea raporturilor de colabo
rare dintre cele două partide.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
înaintea încheierii lucrărilor con

gresului, delegația P.C.R. a parti
cipat, în orașul Darmstadt, la o adu
nare la care a luat cuvîntul tovarășul 
Petre Lupu.

mul ministru Takeo Fukuda și 
vicepremierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Den Siao-pin, au 
arătat că Tratatul de pace și priete
nie dintre cele două țări va contribui 
la dezvoltarea relațiilor reciproce, va 
avea o influență pozitivă asupra 
menținerii păcii și securității in re
giune.

Primul ministru, Takeo Fukuda, și 
Den Siao-pin, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, au 
avut luni convorbiri în capitala nipo
nă. După cum relatează agenția 
China Nouă, a fost efectuat un 
schimb de opinii cu privire la o serie 
de probleme majore de interes co
mun ale situației internaționale și 
ale situației din Asia.

resurselor naționale, de opoziție față 
de mișcările de eliberare a popoare
lor, cele două partide cheamă la in
tensificarea eforturilor vizînd edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale, ca o condiție esențială 
a unei cooperări juste și trainice în
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare. Comunicatul sub
liniază, . totodată, importanța deose
bită pe care o are în actualele con
diții internaționale unirea tuturor 
forțelor progresiste din lume.

Declarații privind 
evoluția negocierilor 
de la Washington

WASHINGTON (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt comun al ne
gocierilor tripartite de la Washington, 
George Sherman, a anunțat că un 
acord asupra tratatului de pace egip- 
teano-israelian a fost realizat la ni
velul delegațiilor. Textul a fost su
pus aprobării celor două guverne. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
principalele probleme au fost rezol
vate, punctele litigioase rămase refe- 
rindu-se la părțile anexă. Acestea 
vor fi discutate în continuare la 
Washington.

Tratatul de pace între Egipt șl 
Israel ar putea fi semnat la 19 no
iembrie. „Această dată este conside
rată foarte adecvată, ținînd seama de 
evoluția negocierilor de la Washing
ton", a declarat generalul Kamal 
Hassan Aii, ministrul egiptean al 
apărării, într-un interviu publicat 
duminică de cotidianul „Al Ahram". 
Ministrul, care conduce delegația 
egipteană la Washington, a precizat 
totodată că locul ceremoniei de sem
nare a tratatului nu a fost încă ho- 
tărît.

CAIRO 23 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
înapoiat delegației egiptene la nego
cierile de la Washington textul pro
iectului de tratat de pace dintre 
Egipt și Israel pentru a restudia 
unele dintre prevederile sale, a de
clarat Saad Zaghloul, purtător de 
cuvint al Președinției Republicii 
Arabe Egipt. Președintele Sadat, a 
spus purtătorul de cuvînt, a ajuns la 
hotărîrea de mai sus după ce el 
însuși a procedat la o analiză minu
țioasă a textului, împreună cu pri
mul ministru, Mustafa Khalil, și cu 
ministrul pentru problemele sociale, 
Amal Osman, care este expert în 
drept internațional. Unele părți ale 
proiectului de tratat, a precizat pur
tătorul de cuvînt, necesită o exami
nare mai aprofundată „înainte ca 
acesta să poată fi semnat".

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al premierului 
israelian a afirmat că nu este încă 
în măsură să comenteze declarația 
oficială de la Washington, potrivit 
căreia Israelul și Egiptul au căzut 
în principiu de acord asupra proiec
tului tratatului de pace.
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agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-ame- 

riCUHO. Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a primit, luni, la 
Kremlin, pe secretarul de stat al 
S.U.A.; Cyrus Vance. în cursul con
vorbirii s-a acordat o atenție deose
bită problemelor referitoare la în
cheierea unui acord între U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la limitarea arma
mentelor strategice ofensive. în a- 
ceeași zi. Cyrus Vance a avut con
vorbiri cu ministrul de externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko.

Hotărâri ale P.C.S. cio
tul Central al Partidului Comunist 
din Spania s-a pronunțat pentru un 
vot masiv în favoarea noii Constitu
ții în cadrul viitorului referendum 
constituțional, programat să se desfă
șoare în Spania în luna decembrie. 
S-a aprobat, de asemenea, transfor
marea în cotidian a săptămînalulul 
„Mundo Obrero", organul oficial de 
presă al P.C. din Spania.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAMBIA

Excelenței Sale
Domnului KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
LUSAKA

Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a proclamării Independentei de 
stat a Republicii Zambia, vă adresez felicitări, sincere urări de sănătate și 
fericire, iar poporului zambian noi succese pe calea dezvoltării economice 
și sociale. t

Exprim convingerea că se vor dezvolta pe mal departe relațiile de prietenie, 
solidaritate și colaborare statornicite între România și Zambia, în folosul celor 
două popoare ale noastre, al triumfului luptei contra imperialismului și 
colonialismului, pentru făurirea unei lumi mai bune și mal drepte pe planeta 
noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Zambia, care sărbătorește astăzi 
împlinirea a 14 ani de la procla
marea independenței naționale, se 
numără printre principalii producă
tori de cupru ai lumii (700 000 tone 
anual). Cuprul asigură 95 la sută 
din veniturile Încasate din expor
turi. Valorificarea în folosul pro
priu a acestei imense bogății nu a 
fost însă posibilă decît după pro
clamarea independenței, cînd po
porul zambian, descătușat de do
minația colonială, s-a angajat cu 
toate forțele pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare. în vara anului 1969, 
tinărul stat și-a Instaurat controlul 
asupra activității companiilor străi
ne din industria cuprului ; în pe
rioada imediat următoare au fost 
de asemenea naționalizate o serie 
de societăți străine din alte sectoa
re industriale, din comerț și trans
porturi, ceea ce a dat un puternic 
impuls valorificării resurselor natu
rale. în ultimii ani, alături de în
treprinderi pentru prelucrarea cu
prului, au apărut uzine și fabrici 
noi, cum sînt cele din domeniul 
siderurgiei, cimentului, chimiei. 
Atît la recenta sesiune a Consiliului 
Național al partidului de guvernă- 
mînt, Partidul Unit al Independen
ței Naționale din Zambia, cit și în 
declarațiile, președintelui Kenneth 
Kaunda se subliniază rolul impor
tant ce revine în ansamblul econo
miei agriculturii, sector în care ac

Vizita în Mozambic. L* 
Maputo au avut loc, luni, convorbiri 
între președintele FRELIMO, preșe
dintele Republicii Populare Mozam
bic, Samora Machel, și Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 Ml, București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele se tac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEU „ 40 360

Ceremonia învestirii nou- 
lui papă*  Duminlcă ■avut Ioc i« 
Cetatea Vaticanului ceremonia înves
tirii noului papă, Ioan Paul al Il-lea. 
Au participat șefi de stat șl guvern, 
între care președintele Consiliului ;de 
Stat al R. P. Polone, Henryk Ja
blonski, regele Juan Carlos al Spa
niei, președintele Libanului, Elias 
Sarkis, primul ministru al Franței, 
Raymond Barre, alte oficialități, re
prezentanți ai cultelor din numeroase 
țări ale lumii.

Un miting de protest fată 
de acțiunea de restituire către foștii 
proprietari a pămînturilor expropria
te a avut loc în localitatea portugheză 

tivează 70 la sută din populația 
țării.

Ca țară situată în Africa austra
lă, Zambia are de înfruntat repe
tate acțiuni agresive din partea ra
siștilor de la Salisbury, între care 
se înscriu recentele incursiuni cri
minale în zona capitalei, acțiuni ce 
au primit riposta fermă a forțelor 
zambiene și au fost condamnate cu 
indignare de cele mai largi cercuri 
ale opiniei publice internaționale.

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de tinerele 
state independente ale Africii, po
porul român urmărește cu caldă 
simpatie eforturile depuse de po
porul zambian pe calea consolidării 
independenței, a dezvoltării econo- 
mico-sociale. între Republica Socia
listă România și Zambia s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare, care cunosc o continuă 
dezvoltare. O contribuție de cea mai 
mare însemnătate în acest sens au 
avut-o convorbirile desfășurate la 
Lusaka și București între președin
ții Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
Kaunda. Declarația solemnă co>. 
nă, celelalte documente încheiate ’ 
cursul dialogului la cel mai înan 
nivel au pus baze trainice pentru 
extinderea și ridicarea pe un plan 
superior a conlucrării dintre cele 
două țări și popoare, în interesul 
reciproc, al păcii și cooperării în 
lume.

N. L.

de ort

Evora. Cu acest prilej a luat cuvîn
tul Alvaro Cunhal, secretar general 
al P.C. Portughez, care a subliniat că 
reforma agrară înseamnă, la ora ac
tuală. libertate, democrație și progres 
social. El a chemat la apărarea ho- 
tăriiă a acestei importante cuceriri 
revoluționare, declarînd că lucrătorii 
agricoli pot conta, în lupta lor, pe 
sprijinul hotărit al comuniștilor, al 
clasei muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii din Portugalia.

Comitetul Executiv al Fe
derației Sindicatelor din 
întreaga Chină,ales 13 recentul 
congres, a ales, la prima sa plenară, 
ca președinte al Federației Sindica
telor pe întreaga Chină pe Ni Ci-fu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez — anunță agenția China 
Nouă. Au fost aleși, de asemenea, 
zece vicepreședinți.

Frontierele terestre dintre 
Siria și Irak,inchise cu mal blne 
de doi ani în urmă, au fost redes
chise — a anunțat la Damasc un 
purtător de cuvînt oficial sirian.

La deschiderea „Săptamînii promovării obiectivelor dezarmării**

cursei înarmărilor, I armelor nucleare !
„TREBUIE SA SPUNEM CU HOTARÎRE NU CURSEI 

ÎNARMĂRILOR. NU ARMELOR NUCLEARE". Această 
memorabilă chemare rostită de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de la înalta tribună a O.N.U. sintetizează, 
ca o deviză însuflețltoare, întreaga semnificație ce o pre
zintă „SAPTAMÎNA PROMOVĂRII OBIECTIVELOR DEZ
ARMĂRII", care se deschide astăzi.

Instituită prin hotărîrea recentei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării, această 
„săptămînă" este menită să contribuie la creșterea con
științei umanității în ce privește pericolele șl consecințele

0 MARE PRIMEJDIE PENTRU SOARTA

UMANITĂȚII

Numărul focoaselor nucleare 
instalate pe rachete 

în 1970 3 700
în 1976 12000

PUTEREA EXPLOZI
VĂ A ARMELOR NU
CLEARE — „strate
gice" și „tactice" — 
este apreciată la 
26 700 000 kilotone (în 
1976) față de 20 kilo- 
tone „bomba de la 
Hiroșima" (1945), deci 
de 1 335 000 ori 
mai mult.

Pericolul este am
plificat neîncetat de 
preocupările în vede
rea perfecționării ar
melor nucleare și con
venționale și crearea 
unor sisteme noi, mai 
sofisticate și mai uci
gătoare.

dramatice ale cursei înarmărilor, să mobilizeze popoare
le în lupta pentru realizarea țelului vital al dezarmării, 
de care depind nemijlocit preîntîmpinarea unui război 
pustiitor, destinderea, securitatea și bunăstarea popoa
relor.

Sesiunea specială a stabilit obiectivele prioritare spre 
care să se îndrepte dezbaterile Viitoare, a creat un cadru 
mai democratic de negociere, deschizînd astfel perspec
tiva unor progrese reale. Acum. ESENȚIAL, HOTĂRÎTOR 
este să se treacă la ACTIVITATEA PRACTICĂ de înfăp
tuire a obiectivelor stabilite.

Aceasta presupune VOINȚA POLITICA a tuturor state
lor, inițiativa și contribuția lor constructivă la realizarea 
de acorduri unanim acceptabile.

Totodată, devine o cerință imperioasă Intensificarea 
eforturilor celor mai largi FORȚE SOCIALE, ALE TUTU
ROR POPOARELOR. Mai mult ca oricînd, acum este ne
cesar ca opinia publică să-și ridice glasul, să acționeze 
ferm Și hotărit pentru a determina guvernele să se si
tueze la înălțimea răspunderilor ce le revin.

înscrisă ca un obiectiv central în documentele progra
matice ale partidului și statului nostru, dezarmarea ocupă

un loc primordial In întreaga activitate dinamică desfă
șurată de ROMÂNIA în slujba păcii și colaborării inter
naționale. Propunerile partidului și țării noastre — cu
prinzător program de măsuri pentru trecerea efectivă ta 
dezarmare — prezentate sesiunii speciale s-au bucurat 
de un larg ecou și și-au găsit reflectare în documen
tul final.

Popoarele lumii pot fi sigure că în Istorica bătălie 
pentru dezarmare vor avea, ca și pînă acum, în partidul 
și țara noastră, în poporul român un militant activ și de 
nădejde.

POVERI URIAȘE PE UMERII POPOARELOR
Costul unui singur bombardier strategic : 

100 milioane dolari

Dar în arsenalele militare se acumulează necontenit stocuri 
de arme — avioane de luptă, tancuri, submarine, rachete — al 
căror cost este tot mai ridicat.

Drept urmare, TOTALUL CHELTUIELILOR MILITARE ESTE în 
acest an de circa 400 miliarde de dolari, sumă echiva
lentă cu :

— sporul economiei mondiale pe 3—4 ani
— dublul cheltuielilor mondiale pentru sănătate și educație

Statistici ale O.N.U. dezvăluie
UN TABLOU AL NEVOILOR SUFERINȚELOR

UMANITĂȚII
— 1 000 milioane de oameni nu beneficiază de 

nici o asistență medicală
— 800 miiioane anaifabeți
— 400 de milioane de oameni bolnavi de trahomă
— 25 de milioane de oameni mor anual din cauza 

foamei
— milioane de copii mor înainte de a atinge 

vîrsta de 5 ani
CU NUMAI 2,5 LA SUTĂ DIN CHELTUIELILE

MILITARE...
...adică cu 10 miliarde de dolari s-ar putea asigura:
— lichidarea analfabetismului în lume (1,5 mi

liarde)
— asistență pentru îmbunătățirea producției 

agricole și alimentației (3,5 miliarde)
— programe speciale de hrană pentru copii 

(4 miliarde)
— eradicarea variolei în lume (400 milioane)
— vaccinarea contra bolilor infecțioase a 5 mili

oane copii (600 milioane)

Alegerea noului preșe
dinte al Comorelor. Ahmed 
Abdallah Abderemane este noul pre
ședinte al Republicii Federale Isla
mice Comore. El a fost ales în aceas
tă funcție pentru o perioadă de șase 
ani, în urma scrutinului ce a avut loc 
duminică. Cu trei săptămini în urmă, 
electoratul s-a pronunțat în propor
ție de 99 la sută in favoarea noii 
constituții care consemna, între alte
le. constituirea Republicii Federală 
Islamice Comore.

CiOCnirL DuPă cum informea
ză agenția iraniană de știri Pars, 
duminică în localitatea Hamedan, din 
vestul Iranului, în timpul unei de
monstrații la care au participat stu- 
denți și profesori, un număr de ma
nifestant! au fost uciși sau răniți, în 
urma ciocnirilor cu forțele de poli
tie. Aceeași sursă precizează că par
ticipanții la demonstrație au incen
diat mai multe oficii bancare și gu
vernamentale. Ca rezultat al acestor 
acțiuni, școlile și magazinele din Ha
medan au fost închise.

A. Mikoian a încetat din 
Viață. Comiteluî Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri af U.R.S.S. anunță 
încetarea din viață, în vîrstă de 83 
de ani, a lui Anastas Mikoian, unul 
din cei mai vechi membri ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice.

Stare de urgență în insu
la Guam. Ca urmare a apropierii 
taifunului Rita, porturile insulei au 
fost închise navigației. Viteza maxi
mă a vintului atingea luni la prinz 
195 mile la oră.

PROGRESE IMPORTANTE 
IN ERADICAREA 

VARIOLEI
La aproape un an de la lan

sarea programului de eradicare 
a variolei, sub egida Organiza
ției Mondiale a Sănătății, în re
giunile de pe glob în care ante
rior maladia era endemică nu a 
mai fost înregistrat nici un caz 
de îmbolnăvire. Succesul campa
niei va permite, apreciază O.M.S., 
economisirea a 2 miliarde dolari 
anual, suma reprezentind fondu
rile cheltuite pentru combaterea 
maladiei și pierderile cauzate 
direct sau indirect de aceasta. 
Investigațiile și operațiunile de 
supraveghere vor continua încă 
un an în anumite zone și, in 
cazul în care nu vor fi semna
late noi cazuri, organizația va 
declara variola eradicată în în
tregime.


