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Sub președinția tovarășului Nicolae CeaușescuȘedința Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, a 
avut loc, joi, 26 octombrie, ședința 
"ir oului Executiv al Consiliului 
National al Oamenilor Muncit

Biroul Executiv a discutat ra
portul cu privire la planul na
țional unic de dezvoltare economi- 
co-socială a României în anii 
1979—1980, apreciind că nivelurile 
și sarcinile propuse tin seama de 
rezultatele bune obținute pînă în 
prezent în îndeplinirea planului 
cincinal, în realizarea prevederilor 
din programul suplimentar de 
creștere a nivelului de trai al 
populației.

In cadrul ședinței, s-a subliniat 
rolul important, de mare răspun
dere, pe care îl au consiliile oa
menilor muncii în mobilizarea tu
turor celor ce muncesc la înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce 
revin fiecărei unități economice 
din planul national unic.

Biroul Executiv a stabilit ca 
toate organele de conducere co
lectivă să ia măsurile necesare 
pentru punerea în funcțiune, la 
termenele stabilite, a noilor obiec
tive economice, pentru realizarea 
integrală a producției fizice în sor
timentele prevăzute în plan, asi

gurarea în condiții optime a pla
nului la export, îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-materiale, 
reducerea în continuare a costu
rilor de producție și sporirea efi
cientei în toate sectoarele de acti
vitate economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut consiliilor oamenilor muncii 
să se preocupe mai intens pentru 
folosirea integrală a materiilor și 
materialelor utilizate în procesul 
productiv și, îndeosebi, a metalu
lui, pentru recuperarea materiale
lor secundare și a deșeurilor, selec
tarea acestora pentru refolosirea 
lor cît mai eficientă. în acest scop, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat Ministerului Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe să 
elaboreze un plan de aproviziona
re în care să se includă și folo
sirea materiilor și materialelor re
cuperate din procesul productiv.

Biroul Executiv a examinat, în 
continuare, raportul privind prin
cipalele concluzii desprinse din 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, care au avut loc în lunile 
iulie-august 1978. S-a apreciat că 
dezbaterile din adunările generale 
s-au desfășurat în spiritul exigen
telor autoconducerii muncitorești, 
al hotărîrii oamenilor muncii de a 
înfăptui neabătut obiectivele de 
dezvoltare economico-socială a tă

rii, stabilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului. în adunările generale au 
fost analizate, în mod critic și 
autocritic, lipsurile din activitatea 
economică și socială a unităților, 
cauzele care au determinat ca 
unele întreprinderi industriale, de 
construcții și altele să nu-și înde- 
plinească planul la toți indicatorii, 
precum și deficiențele din munca 
unor birouri executive ale consi
liilor oamenilor muncii, fapt ce a 
influențat negativ rezultatele eco- 
nomico-financiare din întreprin
derile respective.

Secretarul general al partidului 
a cerut ca organele de conducere 
colectivă ale ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, sub în
drumarea și cu sprijinul organe
lor și organizațiilor de partid, să 
ia toate măsurile în vederea înde
plinirii în întregime a planului pe 
1978, să soluționeze în timp util 
toate problemele ridicate în adu
nările generale ale oamenilor 
muncii.

Tovarășul Nicdlae Ceaușescu a 
indicat ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor să se ocupe îndea
proape de pregătirea planului pe 
anul 1979, de încheierea la timp a 
contractelor, să ia toate măsurile 
în vederea desfășurării în mod co
respunzător a activității pe timp 
de iarnă. De asemenea, a subli

niat necesitatea bunei pregătiri a 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii programate la începutul a- 
nului viitor pentru ca acestea să 
asigure o participare mai deplină 
a celor ce muncesc la conducerea 
întreprinderilor, la mai buna or
ganizare a producției și a muncii.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Biroul Executiv a ho- 
tărît să se elaboreze un regu
lament de funcționare a consiliilor 
oamenilor muncii din centrale și 
întreprinderi care să precizeze cu 
claritate atribuțiile ce revin pre
ședinților, vicepreședinților, tutu
ror membrilor acestor consilii.

Biroul Executiv a analizat, de 
asemenea, programul unitar de 
perfecționare a pregătirii președin
ților consiliilor oamenilor muncii 
din întreprinderi și a reprezentan
ților oamenilor muncii din consilii, 
stabilind măsuri corespunzătoare 
în vederea creșterii eficientei ac
tivității organelor de conducere 
colectivă a unităților socialiste și 
sporirii contribuției fiecărui mem
bru al consiliului la soluționarea 
operativă și competentă a tuturor 
problemelor pe care le ridică ac
tivitatea economică și socială din 
întreprinderi.

Biroul Executiv a hotărît con
vocarea plenarei Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii în a 
doua jumătate a lunii decembrie.

Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe participanții la Reuniunea 
rectorilor academiilor și școlilor su
perioare de partid din țări socialiste, 
care s-a desfășurat la București în
tre 24—26 octombrie a.c.

La primire au participat rectorii 
Academiei de științe sociale și con
ducere socială de pe lingă C.C. al 
P.C. Bulgar, Gancio Ganev ; Școlii 
politice superioare de pe lingă C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Vaclav 
Kves ; Școlii superioare de partid 
„Karl Marx“ de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G., Hanna Wolf ; prorectorul 
Academiei de științe sociale de pe 
lingă C.C. al P.S.U.G., Heinz Hiim- 
mler ; rectorii Școlii superioare de 
partid de pe lingă C.C. al P.P.R. 
Mongol, Baiakzid Hurmethek ; Șco
lii superioare de științe politice de 
pe lingă C.C. al P.M.U. Polonez, Vla
dislav Zastavnî ; Școlii superioare 
politice a C.C. al P.M.S.U., Szab6 
Jozsef ; Academiei de științe sociale 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., V. A. 
Medvedev ; prorectorul Școlii „Ngu
yen Ai Quoc" de pe lingă C.C. al 
P.C. din Vietnam, Nguyen Duc Binh, 
și membrii delegațiilor prezente la 
reuniune.

La primire au luat parte tovarășii 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
conducere și rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Mușat, secretar al C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii s-a relevat 
faptul că reuniunea organizată la 
București a prilejuit un fructuos 

schimb de informații, experiență și 
opinii privind conducerea științifică 
a societății socialiste, locul ei în pro
cesul de învățămînt și in activitatea 
de cercetare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat importanța multiplelor con
tacte, a schimburilor de experiență și 
a dezbaterilor științifice ce se prac
tică între academiile și școlile supe
rioare de partid din țări socialiste 
pentru examinarea aprofundată a 
unor probleme teoretice actuale, pen
tru cunoașterea contribuției creatoa
re pe care partidele noastre o aduc 
la îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare, a experienței fiecărui 
partid in domeniul pregătirii cadre
lor, al perfecționării conducerii eco- 
nomico-sociale, al formării conștiin
ței socialiste.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român a relevat, de aseme
nea, faptul că legăturile existente 
între instituțiile de învățămînt de 
partid din țări socialiste constituie 
încă o expresie a relațiilor de prie
tenie, solidaritate și colaborare tovă
rășească ce se dezvoltă între parti
dele și țările noastre.

Relevind complexitatea deosebită 
pe care o ridică uriașa operă de con
strucție socialistă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat importanța 
dezvoltării corespunzătoare a științe
lor sociale, astfel incit acestea să 
contribuie la elucidarea și fundamen
tarea teoretică a problemelor ce se 
ridică în cursul acestei opere. Îmbo
gățind teoria revoluționară, concep
ția materialist-dialectică despre lume 
și viață. Totodată, secretarul ge
neral al P.C.R. a subliniat nece
sitatea ca instituțiile de invăță- 
mint de partid să aducă o con
tribuție sporită atît in pregătirea 
cadrelor necesare edificării noii so
cietăți socialiste, cît mai ales în fun

damentarea științei conducerii, care, 
în actualele condiții, impune o par
ticipare tot mai amplă a maselor la 
elaborarea hotăririlor și soluționarea 
problemelor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că dezvoltarea 
democrației socialiste, crearea unui 
cadru corespunzător participării ma
selor populare la conducerea socie
tății constituie una din problemele 
fundamentale ale dezvoltării societă
ții socialiste.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a relevat, de ase
menea, importanța desfășurării unei 
activități teoretice și practice mai 
susținute in vederea soluționării di
feritelor probleme dintre state în- 
tr-o formă nouă care să ducă la în
tărirea solidarității, a prieteniei, la 
realizarea unor relații noi. bazate pe 
respect, pe egalitate, pe conlucrare 
și care să dea fiecărui popor senti
mentul de deplină independentă, de 
stăpîn deplin pe soarta sa, că el este 
acela care hotărăște și își înfăptuieș
te destinul așa cum dorește.

Oaspeții au adresat mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
primirea acordată, pentru buna orga
nizare a reuniunii, care a permis 
un util și fructuos schimb de opinii, 
și au apreciat că această întîlnire va 
duce la consolidarea legăturilor din
tre instituțiile de învățămint de par
tid, dintre partidele și țările noastre.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe partlcipanțl să 
transmită secretarilor generali, pri
milor secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor din țările lor cele 
mai bune urări de succes în întreaga 
activitate, pentru obținerea de rezul
tate tot mai bune in edificarea socia
lismului și comunismului.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

COMUNICAT
Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român a hotărît convocarea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român în ziua 
de 1 noiembrie 1978.

Județul Gorj a încheiat însămînțările de toamnă

JUDEȚUL COVASNA A ÎNDEPLINIT
PLANUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PE 10 LUNI

Delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Gorj au terminat însămînțările de 
toamnă. în prezent, toate forțele ma
teriale și umane sînt concentrate spre 
stringerea porumbului de pe ultimele 
suprafețe și predarea cantităților 
prevăzute la fondul central al sta
tului.

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

LA RECOLTAREA PORUMBULUI
Viteza zilnică de lucru a crescut, dar nu a ajuns 

in toate județele la nivelul stabilit
Revenim după trei zile la situația lucrărilor In șase județe care mai au de recoltat mari suprafețe

Din datele centralizate ieri la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare rezultă că pînă joi, 26 
octombrie, porumbul a fost recoltat 
de pe 1 475 000 hectare — 59 la sută 
din suprafața cultivată în acest an

Procentul în care a fost realizată Suprafața
Județul viteza zilnică stabilită rămasă

23 oct. 24 oct. 25 oct. 26 oct. de recoltat

Timiș 32 16 97 109 58 400
Oit 61 36 128 71 37 300
Galati 109 84 115 130 31 000
Constanța 57 51 57 66 43 300
Prahova 48 50 54 87 13 600
Tulcea 89 90 93 55 22 300

Din tabel rezultă că, în unele din 
județele cuprinse în tabel continuă 
să se lucreze în ritm lent, cu mult 
sub posibilități. Urmarea : în loc să 

Toate utila|ele mecanice șl forța de muncâ din agricultură să fie 
concentrate, din zori și pinâ noaptea, la recoltatul porumbului șl la 
transport.

Livrarea porumbului la fondul de stat:
Pe locuri fruntașe se aflâ cooperativele agricole din județele: Argeș, 

Brăila, Prahova, Vrancea.
in restanță — cooperativele agricole din județele Olt, Tulcea, Dolj, 

Arad, Constanța — amintind doar citeva din cele unde porumbul a fost 
strins de pe suprafețe mal mari.

Organele și organizațiile de partid, comandamentele locale și conducerile unităților 
agricole au datoria să ia măsuri în vederea realizării și depășirii vitezei zilnice de lucru, 
astfel incit timpul afectat recoltării porumbului sâ fie scurtat cît mai mult și sâ fie intensifi
cate livrările la fondul de stat.

către Comitetul județean Gorj al 
P.C.R. se spune :

însuflețiți de politica înțeleaptă a 
partidului și statului nostru, de înaltul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
pentru prosperitatea patriei socialiste, 
comuniștii, toți lucrătorii ogoarelor 
din județul Gorj vor face totul pen
tru înfăptuirea programelor de dez
voltare și modernizare a agriculturii 
pe aceste meleaguri.

în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste. In ultimele patru zile, 
în majoritatea județelor, vitezele 
zilnice au crescut, dar nu a fost rea
lizat ritmul de 98 000 hectare sta
bilit de organele de specialitate. în

fie scurtată perioada de recoltare, a 
fost mărită, ceea ce nu poate fi ac
ceptat, aceasta puțind aduce 
pagube.

Oamenii muncii români șl maghiari 
din industria județului Covasna au 
realizat în ziua de 26 octombrie a.c. 
sarcinile de plan pe primele zece luni 
din acest an.

Avansul se va materializa in livra
rea, peste prevederi, a 52 000 tone 
cărbune net, 359 000 mp țesături din 
bumbac, confecții în valoare de 9,5 
milioane lei, 534 mc cherestea răși- 
noase, aparataj electric auto în va
loare de 108 mii,lei, 4 114 hl produse 
lactate proaspete etc., valoarea tota
lă a producției suplimentare ridicîn- 
du-se la 76.5 milioane lei.

în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre Comitetul județean Covasna al 
P.C.R. se scrie : 

ziarul nostru de marți, 24 octom
brie, a fost prezentat un tabel care 
înfățișa ritmul mediu zilnic la cu
lesul porumbului în. citeva județe, 
suprafața de pe care mai trebuia 
strinsă recolta, precum și un oalcul 

Cifrele înscrise în perimetrul fiecărui județ reprezintă, în procente, 
suprafețele de pe care a fost cules porumbul în cooperativele agricole, 

la data de 26 octombrie

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că urmînd neabătut 
exemplul dumneavoastră de luptător 
neobosit, patriot înflăcărat și interna
tionalist consecvent, de dăruire și 
pasiune în tot ceea ce faceți pentru 
binele poporului român, de model în 
promovarea și aplicarea înaltelor 
principii ale eticii și echității socia
liste, vom munci cu și mai multă 
responsabilitate, vom depune întreaga 
noastră capacitate și energie pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce 
ne revin din Programul partidului de 
edificare a sdpialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei — Româ
nia socialistă.

din care rezulta în cîte zile s-ar în
cheia această lucrare dacă s-ar lu
cra în ritmul amintit. Iată cum 
au evoluat lucrările de recoltare a 
porumbului în județele respective.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, de
legația de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, în frunte cu tovarășii 
Tien In, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comitetului 
provincial Gețiang al P.C. Chinez, 
președintele Comitetului revoluționar 
al provinciei Gețiang, și Cien 
Pei-sien, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, prim-secretar al Comite
tului provincial Hubei al P.C. Chi
nez, președintele Comitetului revo
luționar al provinciei Hubel. care, la 
invitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită în țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Mușat, se
cretar al C.C. al P.C.R.
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Un nou tip de calculator electronic
Industria noastră e- 

lectronică a realizat 
un nou tip de calcula
tor universal de mic 
volum — MC 80 — cu 
ajutorul căruia se pot 
efectua în medie 
100 000 operații pe se
cundă.

Această nouă reali
zare vine să comple
teze gama calculatoa
relor electronice de

mic volum care, în 
comparație cu cele de 
medie sau mare capa
citate, lucrînd în re
gim de „centru de cal
cul", nu necesită con
diții speciale de in
stalare și funcționa
re. Din aceeași fa
milie de produse fa
bricate în țara noas
tră mai fac parte:

A fost de față Li Tin-ciuan. am
basadorul R. P. Chineze la București.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
de prietenie din partea tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, împreună cu cele 
mai bune urări de noi succese po
porului român. De asemenea, mem
brii delegației au exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu vii mulțu
miri pentru întrevederea acordată, 
pentru sentimentele de caldă priete
nie cu care au fost înconjurați pe 
parcursul vizitei în România, care 
le-a permis să cunoască în mod di
rect experiența bogată a Partidului 
Comunist Român, marile realizări 
ale poporului nostru pe calea edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 

minicalculatoarele „In
dependent 100", omolo
gat anul acesta de In
stitutul de cercetări 
pentru tehnica de cal
cul, „Coral 4 OH", con
ceput de specialiști și 
cadre universitare, și 
„MC. 8“, realizat re
cent tot de întreprin
derea de calculatoare 
București. 

a rugat să se transmită tovarășului 
Hua Kuo-fen un salut călduros și 
ce'e mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate cu deosebită satisfacție relațiile 
de strinsă prietenie și rodnică co
laborare dintre partidele, țările și po
poarele noastre. în acest cadru a fost 
subliniată importanța deosebită a 
vizitei de prietenie efectuate in 
R. P. Chineză de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
șl a vizitei de prietenie făcute in 
țara noastră de tovarășul Hua 
Kuo-fen. a înțelegerilor și acorduri
lor stabilite cu aceste prilejuri, care 
au marcat o etapă nouă, superioară, 
in dezvoltarea pe multiple planuri a 
raporturilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, socialismului 
și înțelegerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă și tovărășească 
prietenie.

□

IN ZIARUL DE AZI:
• Sâ popularizăm, să încu
rajăm, să aplicăm experiența 
înaintată — rodul cel mai pre
țios al agriculturii socialiste 
® Mersul investițiilor 9 RU
BRICILE NOASTRE: Caracterul 
angajat, spiritul combativ, mili
tant — atribute definitorii ale 
activității de creație; Cum sînt 
soluționate scrisorile oamenilor 
muncii ? ; Faptul divers ; Sport; 

De pretutindeni.
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Tehnologie înaltă, 
plus răspundere înaltă

• In acest an — 11 500 kg porumb boabe la hectar pe întreaga suprafața • Muncă făcută cu 
pasiune, imbinatâ cu perfecționarea continuă a pregătirii profesionale • Procedee noi la irigarea 

culturilor t

C.A.P. SiNZIENI-COVASNA

© La fondul de stat s-au livrat 
hl lapte • „Seva" producțiilor

O „cooperativă-școală" pentru 
agricultura județului 

suplimentar în acest an : 1 700 tone cartofi, 55 tone griu și 1 200 
sporite: mecanizarea, hărnicia și preocuparea oamenilor de 

a-și imbogâți cunoștințele
întreprinderea agricolă de stat din Băi- 

lești, județul Dolj, se situează in fruntea 
celorlalte unltătl agricole de stat din județ, 
atît In ce privește producțiile obținute, 
cit și indicatorii economico-financiari. In 
acest an, aici s-au cultivat 800 hectare griu, 

1 600 hectare porumb, 500 hectare soia, 
1 000 hectare loturi semincere de legume, 
1 800 hectare culturi furajere. Sectorul zoo
tehnic cuprinde 7 350 taurine, din care 3 300

1975 
Producția în

1976
Producția în

1977 
Producția în

1978 
Producția în

Cultura kg la ha kg la ha kg la ha kg la ha
plan realizat plan realizat plan realizai plan realizat

Grîu 3 500 4 000 4100 4 300 4 350 5 350 4 500 5100
Porumb 5 400 7 000 6 500 7 500 7 000 7 400 7 400 11 500
Sola 2 000 2100 2100 2 250 2 250 2 350 2 400 2 500

— Cu toate că în acest an condițiile cli
matice nu au fost prea favorabile, s-a obți
nut totuși o producție medie de 11 500 kg 
porumb boabe la hectar pe toate cele 1 600 
hectare aflate în cultură. Cum s-a 
muncit, ce tehnologii s-au aplicat pentru a 
se ajunge la acest record ? Am sintetizat, 
în cele ce urmează, citeva din opiniile to
varășului ing. Gheorghe Tudora, directorul 
întreprinderii.

Pregătirea terenului constituie prima 
verigă din lanțul tehnologiei porumbului. 
Odată cu executarea arăturilor de toamnă, 
la o adîncime de 25—30 cm s-au aplicat 
cite 50—60 tone gunoi de grajd la hectar. 
Primăvara s-au executat două lucrări de 
grăpat, iar înainte de semănat, cu 1—2 zile, 
pămîntul a fost discuit, aplicîndu-se conco
mitent erbicide pentru combaterea tuturor 
buruienilor. 

vaci cu lapte. Producțiile obținute, în conti
nuă creștere de la un an la altul, sînt rodul 
strădaniilor depuse de muncitorii și specia
liștii întreprinderii pentru folosirea rațională 
a pămîntului și bazei materiale, extinderea 
tehnologiilor moderne și organizarea ra
țională a muncii. Iată dinamica producțiilor 
medii înregistrate în ultimii ani la principa
lele culturi:

Fertilizarea cu îngrășăminte chimice s-a 
făcut diferențiat pe fiecare parcelă, în 
funcție de planta premergătoare și rezerva 
de îngrășăminte din sol, conform cu car
tarea agrochimică. Din îngrășăminte . n-au 
lipsit cele pe bază de potasiu.

Hibrizii folosiți au fost din grupa 400. 
respectiv, hibrizii simpli 400 și 415, ve
rificați timp de patru ani pe lotul experi
mental propriu. Pe fiecare parcelă s-a asi
gurat o densitate de 50 000—55 000 plante re- 
coltabile la hectar.

Irigarea culturii a adus în acest an un 
element nou ; deplasarea mecanizată a ari
pilor de udare. In acest scop s-au asigurat 
culoare deschise la fiecare 24 metri distanță 
între aripi.

Fiecărui mecanizator 1 s-au repartizat cite 
80 hectare, pe care execută toate lucrările, 
începînd cu pregătirea terenului pină la 

recoltare. Strîngerea porumbului s-a făcut 
mecanizat cu cele 23 combine ..Gloria", or
ganizate în două formații de lucru. O ase
menea organizare a muncii a făcut posibil 
ca întreaga suprafață de 1 600 hectare să 
fie recoltată în 30 zile.

Hotărît lucru, regulile agrotehnice, teh
nologiile aplicate aici au contribuit din 
plin la obținerea acestui succes. Dar rolul 
determinant, hotărîtor, l-au avut oamenii, 
întregul personal muncitor, în frunte cu cei 
220 de comuniști. Din discuțiile purtate am 
reținut că la I.A.S. Băltești gustul produc
țiilor mari s-a doblndit prin muncă făcută 
cu pasiune și pricepere. Aici, ridicarea 
gradului de pregătire tehnico-profesională 
a oamenilor, de la director la mecanic, se 
face cu răspundere, de fiecare dată, la în
ceputul fiecărei campanii — punîndu-se un 
accent deosebit pe cunoașterea aprofundată 
a tehnologiilor moderne și respectarea în
tocmai a regulilor agrotehnice înaintate. în
cepînd din primăvară și pînă toamna tîrziu, 
aici se desfășoară o fructuoasă întrecere în
tre toți oamenii muncii, în special între 
cei 120 de mecanizatori, întrecere în frun
tea căreia s-au situat in acest an Stan Dra- 
gotă, gtefan Gaciu, Traian Vițeleanu și Ion 
Giubelan.

Gustul producțiilor mari de care aminteam 
mai sus a determinat colectivul de aici 
să-și prevadă pentru anii care vin niveluri 
superioare la hectar : 12 000—13 000 kg po
rumb, 6 000—7 000 kg griu, recolte sporite 
la alte culturi. Obiective pe deplin realiza
bile dacă avem în vedere priceperea și am
biția acestui harnic colectiv.

Nlcolae BABALĂU 
corespondentul „Scînteii"

Rezultatele economice ale cooperativei 
agricole de producție din Sinzieni — Co- 
vasna au făcut ca numele acestei comune 
să fie cunoscut în toate colțurile județului. 
Ba mai mult, cooperativa agricolă din Sin
zieni este denumită „cooperativa-școală" 
pentru agricultura județului Covasna. Nu 
este deloc exagerată această titulatură, ea 
este legitimată de rezultatele remarcabile 
care au adus faimă acestei unități agricole. 
In 1978 s-au livrat la fondul de stat 7 500 
tone cartofi (cu 1 700 tone peste prevederi), 
650 tone griu (cu 55 tone peste prevederi). 
12 300 hl lapte (cu 1 200 hl peste prevederi), 
500 tone carne.

In sectorul vegetal se cultivă griu și or
zoaica pe 550 hectare, cartofi pe 500 hectare, 
sfeclă de zahăr pe 160 hectare. La toate a- 
ceste culturi, în urma mecanizării și aplică
rii unor tehnologii avansate, an de an s-au 
obținut recolte din ce în ce mai mari. Astfel, 
la grîu, in ultimii cinci ani s-a ajuns la o 
producție medie de peste 4 500 kg la hectar, 
la sfecla de zahăr — la peste 4 vagoane, iar 
la cartofi — la peste 26 000 kg. Pentru re
zultatele deosebite obținute, cooperativa 
a fost distinsă de trei ori cu Ordinul 
Muncii clasa I ; în 1971 pentru o pro
ducție de 26 600 kg la hectar la car
tofi ; în 1972 pentru o producție de 
49 454 kg la hectar la sfecla de zahăr ; in 
1973 pentru o producție de 27 000 kg la 
hectar la cartofi, iar în 1974, pentru produc
țiile de 49 100 kg la hectar la sfecla de za
hăr, 41 012 kg la hectar la cartofii de toam
nă, i s-a decernat titlul de Erou al Muncii 
Socialiste.

Principala cultură din sectorul vegetal o 
constituie cartoful. Cele 500 hectăre culti

vate cu această plantă situează unitatea din 
Sinzieni printre primele cooperative agri
cole de producție mari producătoare de 
cartofi din județ. Tehnologia cultivării car
tofului a fost perfecționată an de an. Munca 
manuală a fost înlocuită cu mașini, astfel 
îhcît s-a ajuns ca în 1978 pe 100 hectare să 
se realizeze o mecanizare de 100 la sută, 
iar pe restul de 400 hectare recoltarea s-a 
făcut in acord global, restul operațiilor 
(plantare, prășit) executindu-se și aici me
canizat.

La baza rezultatelor bune obținute în sec
torul vegetal stau folosirea rațională a tere
nului și aplicarea corectă a tehnologiilor. 
Se acordă o atenție deosebită amplasării 
judicioase a culturilor, administrării an de 
an a unor mari cantități de îngrășăminte 
naturale. Chiar și în această toamnă. îna
intea efectuării arăturilor, au fost fertili
zate peste 100 hectare, cu 3 500 tone în
grășăminte naturale.

Dacă privim dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, nu este greu să observăm că, paralel 
cu creșterea an de an a efectivelor atît la 
ovine, dar mai cu seamă la taurine, se rea
lizează creșteri și mai substanțiale de pro
ducție. Astfel, în timp ce in 1970, de la un 
efectiv de 839 capete s-a realizat o producție 
de 123 tone carne și 7 035 hectolitri lapte, 
in 1977 — la un efectiv de 1 220 capete s-a 
ajuns la o producție de 400 tone carne și 
12 300 h) lapte. Aceleași creșteri spectacu
loase și la ovine. Față de 30 tone carne rea
lizate în 1972, prin înființarea unei îngrășă- 
torii de miei s-a ajuns la o producție de 
360 tone carne în 1978, de la un efectiv de 
4 000 ovine, plus 10 000 miei la îngrășat. 
Toate acestea s-au realizat prin extinderea 

și modernizarea întregului sector zootehnic. 
Numai in ultimii 10 ani s-au construit trei 
grajduri noi pentru taurine, toate grajdu
rile existente au fost modernizate. înzestra
te cu adăpătoare automate și cu bucătării 
de furaje proprii. Pentru asigurarea bazei 
furajere necesare sectorului zootehnic, s-a 
înființat o fermă specializată pentru asigu
rarea furajelor cu 414 hectare teren arabil 
și 700 hectare fineață naturală, producerea, 
recoltarea și transportul acestor furaje fă- 
cîndu-se in proporție de 90 la sută mecani
zat.

Denumirea de cooperativă agricolă-școa- 
lă este întărită de preocuparea stăruitoare 
a oamenilor de aici de a învăța. Și au în
țeles că experiența practică nu-i suficientă 
pentru a obține producții mereu mai mari, 
că trebuie să-și îmbogățească permanent 
cunoștințele pentru a lucra și mai bine. An 
de an, cursurile agrozootehnice organizate in 
micul laborator de la sediul cooperativei se 
bucură de o. mare popularitate și de parti
ciparea unui mare număr de cooperatori. 
„Tocmai aceste cursuri au constituit unul din 
izvoarele din care-și trage seva dezvoltării 
cooperativa noastră — a ținut să ne spună 
tovarășul Barabaș Agostan, președintele 
cooperativei. Aici au luat cunoștință 
cooperatorii de cele mai noi cuce
riri ale științei agricole, fie în producția 
vegetală, fie in cea animalieră, pe care, pe 
urmă, an de an, cu sprijinul unor inimoși 
și pricepuți specialiști, le-au aplicat în 
practică, obținînd producții sporite".

TOmORI Geza 
corespondentul „Scînteii"

MERSUL INVESTIȚIILOR

Construcțiile se înalță 
cu ciment, nu cu explicații... 

...dar întreprinderea din Hoghiz își sporește îndeosebi 
producția de justificări

Unitățile de construcții din județul 
Brașov, dintre care o bună parte iși 
desfășoară activitatea și pe raza altor 
județe, au intîmpinat, in ultimele 
luni, dificultăți destul de serioase in 
aprovizionarea cu ciment a șantiere
lor. Numai la nivelul lunii septem
brie, restanțele în livrări însumează 
mai multe mii de tone. întreprinde
rea de construcții industriale și mon
taje Brașov, bunăoară, nu a primit, 
în perioada amintită, circa 7 500 tone 
ciment.

— în această perioadă de vîrf în 
activitatea constructorilor, cînd pe 
fiecare șantier este nevoie de canti
tăți mari de ciment și betoane, lipsa 
de solicitudine a furnizorilor noștri 
constituie una din cauzele cele mai 
importante pentru care nu am putut 
atinge întotdeauna ritmurile de lucru 
preconizate, ne spune ing. loan 
Borha, director adjunct al întreprin
derii. în ultima vreme, nici unul din
tre furnizori, mă refer la fabricile din 
Hoghiz, Fieni și Aleșd, nu și-a res
pectat integral contractele încheiate, 
în pofida repetatelor noastre demer
suri și a promisiunilor făcute de 
aceștia.

— Ce consecințe a avut și are lipsa 
de ciment pentru activitatea con
structorilor ?

— Foarte serioase. în luna septem
brie, de pildă, timp de 11 zile n-am 
primit nici un gram de ciment. Ca 
atare, un șir de zile extrem de priel
nice pentru o activitate intensă și 
susținută pe șantiere au fost, pur și 
simplu, irosite, iar recuperarea res
tanțelor ne creează probleme destul 
de mari, în primul rînd la hala de 
forjă din cadrul unității „Hidrome
canica 11“ din Brașov, noua unitate 
de tractoare de la Timișoara, blocu
rile de locuințe din Brașov și altele.

De fapt, lipsa cimentului a fost 
resimțită în această perioadă și 

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
ÎNTREPRINDERII DE MECANIZARE A AGRICULTURII Șl A INDUSTRIEI 
ALIMENTARE DIN TECUCI care, în trei trimestre ale anului, a acu
mulat o restanțâ de 174 subansamble fațâ de întreprinderea de 

tractoare din Miercurea-Ciuc

Fdrâ cuvinte
Desen de ANDO

de alte organizații de construc
ții din județ — Trustul de con
strucții industriale și Trustul de con
strucții locale. Care sînt cauzele a- 
cestei stări de lucruri 7 Am căutat 
răspuns la această întrebare la unul 
dintre principalii furnizori: Combina
tul de ciment din Hoghiz.

Iată cum se prezintă lucrurile, așa 
cum au reieșit ele din discuția cu 
ing. Vasile Stroie, directorul tehnic 
al unității. In nouă luni, combinatul 
a înregistrat o restanță de 356 000 
tone ciment, cantitate pe care șan
tierele au contat și, bineînțeles, con
tează in continuare. După părerea 
tovarășului director tehnic, cauzele 
care au generat restante de o aseme
nea amploare sint multiple. Prima 
dintre ele constă în calitatea necores
punzătoare a cărămizilor refractare, 
reflectată prin gradul scăzut de fia
bilitate, folosite la înzidirea cuptoa
relor. într-adevăr, cărămizile livrate 
de întreprinderea de materiale re
fractare din Dej nu rezistă regimului 
termic ridicat al cuptoarelof de 
clinker de mare capacitate, se uzea
ză prematur. Astfel, in loc de 3 000— 
3 500 ore, cit ar trebui să dureze in 
mod obișnuit, înzidirea cu asemenea 
cărămizi nu durează, în medie, decît 
de la 300 pină la 500 ore.

Cum poate fi soluționată această 
problemă ? Rezolvarea a fost găsită, 
e drept, cu întîrziere, chiar de spe
cialiști din Centrala cimentului, care 
au achiziționat recent materiale re
fractare cu proprietăți corespunză
toare. S-a trecut la înzidirea imedia
tă a cuptorului nr. 1, urmînd ca 
într-un viitor apropiat să fie înzidit 
cu aceleași cărămizi și cuptorul nr. 2.

O altă cauză care a perturbat ac
tivitatea productivă a combinatului 
de la Hoghiz o constituie funcționarea 
defectuoasă a răcitorulul grătar, a 
cărui concepție constructivă nu răs

punde parametrilor ceruți de pro
cesul tehnologic. Din acest motiv, 
destul de frecvent, diverse utilaje se 
defectează și se impune oprirea lor.

— Chiar dacă n-ar fi fost oprite din 
cauzele amintite, ne-a relatat interlo
cutorul, utilajele n-ar fi putut func
ționa din lipsa materiei prime — cal
car și argilă. Iar această ultimă difi
cultate este rezultatul insuficienței 
mijloacelor de transport. în ultimele 
luni, din 24 de autovehicule pe care 
trebuia să le avem zilnic la dispozi
ție, au lucrat 4—5 autobasculante și 
doar în unele zile, puține la număr, 
cîte 10—12.

Deci, acestea sint, pe scurt, pro
blemele deloc ușoare cu care se con
fruntă la ora actuală colectivul 
combinatului din Hoghiz. Ele nu con
stituie o noutate, ci, așa cum aveam 
să aflăm în cursul investigațiilor 
noastre, sint bine cunoscute, analiza
te în repetate rînduri, fără însă ca 
măsurile preconizate pentru îndrep
tarea radicală și definitivă a situa
ției să-și facă simțite efectele. Ast
fel, deși în urmă cu un an conduce
rile Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții au întocmit un program 
clar, amănunțit, vizînd lichidarea 
neajunsurilor aduse in discuție, to
tuși prea puține din măsurile stabi
lite atunci s-au materializat pină în 
prezent. Timpul trece însă și, pe șan
tiere, constructorii așteaptă de luni 
de zile să primească întreaga cantita
te de ciment de care au nevoie...

Sînt mult prea serioase greutățile 
de la această mare unitate pentru ca 
rezolvarea lor să fie în continuare 
tergiversată, sub diferite pretexte. 
Factorii amintiți, împreună cu con
ducerea combinatului au datoria să 
treacă neintirziat la acțiune, să ducă 
la îndeplinire, integral si într-un 
timp cît mai scurt, fiecare dintre 
măsurile adoptate. Trebuie limpede 
înțeles că în prezent, cînd pe toate 
șantierele de investiții constructorii 
susțin o aspră bătălie cu timpul, in- 
cercînd să obțină adevărate recor
duri în realizarea noilor obiective, 
este necesar mai mult ca oricînd să 
se asigure un flux ritmic, fără în
trerupere, în livrările de ciment. Asi
gurarea unor condiții normale de 
funcționare a combinatului din Ho
ghiz, introducerea unei ordini desă- 
vîrșite în livrări impun însă, întă
rirea spiritului de răspundere din 
partea factorilor amintiți, pentru în
deplinirea operativă a sarcinilor asu
mate. Iar, în acest cadru, un rol deo
sebit revine chiar colectivului com
binatului. Nu este un secret că 
starea de lucruri oare s-a creat aici, 
la Hoghiz, este determinată și de 
existența unei pronunțate instabili
tăți a personalului muncitor, ceea ce 
generează alte aspecte negative pe 
parcursul desfășurării procesului de 
producție, cum ar fi indisciplina in 
muncă, o slabă întrebuințare a utila
jelor, nivelul scăzut de calificare al 
personalului etc. Subliniem, în mod 
deosebit, necesitatea ca Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
să participe direct la redresarea si
tuației de la Hoghiz. Este vorba de 
datoria de a impulsiona pe unii fur
nizori din subordine — întreprinderi
le „23 August" și de mașini grele din 
București — pentru asigurarea rapi
dă a pieselor de schimb la un nivel 
calitativ superior.

Nlcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

La cooperativa agricolă din Scornicești, județul Olt (fotografia din sttnga),
parte a județului, la C.A.P. Iancu Jianu (fotografia din dreapta), după recoltarea porumbului cooperatorii participă la 

se executa arăturile de toamnă

întreaga producție de porumb a fost depozitată in cele mai bune condiții. In altă 
eliberarea terenului de coceni, pentru a 

Foto : N. Ciorei

JUDEȚUL OLT:

SCURTAT! PERIOADA

DE RECOLTARE A PORUMBULUI! 
Există toate condițiile pentru aceasta

în cooperativele agricole din jude
țul Olt recoltarea porumbului a atins 
maximum de intensitate. Pină in sea
ra zilei de 26 octombrie producția a 
fost strînsă de pe 61 830 ha din cele 
99 342 ha cultivate. Acest rezultat nu 
se situează însă la nivelul posibilită
ților. Și iată de ce. Comandamentul 
județean, luînd în considerație folo
sirea la capacitatea maximă a forțe
lor mecanice și a tuturor cooperato
rilor, a stabilit o viteză zilnică la re
coltarea porumbului de 4 200 ha. Ți- 
nînd seama că recoltarea masivă a 
porumbului a început pe data de 20 
septembrie, un calcul sumar arată că 
această lucrare trebuia să fie de 
mult încheiată pe întreaga suprafață. 
Or, la această dată mai este de strins 
producția de pe 37 500 ha. Este foar
te adevărat că nu peste tot porumbul 
a ajuns in același timp la maturitate, 
mai ales in partea de nord a jude
țului, și că în acest interval au fost 
și zile cu timp nefavorabil. Dar, 
acum, peste tot porumbul s-a copt, și 
nimic nu mai justifică faptul că nu 
se realizează ritmul zilnic la recol
tare. Iată, bunăoară, cum au evoluat 
suprafețele recoltate de la începutul 
acestei săptămîni : luni — 2 560 ha, 
marți — 1 530 ha, miercuri — 5 375 ha, 
joi — 2 965 ha, ceea ce înseamnă o 
medie zilnică de numai 3100 ha, 
adică cu 1100 mai puțin fată de rit
mul stabilit. Lucrindu-se, în conti
nuare, în acest ritm înseamnă ca re
coltatul să se prelungească pînă pe 
7—8 noiembrie, și aceasta numai cu 
condiția ca timpul să se mențină fa
vorabil.

Evident, este o situație ce nu poate 
fl acceptată. în ce direcții trebuie să 
se acționeze pentru impulsionarea 
ritmului de lucru, astfel ca recoltarea 
porumbului să se încheie într-o pe
rioadă cît mai scurtă 7 „Avem mart 
rezerve pentru sporirea vitezei de 
lucru — ne spunea tovarășul Vasile 
Ciuciu, directorul direcției agricole 
județene. Mă refer la faptul că în 
unele cooperative agricole există 
rețineri pentru folosirea mijloacelor 
mecanice de recoltare. Este șl moti
vul pentru care comandamentul- ju

dețean a hotărît ca toate utilajele de 
recoltare a porumbului să fie con
centrate pentru a lucra grupat, in 
formații mari, în acele consilii inter- 
cooperatiste, cum sînt : Stoienești, Vi
șina, Corabia, Ștefan cel Mare, Ru- 
sănești, Caracal, Bucinișu, Găneasa 
ș.a., unde există suprafețe întinse cu 
porumb și unitățile au deficit în for
ță de muncă".

La ora cînd publicăm aceste rînduri 
la C.A.P. Vădăstrița recoltarea celor 
1 236 hectare cultivate cu porumb 
poate fi considerată încheiată. Succe
sul este cu atît mai remarcabil cu cit, 
după cum ne spunea primarul comu
nei, tovarășul Ion Bălace, în această 
unitate în anii anteriori recoltarea 
porumbului dura pînă în lupa decem
brie. Iată de ce, în acest ăn, coman
damentul comunal a întreprins mă
suri hotărîte pentru ca recoltarea po
rumbului să se încheie în cel mai 
scurt timp. Practic, întreaga forță de 
muncă activă din comună participă 
la recoltare. La culesul porumbului, 
bunăoară, zilnic au lucrat 800 de oa
meni, cărora li s-au adăugat și aproa
pe 1 000 de elevi. De reținut că viteza 
zilnică stabilită la recoltarea porum
bului de 50 ha a fost depășită per
manent cu 20 hectare pe zi. Pentru 
a grăbi culesul, pe consiliul inter- 
cooperatist a fost constituită o for
mație din 6 combine pentru recol
tarea mecanizată, care a strîns pro
ducția de pe 400 hectare cu porumb. 
Acum formația a fost deplasată la 
cooperativa agricolă Vișina Veche.

Ritmul scăzut Înregistrat pe an
samblul județului este determinat de 
acele unități agricole unde nu se ac
ționează cu hotărîre pentru folosirea 
tuturor forțelor mecanice și umane 
la recoltare. Este cazul, printre al
tele, și a consiliilor intercoopera- 
tiste Bolș, Curtișoara, Vlădila, Izbi- 
ceni, Radomirești, Verguleasa, unde 
au fost recoltate cele mal mici su
prafețe cu porumb. Iată șl cîteva din 
cauzele acestei situații analizate la 
cooperativa agricolă „Viață nouă" din 
Brastavăț. Termenul lung — 15 no
iembrie — stabilit de consiliul de 

conducere pentru încheierea recoltă
rii porumbului pe cele 670 hectare 
cultivate oferă un prim indiciu des
pre modul in care se desfășoară lu
crările în această cooperativă agri
colă. De ce 15 noiembrie și nu mai 
devreme ? Răspunsul este simplu 
dacă avem în vedere că din 619 
cooperatori, cîți au fost cuprinși la 
începutul anului, la muncă participă 
numai 490, că deși s-au pregătit 
300 ha pentru recoltarea mecanizată 
nu s-a întreprins nimic în această 
privință. De asemenea, o mare parte 
a forței de muncă din comună nu 
este utilizată la recoltat. Consiliul 
popular comunal a emis chiar și o 
decizie prin care stabilește obligati
vitatea participării la lucrările agri
cole de toamnă a tuturor locuitorilor 
din sat. Numai că decizia nici nu a 
fost adusă la cunoștință oamenilor, 
nici nu s-a afișat la primărie sau la 
cooperativă, ci am găsit-o încuiată 
și uitată într-un birou. Și așa o acțiu
ne de mare importantă s-a limitat la 
un act birocratic. Consiliul de con
ducere al cooperativei desfășoară o 
activitate fără orizont. Cine privește 
în registrul de planificare a muncii 
poate trage concluzia că între 30 sep
tembrie și 18 octombrie în această 
cooperativă nu s-a lucrat deloc. Pen
tru această perioadă nu s-a făcut, 
cum era normal, planificarea activi
tății în fiecare zi, dirijarea forțelor, 
stabilirea de sarcini și răspunderi 
precise. Iar rezultatele sînt cele pe 
care le-am relatat.

Analiza desfășurării recoltării po
rumbului în județul Olt dovedește că 
există rezerve însemnate pentru creș
terea ritmului de lucru. Cele mai im
portante se referă la mai buna folo
sire a forței de muncă și a tuturor 
utilajelor mecanice de recoltare. în 
această direcție trebuie să acționeze 
factorii de răspundere ai organelor 
agricole județene pentru a se scurta 
cit mai mult perioada de recoltare a 
porumbului.

Aurel PAPADIUC 
Emlllan ROUĂ

Măsuri privind 
intensificarea colectării 
sticlelor și borcanelor

In scopul valorificării amba
lajelor existente in gospodăriile 
cetățenilor au fost luate măsuri 
privind intensificarea activității 
de colectare a sticlelor și bor
canelor. Astfel, pe lingă cen
trele de achiziții proprii ale 
Centralei pentru valorificarea 
ambalajelor — unitatea Bucu
rești, toate magazinele alimen
tare și de legume-fructe care 
desfac produse îmbuteliate pre
iau de la populație sticle și bor
cane prin schimb, contra marfă 
și contra numerar. Totodată, 
este organizată preluarea amba
lajelor din sticlă prin toate șco
lile din municipiul București ca 
urmare a acțiunii Întreprinse in 
acest sens de organizațiile 
U.T.C. și de pionieri. La rîndui 
lor, comisiile de femei din car
tierele orașului au organizat co
lectarea borcanelor și sticlelor, 
care urmează a fi preluate de 
Centrala de valorificare a am
balajelor — unitatea București. 
Pentru ușurarea muncii gospo
dărești, Centrala de valorificare 
a ambalajelor — unitatea Bucu
rești achiziționează pe bază de 
comandă telefonică sticle și bor
cane de la domiciliul deținăto
rilor pentru care se percepe un 
comision de 10 la sută pentru 
sticle și 0,10 lei pentru un bor
can. Valoarea unei comenzi pen
tru preluarea ambalajelor de la 
domiciliu poate fi de minimum 
100 lei. Comanda se va executa 
în maximum 5 zile de la soli
citarea telefonică. Comenzile se 
primesc zilnic între orele 8—14 
la următoarele telefoane: secto
rul 1 — 65 30 68; sectorul 2 — 
1219 32; sectorul 3 — 42 45 90; 
sectorul 4 — 21 33 39; sectorul 5
— 23 86 86; sectorul 6 — 37 13 65; 
sectorul 7 — 22 24 18; sectorul 8
— 65 30 68. La predare, ambala
jele trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiții de calitate: 
să aibă stas sau normă internă, 
să fie curate în Interior șl ex
terior, fără mirosuri, neciobite 
și fără dopuri. Sticlele de ulei, 
lichior și borcanele se primesc 
fără etichete. Pentru eventua
lele sesizări și reclamații vă pu
teți adresa la telefonul: 22 2418. 
(Publicitate).
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Sărbătorim anul acesta un eveniment de seamâ din 
Istoria patriei, care a marcat făurirea statului națio
nal unitar român — unirea, în urmă cu șase decenii, 
a Transilvaniei cu România.

Act făurit de întregul popor șl strălucită expresie a 
rolului poporului de creator al propriei Istorii, operă 
întemeiată pe cerințele legilor obiective ale progresu
lui social, legitimată de asemenea realități fundamen
tale precum unitatea de neam și de limbă a românilor 
din toate provinciile țării, legăturile strînse — politice, 
economice și culturale — dintre acestea, identitatea 
de Interese și aspirații. Unirea de la 1 Decembrie 1918 
a reprezentat o adevărată piatră de hotar în dezvol
tarea României moderne.

Condițiile pentru înflorirea impetuoasă a statului na

țional unitar, liber, suveran șl Independent, pentru 
înmănuncherea și afirmarea tuturor energiilor poporu
lui, pentru accelerarea progresului economic, politic 
și cultural al țării s-au realizat însă abia după elibe
rarea patriei de sub jugul fascist, în epoca glorioasă 
a socialismului.

Este meritul istoric al Partidului Comunist Român 
de a fi călăuzit pe oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la edificarea noii orînduirl, depășlndu-se 
cele mai înalte năzuințe de libertate națională șl so
cială ale înaintașilor. în condițiile socialismului, statul 
nostru național unitar — România socialistă, patria 
comună a tuturor fiilor acestui pămînt — a dobindit 
o forță de nezdruncinat, care-i asigură continua propă
șire, înaintarea neabătută pe calea socialismului.

Socialismul a realizat idealurile de libertate socială și națională 
pentru care au luptat înaintașii cei mai luminați, a înfăptuit pentru 
prima oară unitatea social-politică a poporului. Națiunea română 
socialistă — unită prin comunitatea țelurilor și intereselor tuturor 
păturilor populației, indiferent de naționalitate —înflorește și se afirmă 
tot mai viguros, asigurînd făurirea unei vieți libere și fericite pentru 
toți cei ce muncesc în patria noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

Puterea politică-in mîinile întregului popor Coeziunea socială
Tăria de nezdruncinat a statului nostru socialist na

tional unitar își trage seva în primul rînd din iaptul că 
întreaga putere politică aparține poporului, care își ho
tărăște, astiel, de sine stătător destinele.

— Componenta organului 
suprem al puterii în stat, 
Marea Adunare Națională, 
oglindește pregnant caracte
rul popular al puterii. Astfel, 
din cei 349 deputați, 115 mun
cesc nemijlocit in producție ; 
60 lucrează in domeniul cer
cetării și proiectării, învăță- 
mîntului și științei, artei și cul
turii ; 38 de deputați sînt ofi
țeri, juriști, medici, economiști, 
precum și reprezentanți ai 
cultelor; 136 de deputați de
țin funcții de conducere în or
ganele centrale și locale de 
partid și de stat, în organiza
țiile de masă și obștești.

— Dintre deputății aleși în 
consiliile populare municipale 

și orășenești, 52,65 la sută și, 
respectiv, 53,62 la sută sînt 
muncitori ; 66,32 la sută din 
deputății aleși în consiliile 
populare comunale sînt ță
rani.

— Se adîncește continuu demo
crația socialistă; prin măsurile 
adoptate pe baza hotărîrilor Con
greselor IX, X și XI ale partidului, 
a fost creat cadrul organizatoric 
care asigură participarea nemijlo
cită a tuturor cetățenilor țării ia 
conducerea întregii vieți politice, 
economice, sociale, la rezolvarea 
treburilor obștești. Amintim intre 
aceste măsuri:

© Instituționalizarea unor orga
nisme la nivel național ce se întru
nesc periodic și adoptă hotărîri în 
cele mal importante probleme ale 
domeniului respectiv — Congresul 
consiliilor populare |udețene ; Con
gresul educației politice și al cui- , 

turii socialiste; Congresul consi
liilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii țără- 
nimi; Congresul consiliilor oame
nilor muncii.

© Crearea unor organisme cu 
caracter permanent, învestite cu 
largi atribuții — Camera legislati
vă a consiliilor populare; Consiliul 
Național al Agriculturii; Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii.

® Creșterea rolului, îmbunătăți
rea structurii și modului de func
ționare ale organelor instituționali- 
zate ale autoconduceril muncito
rești — adunările generale ale oa
menilor muncii și consiliile oame
nilor muncii din unitățile econo
mice.

o Perfecționarea cadrului Insti
tuțional, extinderea sferei de cu
prindere și sporirea eficienței con
trolului oamenilor muncii asupra 
activității economico-sociale.

— A intrat în practica vieții 
noastre social-politice pu
nerea în dezbatere publică 
a principalelor legi și măsuri 
ce urmează a fi adoptate.

Dinamismul puternic al economiei
Forța statului nostru se ampliiică și se consolidează 

neîncetat prin dezvoltarea în ritmuri înalte a econo
miei, pe baza politicii partidului de industrializare so
cialistă a țării și dezvoltare intensivă a agriculturii.

— în anii construcției so
cialiste, producția industrială 
a crescut de 38 de ori, ritmul 
mediu anual de creștere a 
producției globale industriale 
fiind de 14 la sută — printre 
cele mai ridicate din lume. 
România realizează în 1978 
în numai 7 zile întreaga pro
ducție industrială a anului 
1948 ;

•— O dezvoltare mai ac
centuată au cunoscut ramurile 
de vîrf ale industriei, purtă
toare ale progresului tehnic. 
Numai industria construcțiilor 
de mașini și industria chimică 
realizează în anul 1978, îm

preună, peste 41 la sută din 
producția industrială a țării, 
comparativ cu 13,7 la sută în 
anul 1948 ;

— Numărul județelor care reali
zează o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei a crescut de 
la 4 în 1965 la 30 la sfirșitul aces
tui an, urmînd ca pînă în 1980 
toate județele să depășească acest 
nivel;

— Volumul producției agricole a 
crescut de circa 3 ori;

— Venitul național a sporit 
de 12 ori;

— în actualul cincinal, volumul 
Investițiilor totalizează peste 1 000 
miliarde lei, adică aproape tot cît 
s-a Investit în toate cele trei cinci
nale anterioare.

— Victoria socialismului a 
dus la lichidarea claselor ex
ploatatoare și, implicit, a an
tagonismelor de clasă ; as
tăzi, societatea românească 
este alcătuită numai din clase 
și categorii sociale de oameni 
ai muncii.

S-a schimbat profund fizio
nomia claselor sociale, se ac
centuează apropierea dintre 
ele.

— Ca urmare a dezvoltării 
impetuoase și modernizării 
forțelor de producție, a creș
terii nivelului de calificare și 
de cunoștințe al oamenilor, 
se desfășoară un proces de 
ștergere a deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și 
munca intelectuală. în anul 
trecut, ponderea muncitorilor 
calificați reprezenta 82 la sută 
din totalul muncitorilor, față 

de numai 45 la sută în 1950 ; 
fiecare om al muncii urmează 
periodic cursuri de perfecțio
nare a pregătirii profesionale.

— Modernizarea agricultu
rii determină un proces de 
apropiere treptată, de șter
gere a deosebirilor esențiale 
dintre munca agricolă și cea 
industrială, munca în agricul
tură tinzînd să se transforme 
într-o variantă a activității in
dustriale. De pe acum la sate, 
pe lîngă meseriile tradiționa
le, au apărut noi meserii pre
cum mecanizatori, mecanici, 
motopompiști etc.

— Dispariția deosebirilor e- 
sentiale dintre sat și oraș se 
realizează și ca urmare a ur
banizării satelor. în actualul 
cincinal, 129 de comune ur
mează să devină ora^e cu pro
fil agricol sau agroindustrial.

Prin proprietatea socialistă, 
bogățiile țării-avuție a tuturor

In țara noastră, toate resursele, întreaga avuție so
cială, toate roadele muncii aparțin iăuritorilor lor — 
oamenii muncii, care întrunesc deopotrivă calitatea de 
producători și proprietari ai mijloacelor de producție.

Relații de strînsă solidaritate și frăție

— Constituția Republicii 
Socialiste România procla
mă : „Economia națională a 
României este o economie 
socialistă bazată pe proprie
tatea socialistă asupra mij
loacelor de producție" ;

—. Instaurarea proprietății 
socialiste a însemnat înlătu
rarea oricărei exploatări a 
omului de către om, statorni
cirea unor relații sociale noi, 
întemeiate pe colaborare și 
întrajutorare, liant indestructi
bil pe planul fiecărui colectiv, 
ca și pe plan național.

— Proprietatea socialistă for
mează baza bunăstării poporului.

0 înaltă conștiință socialistă, 
o puternică unitate 

moral-politică
Statul național unitar romăn se consolidează prin 

continua dezvoltare a conștiinței socialiste, prin fău
rirea unității moral-politice a poporului, pe baza înră
dăcinării trainice a concepției științiiice despre lume și 
viață — materialismul dialectic și istoric, ca ideologie 
dominantă în Romănia — și însușirii pe scară largă a 
principiilor și normelor eticii noi.

— Ideologia și morala so
cialistă sînt propagate în țara 
noastră printr-o vastă activi
tate politico-ideologică, cul- 
tural-educativă desfășurată de 
organizațiile de partid, de 
masă și obștești, de întregul 
ansamblu al factorilor și insti
tuțiilor cu atribuții în acest do
meniu ;

— în cadrul învățămîntului poli
tico-ideologic de partid, U.T.C. și 
de masă studiază circa 9 milioane 
de comuniști și alți oameni ai 
muncii.

— Problemele înrădăcină
rii și generalizării eticii și 
echității socialiste ocupă un 
loc central în cadrul tuturor 
formelor muncii politice de 
masă, învățămîntului politico- 
ideologic, adunărilor orga
nizațiilor de partid, de sindi
cat și U.T.C. ;

— Partidul și statul acțio
nează stăruitor pentru promo

creșterea sa determinînd nemijlocit 
ridicarea nivelului general de trai.

— Criteriul de înfăptuire a 
repartiției îl constituie cantita
tea și calitatea muncii; intro
ducerea noului mecanism eco- 
nomico-financiar urmărește a- 
plicarea mai fermă a princi
piului socialist al repartiției, 
asigurînd participarea sporită 
a celor ce muncesc la benefi
cii în conformitate cu cantita
tea și calitatea producției ;

— Pe măsura progresului econo
mic, va avea loc un proces legic 
de intensificare a colaborării și 
conlucrării între proprietatea so
cialistă de stat și cea cooperatistă, 
de împletire tot mai strînsă a aces
tora.

varea unei arte și culturi re
voluționare, care să aducă o 
tot mai mare contribuție la 
formarea omului nou, la îm
bogățirea vieții spirituale a 
maselor largi.

— S-a dezvoltat considerabil 
baza materială a activității cultu
ral-educative, prin extinderea rețe
lei de teatre, cinematografe, case 
de cultură, cluburi și cămine cul
turale, muzee etc.

— Bogata activitate editorială, 
exprimată în tipărirea anuală a 
sute de titluri de lucrări, situează 
România între primele 15 țări din 
lume ca număr de volume rapor
tat la cel al locuitorilor.

— Organizarea Festivalului 
național al educației și cultu
rii socialiste „Cîntarea Româ
niei" a dat un puternic im
puls activității cultural-artis- 
tice, participării maselor largi 
la făurirea artei noi, socia
liste.

Ca rezultat al soluționării principiale a problemei 
naționale s-au dezvoltat relațiile de strînsă solidaritate 
și frăție între toți oamenii muncii — romăni, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Toți cetățenii sînt pe 
deplin egali în drepturi pe plan politic, economic, 
social.

— Toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
participă la exercitarea pu
terii în stat. Dintre deputății 
Marii Adunări Naționale, 8,2 
la sută sînt maghiari, 2,2 la 
sută — germani, 0,9 la sută 
de alte naționalități. în con
siliile populare, 7,38 la sută 
dintre deputății aleși sînt ma
ghiari, 1,57 la sută — ger
mani, 0,96 la sută aparțin al
tor naționalități.

— Deplina egalitate în 
drepturi este continuu consoli

Un grad tot mai înalt de cultură
— începînd cu anul școlar 

1975—1976, s-a realizat ge
neralizarea învățămîntului o- 
bligatoriu de 10 ani ;

—■ în anul de învățămînt 
1977—1978, în școlile de toa
te gradele, inclusiv învoță- 
mîntul superior, au fost cu
prinși 5,4 milioane școlari — 
cifră reprezentînd un sfert din 
populația țării ;

— în cele 44 de unități de învă- 
țămint superior din România socia
listă sînt cuprinși 182 337 studențl, 
dintre care 80 000 beneficiază de 
burse și locuiesc în cămine;

UNA DIN MODERNELE „CETĂȚI ALE CHIMIEI" CE AU SPORIT FORȚA ECONOMIEI NAȚIONALE s COMBINATUL CHIMIC DIN RIMNICU ViLCEA

dată prin repartizarea armo
nioasă a forțelor de produc
ție, prin creșterea economică 
mai accelerată a județelor 
rămase în urmă, inclusiv cu 
populație din rîndul naționa
lităților. Producția industrială 
a crescut în actualul cincinal 
cu 35,8 la sută în județul Co- 
vasna, cu 30,3 la sută — în 
Harghitd, cu 54,5 la sută — în 
Sălaj, față de 25,4 la sută pe 
ansamblul economiei.

— în limbile naționalități
lor conlocuitoare au funcțio

— Pentru fiecare elev din ciclul 
primar și gimnazial statul a chel
tuit în anul 1977 în medie 1 858 lei; 
pentru fiecare elev de liceu — 3 963 
lei; iar pentru un student — 
13 387 lei ;

— în 1977 investițiile în domeniul 
învățămîntului au fost de 25 de ori 
mai mari decit în 1950 ;

— Baza materială a învățe- 
mîntului primar, gimnazial, li
ceal cuprinde 95 580 de săli 
de clasă, 245 450 de locuri în 
ateliere-școală, 409 460 de 
locuri în internate ; învăță- 
mîntul superior dispune de 
1 643 222 mp spații de învă
țămînt. 

nat în anul școlar 1977—1978 
2 028 de unități școlare ;

— înflorește viața spirituală 
a naționalităților conlocuitoa
re ; în limbile acestora func
ționează 14 teatre și instituții 
muzicale ; apar 52 de publi
cații cu un tiraj de 750 450 de 
exemplare ; în cadrul primei 
ediții a Festivalului „Cîntarea 
României" au participat 2 916 
formații artistice maghiare și 
650 formații artistice ger
mane.

— Consiliile oamenilor muncii 
aparținînd naționalităților conlocui
toare stimulează participarea aces
tora Io conducerea treburilor ob
ștești, contribuie la soluționarea 
problemelor lor specifice.

Conducerea clarvăzătoare de
Exercitarea de către Partidul Comunist Romăn a rolului 

de forță politică conducătoare în statul nostru socialist 
asigură unirea energiilor creatoare ale întregului popor, 
chezășuiește înaintarea fermă pe calea spre comunism. în 
elaborarea și aplicarea politicii partidului, un rol esențial 
revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, definitorii pentru 
gîndirea și activitatea sa în fruntea partidului și statului 
fiind preocuparea pentru conducerea științifică a societă
ții, pentru aplicarea creatoare a teoriei socialismului știin
țific la condițiile României, pentru soluționarea corespun
zătoare a problemelor progresului multilateral al patriei.

— Pe temeiul unei ample 
opere de investigare a reali
tăților românești, a cerințelor 
progresului istoric, partidul 
elaborează linia strategică de 
dezvoltare a țării în fiecare 
etapă ; prin hotărîrile Con

Comunitatea
Caracterul orînduiril, 

cialiste determină o strînsă 
fundamentale ale tuturor claselor și categoriilor
— Toți cetățenii țării, fără 

deosebire de naționalitate, au 
ca interes suprem consoli
darea statului național unitar, 
întărirea continuă a indepen
denței și suveranității națio
nale, libertatea patriei fiind 
condiția libertății fiecăruia.

— Toți cetățenii țării, fără 
deosebire de naționalitate, 
sînt interesați în cel mai înalt 
grad în dezvoltarea construc
ției socialiste, în realizarea 
planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării — ca
lea făuririi bunăstării.

— Țelul înalt ce unește in
destructibil energiile întregu
lui popor îl constituie reali- 

greselor IX, X, XI, prin adop
tarea Programului P.C.R., 
partidul, întregul popor au 
dobîndit un îndreptar științific 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea spre comunism. 

de interese
generalizarea proprietății so- 

comunitate a intereselor 
sociale.

zarea Programului Partidului, 
care prevede făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, creșterea puter
nică a forțelor de producție ; 
apropierea României de ni
velul țărilor industriale avan
sate ale lumii ; pînă în 1990, 
producția industrială va fi de 
6,5—7,5 ori mai mare compa
rativ cu cea obținută în 1970; 
venitul național pe locuitor 
va fi de 2 500—3 000 de do
lari, față de circa 1 000 dolari 
în 1976 ; se vor construi încă 
2 500 000—3 000 000 de apar
tamente ; săptămîna de lucru 
se va reduce la 40—42 ore.

către partid
— Elaborată prin consul

tarea neîntreruptă cu poporul, 
politica partidului este însu
șită și aplicată de popor, ca 
propria sa politică.

— Partidul se întărește continuu 
prin intrarea în rîndurile sale a 
celor mai înaintați oameni ai mun
cii ; efectivul partidului depășește 
astăzi un sfert din populația activă 
a țării.

— întărirea ralului conducător al 
partidului se realizează prin inte
grarea sa tot mai organică în acti
vitatea și viața întregii societăți, 
prin împletirea tot mai strînsă a 
activității sale cu aceea a maselor 
largi.
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și, Daniela
Două pioniere, membre ale 

cercului de desen de la Școala 
generală nr. 3 din Birlad, au 
primit din capitala Indiei vești 
care le-au produs emoție și 
bucurie. Și lor, dar și profeso
rului de desen Eugen ijtene, 
care le-a îndrumat primii pași 
in lumea artei. Scrisorile din 
India le aduc pionierelor cele 
mai călduroase felicitări 
tru premiile ciștigate la 
cursul internațional 
sen, premii ce vor fi decer
nate in luna decembrie. De ase
menea, sint anunțate că lucră
rile lor vor fi publicate intr-o 
mare revistă pentru copii. Reți
neți numele celor două premian
te : Daniela Florea, din clasa a 
V-a B, și Irina Nemțoiu, clasa a 
IlI-a A.

de
pen- 
con- 
de-
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I „De bună I

I
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voie 
si nesiliti 

9 9

de nimeni
Sub titlul „Expoziția de ta

starea civilă", semnalam in ru
brica noastră că in anul 1976, 
tinerii însurăței Elena și Cristian 
din Zau de Cțmpie (Mureș) pro
puneau ca fiecare nouă familie 
întemeiată să aducă, de bună 
voie și nesilită de nimeni, la 
starea civilă de la primărie, cite 
un „suvenir" care să omagieze 
fericitul eveniment din viața lor. 
Primul lor dar a fost un ștergar 
frumos împodobit. De atunci și 
pină acum, sala primăriei și-a 
îmbogățit mereu zestrea cu noi 
și noi obiecte de artă populară.

Zilele acestea, aflat prin partea 
locului, corespondentul nostru 
pentru județul Mureș, Gh. Giur
giu, a fost informat de primarul 
comunei că din obiectele dăruite 
(și cele ce vor... veni) se va 
amenaja un foarte frumos mu
zeu al satului. Bună idee !

«
• ••

I Vestitori de, 
| primăvară?
I
I
i
I
I
I

Cu exact doi ani în urmă, în
vățătorul Eugeniu Brînzan din 
comuna Peștișani, județul Gorj, 
ne-a trimis, pe adresa rubricii — 
despre care .am și scris — fragi 
copți la sfirșit de octombrie. Ii 
găsise pe meleagurile natale, sub 
un castdn comestibil. „Acum, am 
avut din nou drum prin punctul 
acela — ne scrie el. N-am mai 
găsit fragi. In schimb, ochii mi 
s-au bucurat văzind in același 
loc o sumedenie de toporași în
floriți. Am luat cițiva dintre ei 
pe care vi-i trimit. După cum 
știți, toporașii sint vestitori ai 
primăverii. Dar — după cum se 
vede — și un semn de toamnă 
lungă".

I
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Grea, 
despărțirea...

Cu cîteva luni in urmă, briga
dierul Ion Stepan, de la ocolul 
silvic Bocșa Română (Caraș- 
Severin), a găsit în pădure, pă
răsiți de mama lor, zgribuliți de 
frig și flămînzi, doi pui de că
prioară. I-a luat, i-a dus acasă, 
i-a îngrijit cum s-a priceput 
mai bine, pină i-a inzdrăvenit. 
Cele două fetițe ale sale au pri
mit „misiunea" să-i 
in fiecare zi cu i 
Dar iată că, zilele 
tatăl fetițelor i-a luat 
doi pui de căprioară

I
I
!
I
I

I
I

hrănească 
biberonul, 

trecute, 
pe 

... ..... . . Șl
redat pădurii. La despărțire, fe
tițele i-au petrecut cu ochii 
lacrimi.. De atunci nu e .zi 
nu-l întrebe pe tatăl lor cum 
simt acolo, in pădure, iar el 
răspunde : „Bine, foarte bine, 
la ei acasă..."

cei
i-a
in 
să 
se 
le 
ca

I
I
I
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I 1,55 m... I
| dovlecelul! |

Corespondentul nostru volan- I
tar Zaharia Ciulei din Chitila 

Ine-a trimis această imagine foto, I
care prezintă o „pădure" de... I 
dovlecei. Da, da, ați citit bine : 1 

Ido-vle-cei! Este vorba de rodul ■
pasiunii sudorului Petre Beju de I 
la I.V.P.S. Chitila, care cultivă, I 

Iin timpul său liber, dovlecei
dintr-o specie aparte, cu dimen- | 
siuni neobișnuite : 1,55 metri |
lungime, 10 cm grosime și

18—9 kg greutate fiecare. Înainte ■ 
de a ajunge la maturitate, se I 
pot consuma, avind un gust de- • 

Ilicios. La fel ne asigură și Con-
stanța Dinu, P. Neculaiu și Paul I 
Senchevici, alți vecini ai sudo- | 
rulai, „molipsiți" și ei de aceeași

| pasiune pentru dovlecei.

Rubricâ redactată de

I Petre POPA - i
cu sprijinul corespondenților j 
„Scînteii"

E o constatare elemen
tară aceea că o mare operă 
literară produce in sufletul 
cititorului o stare emoțio
nală aparte. De unde vine, 
ne întrebăm adesea, marea 
satisfacție a artei, expri
mată in primul rlnd în 
nevoia permanentă a spi
ritului de a-si reînnoi și 
îmbogăți registrul de sen
sibilitate? Din simpla ipos
tază a emoției estetice 1 
Dar. se cuvine să obser
văm îndată că in procesul 
receptării artistice este an
gajată Întreaga noastră 
ființă, in toată complexita
tea ei. si nu numai cea le
gată direct de antenele 
estetice. Nu cumva, totuși, 
in liniile armonioase, in 
aspectul expresivității, in 
echilibrul arhitectonic, alt
fel spus, in formele fru
moase simțim si alte va
lori pe care ne bucurăm a 
le recunoaște si de care 
sufletul nostru. în adîncu- 
rile lui. resimte o impe
rioasă nevoie de a si le in
tegra ? Punîndu-și. în Cri
tica puterii de judecată, o 
asemenea întrebare. Kant 
a dat un răspuns pozitiv, 
afirmînd că „frumosul este 
un simbol al moralității". 
Nici cel vechi nu gîndeau 
altfel si cuvîntul Kaloka- 
gathia desemnează, in filo
zofia greacă, armonia din
tre virtuțile frumosului si 
ale principiilor morale. In
tre adevăr, bine si frumos 
este o înrudire congenitală 
Si nu întîmplător Tudor 
Vianu le-a definit intr-un 
cimp de profunde afinități: 
frumosul ar fi armonia as
pectelor sensibile, adevărul 
— armonia ideilor, binele — 
armonia faptelor subsuma
te moral. Unilateralizarea. 
extragerea și separarea 
funcției estetice de celelal
te facultăți, legate de as
pectul intelectual și etic, 
dăunează in primul rînd es
teticului, căci îl lipsește de 
conexiunea. privilegiată, 
cu întregul solidar al per
sonalității umane din care 
marea literatură s-a nu
trit permanent. Un esteti
cian notoriu ca Simmel. în 
Filozofia artei, demonstrea
ză că orice unilateralizare 
echivalează, în fapt, cu o 
infirmitate, că „perfecțiu
nea" unei funcții în dauna 
celorlalte, de care. în mod 
organic, este legată, duce, 
în realitate, la degradarea 
acesteia. El vorbește des
pre „Perfecționarea unei

productiunl parțiale cu pre
țul închircirii omului în
treg", conslderind că „Cine 
se muncește să fie numai 
moral, si deloc Intelectual... 
acela va ajunge poate la 
un înalt grad de morală, 
dar în nici un caz la cel 
mai Înalt grad... Cine este 
numai deștept nu este 
complet deștept" si. conti- 
nuind ideea. am putea sus
ține că „cine este numai 
artist nu este complet 
artist".

Teoria autonomiei este
ticului. apărută initial ca o 
soluție de emancipare a 
»rtei de sub tutela moralei

fie cît de exact sl de ex
presiv. formează. educă 
sufletul. conștiința. le 
transformă in vederea Înăl
țării condiției umane. Cel 
din urmă scop, din cîte se 
vede, este cel superior. 
Arta îsi Împlinește cea 
mai nobilă menire a sa, ră- 
minind mărturie pentru 
posteritate, numai în mă
sura in care a izbutit să 
contribuie la modelarea 
conștiinței umane în sen
sul mobilizării ei la ridica
rea. pe o treaptă superioa
ră. a umanității. Ceea ce 
spunea, cu atîta limpezime, 
într-o memorabilă cuvinta-

aspectele nocive. Incompa
tibile cu morala omului 
nou. Da altminteri se știe 
că. încă de la afirmarea 
sa Inițială, disciplina cri
ticii si-a recunoscut meni
rea de a pătrunde dincolo 
de meșteșug, de a sonda 
adîncurile universului ar
tistic. extrăgind de acoio 
Ideile si învățămintele de 
ordin general. Cuvîntul, 
expresia, opera artistică în 
ansamblu nu pot fi. la 
marii creatori, vidate de 
manifestările vieții, de sco
purile înalte care se vali
dează. mai ales. în practi
ca socială. în permanenta

CRITICUL DE ARTĂ
in dialog fertil cu cititorii
- -------------------------------Pompiliu MARCEA-----------------------------------

teologale (la Flaubert) sau 
de combatere a grafoma- 
niel (la Maiorescu) si re
pede îmbrățișată de ..pu
riști", care au văzut în arta 
legată de forțele progresiste 
un pericol pentru propriile' 
lor poziții, nu poate deveni, 
în nici o împrejurare, prin
cipiu tutelar al artei, decît 
cu prețul degradării ei. în 
schimb, ideea rolului edu
cativ al artei este un prin
cipiu intrinsec, sine qua 
non. omologat de întreaga 
desfășurare a istoriei cul
turilor. Nici un mare ar
tist n-a creat fără a fi 
adine angajat în proble
matica vremii și fără a 
intenționa, in străfundul 
conștiinței sale, să-și educe 
contemporanii în spiritul 
ideilor în care credea cu 
fervoarea proprie totdeauna 
creatorilor veritabili.

Evident, nu poate fi vor
ba de înțelegerea simplistă 
a literaturii, de confunda
rea ei cu ilustrativismul 
sau cu scrierile îngust di
dactice (deși cîte un critic 
mai confundă lucrurile 
scriind, sub titlul de „lite
ratură educativă", despre 
producții didactice, ceea 
ce este altceva), ci de 
faptul că arta, reflectînd.

re. tovarășul Ceausescu : 
„Artiștii au datoria să lase 
urmașilor, peste veacuri, 
mărturii despre ceea ce au 
fost în stare să creeze 
constructorii socialismului, 
despre ceea ce au fost în 
stare să realizeze oamenii 
de litere si de artă de azi. 
Ei trebuie să se întreacă 
cu înaintașii, să făurească 
opere mai valoroase decît 
aceștia. Faptele mărețe să- 
vîrsite de clasa noastră 
muncitoare, de țărănime, 
de intelectualitate. sub 
conducerea partidului. În
truchipate in opere pot 
deveni un tezaur de valori 
care să contribuie la înar
marea spirituală, la mobi
lizarea întregului popor ia 
marea operă de edificare a 
României socialiste".

Forța de înrîurire a ar
tei este extraordinară. Se 
știe cite consecințe a pro
vocat o carte ca Suferin
țele tînărului Werther, ce 
influentă socială colosală a 
avut Coliba unchiului Turn. 
Este de datoria criticii de 
a se ocupa în mod siste
matic si permanent de 
contiuutul operelor, dis- 
tingînd valorile pozitive, 
pledind pentru promovarea 
și afirmarea lor si refuzind

ameliorare a Individului 
sau obștii. Dar criticul, 
descriind si calificînd ope
ra literară, asa cum il obli
gă alfabetul profesiei, nu-și 
poate desăvîrsi acțiunea 
decît țintind mal depar
te. descifrînd consecințele 
neexplicite ale operei, care 
de fapt îi conferă acesteia 
statutul axiologic si. prin 
urmare, durabilitate.

A sa cum am susținut și 
în alte împrejurări, critica 
actuală. în ansamblul ei, îsi 
înțelege menirea, dovedind 
competență profesională, in 
care includem, deopotrivă, 
angajamentul civic, mili
tantismul în favoarea va
lorilor morale înaintate, 
exercitînd, cum spunea 
Călinescu. o pedagogie su
perioară. O asemenea preo
cupare a criticii nu numai 
că nu se situează în afara 
structurii ei intime, ci, dim
potrivă. o implică defini
toriu. Nu pot trezi, de 
aceea, decît legitime îndo
ieli privitoare la capacita
tea si vocația lor profesio
nală acei critici care se 
opresc la meșteșugul auto
rilor. demontind mecanis
mul unui roman, al unei 
drame, al unui ciclu poetic, 
fără a-i descoperi semnifi

cațiile de substanță, mesa
jul uman. Credem că. dim
potrivă. de-abia de-acum 
începe adevăratul teren al 
acțiunii critice, căci. în 
fond, criticul nu-si poate 
propune să-l învețe „me
serie" pe scriitor (aceasta 
scriitorul, de obicei, o știe 
mai bine decît criticul) și 
nici pe cititor, căci acesta 
nu urmărește să devină 
scriitor, ci vrea să „citeas
că". altfel spus, să înțelea
gă opera literară. Or. se 
află si critici care, provo
cat! de stilul dificil al unor 
scrieri, le potențează, prin 
comentariul rebarbativ, fas
tidios. pedant, dificultățile. 
Și. în loc să descifreze 
scrierea, o încifrează și 
mai tare, adăugind noi la
căte celor existente deja, 
îndepărtîndu-1 pe cititor, 
creîndu-i ori lntretinindu-i 
complexe de inferioritate 
adesea insurmontabile.

Limbajul sibilinic, sofis
ticat. cu pretenții de eleva
ție profesională este. în 
realitate insuficient de ma
tur. si nu intîmplător se 
poate regăsi mai ales la 
unii condeieri tineri. Ar 
trebui, credem, mai multă 
ucenicie pe textele marilor 
noștri critici, modele de gîn- 
dire adîncă și de expresie 
limpede. Opinia noastră este 
că unii critici, în loc să-și 
asimileze temeinic, cu per
severență și răbdare, lecția, 
exemplară, a acestora, au 
aderat prea repede la 
..moda" critică, retinînd 
insă mai mult un limbaj, 
dar fiind insuficient de 
edificați asupra fondului 
de gîndire și contextului 
care l-au generat. Cuceri
rea operei înseamnă, în 
primul rînd, difuzarea, ex
plicită, a mesajului ei 
uman, în lumina mate
rialismului dialectic și is
toric. Să nu uităm nici un 
moment că tocmai această 
expresie, „lumina", care 
adeseori ne vine spontan 
sub • condei, joacă rolul 
fundamental în misiunea 
criticii de artă militante, 
hotărîtă să descifreze ope
ra. să ..lumineze" mesajul 
ei nou si să-l propună cu 
fervoare cititorilor. Căci 
criticul nu este un mandarin, 
al gustului, ci un popu
larizator competent si efi
cient. un specialist în dia
log fertil — democratic — 
cu publicul larg.

Un nou și modern spital la Zalău

Paralel cu dezvoltarea platformei 
industriale, Zalăul își Întregește ar
hitectonica și cu o seamă de noi 
obiective sociale. Recent, in cartierul 
„Dumbrava" au fost date in folosință

t V
PROGRAMUL I

9.01) Teleșcoală
10,90 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori" — Sydney Poitier. „Un petic 
de albastru"

11,40 Un fapt văzut de aproape
12,00 Telex
12,05 închiderea programului
15,00 Semifinalele campionatului națio

nal de box. Transmisiune directă 
de la Palatul sporturilor

16.00 Telex
16.05 Curs de limbâ francezi
16.25 Școala contemporană
17.00 Emisiune in limba germană
19.00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Festivalul „Cîntarea României" 

Cercetarea științifică a elevilor
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Tribuna experienței înaintate.
20,00 Prim plan. Minerul Gheorghe

Prunduș, șef de brigadă la mina 
Horja.

20.20 Film artistic : „Cerul e cu noi" — 
producție sovietică. Premieră TV.

21,59 Personajul revoluției socialiste — 
eroul prozei românești actuale 
(II). Dezbatere

22.30 Telejurnal • Sport : Campionatul 
mondial de gimnastică. Selecțlunl 
Înregistrate de la Strasbourg

PROGRAMUL 2

17,00 La ordinea zilei tn economie
17.10 Ora veselă
18,05 Album coral susținut de corul Ra- 

dloteleviziunti
18.20 Dicționar cinematografic. George 

Vraca
.19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20.10 Tinerii șl muzica lor
20.30 0 viață pentru o idee: prof. dr. 

LT. Niculescu (18»5-t967)
21,00 Telex
21.05 Melodii populare
21.25 Blocnotes — informații utilitare
21.50 Capodopere și mari interpret!

în foaierul sălii mici a 
Teatrului Național a fost 
deschisă o interesantă ex
poziție primită din partea 
lui British Council : „Sha
kespeare și epoca sa".

într-o perioadă ca cea de 
azi, în care spectacolului 
desfășurat pe scenă i se 
caută și i se creează, din ce 
in ce mai frecvent, o com
ponentă environmentală — 
nici că se putea o idee mai 
inspirată decît inaugurarea 
acestei expoziții. — ca pre
ambul la reprezentațiile lui 
„The Royal Exchange". Și 
aceasta cu atit mai mult cu 
cit compania din Manches
ter. aflată intr-un lung tur
neu prin Europa, nu a ve
nit la București cu o lucra
re a unui autor englez oa- 
recarp, ci cu „Poveste de iar
nă", premiera recent# a u- 
nei opere shakespeariene. 
O piesă puțin jucată, nu 
numai la noi, ci chiar in 
patria marelui Will.

„Poveste de iarnă" e una 
din creațiile ultime ale lui 
Shakespeare. Utilizînd un 
izvor renascentist (Robert 
Greene), Shakespeare reia 
aici tema din „Othello" în
tr-o operă care, conținind 
elemente de basm, pastora
lă, feerie, mister, alegorie, * 
poem filozofic, ne apare azi 
ca o anticipare a dramei 
romantice. „Poveste de iar
nă" surprinde declanșarea 
unei gelozii monstruoase, 
urmărind _ consecințele ei 
intr-un mare interval de 
timp (16 ani) și pe coordo
nate largi de spațiu (între 
Sicilia și o Boetnle la care 
se ajunge pe mare). Orgo
liosul și egoistul Leontes, 
rege al Siciliei. pune la cale 
asasinate și prigonește ne- 
vinovați, constrîngîndu-și la 
complicitate supușii. Con

spitalul cu 700 de paturi șl o poli
clinică, ambele dotate cu aparatură 
și instrumentar din cele mai mo
derne. (Ion Mureșan).

cinema

duce simulacre de judeca
tă în care el, acuzatorul, 
se erijează și în împărți- 
tor al dreptății, in care ar
gumentul suficient al acu
zării nu e altul decît ceea 
ce crede regele, în mintea 
lui bolnavă.

Lovit de „soartă" pe mă
sura nedreptății pe care o 
comite (regăsim și aici mo-

ț » a
pundă la întrebările : opti
mism sau pesimism ? con
damnare sau compasiune ? 
realism sau simbolism ? 
etc. El nu limpezește nici 
una din ambiguitățile pie
sei, nu caută explicații a- 
colo unde Shakespeare nu 
le-a dat. El îl citește pur și 
simplu pe Shakespeare, tex
tul cu meandrele lui tema-

SHAKESPEARE 
in interpretarea companiei 

„The Royal Exchange" 
din Manchester

tivul shakespearian al cone
xiunii dintre ordinea mora
la, cea rațională și cea cos
mică), Leontes își va recu
noaște vina,. se va supune 
unui regim de penitentă. 
Timpul, adus în scenă de 
Shakespeare ca în alegoriile 
medievale, va favoriza și 
el purificarea patimilor. Și 
astfel drama care începe cu 
scene de cruzime și nedrep
te șocantă sfirșește cu o 
fericită apariție (o epifanie) 
și regăsire a celor ce se 
pierduseră.

Braham Murray, regizo
rul lui „The Royal Ex
change", nu citește piesa 
sub semnul unei viziuni 
anume, nu reliefează o idee 
particulară, nu vrea să răs-

tice, ideatice, stilistice. El 
ridică piesa pe scenă. Spec
tacolul merge cu simplitate 
pe suprafața textului, (su
prafață limpede) in care 
Shakespeare însuși ne lasă 
să vedem atîtea reliefuri și 
adîncimi), preocupat îndeo
sebi de relevarea adevăru
lui reacțiilor umane.

Decorul (Peter Bennion) 
e minim, funcțional, auster 
și dă imaginilor scenice o 
anume eleganță, luminile 
(Michael Williams) sint mai 
studiate și mai originale 
decît sîntem obișnuiti.

Montarea se sprijină insă 
prin excelentă pe jocul ac
torilor. Patria teatrului, 
Anglia, rămine o patrie a

actorilor. Interpreții se miș
că expresiv, cu nerv, cu si
guranță și gratie. Ei joacă 
sfișietor și patetic (John 
Maxwell pe care l-am ad
mirat și în serialul „în um
bra turnului") ori grav și 
sobru, cu o mai autentică 
interiorizare (Helen Kyan, 
Dilys Hamlett, Jeffry Wi
ckham), cu destulă pastă și 
in culori primare — in sce
nele comice (Harry Landis, 
Harold Goodwin, Jan 
listings), firesc în scenele 
realiste (interpreta Per- 
ditei și Richard Durden, 
Jonh Turner), naiv șl deli
cat in scena păstorească 
(clin nou fermecătoarea și 
tulburătoarea prin gingășie 
și dramatism Jacqueline 
Tong).

Instrumentul lor principal 
rămine forța expresivă a 
vocilor. Frumoase, limpezi, 
expresive, („din naștere", 
dar, să nu ne înșelăm și să 
reținem : lucrate cu știință 
și migală in cadrul unei 
școli de actorie, care știe 
să le prețuiască și să le cul
tive). Vorbind de voci, nu 
facem altceva decît să e- 
logiem arta rostirii cuvîn- 
tuîui, versului, ritmul ver
bal susținut al tiradelor.și 
al dialogului (mai ales în 
primele scene), autentici
tatea monologului. Cu alte 
cuvinte, capacitatea actori
lor britanici de la „The 
Royal Exchange" de a lu
mina înaltele semnificații 
umane, dimensiunile filo
zofice și mai ales clocotul 
pasiunilor și excepționala 
poezie a plăsmuirii shakes
peariene.

Natalia STANCU

ROMĂNIA-FILM prezintă în continuare pe ecrane 

„REVANȘA" 
o producție a Casei de filme 5

Un film de Sergiu Nicolaescu. in distribuție: Gheorghe Dinicâ, Sergiu 
Nicolaescu, Jean Constantin, Amza Peilea, Ion Besoiu, Mircea Albulescu, 

Silviu Stânculescu.
Numai în Capitala, 400 000 de spectatori au vizionat filmul într-o sin

gură lună.

Turneul corului de copii al Radiodifuziunii ungare
Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste, Agenția română de 
impresariat artistic prezintă 
concertele extraordinare susți
nute de corul de copii al Radio
difuziunii ungare. Concertele 
vor avea loc în ziua de 3 noiem
brie, ora 19,30, la studioul de 
concerte al Radioteleviziunii din

București, la 5 noiembrie la Pia
tra Neamț, la 6 noiembrie la Ba
cău și la 7 noiembrie la Miercu
rea Ciuc. în București, biletele se 
vînd la casa A.R.I.A., Calea Vic
toriei 68—70, telefon 13 53 75, iar 
in celelalte localități la' agențiile 
teatrale.

CUM SINT
Principalul 

sprijin : mai buna 
organizare 
a muncii

Mai mulți muncitori, 
de la întreprinderea 
de încălțăminte „Ba
natul" din Timișoara 
au semnalat că la sec
ția a IV-a tras-tălpuit 
există o seamă de ne
ajunsuri in organiza
rea muncii, din care 
cauză a fost nevoie să 
se efectueze multe ore 
suplimentare pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Comitetul județean 
Timiș al P.C.R., căruia 
i-a fost adresată spre 
soluționare sesizarea, 
a trimis redacției refe
ratul de cercetare în
tocmit de Consiliul ju
dețean al sindicatelor. 
Din cuprinsul acestuia 
rezultă că maistrul 
Constantin Vulpe, care 
conducea formațiile 
din schimbul I și al 
II-lea de la secția 
tras-tălpuit, nu a do
vedit capacitatea or

ganizatorică necesară 
in conducerea proce
sului tehnologic, nu a 
reușit să impună și să 
asigure respectarea 
disciplinei muncii, a 
favorizat, în ce priveș
te aprovizionarea cu 
unele materiale, pe cei 
din schimbul I. in care 
lucra și soția sa. Fiind 
sesizată despre toate 
acestea, conducerea 
Întreprinderii l-a trans
ferat pe C. Vulpe la 
o altă secție.

Efectuarea orelor 
suplimentare s-a da
torat atît neajunsu
rilor interne de orga
nizare a muncii, cit și 
greutăților întîmpinate 
în aprovizionarea cu 
unele materiale și mo
dele complexe. S-au 
luat măsurile cores
punzătoare pentru asi
gurarea ritmică a ma
terialelor și pieselor 
necesare reparării ma
șinilor in fiecare 
schimb. Se va urmări, 
totodată, îndeaproape 
înregistrarea corectă, 
atunci cînd este cazul, 
a orelor suplimentare 
efecțuate pentru reali
zarea producției și, se

• înainte de tăcere : SCALA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30. GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Principiul ilominouJui : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
30.15, BUCUREȘTI — 8.30; 10,45; 13;
15,30; 18; 20,30. FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Copiii detectivi (în cadrul „Zi
lelor filmului mexican") : CINEMA 
STUDIO — 10; 12,30; 16; 18,15;
20,30.
• Gustul și culoarea fericirii î 
ARTA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
29.
• Jorg Ratgeb, pictorul : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Generalul Mina : VICTORIA — 
9,15; 12; 14,45; 17.30; 20.
• Contele de Monte Cristo : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Camera cu fereastra spre mare: 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

Revanșa ; BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15, FLACARA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Acel blestemat tren blindat t
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20.30, LUCEAFĂRUL — 8.30; 
10.30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
• Cianura și... picătura de
ploaie : COTROCENI — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15 : 20,30, FLAMURA
— 13.30; 15,45; 18; 20,15, CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix i 
FLAMURA — 9; 11,15.
• Doamna din Shanghai — 11,45, 
Vechi și nou — 14, Orgolioșii —
16.15, Atentatul — 18,30 : 20,30 :
CINEMATECA.
• Abatere zero : BUCEGT — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20, FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
A Zbor mortal : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
A Pentru patrie : POPULAR — 16... .
• Fiul feței palide : VOLGA —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
A Star 1 AURORA — 9; 12,30; 16;
19.30. FEROVIAR — 9; 12.30; 16;
19.30.
A Septembrie : COSMOS — 16;
18; 20.
• Al treilea jurămint : DACIA — 
8,30; 11.15; 14; 16.45; 19.30. MUNCA
— 9; 12,15: 15,45: 19.
A Oamenii rămîn oameni j MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
A Avaria : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Generoasa fundație 
— 19,30, (sala Atelier) : Zoo — 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Cristescu — 
20.
• Opera Română : Seară Bizet — 
19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Midi burghezi — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
19,30.
• Teatrul Mic : „O parte dlntr-o 
pasăre" — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19.30. 
(sala Studio) : Craii de curtea 
vecile — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Ciulești): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30. 
(sala Majestic) : Dragoste pericu
loasă — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă-. 
nașe" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Fot
bal cu clntec — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cintece de tinerețe, fără 
bătrtnețe — 18,30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Sftrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19,30.

SOLUȚIONA ff SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
parat. a celor impuse 
de executarea unor re
medieri și retușuri, in 
situația abaterilor da 
la calitate.

Sesizarea, se preci
zează in răspuns, a 
fost verificată în pre
zența semnatarilor. 
Toate problemele la 
care s-au referit aceș
tia, precum și măsu
rile propuse pentru 
înlăturarea neajunsu
rilor au fost dezbătu
te in colectivul de 
muncă, împreună cu 
conducerea Întreprin
derii și a secției.

Pentru întărirea 
disciplinei 

cooperatiste
Scrisoarea soților 

Olguța și Mircea Ola
rii, membri ai coope
rativei agricole de 
producție Colonești, 
județul Bacău — in 
care sesizau abaterile 
unor cadre din condu
cerea unității, precum 
și faptul că n-au fost 
retribuiți în acord

global corespunzător 
muncii depuse — a 
fost verificată de un 
activist al Consiliului 
județean de control 
muncitoresc al activi
tății economice și so
ciale.

Din răspunsul Comi
tetului județean Bacău 
al P.C.R. aflăm că. 
intr-adevăr, unele ca
dre cu munci de răs
pundere din cooperati
vă, printre care pre
ședintele, contahilul- 
șef, inginerul-șef etc., 
nu șl-au îndeplinit co
respunzător atribuțiile, 
s-au abătut de la nor
mele de disciplină a 
muncii și de la legali
tate, au fost găsiți, in 
repetate rinduri, în 
stare de ebrietate în 
timpul programului de 
lucru.

Pentru întărirea or
dinii și disciplinei în 
C.A.P. Colonești au 
fost adoptate o seamă 
de măsuri, primite cu 
satisfacție de membrii 
cooperatori. Astfel, au 
fost destituit! din func
ții contabilul șef, Mi
hai Scinteie, ajutorul

de contabil. Vasile 
Stan, și casierul Dumi
tru Pascu ; președin
tele cooperativei, Du
mitru Bojescu. și bri
gadierul Ion Ojog au 
fost puși în discuția 
organizației de partid 
și sancționați, iar pină 
la 1 noiembrie a.c. vor 
fi inlocuiți și din func
ții ; inginerul șef, Mi
hai Sarea, a fost, de 
asemenea, sancționat.

Cu prilejul cercetă
rilor efectuate s-a con
statat că neajunsurile 
din activitatea eco
nom ico-financiară a 
C.A.P. Colonești s-au 
datorat și lipsei unui 
control exigent și a 
sprijinului concret din 
partea economistului 
șef al consiliului inter- 
cooperatist Izvorul
Berheciulul, Virgil 
Hutanu, inspector la 
B.A.I.A.-Bacău, care a 
fost sancționat cu 
mustrare.

în ce privește acor
darea drepturilor de 
retribuire cuvenite pe
tiționarilor, a reieșit că 
în raport de producția 
realizată de Olguța 
Olaru, față de planul

initial, aceasta trebuia 
să primească 3 422 lei 
și nu I 602 lei. cît era 
prevăzut în borderou. 
S-a stabilit ca dife
rența să fie recuperată 
de la cei vinovați de 
încălcarea normelor 
referitoare la angaja
rea lucrărilor în acord 
global, și anume fos
tul contabil șef, pre
ședintele C.A.P., ingi
nerul șef și brigadie
rul I. Ojog.

Un răspuns 
cu multe semne 

de întrebare
în cursul urmăririi 

unor debite restante la 
vînzarea mărfurilor cu 
plata in rate, Dumitru 
Grosu, încadrat la co
operativa de consum 
Horezu, județul Vîlcea, 
a constatat o seamă de 
nereguli și ilegalități 
comise de unii lucră
tori din unitate. în 
scrisoarea adresată re
dacției, el a prezentat 
detaliat mai multe ca
zuri de contracte de

vînzare a mărfurilor 
cu plata in rate, în
cheiate cu încălcarea 
prevederilor legale, 
ceea ce a dus la pre
judicierea avutului ob
ștesc.

El a sesizat, de ase
menea, că in urma de
mascării acestor ilega
lități a fost schimbat 
din funcție.

La această sesizare, 
conducerea Uniunii 
județene a cooperati
velor de consum Vîl
cea a trimis redacției 
un răspuns succint, 
păstrind o nejustifica
tă discreție asupra 
persoanelor vinovate 
și a faptelor săvtrșite 
de ele. Ce-i drept, se 
menționează că sesi
zarea se confirmă și 
„acei lucrători care au 
încălcat prevederile 
legale (care lucrători, 
care prevederi ? —
n.n.) au fost sancțio
nați cu retragerea a 
trei gradații pe trei 
luni și, trecerea într-o 
altă muncă". Or, în
scrierea în contracte a 
unor date fictive, sus
tragerea unor acte 
etc., la care se referea

semnatarul scrisorii, 
sint fapte ce impuneau 
măsuri mai drastice. 
Cit privește luarea și 
a altor măsuri, care să 
ducă la prevenirea 
unor asemenea nere
guli și ilegalități, ana
lizarea în colectivul 
de muncă a faptelor 
sesizate — nici pome
neală 1 Iată de ce se 
impune o reanalizare 
a acestui caz în lumi
na prevederilor din 
Hotărirea C.C. al 
P.C.R. și din noua 
lege cu privire la ac
tivitatea de rezolvare 
a scrisorilor oamenilor 
muncii.

Referitor la schim
barea locului de mun
că al petiționarului, 
răspunsul precizează 
că măsura a fost dis
pusă de U.J.C.C., fiind 
cerută de interesele 
serviciului.

Plată ...după 
faptă

Răspunzind unei 
scrisori adresate re

dacției de un grup de 
oameni ai muncti de 
la subsecția de produ
se de carieră din co
muna Bumbești-Jiu, 
aparținînd de între
prinderea de producție 
industrială pentru con
strucții de cale ferată 
Deva, Comitetul co
munal de partid Bum
bești-Jiu, județul Gorj, 
ne-a adus la cunoștin
ță că cele sesizate co
respund realității. In 
răspuns se arată că 
Ion Negrea, responsa
bil cu siguranța circu
lației in stația Bum- 
bești-Jiu, pentru a a- 
viza încadrarea unor 
persoane, pretindea de 
la cei in cauză să-i 
presteze muncă în 
gospodăria personală 
și să-i plătească unele 
mese la restaurant. 
Acum i s-a „plătit" 
pentru aceste fapte : 
a fost pus în discuția 
colectivului de muncă 
și schimbat din func
ție. Semnatarii scriso
rii s-au declarat astfel 
mulțumiți de modul de 
soluționare și de mă
surile luate.

Gh. PÎRVAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dînd o vie apreciere mesajului dumneavoastră de urări pentru pontificatul 
meu pe care doresc să-1 pun in slujba tuturor oamenilor de bună voință, țin 
să exprim Excelenței Voastre profunda mea gratitudine.

Papa IOAN PAUL II

Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România 
efectuează o vizită oficială de prietenie 

în Republica Populară Bulgaria
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, ge
neral-colonel Ion Coman, însoțit de 
o delegație militară, efectuează, la 
invitația ministrului apărării populare

Cronica
Joi au continuat, la București, lu

crările mesei rotunde a tinerilor din 
țări balcanice cu tema : „Acțiunile 
cultural-artistice și turistice pe linie 
de tineret — factor important pentru 
dezvoltarea colaborării și înțelegerii 
între popoarele din Balcani".

★
în cadrul acțiunilor dedicate celei 

de-a 33-a aniversări a Zilei Națiu
nilor Unite, joi dimineața Abdel Sa-

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

Acțiuni sportive de masă în județe
LA VASLUI, SPARTACHIADA SINDICATELOR

Campionatele mondiale de gimnastica

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI

- VICECAMPIOANĂ A LUMII
Aseară, în sala „Rhenus" din 

Strasbourg s-au încheiat întrecerile 
concursului feminin pe echipe din 
cadrul campionatelor mondiale de 
gimnastică. Selecționata României a 
obținut un frumos succes prin cuce
rirea locului doi și a medaliilor de 
argint, performanță obținută de altfel 
și la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Echipa țării noastre a fost 
alcătuită din tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci, campioana eu
ropeană de junioare Emilia Eberlc, 
Teodora Ungureanu, Mariiena Neac- 
șu, Mariiena Vlădărău, Anca Grigo- 
raș și Gabi Gheorghiu.

Exercițiile liber alese desfășurate 
Joi seara au oferit un spectacol de 
înaltă ținută sportivă și artistică, in 
care gimnastele noastre s-au numărat 
printre protagoniste, cucerind aplau
zele celor peste 8 000 de spectatori 
pentru evoluțiile lor strălucite la di
feritele aparate. Astfel, Nadia Comă
neci, care după cum relata corespon
dentul agenției France Presse nu și-a 
pierdut nimic din măiestria sa teh
nică, a obținut la bîrnă nota 9,90 
după un exercițiu de mare dificulta
te, în care perfecțiunea gestului s-a 
Îmbinat cu o plastică impecabilă. La 
același aparat, cel mai dificil din 
cele patru la care concurează gim
nastele, Emilia Eberle a obținut, de

Campionatele naționale și ale „Daciadei“ la box
La Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală au continuat joi finalele 
campionatelor naționale șl ale „Da- 
ciadei" la box, capul de afiș al galei 
constituindu-1 întîlnirea dintre Ale
xandru Turei (Voința Cluj—Napoca) 
și Remus Cozma (Dinamo), principa
lii favoriți ai categoriei semimuscă. 
în formă excelentă, Alexandru Turei 
a cîștigat prin ko în urma unei pu
ternice directe de dreapta cu care 
și-a trimis adversarul la podea în 
rundul II.

La categoria ușoară, Carol Hajnal 
(Steaua) l-a învins prin abandon pe 
Marian Stamatescu (Metalul Bucu
rești), iar Simion Cuțov (Dinamo) a 
cîștigat, tot prin abandon, meciul cu 
Virgil Sîrbu (Metalul Bocșa). în limi
tele categoriei semigrea, bucu- 
reșteanul Viorel Vasile (Rapid) a ob
ținut o surprinzătoare victorie la 
puncte în fața lui Constantin Văran 
(C.S.M. Reșița).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© In optimile de finală ale tur

neului internațional feminin de te
nis de la Stuttgart, jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—3, 7—6 pe vest-germana Iris Rie
del.
• Sala sporturilor din Baia Mare a 

găzduit joi una dintre partidele derbi 
ale diviziei A la handbal masculin, 
în care s-au întîlnit formațiile H.C. 
Minaur Baia Mare și Dinamo Bucu
rești. Handbaliștii de la H.C. Minaur 
Baia Mare au obținut victoria cu 
scorul de 17—16 (9—8).
• Pe patinoarul „23 August" din 

Capitală, în cadrul campionatului di
viziei A la hochei pe gheață, s-a dis
putat aseară tradiționalul derbi din
tre echipele bucureștene Steaua și 
Dinamo, încheiat cu scorul de 6—1 
(3—1, 3—0, 0—0) în favoarea sporti
vilor de la Dinamo.
• Bjorn Borg, Iile Nâstase, Vitas 

Gerulaitls și Roscoe Tanner și-au 
confirmat participarea la turneul in

al Republicii Populare Bulgaria, ge
neral de armată Dobri Djurov, o vi
zită oficială de prietenie In această 
țară, in perioada 27 octombrie—1 no
iembrie a.c.

zilei
lam Dajani, directorul Centrului de 
informare al Organizației Națiunilor 
Unite la București, a avut o întâl
niră cu pionierii și șoimii patriei din 
sectorul 8 al Capitalei.

★
Academia Republicii Socialiste Ro

mânia și Academia de științe medi
cale au organizat joi, la Institutul de 
virusologie „Ștefan S. Nicolau", 
simpozionul „Probleme actuale în 
imunopatologie".

asemenea, una dintre cele mai mari 
note : 9,85.

Cele două lidere ale echipei noas
tre, Nadia Comăneci și Emilia 
Eberle, s-au comportat foarte bine 
și la sărituri, obținînd aceeași notă 
— 9,80, aducindu-și șl la acest aparat 
o contribuție substanțială în reali
zarea unei performanțe de valoare 
și menținerea echipei României pe 
locul doi in ierarhia mondială, cel 
mai bun rezultat al gimnasticii noas
tre feminine la campionatele lumii.

In clasamentul individual compus, 
Nadia Comăneci a trecut de pe lo
cul trei pe locul doi, fiind precedată 
acum de gimnasta sovietică Elena 
Muhina. Titlul mondial la individual 
compus se va decide sîmbătă seara, 
cînd va avea loc al doilea concurs 
cu exerciții libere.

Iată clasamentul final al campio
natului mondial feminin pe echipe : 
1. U.R.S.S. — 388,95 puncte ; 2.
România — 384,25 puncte ; 3. R.D. 
Germană — 382,25 puncte ; 4. Un
garia — 377,80 puncte ; 5. S.U.A. — 
377,50 puncte ; 6. Cehoslovacia — 
373,85 puncte ; 7. Japonia — 370,60 
puncte ; 8. Canada —- 369,90 puncte 
etc.

Din cauza orei înaintate la 
care s-a încheiat concursul, nu 
putem oferi alte amănunte. Vom 
reveni in ziarul nostru de mâine.

Alte rezultate : categ. semimuscă : 
Vasile Ciobanu (Ceahlăul Piatra 
Neamț) întrece la puncte pe Vasile 
Voieilă (Steaua) ; categ. muscă : 
Vasile Stancu (Rapid) dispune la 
puncte de Marian Vișan (Metalul 
Bocșa) ; Gheorghe Ileana (Steagul 
roșu Brașov) învinge la puncte pe 
Ion Gavrilă (Constructorul Buzău) ; 
categ. pană : Iuseim Memet (Farul 
Constanța) dispune la puncte de 
Traian Ruja (A.S.A. Cluj-Napoca) ; 
Gheorghe Oțelea (Dacia Pitești) în
trece la puncte pe Dumitru Enache 
(Cimentul Medgidia) ; categ. mijlocie 
mică : Nedelea Mocanu (Metalul 
București) învinge la puncte pe Ion 
Mocanu (Metalul Bocșa) ; categ. 
semigrea : Marian Culineac (URBIS 
București) învinge prin ko (I) pe 
Iile Captari (Steaua). Astăzi se des
fășoară cele două reuniuni semifi
nale, programate la orele 15 și, res
pectiv, 18,30.

ternațional de tenis organizat de 
W.C.T. între 11 și 17 decembrie la 
Montego Bay (în apropiere de King
ston — Jamaica). La turneu vor mai 
participa încă patru jucători, pe care 
forul organizator urmează să-i de
semneze ulterior.

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Europa, selec
ționata de fotbal a R. P. Chineze a 
susținut un meci amical cu formația 
A. S. Roma, care activează în prima 
divizie a campionatului italian. Fot
baliștii chinezi au terminat învingă
tori cu scorul de 2—0 (1—0).

• în primul tur al concursului in
ternațional de tenis de la Basel (El
veția), egipteanul Ismail el Shafei l-a 
învins cu 7—6, 6—2 pe cehoslovacul 
Jiri Hrebec. Alte rezultate : Gianni 
Ocleppo (Italia) — Ion Tiriac (Româ
nia) 6—4, 6—3 ; Vilas (Argentina) — 
Pasquier (Elveția) 6—1, 6—2 ; San
ders (Olanda) — Waltke (S.U.A.) 
6—4, 7—5.

SOSIREA IN CAP1TA1Ă A VICEPREȘEDINTELUI R. A. EGIPT
Joi după-amlază a sosit in Capitală 

Mohamed Husni Mubarak, vicepre
ședinte al Republicii Arabe Egipt, 
trimis special al președintelui Anwar 
El Sadat.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întâmpinat de tova
rășii Emil Bobu, vicepreședinte al

RECEPȚIE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A AUSTRIEI
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

triei, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al acestei țări la București, 
Philipp Hoyos, a oferit joi o recepție.

Au participat Virgil Trofin, vice- 
prim-ministru al guvernului, Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Suzana Gâdea, 
ministrul educației șl învățămîntului, 
Dumitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte

Plecarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Joi dimineața a părăsit Capitala 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste a Uniunii Birma
ne, general brigadier Myint Maung, 
care, la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, a făcut o 
vizită oficială în țara noastră.

Continuîndu-se organizarea Între
cerilor de masă, pe terenurile unor 
întreprinderi din Vaslui s-au desfășu
rat în zilele anterioare ample com
petiții la handbal, volei, fotbal, șah, 
tenis de masă, popice. Aceste între
ceri s-au bucurat de participarea nu
meroasă a tinerilor din Vaslui, cit și 
de la Birlad și Huși. In probele pe 
echipe s-au remarcat tinerii de la li
ceul de matematică-fizică „Mihail 
Kogălniceanu", liceele industriale 
nr. 1 (mecanică), 2 (textil-confecții), 
3 (construcții), 4 (chimie), de la școa
la ajutătoare și de la școlile generale 
nr. 3, 5, 2.

întreceri disputate am consemnat și 
în cadrul etapei județene a Sparta-

LISTA
libretelor de economii pentru turism 

ieșite câștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul III/1978

Nr. 
ort.

Nr. libretului 
de economii Cîștigurile obținute, in ordinea valorii lor

1. 460-1-2083

EXCURSII ORGANIZATE

R. P. Chineză 13 300
2. 401-135-114 13 300
3. 402-1-916 13 300
4. 463-1-692 13 300
5. 441-201-38 13 300
6. 424-1-457 •• 13 300

7. 461-208-1139
Turul capitalelor 
țărilor socialiste

(cu avionul) 8 750
8. 459-1-3415 8 750
9. 459-1-2019 8 750

10. 410-1-404 8 750
11. 452-202-140 - 8 750

12. 405-1-165
U.R.S.S. (cu petrecerea 

revelionului la Leningrad) 6 000
13. 466-1-1062 6 000
14. 460-207-579' 6 000
15. 466-1-408 6 000
16. 461-205-1225 6 000
17. 460-1-783 •• 6 000

18. 441-9-12
R.D. Germană 
(cu petrecerea 

revelionului la Berlin) 6 000
19.
20.

462-210-439
454-268-4

6 000
6 000

21. 465-1-344 6 000
22. 461-208-783 6 000
23. 419-203-208 «• 6 000

24. 435-196-16 
438-103-1045

Croazieră 
pe Marea Neagră 6 000

405-1-130 •• 6 000
27 438-103-850 6 000
28 460-202-532 •• 6 000
29. 410-119-53 ♦» 6 000

•• QpOO

30. 403-201-59
EXCURSII INDIVIDUALE

Excursie individuală 6 000
31.
32.

424-156-10
454-203-46 •• 6 000

6 000
33.
34.

413-802-3
462-203-10 •• 6 000

6 000
35. 436-1-1026 6 000
36. 447-225-14 6 000
37. 426-1-166 6 000
38. 461-208-147 6 000
39. 462-1-265 6 000
40. 463-1-704 6 000
41. 459-1-2753 6 000
42. 438-103-1066 6 000
43. 460-201-298 6 000
44. 431-103-1566 •• 6 000

TOTAL 44 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI 321 550

Ctștigătorit excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul ex
cursiilor individuale cîștigate doresc 
excursii organizate, au obligația să 
se prezinte în cel mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul R. A. 
Egipt la București, Hassan Abdel Aal 
Nay el, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

rior șl Cooperării Economice Interna
ționale, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor, externe, 
general-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, personalități ale vieții cultural- 
științiflce, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de funcționari din 
M.A.E.

A fost prezent dr. Maung Maung 
Aung, ambasadorul Birmaniei la 
București.

(Agerpres)

chiadei sindicatelor. Primele locuri 
au fost ocupate de următorii repre
zentanți ai asociațiilor spbrtive : vo
lei — Filatura Huși (f) și Construc- 
torul-Vaslul (m) ; handbal : IEPAM 
Birlad (f) și Filatura Huși (m) ; fot
bal — Textila-Vaslui ; popice : Feli
cia Chiorpec (Confecția-Bîrlad) și 
Vasile Postolache (I.P.L. Mobila-Vas- 
lui) ; tenis de masă — Mihai Andrei 
(Sănătatea Vaslui) ; șah —juniori : 
Daniel Humă, clasa a Il-a, Școala 
generală nr. 3 Vaslui ; seniori — 
C-tin Bogeanu (Constructorul-Vaslui).

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scintell"

bera adeverința necesară Îndeplinirii 
formalităților în legătură cti efec
tuarea excursiei. în cazul nepre- 
zentării în termen sau al neefec- 
tuării excursiei, atît pentru excursiile 
organizate, cit și pentru cele indi
viduale, cîștigurile se plătesc în nu
merar.

Adunare consacrată 
aniversării Uniunii 

Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S.
Joi după-amiază, la Casa prieteniei 

româno-sovietice din Capitală a avut 
loc o adunare, organizată de Asocia
ția română pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S. și Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, consacrată aniversării a 60 
de ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din U.R.S.S.

Cu acest prilej a luat cuvîntul Vir
gil Hampu, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al U.T.C., 
care a relevat semnificația eveni
mentului pentru tineretul sovietic. 
Vorbitorul a evidențiat dezvoltarea, 
în spiritul convorbirilor și înțele
gerilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Sovietice, 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre organizațiile de tineret și 
tînăra generație din cele două țări și 
a exprimat hotărîrea Uniunii Tine
retului Comunist de a acționa, în 
continuare, pentru extinderea lor pe 
multiple planuri.

în cadrul adunării a luat cuvîntul, 
de asemenea, Boris Minakov, însăr
cinat cu afaceri a.i. ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București, care s-a referit 
la importanța acestui eveniment și 
la rolul tineretului sovietic in viața 
social-politică a Uniunii Sovietice.

Au luat parte Petru Despot, mem
bru al Biroului Consiliului General 
al A.R.L.U.S., Nicolae Croitoru, se
cretar al C.C. al U.T.C., tineri mun
citori, elevi și studenți din întreprin
deri și instituții bucureștene.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

în continuare, Ansamblul artistic 
al U.T.C. a prezentat un bogat pro
gram.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 octombrie. In țară : Vreme in 
general rece; Îndeosebi în nordul țării. 
Cerul va ti variabil, cu innorări mal 
accentuate în est la începutul interva
lului. unde vor cădea ploi locale. In 
Moldova șl Transilvania, Izolat, preci
pitațiile vor fl și sub formă de lapo- 
vlță. La munte va ninge. Vîntul va 
sufla slab pinâ la moderat, cu inten
sificări în zona de munte, predo-mi- 
nîncl din sectorul nordic. Minimele vor 
fi cuprinse între minus S și plus 5 gra
de, izolat mal coborîte în estul Tran
silvaniei, iar maximele între 4 și 14 
grade, mal ridicate în a doua parte a 
intervalului. Local se va produce bru
mă șl îngheț la sol. In București : 
Vreme rece, Îndeosebi noaptea șl di
mineața. Cerul va fi schimbător, favo
rabil ploii la începutul Intervalului. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
tura ușor variabilă. Dimineața, brumă.

LISTA
libretelor de economii cu ciștâgurt 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul III/1978

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 908-212-33 15 000
2. 925-215-96 5 000
3. 902-206-251 5 000
4. 910-202-46 5 000
5. 916-112-52 5 000
6. 910-721-128 5 000
7. 923-524-35 5 000

7 cîștiguri în valoare
totală de lei 45 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării mate
rialelor de construcție.

LISTA
libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul III/1978

Nr. 
crt.

Numărul 
libret tilid 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 859-1-4880 40 000

2. 836-1-1218 15 000
3. 838-1-108 15 000
4. 831-103-1036 15 000
5. 856-1-227 15 000

5 cîștiguri în valoare
totală de lei 100 000

Plata cîștigurllor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C. 
Titularii libretelor ieșite ciștigătoare 
pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde îșl au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice

dintre România și R. P. D. Coreeană

PRIETENIE TRAINICĂ, FRĂȚEASCA 
cu ample perspective de dezvoltare

Popoarele român și coreean sărbă
toresc în aceste zile o dată memo
rabilă din istoria legăturilor lor de 
prietenie și colaborare frățească : 
împlinirea a 30 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană. Acest 
moment survenea doar la cîteva luni 
după proclamarea Republicii Popu
lare Democrate Coreene, eveniment 
de o deosebită însemnătate în istoria 
milenară a acestui popor, încunu
nare a luptei tenace a celor mai buni 
fii ai săi pentru libertate, pentru in
dependența și suveranitatea pa
triei lor.

Acum, la 30 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice dintre cele două 
țări, se poate constata, cu deosebită 
satisfacție, că între România și R.P.D. 
Coreeană s-au dezvoltat și se dez
voltă neîntrerupt strînse relații fră
țești, o amplă conlucrare bilaterală 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, ca și în sfera 
vieții internaționale. „Mări și oceane 
ne despart, dar întotdeauna inimile 
noastre împreună bat“. Aceste versuri 
ale „Cîntecului prieteniei româno- 
coreene" — compus special cu ocazia 
vizitei efectuate în acest an de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu în 
R.P.D. Coreeană — ilustrează cu mul
tă plasticitate profunzimea legăturilor 
de prietenie și solidaritate româno- 
coreene, Ia temelia cărora se află co
munitatea de orinduire și ideologie, 
telurile comune ale socialismului și 
păcii.

O înriurire hotărîtoare in extin
derea continuă a colaborării strînse 
româno-coreene au exercitat și exer
cită legăturile de solidaritate revolu
ționară și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea. întâlni
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, la Phenian, 
în 1971, și la București, in 1975, s-au 
înscris ca momente memorabile, 
de excepțională însemnătate în 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre țările și partidele noastre, 
Tratatul de prietenie și colabora
re, care poartă semnăturile celor 
doi conducători de partid și de 
stat, reprezentând un cadru din cele 
mai fertile pentru dezvoltarea conti
nuă a acestor relații. Recenta vizită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
R.P.D. Coreeană — care s-a bucurat 
de o grandioasă și sărbătorească pri
mire din partea poporului coreean — 
convorbirile avute cu tovarășul Kim 
Ir Sen au deschis noi și minunate 
perspective pentru evoluția viitoare 
a raporturilor româno-coreene, pen
tru continua lor lărgire și intensifi
care. „Declarația comună semnală 
împreună, acordurile și înțelegerile 
încheiate în aceste zile — arăta, cu 
prilejul vizitei la Phenian, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vor da un nou 
impuls și vor intensifica și mai mult 
colaborarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală, cit și schimburile 
de experiență în construcția socialis
mului, ceea ce, fără îndoială, va con
tribui la accelerarea dezvoltării pa
triilor noastre". Referindu-se la sem
nificația Declarației comune, tovară
șul Kim Ir Sen releva, la rîndul său, 
că aceasta „reflectă dorința unanimă 
de a aprofunda și dezvolta tradiția 
de prietenie, solidaritate și colabora
re frățească dintre cele două partide 
și țările noastre".

în spiritul importantelor documen
te semnate cu prilejul dialogului la 
cel mai înalt nivel, o dezvoltare con
tinuă cunosc relațiile economice din
tre cele două țări, cooperarea în do
menii cum ar fi construcțiile de ma-

De la A
Printre numeroasele forme de a- 

sigurări facultative puse la dispo
ziția cetățenilor de către ADAS 
este și „asigurarea mixtă de via
ță". Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau pentru familia sa 
în cazul unor evenimente neprevă
zute asigurate și, totodată, dă po
sibilitatea economisirii în mod pla
nificat a unei sume de bani care 
se primește la expirarea poliței. A-. 
sigurarea mixtă de viață se prac
tică și în alte trei variante, reali
zate prin extinderea protecției asu
pra unui număr mai mare de per
soane, prin majorarea cuantumului 
sumei asigurate in cazul surveni
rii unor anumite evenimente asigu
rate, ori prin prelungirea în timp 
a prestațiilor ADAS. Astfel, în 
„asigurarea familială mixtă de via
ță" se pot cuprinde toți membrii 
familiei în vîrstă de la 5 ani la 65 
de ani, oricare dintre aceștia pu
țind încasa suma asigurată. Prin 
„asigurarea mixtă de viață și su
plimentară de accidente", în cazul 
urmărilor accidentelor cuprinse in 
asigurare, suma înscrisă în poliță 
se plătește majorată de 6 ori. „A- 
sigurarea mixtă de viață cu pensie 
pentru urmași" garantează primirea
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Sini, materialele de construcții, agri
cultură și alte sectoare de interes co
mun. S-au intensificat, de asemenea, 
schimburile comerciale, protocolul 
bilateral dintre cele două țări pe anul 
1979 prevăzînd creșteri însemnate în 
acest sens.

Cu rezultate bune se soldează, tot
odată, colaborarea tehnico-științifică, 
în cadrul căreia îșl află soluționarea 
o gamă diversă de probleme de larg 
interes pentru stimularea progresului 
în ambele țări. Concomitent, se adîn- 
cește colaborarea în domeniile artei 
și culturii, al mijloacelor de infor
mare in masă, ceea ce permite o 
tot mai bună cunoaștere a valorilor 
materiale și spirituale reciproce, o 
tot mai strinsă apropiere intre cele 
două popoare.

O contribuție de seamă la întărirea 
colaborării multilaterale au întâlnirile 
dintre factorii de răspundere din di
ferite sectoare de activitate, pe linie 
de partid și de stat, contactele dintre 
organizațiile de masă și obștești, 
schimburile rodnice de experiență în 
diferite domenii ale construcției so
cialismului.

Cu sentimente de caldă simpatie și 
solidaritate militantă a urmărit și ur
mărește poporul nostru activitatea 
neobosită a poporului coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, pen
tru edificarea orînduirli socialiste, 
lupta sa dîrză pentru apărarea inde
pendenței și suveranității patriei, 
bucurîndu-se din toată inima de ma
rile succese obținute de acesta, 
înlăturînd cu rapiditate urmările 
războiului imperialist din 1950—1953 
și aplicind cu strălucire în viață linia 
politică a partidului cu privire la 
construirea unei economii naționale 
independente, bazată pe o industrie 
puternică, pe o agricultură modernă, 
o cultură și o știință înfloritoare, cu 
o apărare de nădejde, R.P.D. Coreea
nă a devenit astăzi un puternic stat 
socialist, în plin proces de dezvol
tare pe toate planurile vieții mate
riale și spiritpale. în prezent, întregul 
popor coreean este angajat cu toate 
forțele pentru transpunerea în viață 
a importantelor sarcini trasate de 
Congresul al V-lea al Partidului 
Muncii din Coreea.

în condițiile în care in nordul țării 
se desfășoară într-un ritm susținut 
munca pașnică, activitatea construc
tivă, cu atît mai puternic se mani
festă aspirația, pe deplin îndreptă- , 
țită, a poporului coreean de a-și 
restabili unitatea națională, de a trăi 
într-o singură țară, de a păși unit pe 
calea unei vieți libere, prospere. 
Aceste năzuințe legitime ale po
porului coreean de reunificare pașni
că, democratică a patriei s-au bucu
rat și se bucură de solidaritatea de
plină a partidului, poporului și sta
tului nostru. Tara noastră sprijină in 
modul cel mai consecvent inițiativele 
constructive ale tovarășului Kim Ir . 
sen privind înfăptuirea operei de : 
unificare de către coreeni înșiși, res
pectarea dreptului sacru al poporului 
coreean de a hotărî singur, fără nici 
un amestec din afară, asupra desti
nelor sale.

Cu convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări vor urma și în viitor un curs 
continuu ascendent, în interesul ce
lor două popoare, al cauzei păcii și 
socialismului în lume, poporul român 
folosește acest prilej pentru a trans
mite poporului coreean caldele sale 
felicitări, urările izvorîte din Inimă 
de noi și mari succese în tynplinirea 
năzuințelor sale îndreptate spre în
florirea patriei socialiste, spre reuni- 
ficarea pașnică, democratică a țării.

D A S
eșalonată a unor sume de bani de 
către urmașii asiguratului. Asigură
rile menționate prezintă o serie de 
avantaje, dintre care enumerăm : 
sint accesibile tuturor persoanelor 
în vîrstă de la 16 ani pînă la 65 de 
ani ; se pot contracta pe termene 
de la 5 la 15 ani ; primele de asi
gurare sint convenabile, diferenția
te în funcție de vîrstă persoanei ce 
se asigură, de durata asigurării și 
de suma asigurată și pot fi achi
tate și in rate ; la expirarea asi
gurărilor la care primele au fost 
plătite pentru întreaga durată pre
văzută în poliță, sumele asigurate 
se majorează cu 10 la sută ; .asi
gurările participă la tragerile de a- 
mortizare lunare șl speciale ; sume
le cuvenite pentru cazurile de in
validitate permanentă parțială se 
plătesc majorate cu 25 la sută. Pen
tru a beneficia neîntrerupt de toa
te foloasele ce le oferă asigură
rile, este necesar ca ratele de pri
mă să fie achitate la termenele sta
bilite. Relații suplimentare și con
tractarea de asigurări — la respon
sabilii cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenții și inspectorii de 
asigurare sau, direct, la unitățile 
ADAS.

a 614 lei ; cat. 6 : 228,75 a 394 lei ; 
cat. X : 1 312,25 a 100 lei.
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• TELEVIZOR „ATOT
ȘTIUTOR". Anul viitor va
începe în Anglia „repetiția ge
nerală" a unui sistem de infor
mare lansat de serviciul brita
nic P.T.T. care permite primi
rea, pe ecranul unui televizor
legat direct de rețeaua telefo
nică, a unor informații din cele 
mai variate domenii : cursul la
bursă, rezultatele sportive, mer
sul avioanelor, calcule fiscale 
etc. Participantii la testarea sis
temului, care va intra în func
țiune la sfîrșitul trimestrului I 
al anului viitor, sint în număr 
de 1 000 (diverse firme de co
merț. universități, servicii pu
blice). Pentru a putea beneficia 
de acest gen de informare, este 
nevoie de. televizoare speciale, 
adaptabile la circuitul telefonic.

• MINI-VEHICUL 
SUBACVATIC. Este vorba 
de realizarea unui colectiv de 
tineri ingineri de la un institut 
de cercetări din Moscova. Apa
ratul, la bordul căruia se pot 
îmbarca doi specialiști, poate 
opera pînă la adincimi de 20 
metri. Conceput mai ales pen
tru cercetarea florei și faunei 
subacvatice din regiunile de 
coastă, el poate fi folosit și 
pentru asistentă tehnică la 
instalațiile de foraj marin.

• „ASISTENT ELEC
TRONIC" AL TRADU
CĂTORULUI. Tentativele 
ce se fac pentru ca electronica 
să fie utilă și in dificila muneă

de traducere dintr-o limbă in 
alta și-au găsit o recentă con
cretizare in S.U.A. Este vorba 
de un ordinator, realizat de o 
societate californiană, conceput 
ca un fel de asistent-consul- 
tant al traducătorului. Putând 
apela la el ori de cite ori are 
nevoie, translatorul „cere" or
dinatorului, prin intermediul 
unei claviaturi, să îi furnizeze 
toate echivalentele unor cuvinte 
sau ale unei expresii anume. 
Apoi, traducătorul alege for
mula pe care o socotește cea 
mai potrivită, în acord cu con
textul respectiv. Avantajul e- 
sențial este asigurarea unui 
spor de rapiditate în translație. 
Prima versiune a aparatului a 
fost destinată traducerilor din 
spaniolă in engleză, urmind să 
fie încercată și pentru limbile 
rusă, japoneză, arabă.

• TEMERITATE SPOR
TIVĂ. Sportiva engleză Stella 
Taylor, în vîrstă de 46 de ani, 
care a trecut de două ori înot 
Canalul Mînecii, a încercat să 
stabilească un record mondial 
străbătând înot distanța de 225 
km. care desparte insulele Ba
hamas de peninsula Florida. In 
august a.c. ea a făcut prima 
tentativă, dar a fost nevoită să 
renunțe fiind învinsă de forța 
curentului Golfstrom. Recent, 
Stella Taylor a făcut o a doua 
încercare, transformînd de astă 
dată curentul Golfstrom din 
dușman în prieten. Ea a înotat 
de-a lungul curentului, ceea ce 
i-a dat un plus de viteză, dar

a avut de făcut fată altor im
pedimente, printre care rechinii 
și meduzele. La un moment dat, 
un rechin s-a apropiat la o 
mică distantă de înotătoare, dar 
persoanele care urmăreau din
tr-o barcă cu motor tentativa 
curajoasei sportive l-au împuș
cat. După 51 de ore de înot, 
Stella, hărțuită de viețuitoarele 
marine, s-a văzut din nou ne
voită să abandoneze, fiind com
plet epuizată. Ea a declarat că, 
după un timp, va face o nouă 
încercare.

• VICTORIA FURATĂ 
LUI NAPOLEON. Lui Na
poleon Bonaparte i-a fost fu
rată o victorie... din mînă. Nu

este vorba de cea de la Auster
litz, nici de cea de la lena, ci 
de Victoria înaripată, pe care 
statuia lui Napoleon o ținea în 
mînă, la Muzeul Brera din Mi
lano. Opera sculptorului Canova, 
datînd din 1809, îl reprezintă pe 
împărat cu o hlamidă pe umeri, 
ținînd Victoria înaripată în 
mîna dreaptă, iar sceptrul in 
stânga. Furtul a fost posibil 
după ce statuia a fost înconju
rată de un eșafodaj în vederea 
restaurării.

• POLUARE ALPINĂ.
La sfîrșitul sezonului estival 
din acest an, Organizația alpină 
vest-germană a făcut un bilanț 
destul de trist : drumeții, tu
riștii, alpiniștii — pe scurt, toți 
cei ce se bucură de frumusețea, 
aerul curat și natura neîntinată 
a zonelor montane — au lăsat în 
urma lor circa 1 000 tone de gu

noaie. Dpar din preajma unei 
singure cabane, aflată sub vîrful 
Wetterstein, au fost colectate 
50 000 cutii de conserve. Dînd 
publicității aceste date, organi
zația a lansat totodată un apel 
la protejarea naturii, la un mai 
mare respect față de ea.

• MOTOCICLETELE 
ÎN PEISAJUL ARCTIC. 
Autoritățile groenlandeze s-au 
pronunțat categoric împotriva 
circulației cu motocicletele de 
mare litraj. înmulțirea îngrijo
rătoare a accidentelor datorate 
acestor vehicule a determinat 
forurile competente să inter
zică pe viitor importul de mo
tociclete, excepție făcînd moto
retele. Hotărîrea este argumen
tată prin densitatea crescîndă a 
traficului pe drumurile Groen
landei, dar mai ales prin incom

patibilitatea dintre aceste vehi
cule greoaie și condițiile și mo
dul de viată arctic,

• CINE ESTE DE 
VINĂ? Cercetând cauzele de
ceselor survenite „în puterea 
vîrstei". oameni de știință bri
tanici au ajuns la concluzia că 
40 la sută dintre persoanele în 
cauză sint ele însele vinovate 
de moartea lor prematură. Prin
tre cauze, autorii studiului men
ționează în primul rînd exce
dentul ponderal, abuzul de al
cool, fumatul, cît și neglijarea 
sănătății și nerespectarea re
comandărilor medicilor. De 
altfel, conclude publicația „Bri
tish Medical Journal" care re
produce studiul, cauzele decese
lor nejustificate de vîrstă nu 
constituie de mult un mister, 
ele sînt doar ignorate.
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Pentru măsuri concrete de dezarmare 
si in primul rlnd de dezarmare nucleară

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres) — De la trimisul special : Dezba
terile din Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adu
nării Generale, care, în prezent, se ocupă de problematica dezarmării, 
oglindesc îngrijorarea statelor membre ale O.N.U. față de pericolul creat 
prin continuarea cursei înarmărilor și, totodată, hotărlrea lor de a de
pune noi eforturi pentru a se trece la măsuri concrete de dezarmare și, 
în primul rînd, de dezarmare nucleară.

Reprezentantul Australiei. H. D. 
Anderson, a evidențiat faptul că în 
procesul dezbaterii și negocierii din 
domeniul dezarmării, atenția primor
dială trebuie acordată problemei 
dezarmării nucleare. El a cerut ță
rilor nucleare să prezinte, în cel mal 
scurt timp posibil, Comitetului de 
dezarmare un proiect privind înce
tarea totală a experiențelor nucleare.

Reprezentantul Braziliei, Carlos 
Bueno, a apreciat ca pozitiv faptul 
că s-a creat un mecanism mai re
prezentativ de deliberare și negocieri 
în domeniul dezarmării, adăugind că 
Brazilia insistă pentru democratiza
rea Și lărgirea procedurilor, astfel In
cit să se asigure o mai amplă parti
cipare a statelor la procesul 
dezarmării.

întrucît problema cursei înarmări
lor cu efectele sale negative preocu
pă toate țările, este normal ca toata

să participe activ la dezbaterea și so
luționarea ei — a spus reprezentan
tul Danemarcei, Niels Boel.

Se impune ca negocierile privind 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor in Europa centrală să a- 
jungă la rezultate concrete — a spus 
reprezentantul permanent al Bulga
riei la O.N.U., Alexandăr Iankov.

Reprezentantul R.P. Chineze, Lai 
Ya-li, a declarat că numai interzi
cerea și distrugerea completă a ar
melor nucleare pot elibera popoarele 
lumii de pericolul unui război nu
clear. Pînă la realizarea acestui țel, 
a continuat vorbitorul, toate țările 
nucleare trebuie să-și ia angajamen
tul că niciodată și în nici o împre
jurare nu vor amenința sau folosi 
armele nucleare împotriva țărilor ne
nucleare sau a zonelor lipsite de ar
mele nucleare.

Problema palestiniana îri dezbaterea Comitetului politic special 
al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
•— în Comitetul politic special al 
Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile asupra punctelor 
referitoare la problema palestiniană, 
aflată de mal mulți ani în atenția 
Națiunilor Unite. Raportul întocmit 
de O.N.U. în această problemă, pre

cum și luările de cuvînt ale delega
țiilor au evidențiat necesitatea unei 
soluționări urgente și juste a pro
blemei palestiniene, pe baza recu
noașterii drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului la autodeterminare și la crearea 
unui stat național propriu.

Evoluții, contacte diplomatice 
în problemele Orientului Mijlociu 
• Turneul vicepreședintelui R.A. Egipt

BELGRAD 26 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, l-a primit joi pe vicepreședin
tele R.A. Egipt, Mohamed Husni Mu
barak, care i-a transmis un mesaj 
din partea președintelui Egiptului, 
Anwar El Sadat.

In timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, oaspetele egip
tean l-a informat pe președintele Tito 
asupra stadiului actual al negocie
rilor de pace egipteano-israeliene de 
la Washington și a punctului de ve
dere al Egiptului în legătură cu si
tuația din Orientul Mijlociu, după 
acordurile de la Camp David — in
formează agenția M.E.N. Președinte
le Tito a subliniat sprijinul deplin

al Iugoslaviei față de eforturile per
severente îndreptate, în mod realist, 
spre o reglementare de ansamblu a 
crizei, care poate fi realizată și trep
tat, și care implică eliminarea pe
ricolului unor noi conflicte in a- 
ceastă zonă, relatează agenția Taniug. 
A fost exprimată, de asemenea, sa
tisfacția față de dezvoltarea coope
rării prietenești lugoslave-egiptene.

VIENA. — Vicepreședintele Egiptu
lui, Husni Mubarak, aflat într-o scur
tă vizită la Viena, în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în mai multe 
capitale europene, a avut convorbiri 
cu cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kredsky.

• „Carta de acțiune comună" irakîano-siriană

Manifestări peste hotare 

consacrate aniversării 
creării statului național 

unitar roman
în cadrul manifestărilor organizate 

în străinătate cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a creării statului na
țional unitar român, Institutul aus
triac de studii sud-est europene din 
Viena a organizat o conferință cu 
tema „Cultura națională și statul 
național român". Manifestarea, la 
care au luat parte cadre universitare, 
cercetători și studenți de la institu
tele de istorie ale universității vie- 
neze, a fost urmată de discuții, în 
cadrul cărora s-au relevat originali
tatea procesului de formare a con
științei naționale la români, conti
nuitatea lor neîntreruptă în spațiul 
carpato-dunărean — elemente isto
rice care au condus la înfăptuirea 
statului național unitar, a României 
moderne.

La Cairo șl Alexandria, în R.A. 
Egipt, a fost prezentată o serie de 
expuneri privind literatura română 
contemporană și modul de reflectare 
în operele literare a idealurilor de 
independență și unitate națională ale 
poporului român. Aceste acțiuni s-au 
desfășurat sub auspiciile înaltului 
consiliu pentru arte, literatură și 
științe sociale, ale Asociației scriito
rilor egipteni și Universității Ain 
Shams (Cairo). Ele s-au bucurat de 
participarea unor scriitori egipteni de 
renume, critici literari, ziariști, cadre 
didactice universitare, oameni de 
artă și cultură, studenți și membri ai 
cenaclurilor literare din cele două 
mari orașe ale Egiptului

Federația societăților de film pe 
întreaga Indie a organizat „Săptămî- 
na filmului românesc" în orașele 
Delhi, Chandigarh și Jodpur. Filmele 
artistice românești „Osînda", „Cursa", 
„Tănase Scatiu", precum și filmele 
documentare prezentate s-au bucurat 
de un deosebit succes.

Asociația de prietenie India-Româ- 
nia a organizat la clubul UNESCO 
din orașul Aurangabad o expoziție 
fotodocumentară românească care 
ilustrează aspecte din lupta poporu
lui român pentru libertate, indepen
dență și unitate națională.

La Universitatea Națională Mayor 
de San Marcos din capitala Perului 
— Lima — a fost inaugurat un ciclu 
de conferințe privind politica externă 
a partidului și statului român. Au 
participat cadre didactice universita
re, prof. Julio Castro Franco, pre
ședintele Asociației de prietenie și 
relații culturale peruano-române, oa
meni de cultură și studenți.

Delegația P.C.R. primită de primul ministru 
al Norvegiei

OSLO 26 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român condusă 
de tovarășul Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar .ăl 
Comitetului județean Iași al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Muncito
resc Norvegian, efectuează o vizită 
în această țară, a fost primită joi de 
Odvar Nordli, primul ministru al 
Norvegiei.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis primului 
ministru norvegian un mesaj de salut 
și urări de succese.

Mulțumind,, premierul norvegian a 
adresat președintelui Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un călduros salut și urări 
sincere de succes în activitatea con
sacrată propășirii României socialis
te.

în cursul convorbirii ce a avut loc 
a fost exprimată dorința ambelor 
părți de a contribui la dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor economice, a 
conlucrării și colaborării pe diferite 
planuri dintre România și Noryegia.

Delegația P.C.R. a avut, de aseme
nea, o întîlnire cu Knut Frydenlund, 
ministrul afacerilor externe al Nor
vegiei, precum și cu Thor Halvordsen, 
președintele Federației Sindicatelor 
din .Norvegia. La întîiniri a fost pre
zent Ion Neamțu, însărcinat cu afa
ceri a.i. al Ambasadei României la 
Oslo.

NICOSIA

Schimb de mesaje prietenești
NICOSIA 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, a primit joi pe Vasile 
Giiga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, care face o vizită în 
această țară la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe cipriot.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 

-Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Republicii Cipru un 
mesaj de caldă prietenie, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru, poporul cipriot 
prieten.

Mulțumind, președintele Republicii 
Cipru, Spyros Kyprianou, a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae

PORTUGALIA
Consultări în vederea
LISABONA 26 (Agerpres). — 

„Dacă personalități din rîndul parti
delor refuză să coopereze cu mine, 
neprimind posturi în guvern, va tre
bui să revin asupra acceptării func
ției de prim-ministru" — a declarat 
premierul desemnat al Portugaliei, 
Carlos Alberto Mota Pinto, oare și-a 
început joi consultările în vederea 
formării noului cabinet.

Agențiile de presă informează că 
primele reacții ale principalelor 
partide politice au și fost făcute pu
blice. Astfel, Mario Soares, secretar 
general al Partidului Socialist Por
tughez, partid care deține cele mai 
multe mandate în parlament, a elo
giat, în cadrul unei conferințe de 
presă, alegerea făcută de președintele 
Eanes și a promis sprijinul său pre
mierului desemnat. Liderul socialist 
a spus că P.S.P. nu va participa la 
noul guvern, dar va permite mem-

Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste si muncitorești din unele țări socialiste « • »

BAGDAD 26 (Agerpres). — La în
cheierea convorbirilor purtate la 
Bagdad, între președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad, și președintele Ira
kului, Ahmed Hassan Al-Bakr, a 
fost semnată o „Cartă de acțiune co
mună" — informează agenția irakia
nă de știri I.N.A. Documentul pre
vede, între altele, crearea unui „înalt 
comitet politic comun" siriano-ira- 
kian, în componența căruia vor intra

membri al comandamentelor celor 
două țări șl care va fi prezidat de 
cei doi șefi de stat. Comitetul va a- 
vea misiunea de a „superviza rela
țiile bilaterale îrt domeniile politic, 
militar, economic, cultural șl al in
formațiilor". Se subliniază, de ase
menea, că Siria și Irakul sînt hotărî- 

. te „să realizeze o transformare sub
stanțială în natura relațiilor care le 
leagă".

• în preajma semnării Tratatului egipteano 
israelian

TEL AVIV. Premierul israelian 
M. Begin a propus ca președintele 
Sadat să se deplaseze la Ierusalim 
pentru a semna Tratatul egipteano- 
israelian în versiunea sa în limba 
ebraică, în timp ce el ar urma să 
meargă la Cairo pentru a semna tex
tul în limba arabă. Documentul în 
limba engleză ar urma să fie semnat 
în comun cu președintele Carter — 
se arată într-o declarație a primu-

lui ministru israelian, publicată de 
ziarul „Maariv".

Pe de altă parte, Begin a arătat că 
„semnarea nu va avea loc la data 
dorită de președintele Sadat" (19 no
iembrie), deoarece „președintele Sadat 
a prezentat amendamente a căror 
examinare va necesita mai multe 
zile. Deci, nu va fi semnat nici mîine, 
nici săptămîna viitoare"...

ITALIA Dezbateri parlamentare în legătură 

cu „cazul Moro“ și intensificarea terorismului
ROMA 26 (Agerpres). — La 

au loc dezbateri parlamentare 
gătură cu împrejurările in care a 
fost răpit și asasinat liderul Parti
dului Democrat Creștin, Aldo Moro, 
și intensificarea acțiunilor teroriste. 
Președintele grupului Partidului Co
munist Italian în Camera Deputați- 
lor, Alessandro Natta, a relevat in 
acest context pericolul 
de acțiunile elementelor 
care, prin terorism, 
destabilizeze instituțiile 
ale statului italian. Asasinarea lide
rului P.D.C., a spus vorbitorul, a 
reprezentat punctul culminant al u- 
nul periculos plan politic orientat 
spre subminarea procesului demo
cratizării șl divizarea forțelor demo
cratice. Aldo Moro a fost ucis pen-

Roma 
în le-

reprezentat 
extremiste, 

încearcă să 
democratice

Dosarul contradicțiilor monetare interoccidentaîe

Semnele de întrebare persistă
Vor reuși „cei nouă" din Piața comu

nă să creeze — așa cum și-au pro
pus în primăvară, la Copenhaga — 
o „zonă de stabilitate monetară", 
adică un fel de insulă liniștită pe o 
mare bîntuită de furtuni ? Deși insu
ficient de concludente pentru a da 
un răspuns la această întrebare, eve
nimentele petrecute in ultima vreme 
de o parte și de alta a Atlanticului 
au adus o serie de elemente noi, me
nite să înlăture cel puțin cîteva din 
necunoscutele amintitului proiect.

Despre ce este vorba ?
Țările membre ale actualului sis

tem valutar vest-european (R.F. Ger
mania, Belgia, Olanda, Luxemburg, 
Danemarca și Norvegia) au decis 
să-și reajusteze cursurile de schimb, 
ceea ce a dus la revalorizarea — în 
medie cu 3 la sută — a mărcii vest- 
germane în raport cu celelalte devi
ze din așa-numitul „șarpe monetar". 
O măsură nedorită, dar care deveni
se necesară.

DE CE S-A „SCUMPIT" MARCA ? 
R.F.G. a încercat, pe cit posibil, să 
evite modificarea parităților moneta
re in cadrul „șarpelui" pînă la sfîr- 
șitul anului, cînd se speră să se 
ajungă la un acord asupra proiectu
lui franco—vest-german de creare a 
unui nou sistem valutar, care să in
cludă toate țările din Piața comună. 
Motivul ? O astfel de operațiune este 
de natură să alimenteze speculațiile 
monetare în perioada de pregătire a 
noului sistem. Căci, oricît zel ar de
pune autorii proiectului, este greu, 
dacă nu imposibil, să convingi cercu
rile financiare și de afaceriz că „o 
zonă de stabilitate" ar putea fi crea
tă in condițiile unor repetate deva
lorizări și revalorizări monetare.

Nici de această dată inevitabi
lul n-a putut fi însă... evitat. Dato
rită devalorizării persistente a dolaru
lui pe piețele financiare, în interiorul 
„șarpelui" se crea o tensiune tot mai 
mare, ce și-a găsit expresie în tendin
ța mărcii de a sparge plafonul, iar a 
celorlalte monede de a străpunge 
planșeul actualului sistem, care pre
vede o marjă de fluctuație a cursu
rilor de schimb limitată la 2,25 la 
sută, în sus sau jos. S-a produs, ast
fel, o dereglare amplă, la crearea că
reia a concurat și faptul că. datorită 
nivelurilor diferite de creștere a pre
țurilor în țările membre, deprecierea 
dolarului n-a avut aceeași amploare 
la Frankfurt pe Main ca la Bruxelles

sau Copenhaga. De aici concluzia că 
viabilitatea viitorului sistem mone
tar vest-european este strins legată 
de armonizarea politicilor economi
ce și financiare ale „celor nouă". Dar 
cum s-ar putea realiza acest obiec
tiv în condițiile în care ratele infla
ției sint atît de diferite — de la 2 la 
sută în R.F.G. la 17 la sută în Italia ?

Tocmai de achea, negocierile de 
pînă acum asupra proiectului noului 
sistem monetar au scos la iveală im
portante dezacorduri între membrii 
Pieței comune. Dincolo de unele as
pecte tehnice, divergențele au in ve
dere modul de repartizare a efortului 
necesar pentru a apăra sistemul. Țări
le cu monede slabe (in special Marea 
Britanie și. Italia) vor ca statele^ cu 
monede forte (R.F.G. și Olanda) să-și 
asume principalele responsabilități. 
Atît Bonnul, cit și Haga refuză însă 
să acorde un cec în alb lirei britani
ce și celei italiene. Aceste disensiuni 
au ieșit la iveală și cu prilejul re
centelor convorbiri, de la Bonn, din
tre cancelarul federal, Helmut 
Schmidt, și primul ministru al Marii 
Britanii, James Callaghan. La sfirși- 
tal întrevederilor, premierul britanic 
a ținut să precizeze că proiectul nou
lui sistem n-a fost analizat în pro
funzime, deoarece Anglia nu s-a de
cis încă „să treacă Rubiconul mone
tar", cu alte cuvinte să adere la ini
țiativa franco—vest-germană.

DOLARUL RĂMÎNE „MĂRUL 
DISCORDIEI". Chiar dacă „cei nouă" 
vor reuși să pună la punct pînă la 
data scadentă (1 ianuarie 1979) me
canismul viitorului sistem monetar, 
rămîne totuși de soluționat o proble
mă fundamentală : politica Pieței co
mune față de dolar. Firește, in con
dițiile în care însăși ideea creării 
noului sistem se datorează îngrijoră; 
rilor generate de procesul slăbirii 
dolarului, existența și funcționarea a- 
cestui sistem nu va căpăta întreaga sa 
semnificație decît în raport cu mone
da americană. Din acest punct de ve
dere, problema se pune astfel: „zona 
de stabilitate" va reprezenta o în
cercare a „celor nouă" de a ieși de 
sub hegemonia dolarului sau, dimpo
trivă, ea va fi un mecanism abil de 
a relua practica susținerii monedei a- 
mericane ? Este o întrebare care se 
pune cu atît mai mult cu cît votarea 
de către Congresul S.U.A. a progra
mului energetic al Administrației a- 
mericane n-a avut nici un ecou pe

piețele de schimb, unde dolarul a 
continuat să se rostogolească pe 
panta devalorizării.

NU PALIATIVE, CI SOLUȚII 
RADICALE, DE ANSAMBLU. De alt
fel, se cuvine subliniat că la dezechi
librul balanței comerciale a S.U.A., 
care apasă asupra dolarului, contri
buie creșterea importurilor nu numai 
de petrol, ci și de produse manu
facturate, în special din R.F.G. și Ja
ponia. Or. după cum apreciază obser
vatorii vest-europeni, politica delibe
rată a Statelor Unite de a lăsa do
larul să se deprecieze urmărește .toc
mai să slăbească competitivitatea 
principalilor lor parteneri comerciali. 
Ca urmare, relațiile economice dintre 
S.U.A. și cei mai importanți parteneri 
.comerciali ai lor — R.F.G. și Japo
nia — s-au deteriorat evident, iar ten
siunea din „triunghiul divergențelor" 
riscă să compromită negocierile mul
tilaterale de la Geneva, care și-au 
propus o largă liberalizare a comer
țului mondial.

Consecințele dezordinii de pe pie
țele monetare din lărțiea capitalistă 
pot fi insă și mai mari. Așa cum s-a 
întimplat nu o dată in trecut și cum 
confirmă tendințele din ultima vre
me. pericolele încep cu măsurile pro- 
tecționiste adoptate de țările care 
încearcă să pareze efectele instabili
tății monetare. Urmează, de regulă, 
declinul comerțului internațional — 
provocat atît de protectionism, cît și 
de incertitudinile în legătură cu ra
tele de schimb care oscilează de la 
o zi la alta — după care vine acce
lerarea inflației iar, în final, accen
tuarea fenomenelor de recesiune eco
nomică pe plan mondial.

Este un mecanism — desigur, nu 
fatalist, implacabil — care arată 
că, atît timp cit nu se va ac
ționa asupra adevăratelor cauze 
care au generat actualele perturba
ți! monetare — adică asupra marilor 
disparități în dezvoltarea economică 
a statelor capitaliste, a menținerii ro
lului preponderent, privilegiat al u- 
nor monețfe, în general a discrepan
țelor și anacronismelor din cadrul ac
tualelor relații economico-financiare 
mondiale — există puține șanse de 
a se realiza stabilitatea. Dar este e- 
vident că restabilirea ordinii mone
tare internaționale a devenit o pro
blemă cardinală pentru viitorul eco
nomiei mondiale.

Gh, CERCE1ESCU

tru că s-a pronunțat în favoarea 
colaborării, cu partidul comunișt.

Alessandro Natta a subliniat din 
nou poziția Partidului Comunist 
Italian, care se pronunță pentru uni
tatea tuturor forțelor democratice și 
mobilizarea maselor largi populare 
în vederea, combaterii crizei.

MUNCITORII SICILIENI
ÎN GREVĂ

Aproape 500 000 de oameni ai 
muncii din toate ramurile indus
triale ale Siciliei au participat joi la 
greve de protest împotriva înrăutăți
rii situației lor. La Palermo, zeci de 
mii de lucrători, incluzînd numeroși 
tineri șomeri, au ieșit în stradă pen
tru a-și revendica dreptul la muncă 
și la securitatea locului de muncă, 
în cadrul unui miting, secre
tarul C.G.I.L., Sergio Caravini, a ros
tit o cuvîntare, csjrînd guvernului să 
transpună in pragtică măsurile pro
mise cu mult timp în urmă vizind 
depășirea situației sociale și econo
mice de criză a Mezzogiomo-ului.

BELGRAD Expoziția

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, șl tovarășei 
Elena Ceaușescu urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român prieten.

Dînd o înaltă apreciere evoluției 
ascendente a relațiilor de strînsă co
laborare dintre cele două țări, pre
ședintele Republicii Cipru a expri
mat gratitudinea sa, a guvernului și 
poporului cipriot, pentru poziția con
secventă a României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, de sprijinire 
activă a eforturilor îndreptate spre 
rezolvarea problemei cipriote în con
formitate cu interesele vitale . ale 
poporului cipriot, ale păcii și coope
rării internaționale.

în zilele de 23—25 octombrie 1978 
a avut loc la Budapesta o Consfătui
re a secretarilor cu problemele orga
nizatorice ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste. La 
consfătuire au participat reprezen
tanți ai Partidului Comunist Bulgar, 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, Partidului Comunist din Cuba, 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Partidului Comu
nist Român, Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Partidului Co
munist din Vietnam.

Din partea Partidului Comunist 
Român a participat tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat, de asemenea, șefi și adjuncți 
de șefi de secții la Comitetele Cen
trale ale partidelor din țările partici
pante la această consfătuire.

Participanții la reuniune au efec
tuat un schimb de păreri și de expe
riență în legătură cu rolul partidelor 
comuniste și muncitorești, al organi
zațiilor de masă în sistemul politia 
al socialismului în țările lor.

Sistemul politic al socialismului, au 
arătat vorbitorii la consfătuire, a 
demonstrat superioritatea sa incon
testabilă față de orînduirea politică 
a capitalismului. Punînd tot mal 
mult în valoare potențialul său crea
tor, el constituie un factor puternic 
de transformare a societății pe baze 
socialiste și comuniste, asigură Întă
rirea ei continuă pe calea progresului 
economic și social.

formării noului guvern
brilor săi să accepte cu titlu perso
nal posturi în noul cabinet. Totodată, 
a menționat că primul ministru de
semnat i-a promis că se va consulta 
cu el în legătură cu programul nou
lui guvern.

La rîndul său. Partidul Comunist 
Portughez a anunțat că are rezerve 
în legătură cu. alegerea făcută de 
președintele Eanes, dar își rezervă 
dreptul de a-și preciza poziția față 
de noul premier după ce acesta va 
anunța compoziția guvernului și pro
gramul acestuia.

Partidul Social-Democrat a decla
rat că, deși ar fi preferat un guvern 
interimar, care să ducă la alegeri 
anticipate, „nu va crea obstacole" lui 
Mota Pinto, fost membru ai P.S.D. 
pînă în decembrie 1975,

Centrul Democratic și Social s-a 
angajat să-1 sprijine pe premierul 
desemnat de președintele Portugaliei.

Experiența construcției socialiste, 
s-a spus la consfătuire, arată că, In 
funcție de condițiile istorice concrete, 
de particularitățile naționale. în une
le țări socialiste pot exista un partid 
sau mai multe partide, dar în toate 
cazurile partidul marxist-leninist 
constituie forța conducătoare a socie
tății, nucleul sistemului său politic. 
In aceasta constă garanția principală 
a esenței de clasă, cu adevărat popu
lară, a sistemului politic al socialis
mului, a stabilității și funcționării lui 
cu succes. S-a subliniat că în pro
cesul construirii socialismului și co
munismului crește rolul partidelor 
comuniste și muncitorești în viața 
societății.

reuniune au 
consecventă 
congreselor 
la consfă- 
loc în ul-

Unii participant! Ia 
arătat că transpunerea 
în viață a hotărîrilor 
partidelor participante 
tuire, care au avut
timii ani, adoptarea unor noi con
stituții' într-o serie de state so
cialiste au exercitat șl exercită o în- 
rîurire favorabilă asupra consolidării 
continue a sistemului politic al so

cialismului, a dezvoltării principiilor 
puterii populare, a realizării sarcini
lor construirii socialismului și comu
nismului în aceste țări.

O mare atenție a fost acordată pro
blemelor dezvoltării și adîncirii con
tinue a democrației socialiste. S-a 
subliniat că aceasta constituie una 
din direcțiile principale ale activității 
partidelor comuniste și muncitorești 
în domeniul perfecționării sistemului 
politic al socialismului. Participanții 
la consfătuire au efectuat un schimb 
de informații cu privire la mo
dalitățile practice în care se asigură 
în țările participante atragerea tot 
mai largă a oamenilor muncii la con
ducerea treburilor statului și socie
tății, întărirea bazelor juridice alej 
activității de stat și sociale, lărgirea 
informării și consultării maselor, lua
rea permanentă în considerație a pă
rerilor opiniei publice. Pe bază de 
fapte concrete, în cuvîntări s-a arătat 
în mod convingător că în socialism, 
ca urmare a succeselor crescînde ob
ținute în domeniul economic și cul
tural, se asigură cetățenilor cele mai 
largi drepturi reale, se creează posi
bilități tot mai largi pentru dezvol
tarea multilaterală a personalității și 
inițiativei maselor.

Un loc însemnat a fost rezervat în 
cadrul discuțiilor conducerii de către 
partid a organizațiilor de stat și ob
ștești. S-a subliniat rolul important 
ce revine sindicatelor — largă orga
nizație de masă — în întărirea ba
zelor politice și economice ale pu
terii populare, în educarea oameni
lor, în apărarea drepturilor și intere
selor legitime ale acestora. O mare 
însemnătate s-a acordat activității 
organizațiilor de tineret in mobiliza
rea tinerei generații la construirea 
socialismului și comunismului. Mul'ă 
atenție s-a acordat, de asemenea, t 
ganizațiilor de femei, cooperatiste 
celorlalte organizații de masă. Unii 
participanți au relatat despre conți
nutul și formele activității partidelor 
lor în cadrul frontului național 
(popular), despre practica relațiilor 
reciproce cu alte partide și organiza
ții care fac parte din front.

Participanții la consfătuire au ex
primat părerea că întărirea și per
fecționarea continuă a sistemului po
litic al socialismului, soluționarea cu 
succes a sarcinilor construcției socia
liste și comuniste în țările lor con
tribuie la creșterea puterii și influen
ței socialismului în lume. Realizînd 
aceasta, pe baza aplicării creatoare a 
adevărurilor marxism-leninismului, 
ținînd seama de condițiile și particu
laritățile concrete din țările lor. par
tidele comuniste și muncitorești îșl 
îndeplinesc o îndatorire națională și 
internațională.

Consfătuirea de la Budapesta s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească. cordială, în spiritul egalității 
în drepturi, al unității și solidarității 
internaționale.

Solidaritate cu lupta pentru 
independență a poporului Namibiei

WASHINGTON 26 
Proiectul de 
cu neutroni 
președintele 
ter.
autorizează finanțarea fabricării de 
către S.U.A. a elementelor esențiale 
ale bombei cu neutroni. Ca urmare, 
pentru anul financiar care începe la 
1 octombrie 1978 vor fi alocate 2,977 
miliarde dolari în vederea realizării 
diferitelor programe militare de către 
Departamentul Energiei, care se ocupă 
de producerea materialelor fisionabile 
necesare armelor nucleare. De notat 
că această hotărîre a Administrației 
americane a dat naștere unui val de 
proteste în S.U.A., în unele state 
membre ale N.A.T.O., precum și în 
rîndul opiniei publice din numeroase 
țări ale lumii, fiind considerată un 
factor de escaladare a competiției 
militare.

(Agerpres). — 
lege privind bomba 
a fost semnat de 

S.U.A., Jimmy Car- 
După cum se știe, noua lege

„Comori arheologice

din regiunea Porțile de
BELGRAD 26 (Ager

pres). — La Muzeul 
Național din Belgrad 
a fost deschisă expozi
ția „Comori arheolo
gice din regiunea Por
țile de Fier“, care 
reunește peste 800 pie
se (unelte, arme, po
doabe de aur și argint, 

. tezaure monetare, vase 
de ceramică, obiecte 
de uz casnic etc.) des
coperite de oamenii de 
știință români și iu
goslavi pe ambele ma
luri ale Dunării în

timpul lucrărilor pen
tru construirea hidro
centralei Porțile de 
Fier. Bogatul și va
riatul material arheo
logic expus acoperă o 
întinsă perioadă istori
că, din paleolitic pina 
in epoca medievală, 
ilustrind cu claritate 
cultura materială 
spirituală a 
lor acestei 
evenimentele 
succedat aici,
o semnificație 
bită și pentru cultura

ci 
locuitori- 

regiuni, 
care s-au 
Si avînd 

deose-

Fier"
veche a
a fost 
Vladimir 
directorul

și civilizația 
Europei.

Expoziția 
deschisă de 
Kondici,
Muzeului National din 
Belgrad, după care au 
rostit alocuțiuni, din 
partea română, La- 
dislau Hegeduș, secre
tar de stat la Consiliu’ 
Culturii și 
Socialiste,
partea gazdelor, Mirko 
Miloradovici, membru 
al Consiliului Exe
cutiv al Republicii So
cialiste Serbia.

Educației 
iar din

agenții ie de presă
0 delegație a Comitetu

lui pentru problemele con
siliilor populare, condusă de 
Romeo Dragomirescu, vicepreședinte 
al comitetului, s-a aflat in R. P. 
Bulgaria intr-o vizită de documen
tare și schimb de experiență în do
meniul sistematizării teritoriale și a 
localităților, construcțiilor de locuin
țe și gospodăriei comunale. La în
cheierea vizitei, delegația română a 
fost primită de Tano Țolov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

Problema cipriotă trebuie 
soluționată pe calea unor 
intercomunitare constructive
clarat la plenara C.C. al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), secretarul general 
al partidului. Ezekias Papaioannou. 
El a subliniat că în cursul dezbaterii 
problemei cipriote la O.N.U., Ciprul 
trebuie să ceară adoptarea unor mă
suri eficiente pentru îndeplinirea re
zoluțiilor pe care O.N.U. le-a adop
tat în problema Ciprului.

tratative 
— a de-

Comisia Politică a C.C. al 
P.C. Peruan 3 d3t publicității o 
declarație în care se relevă necesita
tea depunerii unor eforturi susținute 
și ferme pentru consolidarea unității 
forțelor democratice din țară și con
stituirea unui Front Unit Popular in 
Peru. Documentul subliniază, totoda
tă, hotărîrea comuniștilor peruani de 
a lupta împotriva acțiunilor forțelor 
reacționare, care urmăresc să împie
dice procesul de revenire la un gu
vern civil și o viață politică parla
mentară.

Relațiile americano-chi- 
H6Z6. Secretarul american pentru 
problemele energiei, J. Schlesinger, a 
reafirmat marți seara la Pekin anga
jamentul președintelui Carter de a 
normaliza relațiile chino-americane. 
ca „unul din elementele fundamenta
le ale politicii externe a S.U.A.". 
„Cooperarea dintre noi, a adăugat el, 
va promova interesele permanente ale 
popoarelor american și chinez, va 
consolida perspectivele unei lumi sta
bile".

Astăzi începe „Săptămîna de soli
daritate cu poporul Namibiei" și or
ganizația aflată in fruntea mișcării 
sale de eliberare — S.W.A.P.O. în 
concordanță cu hotărîrea adoptată 
acum doi ani de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., această manifestare 
constituie încă un prilej pentru opi
nia publică democratică internațio
nală de a-și afirma sprijinul față 
de poporul namibian și lupta sa 
dreaptă pentru înlăturarea asupririi 
străine, rasiste.

După cum se știe, în pofida nume
roaselor rezoluții adoptate de Orga
nizația Națiunilor Unite, regimul ra
sist din Africa de Sud, care ocupă 
în mod ilegal acest teritoriu, a re
fuzat sistematic să ia în considerare 
problema recunoașterii dreptului la 
dezvoltare liberă, de sine stătătoare 
al poporului namibian. Poziția auto
rităților de la Pretoria a devenit și 
mai sfidătoare în ultima vreme. Ele. 
au respins planul cu privire la a- 
cordarea independentei Namibiei, a- 
doptat la 27 iulie de Consiliul de 
Securitate și propunerile secretarului 
general al O.N.U., in vederea apli
cării acestui plan, și recurg Ia tot 
felul de manevre pentru a zădărnici 
împlinirea aspirațiilor de libertate ale 
poporului namibian. Astfel, de cu- 
rînd, R.S.A. a hotărît să organizeze 
așa-zise „alegeri generale", refuzind 
supravegherea O.N.U., ceea ce a stîr- 
nit un puternic val de proteste în 
întreaga lume, actul respectiv fiind 
apreciat ca o încălcare gravă a drep
tului poporului namibian de a dis
pune liber de soarta sa, ca un pas 
deliberat spre proclamarea unilate

rală a „Independenței" Namibiei — 
o pseudo-independență, ca perdea 
pentru perpetuarea regimului rasist, 
așa cum s-a întimplat în Rhodesia. 
Concomitent, autoritățile rasiste și-au 
intensificat practicile represive și 
discriminatorii față de populația de 
culoare din Namibia.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
toate popoarele care luptă pentru 
dezvoltarea lor liberă, de sine stătă
toare, România socialistă este pe de
plin solidară cu cauza poporului 
Namibiei, ii acordă un permanent 
sprijin politic, diplomatic, moral și 
material. Țara noastră a fost pri
mul stat care a încheiat un docu
ment internațional cu S.W.A.P.O., 
ca urmare a convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și lide
rul acestei mișcări, Sam Nujoma, 
ceea ce a reprezentat o contribuție 
de seamă la recunoașterea acestei 
organizații pe plan internațional ca 
reprezentantă unică a poporului na
mibian. în același timp, România a 
inițiat sau a fost coautoare la mul
tiple rezoluții ale O.N.U. în favoarea 
drepturilor legitime ale poporului 
namibian.

Ca o expresie a acestei poziții ne
abătute. poporul român folosește pri
lejul oferit de actuala săptămînă de 
solidaritate cu lupta poporului na
mibian pentru a-și alătura glasul 
forțelor democratice și progresiste 
din întreaga lume care cer să se 
pună capăt uneltirilor R.S.A., să fie 
recunoscut dreptul Namibiei la dez
voltare de sine stătătoare, la exis
tență liberă și independentă.

BOLIVIA Noi alegeri generale în 1980
LA PAZ 26 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută în localitatea 
Yacuiba, cu prilejul întilnirii cu pre
ședintele Argentinei, Jorge Rafael 
Videla, șeful statului bolivian, Juan 
Pereda Asbun, a menționat că gu
vernul său va organiza alegeri gene

rale în țară în 1980. După cum sa 
știe, alegerile din anul acesta și re
zultatele lor au fost anulate de auto
rități, datorită unor tulburări gene
rate de numărătoarea defectuoasă a 
voturilor.

transmit: asemenea pas, a spus el, ar putea 
juca un rol important în instaurarea 
păcii și asigurarea securității în 
această zonă".

Amnistie. Dupâ cura ,nfor" 
mează agenția iraniană de știri Pars, 
un număr de 1 451 deținuți au fost 
eliberați din închisori în cadrul unei 
amnistii decretate în Iran. Dintre a- 
ceștia, 1 126 au fost deținuți politici.

Zairul și Angola au semnat 
o serie de acorduri-cadru în vederea 
dezvoltării relațiilor bilaterale, anun
ță agenția zaireză de presă Azap. 
Acordurile privesc transporturile, co
merțul, pescuitul și reglementarea 
unor probleme de ordin politic. Sem
narea acestor documente are loc la 
scurt timp după recenta vizită la 
Kinshasa a președintelui Angolei, 
Agostinho Neto.

Pentru o zonă denuclea- 
rizată în Orientul Mijlociu. 
„Iordania se pronunță pentru crearea 
în Orientul Mijlociu a unei zone li
bere de arme nucleare", a spus mi
nistrul de stat pentru afacerile ex
terne al Iordaniei, Hassan A. Ibra
him, lntr-un interviu televizat. „Un

La Pekin s_au înche^at lucră
rile celui de-al X-Iea Congres al 
Ligii Tineretului Comunist din Chi
na. Congresul a aprobat statutul Li
gii și a ales noul Comitet Central, 
format din 201 membri și 99 su- 
pleanți. De asemenea, a aprobat ra
portul de activitate al organizației.

Grupul tarilor africane la 
0.0. a cerut convocarea unei 
reuniuni de urgență a Consiliului 
de Securitate în problema Namibiei.

Pregătirea de cadre tehni
ce în țările în curs de dez
voltare constituie tematica unei 
conferințe desfășurate în localitatea 
Kupari, din Iugoslavia, Ia care parti
cipă delegați din 26 de țări ale lumii. 
Participanții dezbat probleme legate 
de popularizarea, prin învățămînt, a 
tehnologiei în țările in curs de dez
voltare, precum și de rolul, obiecti
vele. formele și metodele de educare 
profesională și științifico-tehnologică 
în sistemele de învățămînt ale aces
tor state.
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