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La inițiativa lansată cu 
zece zile în urmă de către 
comitetul U.T.C. de Ia între
prinderea de confecții Brăila 
sub deviza „Decada hărni
ciei : nici un rabat de la nor
mele de calitate, nici o ab
sență nemotivată" — cele 
1 000 de tinere ale organiza
ției au răspuns cu înaltă exi
gență și responsabilitate. în
cheind azi această acțiune, 
tinerele muncitoare au în
scris pe agenda celor mai 
bune realizări 100 000 bucăți 
cămăși bărbătești de cea mai

bună calitate peste prevede
rile de plan. în această pe
rioadă nu s-a înregistrat nici 
o absență nemotivată. Eli- 
sabeta Trandafir, Mioara 
Furtună, Marioara Andronic, 
Veta Paraschiv, Mioara Bo
tezata, Liliana Danciu, Ma
riana Dangana, Dumitra 
Gheorghe și Veronica Stan 
sînt numai citeva nume de 
tinere confecționere ce au 
contribuit Ia obținerea aces
tor succese de prestigiu.
(STAN MUNTEANU).

| J Septembrie—luna productivității
muncii

Populare Laos,

condusă de tovarășul

Cei 380 de tineri de la Tăbăcăria minerală Corabia, jud. 
Olt, au declarat luna septembrie lună a productivității muncii 
In care ei s-au angajat să lucreze 9 000 mp de piei finisate, 
realizînd peste plan 1 500 mp. In această acțiune în care pro
ductivitatea muncii a atins procentul de 120 la sută s-a re
marcat activitatea echipelor de la finisaj, pasting și din sec
țiile egalizat, condusă de Vasile Bădoiu, și Iac, condusă de 
Coste! Ceaușu. (ION MARUNȚELU)

1000 ore muncă patriotică —

Kaisone Phomvihane K 4
în sprijinul producției

La Șantierele navale de la 
Giurgiu tinerii au contribuit 
la realizarea prin muncă pa
triotică (circa 1 000 ore) a 
unor importante obiective. 
Dintre cei 90 de tineri care 
au efectuat aceste importante

lucrări a căror valoare depă
șește 1 500 000 Iei iată citeva 
nume : Nicolae Bălășoiu, 
Marin Oane — strungari. 
Ștefan Florian — lăcătuș și 
ing. Sin Nicolae și Florică 
Simion. (ION DRAGOMIR).

CALDA Șl ENTUZIASTĂ PRIMIRE Săptămină record

SOLILOR POPORULUI LAOȚIAN
Delegația de partid și guver- 

namentală laoțiană, condusă de 
tovarășul Kaisone Phomvihane. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Populare Laos, 
Si-a început luni. 20 septem
brie, vizita oficială de priete
nie in țara noastră, la invita
ția Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român și 
a Guvernului Republicii Socia
liste România.

Ceremonia sosirii a. avut loc 
ne aeroportul Otopeni. împodo
bit festiv. Deasupra salonului 
oficial se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kaisone Phomvihane. încadrate 
de drapelele de stat ale celor 
două țări.

La ora 12.25. aeronava a a- 
terizat pe pista aeroportului.

La coborî rea di n avion, to
varășul Kaisone Phomvihane a 
fost salutat cu multă cordiali
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători 
de partid și-au strîns îndelung 
mîinlle.

în întâmpinarea distinșilor 
oaspeți au venit, de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec. Cornel Burtică. 
Gheorghe Cioară. Gheorghe O- 
prea. Ion Pățan. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Andrei. Teodor Coman, 
Ion Dincă, Nicolae Giosan, Au
rel Duma, George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R„ mi
nistrul afacerilor externe, alți 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, generali.

Erau de față ambasadorul 
României în Republica Demo
crată Populară Laos, Tudor 
Zamfira, si ambasadorul R.D.P. 
Laos în tara noastră, Khamp
heuane Tounalom.

Tovarășul Kaisone Phomvi
hane a prezentat pe tovarășii Si- 
sovphone Lovansay, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R. 
Laoțian, vicepreședinte al A- 
dunării Populare Supreme a 
Laosului, Sanan Southichak,

membru al C.C. al P.P.R. Lao
țian. ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice și transpor
tului, Sisana Sisane. membru 
supleant al C.C. al P.P.R. Lao
țian, ministrul * informațiilor, 
propagandei, culturii și turis
mului, Khamphay Boupha, se
cretar de stat la M.A.E., pe cei
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale lao- 
țiene.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kaisone 
Phomvihane.

CeremonL* a continuat cu 
prezentarea onorului de către 
garda militară.

Au fost intonate apoi imnuri
le de stat ale celor două țări, 
în semn de salut au răsunat 21 
de salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
ei Kaisone Phomvihane au tre
cut in revistă garda de onoare.

A urmat prezentarea 
misiunilor diplomatice_____
tați la București $1 & persoane
lor oficiale române venite în 
întâmpinare.

Pe aeroport, numeroși oa
meni ai muncii din Întreprin
derile si instituțiile Capitalei 
si-au manifestat deplina satis
facție fată de vizita solilor po
porului laoțian, pentru întîlni- 
rea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kaisone Phomvi
hane. S-a aclamat pentru priete
nia româno-laoțiană.

în uralele mulțimii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Kaisone 
Phomvihane au părăsit aero
portul. într-o mașină escortată 
de motocicliști.

Marile artere străbătute au 
oferit aceeași imagine semnifi
cativă a prieteniei și solidarită
ții active dintre partidele, țări
le și popoarele noastre. Mii de 
oameni ai muncii au salutat cu 
deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe înaltul 
oaspete laoțian.

în această atmosferă însufle
țită. tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone Phomvihane au so
sit la reședința rezervată soli
lor .poporului laoțian.

șefilor 
acredi-

La întreprinderea de utilaje și piese dc schimb de Ia 
Miercurea Ciuc săptămină trecută a fost declarată săptămină 
record. Pentru cei 70 de tineri din secția montaj aceasta s-a 
materializat prin obținerea unei producții suplimentare esti
mată la 68 000 lei. (LIVIU MOVILA).

Au început convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Kaisone Phomvihane
Tovarășul Kaisone Phomvi

hane, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Democrate Populare 
Laos, a făcut, luni după-amiazâ, 
la Palatul Republicii, o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

în continuare, au început con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kaisone Phomvihane.

La convorbiri participă :
Din partea română — tova

rășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Ștefan Voitec. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.» vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului. Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației So-

cialiste, George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Tra
ian Dudaș, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, Nicolae 
Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R.» ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, Mircea Malița și 
Vasile Pungan. membri ai C.C. 
al P.C.R,, consilieri ai președin
telui Republicii. Vasile Răuțâ, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii. Tudor Zamfira, ambasadorul 
țării noastre în Republica De
mocrată Populară Laos. Marcel 
Dinu, director în M.A.E.

Din partea laoțiană — tova
rășii Sisovphone Lovansay, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R. Laoțian, vicepreședinte 
al Adunării Populare Supreme 
a Laosului. Sanan Southichak, 
membru al C.C. al P.P.R. Lao
țian, ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice și transportu
lui, Sisana Sisane. membru su
pleant al C.C. al P.P.R. Laoțian, 
ministrul informațiilor, propa-

gandei. culturii și turismului, 
Khamphav Boupha. secretar de 
stat la M.A.E., Khampheuane 
Tounalom, ambasadorul R.D.P. 
Laos în România. Khampheth 
Phengmuoni, membru al Comi
tetului Național al Planului, Sou- 
lima, șeful direcției financiare a 
armatei de eliberare a Laosu- 
lui, Bouasy Chaleunsouk, mem
bru al Comitetului de documen
tare al C.C. al P.P.R. Laoțian, 
Sone Khamvanevongsa, șeful de 
cabinet al ministrului informa
țiilor. propagandei, culturii și tu
rismului, Nouxay Hxay, șeful de 
cabinet al ministrului comunica
țiilor, lucrărilor publice și trans
portului, Soulivong Phrasithi- 
deti. șef de departament în 
M.A.E.. Champheng Bounnapol, 
șeful departamentului asistență 
si colaborare economică din Co
mitetul Național al Planului, 
Ponmec Dalaloy. șeful de cabi
net al ministrului sănătății pu
blice.

în numele Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian și al Gu
vernului Republicii Democrate 
Populare Laos, tovarășul Kaiso
ne Phomvihane a exprimat 
sincera recunoștință și sentimen
tele de gratitudine Partidului

Comunist Român și secretarului 
său general, guvernului și po
porului român pentru solidarita
tea manifestată, pentru ajutorul 
internaționalist acordat luptei 
poporului laoțian pentru inde
pendență, suveranitate și unita- 
te, pentru apărarea dreptului 
sacru la o existență pașnică și 
liberă.

în timpul convorbirilor au fost 
subliniate cu satisfacție relațiile 
de strinsă prietenie, solidaritate 
și colaborare existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Laoțian. între România și Re
publica Democrată Populară 
Laos. Totodată, a fost relevată 
dorința comună ca în actualele 
condiții — cînd poporul laoțian 
a trecut la edificarea. noii sale 
vieți — să se dezvolte conlucra
rea pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, să 
se realizeze o cooperare largă 
și i rodnică între cele două țări, 
în folosul și spre binele ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, de înțelegere și respect 
reciproc.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A OFERIT UN DINEU 
ÎN ONOAREA ÎNALTULUI OASPETE LAOȚIAN 
relatarea dineului-și-TOASTURILE ROSTITE în pagina a IlI-a

COMUNISTUL-MODELUL LA CARE NE RAPORTAM
Despre dumneaia, Petre Toșa, 

se povestesc multe. Se spune, de 
pildă, că într-un fel sau altul, 
toți băieții din brigadă ți-aufost 
elevi, fiecare avind ceva de în
vățat de la dumneata, că deși 
trecut de 40 de ani te duci după 
program pe terenul de fotbal cu 
„copiii** și că atunci cind unul 
dintre betoniștii din brigada du
mitale — mereu în fruntea ce
lorlalte — are vreun necaz, ne
cazul ăsta al lui nu te lasă să 
dormi și te zbați să-l ajuți să 
treacă impasul. Pe scurt, nea Pe
tre, ești unul din cei mai îndră
giți oameni de aici, din Valea 
Drăganului, unde conduci una 
din formațiile de excavații gro
siere in zona de fundare a șan
tierului. De la panoul fruntași
lor in întrecerea socialistă, foto
grafia dumitale nu a fost scoa
să de ani și, după cite am aflat, 
ai ambiția să rămină acolo, pină 
ce treaba de aici se va isprăvi 
definitiv, iar pe urmă, fără în
doială, ne vom intilni cu ea. în 
alte părți, pe alte panouri ale 
șantierelor de lumină. Ce-i 
drept, ne vedem pentru intiia 
oară, dar, după cum vezi, știu 
deja despre dumneaia o mulți
me de lucruri. Ești fruntaș cu 
tradiție, om disciplinat, serios, 
aplici cu succes metode avansate

de muncă, lumea te stimează, te 
poftește în prezidiu, iți. încre
dințează munci de răspundere, 
reporterii te răsfață, într-un cu- 
vînt ești, 
dumitale

ceea ce numesc ortacii 
„un băiat de comitet".

Statornicia

constructor

petrecut-o fără folos, ori, lovit 
de-un eșec în timp ce-ți era 
greu și te apăsa urîtul, cum 
ți-ai reciștigat echilibrul, în
crederea în viață ? Fă-mă să în
țeleg cum sînt zilele și nopțile

unui

de baraje
Dealtfel, îți mărturisesc 
însumi am scris cindva __ .
dumneata, dar, prins de treburi, 
n-am reușit să te găsesc și a- 
tunci am scris așa, din auzite. 
Acum că te-am intîlnit, aș vrea 
să stăm de vorbă. Ceea ce-ți cer, 
meștere, e să nu-mi repeți lu
cruri știute. Spune-mi, de pildă, 
dacă te-ai culcat vreodată cu 
sentimentul că ziua încheiată ai

că eu 
despre

dumitale, cu ce ochi te privesc 
vecinii, ortacii, colonia, — se 
grăbesc să-ți zică „noroc, nea 
Petre", să te întrebe de sănătate, 
de copil sau nevastă, într-un 
cuvînt, mă interesează tot ce-i 
viu și omenesc în viața dumi
tale...

Suride. Desigur, mă consideră 
un gazetar romantic. Mă ia apoi

de braț, spunîndu-mi cu o oare
care osteneală în glas :

— Să știi că viața mea nu-i 
.făcută. din „lucruri..senzaționale, 
nu-i bună pentru literatură. In 
ce mă privește, am peste 40 de 
ani și sînt un meseriaș bun, ca 
mulți alții de-, aici, sau din alte 
părți și-atîta tot. Desigur, fie
care dintre noi dorim să rămi- 
nem prin ceva, să ne continuăm 
existența prin ceea ce am dat 
oamenilor și societății în gene
ral. Insă a trăi, înseamnă a 
lupta pentru viață, pentru feri
cire, pentru, progresul general al 
omenirii. Evident, lupta aceasta 
e o aprigă înfruntare a relelor 
ce-i stau în cale, în încercări a- 
desea grele pe care trebuie să le 
învingă. Și-apoi — de ce să n-o 
spunem deschis — trăim o sin
gură dată, fiecare dintre noi ar 
trebui să aibă grijă să nu scape 
trenul vieții. Fiecare clipă de 
viață trebuie trăită intens. Viața 
s-a accelerat in mersul ei, iar 
noi trebuie, firește, să ne ținem 
de căruța vieții...

Obișnuit cu munca de mic co
pil, nu mi-a fost greu să fac a- 
ceasta. Ei, de-aș mai fi tinăr ca 
atunci... Am lucrat la trei ba
raje. Bistrița, Argeș, Tamița...

BENONE NEAGOE
(Continuare In pag. a U-a)

în aceste zile de toamnă un raid în județul 
Ialomița : Prin acțiune energică și bună organi
zare
ÎNTREAGA RECOLTĂ SĂ AJUNGĂ LA TIMP Șl 

FĂRĂ PIERDERI ÎN HAMBARE I
(1N PAG. A II-A)

Modernizarea, autoutilarea 
și schimbarea tehnologiei 

de fabricație
Farticipind la acțiunea de 

modernizare, autoutilare, 
schimbarea tehnologiei de fa
bricație cei peste 160 de ti
neri de la Uzina mecanică 
din Dragalina au efectuat 
numai în această lună prin 
muncă patriotică lucrări in 
valoare de peste 180 000 Iei. 
In prezent, atenția este în-

dreptată către realizarea tn 
cadrul atelierului mecanic 
a unor dispozitive necesare 
redării în circuitul economic 
a unor importante cantități 
de șpan metalic (circa 500 
tone), rezultate din diferite 
prelucrări mecanice. (TITI 
CONSTANTINESCU) e

Răspunzlnd invitației președintelui
Nicolae Ceaușescu,

Regele Baudouin va face o vizită

La
Republicii _____ __________
Nicolae Ceausescu, si a tovară
șei Elena Ceaușescu, Maiestatea 
Sa Baudouin, regele belgienilor.

invitația președintelui 
Socialiste România,

împreună cu regina Fabiola, va 
efectua o vizită oficială în țara 
noastră, între 11—14 octombrie 
a.c.

ISTORIA
lecție de viață

Ion Horațiu Crișan

Partidul nostru — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea făcută la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste — pune în centrul a- 
tenției făurirea omului nou, fo
losirea deplină a tuturor mij
loacelor de care dispune socie
tatea pentru ridicarea continuă 
a nivelului general de cultură, 
profesional, politic, științific al 
maselor largi populare, pentru 
înarmarea temeinică a construc
torilor socialismului cu cele mai 
avansate cuceriri ale geniului 
uman, cu cunoașterea legilor o- 
biective ale dezvoltării sociale, 
în ideea fundamentală că socia
lismul și comunismul se con-

Flux tehnologic continuu la recoltatul florii soarelui

struiesc cu poporul și pentru po
por.

In acest cadru general, în chip 
firesc, istoriei îi revine un rol 
important și se evidențiază de la 
sine necesitatea însușirii ei de 
către toți oamenii muncii, și în 
special a maselor de tineri, in- 
tegrîndu-se în vasta activitate 
consacrată lărgirii orizontului de 
cultură, dezvoltării conștiinței 
revoluționare pentru afirmarea 
omului nou, constructor al so
cialismului. Este datoria noastră, 
a istoricilor, să prezentăm eve
nimentele obiectiv, așa cum 
s-au desfășurat ele, fără dena
turări și interpretări subiective, 
în funcție de anumite conjunc
turi sau potrivit unor interese 
unilaterale. O astfel de istorie a 
poporului nostru va spori cu si
guranță dragostea față de țară, 
patriotismul revoluționar socia
list.*

Sîntem datori cu recunoștință 
și aleasă prețuire față de stră
moșii care, cu sacrificii și uriașe 
jertfe, mergînd pină la cea ex
tremă, și-au apărat patria, au 
luptat pentru libertate socială șl 
națională. Exemplele sînt ne
numărate, pentru că strămoșii 
noștri au înscris cu litere de aur 
minunate pagini, atit în istoria 
poporului nostru, cit și in cea 
universală.

Toate acestea sînt firești, dacă 
nu se uită că, încă de la intra
rea lor pe scena istoriei, geto- 
dacii au fost caracterizați de că
tre părintele istoriei, 
Herodot, drept „cei mai vi
teji și cei mai drepți din
tre traci", caracteristici funda
mentale pe care le intilnim la 
tot pasul răsfoind filele istoriei

(Continuare în pag. a II-a)
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FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
„GEORGE ENESCU“

Pilda exemplară a „MadrigaluluiPrin acțiune energică și bună organizare:A
întreaga recoltă să ajungă 

la timp și fără pierderi 
în hambare!

Recenta vizită de lucru întreprinsă în județul 
Ialomița, de către secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înalta distinc
ție de „Erou al Muncii Socialiste" și Medalia de 
aur, „Secera și ciocanul" acordată județului Ia
lomița pentru producțiile de porumb obținute în 
anul 1975 au constituit pentru lucrătorii ogoa
relor un nou prilej de a-și exprima bucuria de 
a-1 avea în mijlocul lor pe secretarul general al 
partidului, de a-i asculta prețioasele indicații și 
îndemnuri, angajîndu-se să realizeze îh mod 
exemplar sarcinile ce le revin în acest cin

cinal. Angajamente care încă de a doua zi 
și-au găsit materializarea In activitatea Intensă 
ce se desfășoară pe ogoare, la executarea lucră
rilor agricole de sezon. Participarea tuturor 
locuitorilor satului Ia munca dmpulul. folosirea 
la capacitatea maximă a mașinilor si utilajelor, 
buna organizare a întregii activități, acestea slnt 
concluziile pe care le-am desprins urmărind la 
fața locului activitatea ee se desfășoară In aces
te zile în unitățile agricole de pe raza județului 
Ialomița.

LEGUMELE - RECOLTATE 
IN ÎNTREGIME, IMEDIAT $1 FARA 

PIERDERI

La cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Perieți legu
micultorii au ieșit la lucru încă 
de la primele ore ale dimineții. 
Din echipa condusă de Vasile 
Vizitiu nu lipsește de la muncă 
nici un membru cooperator. Pro
gramul zilei este deosebit de 
încărcat, printre priorități înscri. 
indu-se : executarea udărilor pe 
loturile cultivate cu castraveți și 
recoltatul tomatelor și ardeilor. 
Udătorii au pus în funcțiune 
motopompele încă de la cinci di
mineața $i vor lucra fără între
rupere pînă cînd se va lăsa În
tunericul. Tînărul cooperator 
Radu Samoilă ne spunea că de 
aceste udări, de executarea lor 
la timp depinde în bună măsu
ră nivelul producției.

Recoltatul tomatelor și ardeiu
lui gras se desfășoară și el în 
ritm intens. Pînă la ora prînzu- 
lui fuseseră deja încărcate două 
camioane de mare tonaj, una a- 
vind destinația București, cealal
tă Fabrica de conserve din Fe
tești. Cooperatoarele Nițu Elena, 
Marian Frusina, Florea Maria, 
Nițu Stela, celelalte membre ale 
echipei nu și-au îngăduit nici o 
clipă de răgaz. „Astăzi. îmi spu
nea Elena Nițu, am mincat în 
grabă, fiecare ce am avut la noi 
și ne-am apucat din nou de 
treabă, fiindcă vremea este in- 
tirziată și în grădină nu trebuie 
să rămină nici măcar o roșie sau 
un ardei necules. nevalorificat. 
Așa că în această după-amiază 
vom continua recoltatul pentru 
ca mîine dis-de-dimineață ma
șinile să poată pomi din nou 
spre Fetești și București44.

IN CENTRUL ATENȚIEI - 
CALITATEA INSAMINȚARILOR

La cooperativa agricolă de pro
ducție din Rovine campania de 
însămînțări a intrat în faza de
cisivă concentrind importante 
forțe mecanice și umane. întrea
ga atenție a specialiștilor, meca
nizatorilor și cooperatorilor. 
„Dacă problema ritmului de lu
cru la semănat este rezolvată ca

Prioritafi in zootehnie

PERMANENTIZAREA
FORȚEI DE MUNCĂ

Dacă ar fi să stabilim care 
este cel mai important factor ce 
a contribuit în mod deosebit la 
realizarea indicatorilor de pro
ducție în ferma zootehnică nu
mărul 1 a întreprinderii agri
cole de stat Biharea din jude
țul Bihor, pe primul loc ar tre
bui situată preocuparea pentru 
calificarea și ridicarea pregăti
rii profesionale, pentru stabili
zarea si permanentizarea tuturor 
lucrătorilor ce muncesc aici. 
Faptul că în ultimii trei ani 
nici un lucrător al fermei zoo
tehnice nu a plecat în altă parte 
arată că. intr-adevăr. în ceea ce 
privește stabilizarea si perma
nentizarea cadrelor s-a realizat 
un succes care s-a răsfrînt po
zitiv asupra nivelului producții
lor obținute. Ce anume s-a în
treprins pfentru a se atinge a- 
cest obiectiv important în efor
tul pentru înfăptuirea indica
torilor de producție ?

— In primul rind. ne mărturi
sea șeful fermei, inginerul Ale
xandru Puskas, lucrul în acord 
global asigură muncitorilor noș
tri cîștiguri dintre cele mal 
bune. De exemplu, lună de lună 
mulgătorul Boderaș Pavel cîs- 
tigă 2 200—2 300 de lei. De ase
menea. tinerele îngrijitoare Gal 
Sînza și Butcovan Ana reali
zează cîștiguri medii de 1700 
lei. Dacă ținem seama că mun
ca pe care fetele o prestează 
nu e dintre cele mai grele cred 
că un asemenea cîștig. la 20 de 
ani cît au ele. este bun. Desi
gur. lucrul în acord global este 
avantajos numai pentru cei 
vrednici, pentru cei harnici si. 
trebuie să recunosc, toți lucră
torii noștri fac parte din aceas
tă categorie.

Alături de aceasta trebuie a- 
dăugată preocuparea în vede
rea asigurării pentru toți mun
citorii a unor condiții bune de 
muncă și de viață. In casele 
construite de I.A.S. și în blocul 
recent dat în folosință locuiesc 
38 de familii. Pentru muncitorii 
necăsătoriți a fost construit un 
cămin. Restul muncitorilor, lo
calnici fiind, au case proprii în 
comună. Sînt așadar condiții de 
locuit dintre cele mai conforta
bile pentru toti cei ce muncesc 
în ferma zootehnică.

Calificarea, ridicarea pregăti
rii profesionale a muncitorilor 
»-au înscris între măsurile că
rora li s-a acordat o atenție 
•eertantă. în cadrul fermei au 

urmare a bunel dotări tehnice de 
care dispunem, ne spunea Ion 
Lungu, șeful secției mecanizare, 
atenția principală în această 
campanie o acordăm calității 
lucrărilor, a semințelor pe care 
le punem în pămînt". Intr-ade
văr, pe tarlalele cooperativei ac
ționează un număr suficient de 
mașini și utilaje agricole : 18 
tractoare destinate pregătirii te
renului și 7 semănători. Pînă la 
data raidului nostru fusese însă- 
mințată întreaga suprafață plani
ficată a fi cultivată cu masă 
verde și orz pentru boabe, semă- 
nătorile începuseră să acționeze 
pe tarlalele pentru grîu. Cele 18 
tractoare executaseră nivelarea, 
fertilizarea și discuitul a peste 
700 de hectare din cele 1100 pla
nificate pentru grîu. creînd ast
fel un larg front de lucru semă
nătorilor. De notat că. alături de 
initiative de mai largă amploare 
vizînd economisirea carburanți
lor și lubrifianților. întreținerea 
mașinilor în exploatare și folosi
rea timpului de lucru, mecani
zatorii uteciști de la Rovine s-au 
angajat ca în actuala campanie 
de însămintări să execute numai 
lucrări de bună calitate aplicînd 
cele mai noi tehnologii agricole. 
„Pînă la această oră. aprecia to
varășul Dumitru Ene. directorul 
S.M.A., semănatul se desfășoară 
în cele mai bune condiții atît 
sub aspect calitativ, cît și sub cel 
al suprafețelor realizate. In ceea 
ce privește inițiativa organizației 
U.T.C. as vrea să subliniez con
tribuția tinerilor la buna des
fășurare a campaniei de L’.sâ- 
mințări. activitatea meritorie a 
tinerilor mecanizatori Nicolae 
Băjan. Constantin Alexandru, 
Ion Ionîță, Andrei Ghiță și Gri- 
gore Bașturea care, ri de zi, se
situează printre cei evidențiațl".

FLUX CONTINUU 
LA RECOLTATUL PORUMBULUI

Pe tarlalele cooperativei agri
cole de producție din Andrășești 
culesul porumbului a început pe 
întreaga suprafață cultivată. 
„Suprafața mare cultivată cu 
porumb, ne spune șefa fermei 
de cimp numărul 1. ing. Liliana 
Rincă, ne-a obligat să devansăm

fost organizate, an de an. 
cursuri de calificare de scurtă 
durată la locul de muncă. Atît 
șeful fermei, inginerul Alexan
dru Puskas. cît și medicul ve
terinar Paul Farago. și-au făcut 
un titlu de cinste din reușita 
deplină a acestei acțiuni, susți- 
nînd cu regularitate și compe
tență profesională lecții cu mun
citorii. Efortul lor. al profeso
rilor și elevilor-muncitori. a 
fost răsplătit cum nu se poate 
de încurajator de decizia comi
siei de examinare. constituită 
din specialiști ai Liceului agro
industrial din Salon ta : a fost 
atribuit certificatul de munci
tor calificat in zootehnie unui 
număr de 36 mulgători,. 18 în
grijitori și 6 preparatori furaje. 
Un colectiv de muncă harnic și 
priceput, cu temeinice cunoștin
țe în profesia aleasă, a cărui 
vrednicie este confirmată de în
făptuirea la nivelul indicatorilor 
stabiliți a sarcinilor de produc
ție ee stau în fața unității.

AL. DOBRE

După cum ați observat, rubrica noastră, nu și-a întrerupt apariția pe 
timpul vacanței, dar inaugurarea anului școlar impune să discutăm cîteva 
lucruri. De la această dată, problematica se amplifică, diversifieîndu-și 
sfera de cuprindere tematică. Vrem să depășim în spațiul rubricii, oricît 
de limitat este el, simpla informație din domeniul orientării școlare și 
profesionale, să încercăm cu cititorii care ni se adresează un dialog 
avind drept subiect universul profesiilor și al invățămîntului care pre
gătește viitoarele cadre, dialog din care și alți tineri să poată beneficia 
de îndrumările necesare, să se poată edifica cum arată drumul lor pro
fesional față în față cu necesitățile societății. Intenționăm să găzduim 
în rubrica de față consultații ale uncr specialiști, să facilităm tinerilor 
posibilitatea de a pune întrebări diverșilor factori care-i pot ajuta să 
se orienteze cit mai judicios in alegerea meseriilor, a treptelor de in- 
vătămint ce le vor urma. Invitind să-și spună cuvintul în cadrul ru
bricii și pe adevărații performeri ai unor profesii, tinerii vor putea să 
se clarifice cît mai bine asupra criteriilor sociale și individuale care 
stau la baza alegerii carierei viitoare. In unele cazuri ne propunem să 
cerem și părerea școlilor de unde provin tinerii care ne scriu pentru 
a le recomanda acestora în cunoștință de cauză profesiile cele mai po
trivite. Acest spațiu va putea găzdui și dialoguri dintre tineri pe teme 
ridicate de colegi de generație aflați la vîrsta opțiunilor profesionale.

Vom putea da curs unor asemenea intenții numai avind la îndemînă 
scrisori prin care cei ce se adresează rubricii se vor prezenta mai larg 
pe ei înșiși, ne vor ridica probleme de fond din domeniul orientării 
școlare ?i profesionale și nu se vor limita doar la a ne cere adrese de 
scoli și facultăți, lămuriri cu privire la disciplinele de concurs etc. Șl 
ta asemenea întrebări vom răspunde, firește, dar este de dorit să ex
tindem tematica discuțiilor noastre în sensul celor arătate mai sus.

Pînă la primirea scrisorilor conținînd întrebările actualei generații 
aflată la cumpăna alegerii profesiei, ori a viitoarelor trepte de învăță- 
mint, răspundem la scrisorile primite în ultimele zile.

Vaier Mihăilă, comuna 
Dumbrava Roșie, jud. Neamț : 
Trecerea de la o facultate la 
alta se poate face numai după 
anul I, cu condiția transferării 
la un profil identie sau apropiat. 
Nu este cazul în situația ta care

eu cîteva zile graficul ștabilit 
inițial, cu atît mal mult cu cît 
pe unele sole, ca cea în care ne 
aflăm acum, știuleții au ajuns 
mai din vreme la maturitate". 
Munca este bine organizată, lu
crările se execută în flux tehno
logic continuu. Cei 120 de coope
ratori din echipele conduse de 
Vasile Briotă și Lică Mihalache 
slnt prezențl cu toții la lucru. 
Se culege cu o viteză medie zil
nică de 22 de hectare. Porumbul 
este cules, uscat pe paturi de co
ceni și apoi transportat în ham
bare. Imediat se acționează la 
tăiatul cocenilor, care sînt trans
portați în aceeași zi la baza fu
rajeră unde sînt tocați și însilo- 
zați. încă înainte de începerea 
culesului. în capul tarlalelor au 
fost depozitate cantitățile de în
grășăminte planificate. „Conco
mitent cu eliberarea terenului 
de coceni, care se face în aceeași 
ri eu recoltatul știuleților — 
preciza tovarășul Nicolae Po
pescu, președintele cooperativei 
— tractoarele trec la fertilizarea 
terenului. In urmă vin alte trac
toare care ară, discuiesc și ni
velează. pregătind solul pentru 
semănat. Pe toate cele 130 de 
hectare de pe care porumbul a 
fost cules, lucrările de pregă'ire 
a terenului in vederea semăna
tului au fer» încheiate și. pe eA. 
eurt ee cuierul se
execută r. pregărir-le pentru îs- 
•ămiaUrJe de toamnă*.

D. ALEXANDRU 
VALERir TANASOFF

CONTINUĂRI •CONTINUARI»CONTINUARI
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UNUI 
CONSTRUCTOR

A fost greu... Locuiam tn barăci 
ridicate in pripă, lucram sub 
vint fi ger construind picioarele 
de beton ale viitorului ba^aj. 
Tinerețea. îndrăzneala, entuzi
asmul ne erau insă nemăsurate ; 
acolo, in șanțuri, lingă timăcop 
fi lopată vedeam chipul și stră
lucirea barajului. Și lucrul aces
ta era nemaipomenit. Era in iu
nie, 1956... Totul a crescut sub 
miinile noastre, parcă dintr-o 
dată, așa cum am visat, cu ochii 
deschiși... De atunci, asta a fost 
mindria mea : să construiesc 
baraje. Și să-i învăț și pe alții 
să facă asta. E, cred, cea mai 
mare realizare a mea. Din fire 
sini un om statornic. S-au adu
nat ani după ani și iată că eu 
am rămas tot aici, pe șantier. 
Cinci ani pe Bistrița, nouă pe 
Argeș, patru pe Someș fi acum 
aici, pe Valea Drăganului...

Satisfacții ? Meseria m.i-a a- 
dus multe : personale, familiale, 
colective. Poate pentru că prima 
dragoste este cea mai puterni
că... Mă gindesc uneori la fap
tul că va trebui să o iau iar de 
la capăt, pe un alt șantier, 
fiindcă asta mi-e meseria : s-o 
iau mereu de la capăt, să întil- 
nesc mereu alte priveliști, alți 
oameni, să am mereu surpriza 
locului încă necunoscut. Și toc
mai cînd e gata, cind totul pină 
la ultima fibră e gata, trebuie 
să mă gindesc la un alt început, 
așa incit n-am niciodată timp să 
mă plictisesc. E, dacă vrei, șan
sa teribilă a noastră, a construc
torilor de baraje, cînd reușești 
cu fiecare lucru pe care îl faci 
să te reiei de la un anumit 

vrei să treci de la medicină ve
terinară la cea umană. Credem 
că ești informat că însuși con
cursul de admitere la aceste 
două profile prevede cu totul 
alte discipline. în cazul în care 
dorești cu orioe chip eă abando-

La culesul porumbului tinerii tini o prezență activă, eficientă

Cuvintul de ordine al legu-tietltorifor în aceste zile : Întreaga 
producție recoltai și valorificată

Sirugvn rft m de bvaă cahzase pmrm ia
prpcspg:4

p'»net *J cri fer
til c* pvtixțâ, de pe o

a experienței. fa *ș* fel 
fseix sd si senzetis ei te
reiei mert% de la capăt. ei te 
naști de met a-i ti depui
o aemârxrată par.une, atunci 
nutrești o ștAftitoere convingere 
de s izbixdi, de a nu te repeta, 
de a nu te ^dopa" en succesele 
de mai înmte. de s nu te hrăni 
cu s~țintirea lor, enihiltndu-ți 
astfel dorința de a te completa 
mereu.Dacă printre tineri am 
început sd construiesc baraje, 
printre tineri trebuie si r is
prăvesc. E o ștafetă a timpului, 
o lege. Preluăm și predăm. Sînt 
tinerii ăștia, recunosc, dintr-un 
aluat foarte .Iute". Iubesc mun
ca șt nu-i sperie greutățile. In 
ei mă recunosc pe mine, cel de 
acum 20 de ani. Bucuria unei 
munci împlinite în luptă cu 
greutățile, pentru noi, pentru ei. 
Și cel mai important lucru e a- 
cela ci bdiețîi cu care lucrez a- 
eum imi dau sentimentul deplin 
al unei statornicii In dăruire. Al 
unui echilibru pe care-l au a- 
devărații constructori de baraje.

ISTORIA — 
LECȚIE 

DE VIAȚĂ 
poporului nostru. Burebista, „cel 
dinții și cel mai mare rege din 
Tracic". cum îl numește o in
scripție din vremea sa, a izbu
tit să unească toate semințiile 
daco-getice de pe un vast teri
toriu, de la Dunărea mijlocie și 
pînă la Marea Neagră și din 
Carpații nordici pină la Munții 
Balcanici, ajungind să fie temut 
chiar și de romani, după cum 
ne informează autorii antici. In 
acest fel, s-au pus bazele pri- 

nezi facultatea unde ești stu
dent, trebuie să susții un nou 
concurs de admitere la faculta
tea dorită. In orice caz. mai 
gîndește-te. Prietenul tău va 
putea să urmeze în treapta a 
doua la un liceu agro-industrial 
chiar dacă în prima treaptă a 
făcut chimia, cu condiția să 
aibă aprobarea inspectoratului

VIAJA BATE LA UȘĂ
școlar. Va trebui să susțină și 
cuvenitele examene de diferen
ță. dar mai întîi, să se pregă
tească pentru disciplina de spe
cialitate prevăzută la concursul 
pentru intrarea in liceul agro-in
dustrial și pe care el n-a stu
diat-o în liceul de chimie.

AVxandru Ionescu, județul 
Mureș : Ai făcut bine că te-ai 
încadrat într-o întreprindere de 
foraj. Aceasta-ți va permite să 
te înscrii în viitorul an la fa
cultatea de foraj dorită. Preve
derii* »pun că, după cs <1 lucrat 

auUsi stat din istoria noastră. 
Barebista a drpdștt fit importan
ță limitele istoriei neamului său 
insertindu-se p-intre geniile an
tichități. El este un demn rival 
el l«i Ceesar, ev care n-a ajuns 
însă si se înfrunte pe timpul de 
bătaie.

Decebal „priceput tn ale răz
boiului n iscusit la faptă (folo
sind chiar cuvintele autorului 
antic Dio Cassius} ; știind cind 
să năvălească fi tind să se re
tragă la timp, meșter a întinde 
curse, viteaz fn luptă, ffiind a 
se folosi eu dibăcie de o victorie 
și a scăpa cu bine dintr-o In
fringers ; pentru care lucruri el 
a fost mult timp pentru romani 
un potrivnic de temut". în scur- 
Îrerea timpului, personalitatea 
ui Decebal se proiectează im

punătoare fi just dimensionată 
în tot ce a avut ea mai valoros 
pe coordonatele istoriei daco- 
geților, împlinirea datoriei fată 
de țară. El și-a închinat întrea
ga pricepere și vitejie pentru 
a-si apăra patria, iar atunci cind 
totul a fost pierdut, a înțeles 
să-și păstreze pină la capăt li
bertatea, curmîndu-fi zilele.

Să observăm că trăsăturile 
morale ale regelui-erou al daco- 
geților se regăsesc la nenumă
rate alte personalități ale ur
mașilor care au luptat cu dir- 
zenie, eroism și jertfe pentru li
bertate și neatimare, pentru a- 
părarea ființei naționale, a po
porului român, pentru libertate 
naționala și socială.

Mărețele fapte ale înaintașilor 
ne obligă a avea — așa cum a- 
răta secretarul general al parti
dului și președintele republicii 
la Congresul educației politice 
și al culturii socialiste — senti
mentul răspunderii față de moș
tenirea înaintașilor, al hotăririi 
de a duce mai departe, in noile 
condiții istorice, făclia progre
sului și civilizației pe pămintul 
României.

în specialitate, îți poți alege 
disciplina de prof ii prevăzută la 
concursul de admitere.

Nicolae Pintiiie, Cimpu- 
lung. Argeș : Ca să concurezi 
la fără frecvență la Facultatea 
de istorie, trebuie să deții ade
verința că ești încadrat în spe
cialitate ori repartiția la locul 
de muncă. Din moment ce la 

data înscrierii. 1—5 iunie 1977, 
nu vei avea nici măcar reparti
ția, conform reglementărilor, nu 
ai cum prezenta dosarul com
plet. Trebuie să urmezi cea de-a 
doua cale : să-ți începi activita
tea de învățător și să amîni cu 
un an prezentarea la concursul 
de admitere la fără frecvență.

Sterica Măluștean, Brașov : 
Ca absolventă a școlii gene
rale de zece ani și a școlii pro
fesionale, ai dreptul sa urmezi 
treapta a doua de liceu, după 
susținerea «Mmenetor de difa- 

întîlnirile publicului eu for
mația Madrigal a Conservatoru
lui Ciprian Porumbescu din 
București în cadrul festivaluri
lor George Enescu au marcat 
totdeauna un moment de în- 
cîntare artistică, o pildă de înalt 
profesionalism. Nici concertul 
de duminică seara nu a făcut 
excepție. Am asistat la un re
cital al perfecțiunii vocale în 
rare Madrigalul a răsunat ca 
veritabil Stradivarius ! Nu este 
o figură de stil împrumutată 
din presa străină, ci o consta
tare de ultimă oră, mai alea 
dacă ne referim la sonoritățile 
incredibil de instrumentale îm
prumutate creației contempo
rane românești (Multisonuri 
mioritice, Divertisment folcloric, 
Tulnice).

Conceput pe trei secțiuni dis
tincte ca atmosferă și epoci, 
progamul a cuprins o secvență 
de muzică veche românească, o 
parte mediană de lucrări re
nascentiste italiene (Palestrina, 
Monteverdi) și o amplă 
incursiune sonoră în creația 
contemporană originală. Consec
vent atitudinii sale de promo
vare a ineditului, Marin Con
stantin ne-a oferit o multitudi
ne de prime audiții, actul său 
de curaj artistic mergînd pînă 
la înscrierea pe afișele unui 
festival internațional a unor 
compozitori debutanți (Cornelia 
Tăutu, Adrian Pop, Sorin Vulcu). 
Sigur că nu toate lucrările noi 
dispuneau de forța emoțională 
și de măiestria excepțională a 
poemului Ofrandă copiilor lumii

Strălucită pledoarie pentru lied
Reîntâlnirea eu Elisabeth 

Schwarzkopf în cadrul unul re
cital de lieduri reprezintă ori- 
cînd o sărbătoare a muzicii ade
vărate, o pledoarie strălucită 
pentru genul cameral miniatu
ral. Publicul a lnconjurat-o, pur 
și simplu, spre a-i simți parcă 
și respirația în sala Ateneului 
Român (plină pînă la refuz nu 
numai în staluri și loji, ei și pe 
scenă, culoare și scări) a intuit 
momentul de splendoare artis
tică al Festivalului Georgs 
Enescu. Iar Elisabeth Schwarz
kopf, mai comunicativă și mai 
inspirată ea niciodată în ulti
mele sale prezențe la noi. ne-a 
oferit o lecție de profesionalism 
greu da uitat-

Este adevărat că recitalul 
eîntăreței germane — progra
mat la mai puțin de 2-4 de or« 
după concertul Victoriei de Lot 
Angeles — a suscitat un viu in
tere* al publicului domie d« 
comparație, dar a stimulat-o 
T*d:t r pe •--••rpre*l (mai ale* 
M psjeteja F. mleca spaniotâ 
s* afla !n sală □- Rectalul a 
debutat printr-o pri-
mire a au±toriuhii nestru F- 
pnntr-un d-a:Og al protagonistei 
eu spectatorii, explirfndu-și re
citalul ce fusese inițial gîndit 
p« cicluri, ulterior schimbat la 
cererea organizatorilor pe al
ternări de compozitori.

De la început trebuie să măr
turisim că Elisabeth Schwarzkopf 
s-a af.at într-o dispoziție vocală 
excepțională, transformind re

MARII CÎNTĂREȚI NU SÎNT FRUMOȘI
INEGALITATEA MlINILOR 

— Vorbește un maistru de la 
a turnătorie de fier, în cadrul 
emisiunii Să trăim și 8& mun
cim în chip comunist : „Carac
teristicile unui turnător de fier 
trebuie să fie cu totul deosebite. 
Ce vreau să spun cu aceasta ? 
El trebuie să aibă nițte reflexe 
perfecte. O mină stingi foarte 
fină. O mină dreaptă extrem 
de dură. Un cap lucid, pentru eă 
sînt momente cind e dator să ia 
hotărîri rapide și e necesar să 
gîndeaseă rapid. Cu mina cea 
fină manevrează un potențiome- 
tru. Cu cealaltă curăță zgura și 
trebuie să fie gata să intervină 
ori de cîte ori se simte nevoia".

Perfecționarea procesului de 
producție duce, iată, la perfec
ționarea diferențiată a miini- 
lor... Mina dinspre inimă rămîne 
cea fină : ea face mișcări deli
cate și precise, cu un efect ho- 
tăritor. Mina cealaltă intervine 
direct. O mină de intelectual și 
una de muncitor. O mină care 
mingiie și cealaltă care înlătu
ră piedicile din drum. S-a scris 
și s-a spus atit de mult despre 
miinile oamenilor, incit eram 
convins că nu mai e nimic de 
adăugat. Dar observația exactă 
(cu acea exactitate pe care o are 
numai poezia bună) a maistrului 
deschide un drum nou de înțe
legere a soartei miinilor. In a- 
numtte profesii, miinile noastre 
nu mai sînt egale intre ele. Și 
de ce ar fi ? Am putea merge 
cu gindul mai departe și am 
putea spune că una reprezintă 
sentimentul, iar cealaltă rațiu
nea. Dar conflictul dintre rațiu- 

rentă. Te poți înscrie fie la 
seral, fie la fără frecventă în 
treapta a doua de liceu. Din 
păcate. însă, examenele de di
ferență au început la data de 
5 septembrie. Pregătește-te 
pentru anul viitor.

Gh. Paknety, Arad : împli
nind vîrsta de 16 ani. fiul dv. 
are posibilitatea să se înscrie 
la un curs de calificare de 
scurtă durată ori la școala pro
fesională. cum doriți dv. E pă
cat însă de anii petrecuți In li
ceul de specialitate. Nu cre
deți. totuși, că ar fi mal bine 
să repete anul doi. să absolve 
prima treaptă de liceu si aooi 
să intre în producție ? Ar avea 
o pregătire mai completă în 
meserie, precum și posibilita
tea continuării studiilor. Noi 
așa credem că ar trebui proce
dat. Cel de-al doilea fiu al dv.. 
încheind contract cu I.A.S.. 
primește bursă de întreprinde
re pe durata primei trepte de 
liceu. bursă care constă în 
casă, adică loc în cămin, masă 
și îmbrăcăminte.

MJCEEȚU LUSTIG 

de Sabin Păuța, sigur că reper
toriul cam eterogen pe alocuri 
a răpit din valoarea concertului 
inițial conceput de dirijor (nu 
vom înțelege niciodată schimbă
rile și improvizațiile de ultimă 
oră impuse de organizatori), dar 
maniera exemplară de tălmăcire 
a formației Conservatorului a 
fiecărei piese ne-a întărit con
vingerea că Madrigalul rămîne 
de fiecare dată cînd apare p* 
scenă un miracol.

Momentele de referință ale 
concertului au fost multiple de 
la monodia bizantină medievală 
(Ziua învierii) și piesa renascen
tistă Dolce cantava de G. B. 
Mosto (muzicianul curții din 
Alba Iulia), de la splendidele 
lucrări polifonice semnate de 
Palestrina (Soave fia il morir) 
și Monteverdi (Laselate mi mo- 
rire) pină la creațiile cu fond 
popular ale tinerilor noștri com
pozitori (Multisonuri mioritice 
de Sorin Vulcu, piesă de cu
loare și atmosferă folclorică, însă 
cu prea multe căutări, experi
mentale, Divertisment folclorlo 
de Cornelia Tăutu — un amplu 
joc popular cu efecte de taraf, 
interesant mai ales prin aspectul 
ritmic. Vine hulpe di la munte 
de Adrian Pop — o excelentă 
pagină corală, plină de vervă șl 
nerv ritmic, bine scrisă poli
fonic). In contrast cu aceste pa
gini muzicale de investigație a 
limbajului sonor contemporan 
s-a situat lirica odă, bazată pe 
o temă de nobilă simplitate, 
Țară dragă de Marin Constan
tin.

citalul într-o memorabilă după- 
amiază muzicală, onorindu-și 
atît renumele de „regină a lie
dului german", cît și prezența 
în Festivalul internațional de la 
București. Fără a încerca să su
praliciteze repertoriul, dntărea- 
ța s-a limitat la cîteva pagini 
muzicale din secolul XIX — 
unele veritabile capodopere — 
de Schubert. Grieg. Schumann, 
Loewe, Debussy, Wolf-Ferrari, 
accentul principal punlndu-1 pe 
creația lui Hugo Wolff și Ri
chard Strauss, unde s-a dove
dit o suverană absolută. De aci, 
caracterul unitar — ca stil și 
ambianță emoțională — al în
tregului recital.

Creatoare de atmosferă. Eli
sabeth Schwarzkopf a reușit să 
împrumute fiecărui lied ima
ginea proprie versului și muzi
cii, dar mai ales farmecul per
sonal al interpretării sale ine
gale. Se simt cultura vocală 
arii *n tehnică, cît mai ales tn 
stil, inteligența artistică, bueu- 
ria interioară de a transmite 
p*rd în f eeare amet mesajul 
tamie al rxorJor.

succesul concertului desi
gur că a contribuit și pianistul 
David Willison, abil creator da 
efuziune romantică și partener 
prețioa al eîntăreței în desci
frarea sensurilor multiple ale 
unor partituri în care instru
mentul devine adeseori colabo
rator egal al vocii.

VIOREL COSMA 

ne ti sentiment, din vechile tra
gedii, nu mai are ce căuta aici. 
Pentru că nu miinile hotărăsc, 
ci creierul lucid, tn stare să 
exercite o dublă comandă, asu
pra mîinti celei fine și asupra 
niinH celei dure. Meseria e bră
țară de aur, se știe, dar de 
data asta e nevoie de două bră
țări...

(Să observăm, în paranteză, 
eti de rar sînt scoase în relief, 
cu mijloace cinematografice, 
vorbele memorabile care se 
rostesc în cadrul reportajelor 
televiziunii, ți cu cită neatenție 
față de esențial sînt lăsate ele

CRONICA T,V.

de Florin Mugur

să se piardă in șuvoiul lucruri
lor obișnuite... Nu știm încă să 
facem „reclamă", nu știm încă 
să ne lăudăm cind avem cu ce, 
nu știm să strigăm „Evrika !“, 
atunci cind ne-am intilnit cu un 
lucru ieșit din comun, nou, plin 
de interes...).

LENEA — Tot dintr-o emisiu
ne pentru tineret, un dialog pe 
care-l reproduc aproximativ. în
treabă reporterul. Răspunde un 
muncitor. întrebare : „De ce mai 
există leneși ?". Răspuns : „Din 
cauza lenei". „Păi sigur...^. „Nu 
m-ați înțeles. Din cauza lenei 
celorlalți, a celor care muncesc 
Din cauză că oamenilor harnici 
le e lene să intervină. Dacă n-ar 
exista comoditatea celor care-și 
văd de treaba lor, dar nu fac 
nimic cind e vorba de inactivi
tatea paraziților, atunci nici 
paraziți n-ar mai fi. Nu devii 
leneș sau nu continui să fii un 
leneș decit atunci cind celor 
din jur le e lene să ia 
atitudine".

BUTURUGA MICA — Un ad
mirabil film satiric, realizat de 
cineclubiștii de la uzina „Oțelul 
roșu". Un autocamion se oprește. 
In mijlocul drumului e o butu
rugă. Nu-și mai poate urma ca
lea ! Se dau telefoane, buturuga 
este filmată din unghiuri dife
rite, se semnează referate des
pre buturugă, se dau aprobări în 
legătură cu buturuga, se fac 
proiecte, timpul trece, autoca
mionul stă, apare o machetă a 
viitorului șantier, cineva ține un 
discurs sub o umbrelă, autoca
mionul stă, iată și o sticlă de 
șampanie, se inaugurează ceva 
nu se știe ce, poate un șantier 
pe care se va lucra organizat 
pentru deplasarea buturugii, sti 
ela de șampanie e spartă eu cio
canul, autocamionul stă, stă ți 
huturwa, va elieapier m purta

GONG FINAL- 
EROiCA 

ENESCIANĂ
După zece zile de înaripate ma

nifestări muzicale, după zece zile 
în care am participat la 24 
concerte și spectacole de ținută, 
interes și rezonanță, ieri seară, 
în Sala mare a Palatului, a 
sunat gongul final al celei de-a 
VII-a ediții a Festivalului in
ternațional „George Enescu". 
reuniune artistică de amplitu
dine internațională, lntîlnire 
muzicală închinată memoriei 
unuia dintre cei, maț mari crea
tori ai acestui veac.

Am reascultat ieri seară. în
tr-o versiune semnată de Or
chestra simfonică a Radiotede- 
viziunii și dirijorul Iosif Conta, 
o vibrantă pagină simfonică 
românească — Oda lui Dumitra 
Capoianu.

Am făcut cunoștintâ. într-un 
moment de referință al muzici: 
universale. Concertul de Beet
hoven, cu unul din marile 
talente ale lumii contemporane 
— Yuuko Shiokawa : arcuș vi
guros, tehnică impecabilă, cul
tură stilistică, frazare inspirată, 
perfectă comuniune cu orches
tra, putere de comunicare cu 
sala.

în sftrslt. Ioslf Conta ne-a 
propus drept ultim moment âl 
Festivalului eneecian prima 
simfonie a lui Eneacu, Eroica 
enesciană, imn închinat, la în
ceputul veacului, de un tînăr în 
virstă de 24 de ani, marilor 
idealuri umane, puterii omului 
de a învinge.

După zece zile de pasionante 
concerta dedicate lui Enescu. 
„Eroica enesciană" a căpătat 
semnificațiile unui . simbol, a 
sintetizat toate valorile artei și 
sărbătorii enesciene.

Detect!nd izvoarele partiturii, 
luminîndu-i elanurile, pătima
șele-! izbucniri, momentele de 
lirism. Ioeif Conta, a. știut să 
evidențieze in această restituire 
ecourile istoriei și sensibilității 
populare fădndu-ne să ne re
amintim unul din gîndurile lui 
George Călinescu despre aceas
tă simfonie : „Avem de-a 
face cu o impetuoasă Eroică. 
Dar nu este eroica marțială, 
lupta dramatică și romantică 
Împotriva răului. De la grație 
pînă la strigăt, totul este bucu
rie și încredere. Acesta este 
Enescu. acesta este sufletul 
nostru".

IOSIF SAVA

vehiculul In zbor și-l va trece 
?ieste obstacol, vine primăvara, 
ucrarea poate să înceapă. Di- 

șoferul s-a plictisit. Se dă jos 
din mașină, ia buturuga în bra
țe și-o dă la o parte din drum.

Cineclubul are peste o sută de 
premii naționale și internațio
nale. Cum a fost la început ’ 
„Primul film l-am făcut într-c 
bucătărie, știți ? La Covaci, 
acasă.„a.

SURSA ÎNDRĂZNELII — Șe 
ful „echipei de șoc" de pe șan
tier (Omul de lîngă tine) e în
trebat dacă în munca lui e ne
cesară îndrăzneala. „Da, dar în
drăzneala trebuie să aibă la 
bază noul. Iar noul îl găsești în 
cărți, în reviste de specialitate". 
Iarăși o idee originală : pentru 
a fi îndrăzneț, nu e nevoie nea
părat să te lupți cu tine însuti, 
să stringi din dinți, să-ți ții fi
rea. Pentru a fi îndrăzneț, nu e 
nevoie nici măcar să nu-ți fie 
frică. Frica nici nu mai intră 
în discuție. E nevoie, pur și 
simplu, să studiezi. Pentru că 
altfel nici n-ai ști cum anume 
să fii îndrăzneț, îndrăzneala 
fiind egală cu introducerea in 
procesul de producție a celor 
mai noi procedee. Nu poți în
văța să fii îndrăzneț decit la bi
bliotecă !

CINTĂRETU - Profund emo
ționată, în emisiunea Ecran TV 
’76, prezența marii cîntărețe 
Edith Piăf, cîntăreața străzilor 
sărace ale periferiilor Parisului 
de altădată, care vine încă o 
dată să ne spună că ea nu re
gretă nimic, absolut nimic, din 
tot ce a trăit în viața ei pe care 
a distrus-o un cancer, nimic, ea 
nu are nimic de regretat, ar max 
trăi încă o dată și încă o dată. 
Poartă o rochie lungă de culoa
rea cenușii, e mică, inexpresivă, 
pare o vinzătogre de. fructe sau 
o debitantă din colțul unei străzi 
palide, e nimeni, e aproape ni
meni, dar începe să cinte și de
vine lumea întreagă, devine 
noi toți, cei care n-am vă
zut-o niciodată, devine fe
ricire. durere, speranță. Ea 
seamănă cu o pușculiță. Cu o 
pușculiță în formă de vrabie, 
în care ne-am lăsat să cadă cu 
un zăngănit vesel banii mărunți 
ai copilăriei noastre. In vrabie 
doarme un cîntec zguduitor. Are 
vîrsta pușculițelor Parisului și o 
pușculițelor din toată lumea, în 
care copiii își depozitează miile 
lor de vise nebune. Are vîrsta 
lutului de pușculițe și virsta 
pietrelor. A pietrelor Bucu- 
reștiului adunind in ele atita 
lumină solară și strălucind 
noaptea atît de puternic, îneît 
ți-e frică să calci. Și observăm 
mirați ee figuri șterse și fără 
relief au marii etntdreți. Marii 
cintăreți nu sînt frumoși. Fru
moși rintem noi, cînd ti *ș« 
«uUdm,
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Vizita delegației de partid și guvernamentale laoțiene
Dineu oferit 
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, luni, un dineu în onoa
rea tovarășului Kalsone Phomvi- 
hane, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Democrate Populare 
Laos.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Teodor Coman, Mihai 
Dalea. Ion Dincă, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, 
Constantin Dăscălescu și Aurel 

Duma, George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, alți membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui. conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții științifice și 
culturale.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Sisovphone Lovansay, 
Sanan Southichak, Sisana Sisane, 
Khamphay Boupha. Khamphe- 
uane Tounalom, ceilalți membri 
ai delegației de partid și guver
namentale laoțiene.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kaisone Phomvihane au rostit 
toasturi, urmărite cu Interes de 
cei prezenți.

în încheierea toasturilor, au 
fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. în timpul vizitei protocolari Pe marile artera ale Capitalei, mii de bucureșteni ovaționează pentru prietenia româno-laoțiană

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Kaisone Phomvihane

TovarMe icoretar reiterai d 
prim-ministru,

Dragi tovarăși și prieteni.
Ne este deosebit de plăcut să 

vă primim ca oaspeți dragi ai 
Republicii Socialiste România și 
să vă salutăm în mod cordial, 
pe dumneavoastră, tovarășe 
Kaisone Phomvihane, pe cei
lalți soli ai poporului laoțian 
prieten, oare și-a cucerit, prin 
lupte grele, dreptul de a se 
dezvolta liber și stăpîn pe des
tinele sale. (Aplauze).

Poporul român și-a manifestat 
întreaga sa solidaritate si a 
sprijinit lupta poporului laoțian 
pentru apărarea dreptului său 
sacru la libertate si indepen
dență. la dezvoltare de sine 
stătătoare, potrivit voinței si 
aspirațiilor proprii. Ne produce 
o mare satisfacție faptul că 
avem astăzi prUejul să vă în
tâlnim în condițiile în care lupta 
eroică a poporului laoțian a 
triumfat. (Aplauze).

Victoria poporului laoțian, a 
poporului vietnamez și a po
porului cambodgian demonstrea
ză încă o dată forța unui popor 
hotărît să pună capăt dominației 
străine, să-și asigure libertatea, 
dreptul de a fi stăpîn pe desti
nele sale. Știm că acum, între
gul popor laoțian, sub conduce
rea partidului său, este preocu
pat să lichideze urmările domi
nației imperialiste, ale exploa
tării coloniale, să-și întărească 
Independența $1 să-și asigure 
dezvoltarea economico-socială 
nouă, făurirea unei vieți libere 
și fericite. Ca prieteni sinceri 
ai poporului laoțian, ca națiune 
care a cunoscut ea însăși domi
nația străină, știm ce înseamnă 
lupta pentru cucerirea indepen
denței și făurirea unei vieți noi, 
problemele ce trebuie soluțio
nate pe calea dezvoltării eco
nomice sociale — și vă urăm 
din toată inima să realizați cu 
succes marile sarcini pe care vi 
le-ați propus. (Aplauze).

Vizita pe care o faceți In 
România este o expresie a 
bunelor relații de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Populară Laos — relații 
care s-au dezvoltat în condițiile 
grele ale luptei împotriva do
minației imperialiste, pentru 
cucerirea independenței. Dorim 
ea aceste relații să se dezvolte 
în noile condiții în domeniile 

economia, cultural, tehnteo- 
•tiințific, în edificarea noii 
orînduiri sociale.

Vizita dumneavoastră In țara 
noastră vă va oferi posibilitatea 
să cunoașteți nemijlocit unele 
din realizările poporului român, 
viața si preocupările tale, do
rința sa de a trăi in pace și 
colaborare cu toate popoarele 
lumii. Veți avea posibilitatea să 
cunoașteți modul In care între
gul nostru popor Înfăptuiește 
neabătut istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, Progra
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Româ
nia. (Aplauze).

Tovarășe secretar general fi 
prim-ministru,

In viața internațională au lot 
profunde transformări revolu
ționare, sociale și naționale, afir. 
marea tot mai puternică a vo
inței popoarelor de a pune capăt 
politicii imperialiste și colonia
liste, neocolonialismului, de a-și 
asigura dezvoltarea liberă po
trivit voinței proprii, de a fi stă- 
pîne pe bogățiile naționale, de a 
conviețui într-un climat de co
laborare, securitate și pace. A- 
ceste schimbări au determinat 
un curs nou, de colaborare, tre
cerea spre o politică de destin
dere în viața internațională. Sîn- 
tem însă conștient! că în lume 
mai sînt încă forțe imperialiste, 
reacționare, care pot pune în 
pericol cursul destinderii și 
pacea internațională. Iată de ce 
România și Partidul Comunist 
Român se pronunță pentru în
tărirea solidarității tuturor for
țelor progresiste, antiimperialis- 
te, pentru realizarea in viața 
internațională a unor relații noi, 
bazate pe deplina egalitate în 
drepturi, respectul independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne, 
renunțarea Ia forță și la ame
nințarea cu forța in raporturile 
dintre state. In acest spirit. 
România participă activ la viața 
internațională, își aduce întreaga 
sa contribuție la soluționarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane, la întărirea co
laborării între popoare, la cauza 
păcii.

Acționăm eu toată hotărlrea 
pentru înfăptuirea securității 
în Europa, pentru transformarea 
ei într-un continent al colaboră
rii egale între toate statele, pen
tru lichidarea încordării, și. mal 
cu seamă, a marelui potențial 

militar care s-a acumulat in 
Europa, pentru o politică nouă 
care să asigure dezvoltarea li
beră a fiecărui popor.

Știm că pe toate continentele 
mai sint încă multe probleme de 
soluționat. Asemenea probleme 
sint și In regiunea in care se 
află țara dumneavoastră, regiu
ne unde se pun încă multe pro. 
bleme legate atât de lichidarea 
urmărilor dominației imperialis
te cit si de asigurarea colaborării 
și dezvoltării economice și so
ciale independente.

România acordă un sprijin ac
tiv mișcărilor de eliberare na
țională in lupta lor pentru lichi
darea deplină a dominației stră
ine și pentru cucerirea indepen
denței — și își afirmă con
vingerea că este aproape mo
mentul cînd colonialismul va fi 
pe deplin lichidat în toate con
tinentele. (Aplauze).

Țara noastră s-a pronunțat în 
mod hotărit pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre 
state pe calea tratativelor paș
nice. In acest spirit acționăm 
pentru soluționarea problemelor 
din Cipru, a celor dintre Grecia 
șl Turcia, precum și pentru 
instaurarea unei păci trainice și 
drepte în Orientul Mijlociu, 
care să asigure tuturor popoare
lor dezvoltarea liberă, indepen
dentă.

Ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru înfăptuirea concretă a 
măsurilor de dezarmare și, în 
primul rînd, de dezarmare nu
cleară, pentru ca uriașele chel
tuieli care apasă greu pe umerii 
popoarelor să fie îndreptate spre 
dezvoltarea economico-socială, 
ca minunatele cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane să 
fie puse în slujba progresului 
civilizației, bunăstării și fericirii 
tuturor națiunilor.

Omenirea este confruntată as
tăzi cu una din problemele fun
damentale ale dezvoltării sale și 
anume aceea a lichidării stării 
de subdezvoltare, — rezultat al 
politicii imperialiste și colonia
liste, — pentru a asigura un 
progres mai rapid al țărilor să
race, pentru realizarea unei noi 
ordini eeonomice internaționale.

Viața, evenimentele demons
trează cu putere că nici o 
problemă internațională nu mai 
poate fi soluționată doar de cî- 
teva state. Se impune o demo
cratizare a vieții internaționale, 
participarea activă la soluționa
rea problemelor complexe a tu
turor statelor — indiferent de 

mărimea lor — și, in primul 
rind, crearea condițiilor pentru 
ca țările mici și mijlocii, țările 
în curs de dezvoltare și nealini
ate să poată lua parte activ la 
rezolvarea problemelor care pre
ocupă astăzi omenirea.

România acordă o atenție de
osebită creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite și al
tor organisme internaționale 
care asigură participarea la viața 
mondială a tuturor popoarelor.

Doresc să menționez că, ți- 
nind seama de complexitatea 
problemelor internaționale, 
România consideră că este ne
cesară întărirea colaborării si 
unității tuturor țărilor socialiste, 
a tuturor popoarelor eare luptă 
pentru independență, a tuturor 
forțelor antiimperialiste și pro
gresiste. In acest spirit, Româ
nia este hotărită să conlucreze 
cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, 
să-și aducă și in viitor contri
buția activă la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, a unei lumi a 
păcii și colaborării egale intre 
popoare.

în încheiere, doresc, tovarășe 
secretar general și prim-minis
tru, să exprim convingerea că 
vizita dumneavoastră și con
vorbirile ce le vom avea in con
tinuare vor duce la identifica
rea posibilităților de a dezvolta 
o colaborare largă in diferite 
domenii de activitate, vor con
stitui un moment nou în ridi
carea pe o treaptă superioară a 
conlucrării dintre partidele și 
popoarele noastre, atit pe plan 
bilateral, cit și pe arena inter
națională — ceea ce corespunde 
pe deplin intereselor celor două 
țări, cauzei socialismului, păcii 
și colaborării între toate popoa
rele. (Aplauze).

Cu această convingere, doresc 
să toastez :

pentru sănătatea tovarășului 
Kaisone Phomvihane, secretar 
general al partidului și prim- 
ministru al Republicii Demo
crate Populare Laos ;

pentru progresul și bunăsta
rea poporului laoțian prieten ;

pentru prietenia și colabora
rea trainică dintre România și 
Laos, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Re
voluționar Laoțian ;

pentru o colaborare trainică 
Intre popoare, pentru pace ! 
(Aplauze).

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Apaluze).

Stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Delegația Partidului Popular 

Revoluționar Laoțian si a Gu
vernului Republicii Democrate 
Populare Laos este foarte feri- 

! cită că face o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 

’ România, acest pămint atât de 
‘ frumos șl de prosper.

Chiar de la sosirea noastră în 
frumoasa capitală a României, 
sintem foarte mișcați de primi
rea călduroasă, prietenească și 
de ospitalitatea sinceri pe care 

I ni le-au rezervat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători ai partidului, ai gu- 

I vemului și populația primitoare 
a Bucureștiului. Permiteți-mi. 

I și cu acest prilej, să exprim, in 
numele delegației, lincerele 

i noastre mulțumiri.

Stimați tovarăși.
După victoria totală repurtată 

de poporul laoțian in revoluția 
sa națională democratică, este 
pentru prima dată cind delega
ția Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian și a Guvernului 
Republicii Democrate Laos 
efectuează o vizită oficială în 
Republica Socialistă România. 
Delegația noastră este fericită 
să împărtășească cu dumnea
voastră imensa bucurie pe care 
o încercăm pentru victoria pe 
care am repurtat-o.

Poporul laoțian este mindru 
de faptul că are tovarăși de 
arme eroici și harnici, precum 
poporul român. Știm ce a 
făcut poporul român in lupta 
sa pentru independența națio
nală și pentru construirea so- 

. cialismului. Cunoaștem că sub 
conducerea dinamică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a 
Partidului Comunist Român, 
poporul român a scris o fru
moasă pagină în istorie. Acum 
32 de ani, în condiții deosebit 
de grele, clasa muncitoare, po
porul român și armata sa, dînd 
dovadă de un deosebit eroism, 
cu spirit internaționalist și spri- 
jinindu-se pe solidaritatea na
țională, in condițiile victoriilor 
armatelor sovietice, au dus la 
bun sfîrșit lupta împotriva fas

cismului, a hitlerismului, pentru 
eliberarea națională și au in
staurat apoi Republica Populară 
Română. De atunci, clasa mun
citoare și poporul român au ob
ținut un progres neintrerupt.

Prin transformări sociale, 
poporul român a construit so
cialismul, iar prin realizarea 
planurilor cincinale, recent a 
cincinalului 1971—1975, s-a an
gajat in construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, ceea ce i-a permis 
să iasă din mizerie și din îna
poiere. România a devenit ast
fel una din țările cu o industrie 
puternică, cu o agricultură 
înaintată, cu o știință, o cultură 
și o tehnică dezvoltate, o pu
ternică apărare națională șl un 
prestigiu internațional mereu 
mai mare. Poporul român se 
poate astfel bucura de o viață 
care devine cu fiecare zi mai 
bună.

Toate acestea constituie rodul 
conducerii de către Partidul 
Comunist Român. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care a știut să aplice în mod 
creator marxism-leninismul la 
condițiile României.

Prin lupta desfășurată, 
prin realizarea planului cincinal 
1976—1980. elaborat de Congre
sul al XI-lea al P.C.R.. este 
sigur că poporul român va fi în 
măsură să dezvolte bazele ma
teriale, științifice și tehnice ale 
socialismului multilateral dez
voltat, pregătind astfel condiții 
favorabile înaintării spre co
munism.

Victoriile obținute de poporul 
român sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sînt mărețe. Ele au contribuit 
în mare măsură la întărirea 
forțelor păcii. independentei 
naționale, democrației și pro
gresului social. Ele constituie în 
același timp o mare încurajare 
pentru poporul laoțian care rea
lizează sarcinile trasate de 
Partidul Popular Revoluționar 
Laoțian ; ele constituie, totodată, 
o încurajare pentru popoarele 
progresiste din lumea întreagă.

Urăm poporului român suc
cese și mai strălucite în rea
lizarea planului cincinal 1976— 

1980, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
în acest moment, mai mult ea 

oricind, poporul nostru poate fi 
fericit și plin de încredere. 
Intr-adevăr, după cum știți, 
tara noastră și-a pierdut timp 
de multi ani independența și 
libertatea. Poporul nostru a trăit 
in cele mai mari suferințe și 
umiliri, sub dominația imperia
lismului, a feudalismului si 
valeților lor. însă, poporul lao
țian a dus dintotdeauna o luptă 
neîncetată. îndeosebi în ultimii 
30 de ani. poporul laoțian, 
strins unit cu poporul vietnamez 
și poporul cambodgian, a dus o 
luptă grea, plină de obstacole 
și de sacrificii, împotriva agre
sorilor colonialiști și neocolo
nialist!.

Sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
care a aplicat în mod creator 
marxism-leninismul la condiții
le din Laos, poporul laoțian a 
putut să pună capăt colonialis
mului si neocolonialismului. El 
a abolit monarhia care devenise 
anacronică și a instaurat, la 2 
decembrie 1975, Republica De
mocrată Populară Laos. Această 
victorie consacră desăvîrșirea 
revoluției naționale democratice 
laoțiene și inaugurează o eră 
nouă pentru revoluția laoțiană, 
aceea a transformării socialiste 
și a construcției socialiste. 
(Aplauze).

Această victorie. împreună cu 
acelea din Vietnam și Cambod- 
gia, a contribuit la întărirea 
sistemului socialist mondial și Ia 
creșterea forțelor antiimperia
liste.

De aproape un an de zile, 
muncim pentru întărirea puterii 
populare, vindecăm rănile răz
boiului, ne străduim să normali
zăm producția și să creăm con
diții pentru ca poporul nostru să 
ducă o viață normală. In acest 
sens, am mobilizat poporul să 
producă și să rezolve probleme
le sociale.

Știm că multe greutăți se ri
dică în fața noastră. Mai per
sistă încă intențiile rele ale 
dușmanului. Țara noastră a fost 
puternic devastată, iar economia 
este încă înapoiată.

Avem însă ferma convingere 
că, sprijinindu-ne pe forțele 
noastre, sub conducerea justă a 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian și cu ajutorul și spriji
nul țărilor socialiste surori, vom 
fi în măsură să depășim difi
cultățile pentru a ne realiza sar
cina de a conduce țara direct 
la socialism, fără a trece prin 
stadiul dezvoltării capitaliste.

Stimați tovarăși,
Prietenia frățească, solidarita

tea militantă dintre Partidul 
Popular Revoluționar Laoțian și 
Partidul Comunist Român, din
tre poporul laoțian și poporul 
român există de mult tâmp și 
se dezvoltă neîncetat. In timpul 
războiului, in cele mai grele 
momente, poporul român a fost 
totdeauna alături de noi.

Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român au spri
jinit și ajutat totdeauna cu sin
ceritate poporul laoțian și revo
luția laoțiană, atit moral cit 
și material. Acest ajutor și a- 
cest sprijin au contribuit la vic
toria revoluției laoțiene. In 
numele Partidului Popular Re
voluționar Laoțian. în numele 
Guvernului Republicii Democra
te Populare Laos, în numele po
porului laoțian, permitețl-mi să 
exprim profunda noastră recu
noștință și mulțumirile noastre 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, gu
vernului $1 poporului român. 
(Aplauze).

Sintem fermi convinși că vizi
ta noastră va contribui Ia strîn- 
gerea și întărirea legăturilor de 
prietenie și de solidaritate între 
cele două partide și între cele 
două popoare ale noastre.

Permiteți-mi să ridic paharul :
— pentru succesul poporului 

român în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate ;

— pentru prietenia frățească și 
solidaritatea militantă dintre 
Partidul Popular Revoluționar 
Laoțian și Partidul Comunist Ro
mân, dintre poporul laoțian și 
poporul român ;

— în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ;

— în sănătatea tuturor tova
rășilor aici prezenți. (Aplauze).

La închiderea ‘ Premise trainice pentru înfăptuirea cu succes a programului 
Tirgului • • j j • j £ L «I J

de mostre j privind producția și destacerea bunurilor de consum
Așadar, să începem direct de

monstrația cu argumentele pe 
care ni. le oferă chiar cele 150 
mii produse pe care mulți din
tre noi am avut posibilitatea să 
le vedem, să le cunoaștem ne
mijlocit, in standurile tirgului. 
Chiar această cifră, care exprimă 
varietatea ofertei industriei 
noastre producătoare de bunuri 
de larg consum, ne spune mult 
despre capacitatea mereu cres
cândă a acestei industrii de a 
satisface în tot mai mare măsu
ră necesitățile, in mod firesc me
reu sporite, ale populației. Spre 
comparație să amintim că, cu 5 
ani în urmă, cind începeam cin
cinalul precedent, numărul pro
duselor expuse la cea de-a V-a 
ediție a tirgului, abia atingea 
cifra de 70 mii. Cam tot atit 
reprezintă acum, exponatele ce 
poartă inscripția „produs nou". 
Fapt care ne prilejuiește o altă 
constatare : ritmul de înnoire a 
ambianței noastre materiale în
cearcă și reușește să țină pasul 
eu ritmul de înnoire a vieții 
noastre de ansamblu, vectorii 
săi orientindu-se spre acele obi
ective care, în documentele Con
gresului al XI-lea al P.C.R., sînt 
puse sub semnul celor mai acute 
priorități : valorificarea superi
oară și cu maximum de eficien
tă economică a resurselor inter
ne de materii prime ; dezvolta
rea producției de bunuri de larg 
consum sub semnul diversificării 
calității și al necesităților reale, 
raționale, științific fundamenta
te ale populației ; menținerea 
stabilității prețurilor de vînzare 
a bunurilor de larg consum în 
cadrul unor limite impuse prin 

plan, corespunzător politicii de 
ridicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Nu este deloc greu să identi
ficăm, aproape in fiecare dintre 
cele 150 mii exponate, prezenta 
uneia sau alteia dintre aceste o- 
rientări, de cele mai multe ori 
a ansamblului lor. Astfel, în in
dustria ușoară, cea mai bogat re-

• O JUMĂTATE DE MILION 
DE VIZITATORI — La această 
cifră, record pentru manifes
tările expoziționale similare 
organizate pină in prezent, se 
ridică numărul oamenilor 
muncii din București și nu
meroase alte localități ale țării, 
care au ținut să vadă cu pro
priii lor ochi capacitatea de 
creație și producție a econo
miei noastre în domeniul bu
nurilor de larg consum, ceea 
ce vor găsi in magazinele anu
lui 1977.

• DESFACERI DE MĂRFURI 
ÎN VALOARE DE PESTE 25 
MILIOANE LEI — Altfel spus, 
fiecare dintre cei care au vi
zitat tîrgul a plecat cu o 
marfă în valoare de 59 Iei, 
achiziționată într-unul din cele 
112 puncte comerciale din in
cinta tirgului ; ceea ce nu în-

prezentată, s-au semnalat ten
dințe deosebit de îmbucurătoa
re : diversificarea sortimentală și 
sporirea calității produselor, ca
re se conjugă direct cu eforturi
le pentru valorificarea superioa
ră a materiilor prime, pentru 
introducerea unor materii noi 
sintetice, sau pentru folosirea pe 
scară mai largă a celor naturale, 
tradiționale (in domeniul texti
lelor, tricotajelor, confecțiilor); 

introducerea pielii sintetice și a 
înlocuitorilor in condițiile creș
terii parametrilor calitativi și 
estetici (in domeniul încălță
mintei și articolelor de pielă
rie) ; diversificarea articolelor 
pentru copii, ceea ce atestă preo
cupările creației și producției 
pentru depășirea posturii peri
ferice in care se afla, cu ani

seamnă nicidecum o simplă 
amintire, ci o elocventă de
monstrație a faptului că in
dustria a pus la dispoziția 
noastră mărfuri utile și de 
calitate.

• 73 MII DE CHESTIONARE 
COMPLETATE DE VIZITA
TORI — Sau tot atîtea puncte 
de vedere exprimate de con
sumatori relativ la calitățile 
funcționale și estetice ale 
mărfurilor expuse. Opinii care, 
rapid prelucrate după regulile 
statisticii, cu ajutorul calcula
toarelor electronice, au spriji
nit industria și comerțul ca, în 
deciziile luate în domeniul 
operațiilor de contractare.

• APROXIMATIV 100 DE 
DIVERSE MANIFESTĂRI - 
conferințe, simpozioane, parăzi 
ale modei, demonstrații prac-

în urmă acest tip de produse 
Industria alimentară și-a înscris 
prezența sub exigențele unei a- 
limentații raționale — creșterea 
valorii nutritive a produselor, a 
ponderii produselor dietetice, di
versificarea sortimentelor de 
preparate etc. Industria lemnu
lui a făcut dovada că găsește 
resursele de a ne oferi produse 
mai bune, mai funcționale, mai 
estetice și chiar mai ieftine. Bu

nurile de larg consum, de uz cas
nic prezentate la tîrg atestă că, 
prin conjugarea eforturilor in
dustriei republicane cu ale celei 
locale, putem nutri speranța u- 
nei considerabile ușurări a mun
cilor cu caracter gospodăresc in 
anii care vin. Industria chimică, 
ale cărei realizări sînt bazate 
aproape sută la sută pe concepție

tice a cuprins programul afe
rent tirgului. Ele au amplifi
cat mult posibilitățile de dialog 
între producători, reprezentan
ții comerțului și public.

• PESTE 5 MII DELEGAȚI 
AI INDUSTRIEI ȘI COMERȚU
LUI PREZENȚI LA BUCU
REȘTI. — Judecată ca simplă 
informație statistică, cifra ates
tă o participare de 2,5 ori mai 
mare decît Ia ediția preceden
tă.
• CONTRACTAREA FON

DULUI DE MARFA PENTRU 
ANUL 1977 IN PROPORȚIE DE 
DOUA TREIMI. — Aceasta 
este eficiența finală a tirgului, 
care ne arată că există toate 
premisele ca in viitorul an să 
găsim pe piață mai multe 
mărfuri, de o mai mare diver
sitate și calitate superioară.

românească, a demonstrat din 
nou că se află ferm înscrisă pe 
coordonatele unei producții de 
înaltă tehnicitate, în pas cu ni
velul atins pe plan mondial. $i 
fără îndoială, seria argumente
lor ar putea continua.

Faptul că aproape în exclusi
vitate. noile produse purtau în
scrise alături de performanțele 
lor funcționale și calitative, pre
țurile orientative, nu a fost nu

mai de natură să ofere publi
cului vizitator posibilitatea ex
primării unor opinii ' complet 
fundamentate asupra produselor 
expuse, ci să ne și dea imaginea 
globală asupra eforturilor pe 
care industria producătoare le 
face pentru menținerea sau chiar 
diminuarea preturilor, in con
dițiile in care performanțele de 
funcționalitate și calitate sînt in 
continuă creștere. Eforturi care 
au la bază identificarea de noi 
surse de materii prime, valori
ficarea superioră a acestora, in
troducerea unor noi tehnologii 
de fabricație.

Dincolo de demonstrația eloc
ventă asupra capacității industri
ei producătoare de bunuri de 
larg consum, ediția din acest an 
a tirgului a dovedit, prin noua 
sa concepție de organizare și 
desfășurare, că dialogul dintre 
industrie și comerț poate îmbră
ca forme de lucru mult mai efi
ciente. Dealtfel, trăsătura do
minantă a acestei ediții a fost 
tocmai caracterul său de lucru 
care a pus in prim plan dialo
gul activ intre industrie și co
merț (în scopul contractării fon
dului de marfă destinat pieții 
interne pentru anul 1977), pe 
fundalul unei intense activități 
de sondare și cunoaștere a opi
niilor și preferințelor publi
cului vizitator. Hotăritoare 
este însă acum munca sistema
tică pentru valorificarea la ma
ximum a tuturor premiselor 
create, pentru materializarea a- 
cestora în bunuri de consum mai 
multe, mai bune, care să fie des
făcute in condiții superioare.

VIRGIL SIM1ON

TOATE INSTALAȚIILE 
LA PARAMETRII PROIECTAȚI

Pentru organizația U.T.C., 
pentru cei aproape 600 de ute- 
ciști, ca de altfel pentru între
gul colectiv al Combinatului de 
lianți din Câmpulung—Argeș, 
acest an reprezintă o etapă de 
maxime eforturi în organizarea 
activității, in asigurarea func
ționării perfecte a tuturor uti
lajelor și instalațiilor. în rea
lizarea unor ritmuri înalte pe 
liniile de fabricație. Noua uni
tate trebuie. într-adevăr. să 
atingă la sfârșitul acestui tri
mestru nivelul de producție 
corespunzător parametrilor pro
iectați. Ce acțiuni au întreprins 
în acest scop uteciștii. știind 
că prin ponderea lor. influen
țează în. mare măsură toate re
zultatele colectivului, că pot și 
trebuie să-și aducă o contribu
ție însemnată la îmbunătățirea 
calității produselor, la creșterea 
randamentelor și productivită
ții ?

— Fiecare tânăr are în grija 
sa utilaje in valoare de zeci de 
milioane —- ne spune tovarășul 
ing. Gheorghe Dobre. directo
rul combinatului. Iată de ce 
am pus și punem în continua
re. accentul principal în munca 
noastră cu tinerii, pe aspectele 
educative și ale pregătirii pro
fesionale foarte serioase. Toate 
cadrele de conducere. comu
niștii cu experiență, maiștrii și 
inginerii au atribuțiuni con
crete în activitatea de educație 
a tineretului, participă la adu
nările lor generale. întrețin cu 
ei dese dialoguri pe teme eco
nomice și tehnologice, organi
zează simpozioane, demonstra
ții practice, cursuri de scurtă 
durată. Uteciștii s-au integrat 

perfect în eforturile colectivu
lui. aducindu-și o prețioasă 
contribuție prin acțiuni și ini
tiative deosebit de valoroase.

Una dintre aceste initiative 
aparține organizațiilor U.T.C. 
din atelierele mecanic si elec
tric și a fost formulată astfel : 
..Toate reparațiile să fie de 
bună calitate și Ia termenele

Un succes la obținerea 
căruia uteciștii 

Combinatului de lianți 
Cimpulung-Argeș au o 
contribuție hotăritoare

stabilite prin grafice**. Era de 
fapt un angajament, un îndemn. 
Cum a fost onorat ? în eviden
ta comitetului U.T.C. pe com
binat. figurează numeroase ac
țiuni care confirmă seriozitatea 
cu care este urmărită realiza
rea acestui obiectiv. Cea mai 
recentă se referă la reparațiile 
curente de la liniile de cup
toare. efectuate de echipele ti
nerilor din atelierele amintite. 
Au durat cu șase zile mai puțin 
decît prevederile graficului. Un 
cîștig. așadar, de sase zile de 
producție în plus. De altfel, 
toate reparațiile ti reviziile 

s-au executat într-un timp 
record. A fost posibil astfel, să 
se livreze la zi, în afara planu
lui 29 000 tone de ciment.

Dar bineînțeles, pentru atin
gerea parametrilor proiectați in 
timpul optim, cei ce deservesc 
liniile de producție trebuie să 
dovedească competentă profe
sională deplină. calificare 
înaltă. Or. majoritatea tinerilor 
cu care a fost pornit combina
tul aveau la început o pregătire 
deștul de sumară, care trebuia 
adineită. diversificată. Ii reve
nea tot organizației U.T.C. me
nirea de a-i atrage pe tinerii 
începători în activități specifice 
de calificare si ridicare a cali
ficării. de specializare pe locuri 
de muncă. Au fost organizate 
cursuri gradul II pe care le-au 
absolvit peste o sută de elec
tricieni. lăcătuși și sudori. Alți 
treizeci de tineri au fost cali
ficați prin cursuri de șase luni, 
în meseriile de care avea ne
voie combinatul. Cu sprijinul 
tinerilor ingineri, al celorlalte 
cadre tehnice, comitetul U.T.C. 
inițiază periodic diverse forme 
de reîmprospătare, de aprofun
dare a cunoașterii tehnologiilor 
și a tehnicii din dotare, pe care 
le frecventează toate catego
riile de tineri, din toate com
partimentele producției si cer
cetării. Colectivul combinatului 
a reușit, astfel. în timp scurt, 
să dobândească o experiență și 
o pregătire profesională care 
să-i permită îndeplinirea exem
plară, depășirea constantă a 
sarcinilor sale economice.

ROMULUS LAL



Pe fondul unor lupte grele

Ample activități politice 
in Liban

Situația din Liban a Înre
gistrat în ultimele 48 de ore o 
netă recrudescență. Bilanțul 
morților a depășit din nou o 
sută pentru întreaga țară.

La aproximativ cinci sute de 
metri de „front”, în singurul 
hotel al sectorului creștin din 
Beirutul de est în care mai 
locuiesc rarii ziariști străini, zi
lele și mai ales nopțile sînt 
punctate, din minut în minut, de 
exploziile obuzelor și rafalele 
mitralierelor sau armelor ușoare. 
Aceeași situație se înregistrează 
în cartierele Achrafieh, Ain 
Remmaneh sau Hadeth, care se 
află de-a lungul liniei care se
pară forțele aflate în conflict.

Pe fondul acestor puternica 
confruntări armate dintre păr
țile adverse, în localitatea Chta- 
ura a avut loc cea de-a doua 
reuniune tripartită libanezo-si- 
riano-palestiniană.

într-o declarație radio-difuza- 
tă, Hassan Sabri El Kholi, re
prezentantul Ligii Arabe în Li
ban, a anunțat că va avea loc 
o nouă reuniune tripartită, care 
se va desfășura la Beirut, la 24 
septembrie. după preluarea 
funcției supreme în stat a pre
ședintelui ales, Elias Sarkis si 
că nu se mai pune problema în
cetării focului, ci a încetării 
luptelor și a sflrșitului războlu-

Suleiman Frangieh, și eu parti
ciparea premierului interimar 
Camille Chamoun. La sfirșitul 
reuniunii, Camille Chamoun a 
declarat că consiliul a aprobat 
un proiect de amendament la 
legea privind armata, care va fi 
supus aprobării Camerei Depu
tation Acest amendament, a 
precizat el, urmărește crearea 
unei armate de tineri. Primul 
ministru interimar libanez a 
precizat, pe de altă parte, că 
consiliul s-a declarat in sesiune 
deschisă pînă la 23 septembrie, 
data expirării mandatului pre
ședintelui Suleiman Frangieh.

în cadrul contactelor unor li
deri libanezi în diferite capitale 
arabe, primul ministru Rashid 
Karame a făcut o scurtă vizită 
in Arabia Saudită. unda a con
ferit cu regele KhalkL înainta 
de plecarea din Taef. Rashid 
Karame a declarat că toate păr
țile acordă o mare importanță 
instalării în funcție a președin
telui ales Ellas Sarles, la 23 sep
tembrie. apreciată drept punct 
da cotitură !n evoluția «pre o 
reglementare a situației din Li
ban.

In continuare. în noaptea de 
duminică spre luai. Rashid Ka
rame a fost primit de președin
tele Siriei Hafez El A»6

O teri loara 
a președintelui 

P.S.D. din R.F.G.

într-o scrisoare adresată 
Consiliului de administrație 
al concernului industrial 
Salzgitter A.G., președintele 
Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., Willy Brandt, a 
reafirmat că P.S.D. și cabi
netul de coaliție al cancela
rului Schmidt „nu se vor 
lăsa abătuți în nici un fel de 
la obiectivul continuării rela
țiilor de cooperare cu țările 
din Europa răsăriteană, indi
ferent de sistemul economic 
si aocial diferit Relevînd 
preocuparea de pînă acum a 
guvernului de coaliție P.S.D.- 
P.L.D. în vederea îmbunătă
țirii relațiilor dintre R.F.G. 
și țările socialiste din Euro
pa, președintele P.S.D. a sub
liniat „importanța pe care a 
căpătat-o acest aspect pentru 
R.F.G. în planul destinderii 
și colaborării”.

R. P. POLONA - Șantierul centralei electrice de la Kozienice

Rezultatele alegerilor din Suedia
DEMISIA CABINETULUI CONDUS DE OLOF PALME

In spiritul colaborării dintre U.T.C. și U.S.T., sub 
semnul unui fertil schimb de experiență, a început 

la Praga

INTILNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE 
REPREZENTANȚI Al TINERETULUI ROMÂN 

SI Al TINERETULUI CEHOSLOVAC
1

Luni a început, în R. S. Ce
hoslovacă. întâlnirea priete
nească dintre reprezentanți ai 
tineretului român și ai tinere
tului cehoslovac. Gazdele, mem
bri ai Uniunii Socialiste a Ti
neretului, au făcut o caldă pri
mire delegației Uniunii Tine
retului Comunist din România, 
care ia parte la această mani
festare. La ședința de deschi
dere au luat cuvîntul tovarășul 
Mihai Hîrjău, secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din R.S. România, și Jan 
Krejdl, secretar al C.C. al Uni
unii Socialiste a Tineretului 
din R.S. Cehoslovacă.

Tovarășul Jindrich Polednik, 
președintele Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste a Ti
neretului din Cehoslovacia, s-a 
întîlnit cu delegația U.T.C. In- 
tîlnirea a prilejuit un larg 
schimb de păreri și informații

cu privire la preocupările ac
tuale ale celor două organiza
ții. exprimîndu-se dorința re
ciprocă pentru dezvoltarea le
găturilor de prietenie și cola
borare dintre U.T.C. și U.S.T., 
dintre tineretul român și ce
hoslovac.

în aceeași zi. delegația U.T.C. 
a fost primită, la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, de tovarășul 
Lubomir Prochazka. șeful Sec
ției organizații obștești și con
silii populare din cadrul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. Cu 
acest prilej, s-a relevat însem
nătatea lărgirii și aprofundării 
raporturilor de colaborare pe 
linie de tineret în vederea unei 
mai bune cunoașteri reciproce, 
a dezvoltării sentimentelor de 
prietenie și stimă între cele 
două țări și popoare.

lui.
Luni dimineața s-a întrunit în 

localitatea Kfour, situată la 25 
km nord de Beirut, Consiliul de 
Miniștri libanez, sub președin
ția președintelui în exercițiu.

O nouă surpriză oferită
de ..Planeta roșie44

Potrivit agenției suedeze „T.T.“, care a anunțat rezultatele 
oficiale preliminare ale alegerilor desfășurate duminică pentru 
desemnarea celor 349 de deputați în Parlamentul 
(Rikstag), precum 
vinciale, bilanțul

349 de deputați în Parlamentul Suediei 
și a membrilor consiliilor municipale și pro- 
preliminar este următorul :

r

despre situația
economică a țării

„Situația economică a țării 
este gravă, dar guvernul este 
capabil să soluționeze această 
problemă” — a declarat primul 
ministru portughez Mario Soares 
cu ocazia unei conferințe ce 
presă ce a avut loc recent in 
capitala lusitană. Pentru depă
șirea dificultăților economice 
moștenite de Ia vechiul regim 
esențiale sînt trei aspecte : a 
munci, a produce mai mult, a 
reduce consumul. Dacă acest »- 
pel va fi înțeles, — a sub
liniat primul ministru — 
nu vor mai fi necesare noi mă
suri de austeritate, printre care 
raționalizarea anumitor pro
duse. De asemenea, el a apre
ciat că șomajul nu reprezm:â 
pentru Portugalia o problemă 
foarte importantă.

Pe plan financiar. Mario Soa
res a subliniat că moneda por
tugheză — escudo — nu va fi 
devalorizată și și-a exprimat, 
totodată, convingerea că. înda
tă ce țara va pași pe un drum 
ascendent din punct de vedere 
al economiei, creditele externe 
nu vor intirzia să sosească, z.1 
a arătat, în același timp, câ 
pentru dezvoltarea sa Ports— 
galia trebuie să desfășoare ? 
politică dinamică pentru ră
rirea unor noi piețe de desfa
cere.

Primul ministru portughez a 
reafirmat hotărirea țării «ale 
de a intra in Piața comuoi. »- 
preciind, în acest sens, câ esxe 
vorba numai de o chestiune de 
timp. El a apreciat însă că ne
gocierile purtate pentru adera
rea la C.E.E. vor fi îndelungase 
și dificile.

Vicepreședintele
R.P.D. Coreene a încetat 

din viață
Comitetul Central al Parti

dului Muncii din Coreea și Co
mitetul Popular Cential al 
R.P.D. Coreene anunță că la 19 
septembrie a înceta: dir. va’X 
în virstă de 76 de am. Țoi En 
Ghen, vicepreședinte al RP_D. 
Coreene, membru al Comitetuhn 
Politic și secretar al C.C. al 
Partidului Muncii dir. Coreea, 
vicepreședinte al Co—h:?:uhti 
Popular Central al R.PD. Cc- 
reene.
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_m afirmi specialiștii americani de la Centrul spa
tial dsn Pmrtri pianeta Marte a oferit o nouă surpriză oa- 
—.= .1:7 i- F- .-.tâ. AstfeL seismograful cu care este dotat 
laader-a! sandei «Tt**-* ^Viking-2“ nu a înregistrat, de la 
3 sepeemfarie eind a început să funcționeze, nici un cutremur 
pe roște*. Seismograful amintit a fost astfel con-

să ir.' z.î chiar cutremure de gradul șase
pe scara Ry**—*• care, după cum se știe, pe Pămînt au efect

unor s

In irrlwi timp, savantul Gerald Soffen este de părere că oa- 
mmK var amortiza Încă in cursul următoarei sute de ani. El 
- - - - • - - ; .nă:or ce pe Marte nu este atît de
inoapttatier cam se crede in prezent și că trimiterea de as- 
tr.-au-; pe . Planeta roșie" nu este inimaginabilă.

La rt-xfal du. eescetătoru! Carl Sagan a declarat, că, în e- 
v. itimte va fi explorată tot cu ajutorul 

similare lander-urilor celor două sonde spa- 
Ifitiunea viitoare care va avea ca obiectiv

planeta ’«fante va trebui echipată cu un aparat de tip „Jeep”, 
care să postt parcurge sute de kilometri pe suprafața „Pla
smei romi** peniițind și cercetarea altor regiuni decît dea în 
are w Joe aonrtiarei modulului de coborîre. Cei doi spe- 
dsMi aOMricaai au arătat eă, deși landepii aflați in prezent 
pe Mane eu an reușit deocamdată să determine existența 
—pe planeta vecina, ei au permis totuși descoperirea pe 
«Planeta roșie* a unor reacții chimice necunoscute pe Terra.

Ca urmare a înlăturării defecțiunilor de la brațul mecanic 
al lander-olui sondei spațiale „Viking-2”, specialiștii de la 
Paaah-era an sâ caute un nou loc pentru prelevarea de 
eșantioane de rocă, loc ferit de razele ultraviolete ale Soare- 
lot fi <a influenta ciimel aspre a planetei. Această alegere 
pare să fie hopritoare pentru continuarea cu succes a anali- 
setor al căror scop principal este depistarea unor eventuale 
materii organice sau molecule pe bază de carbon, necesare 
•xir*r >: ancăror forme de viață.

urne s-au 
la sută din 

ximativ 6 milioane 
gători. După numărarea cvasito» 
talității buletinelor de vot (ur
mează să fie incluse în statisti
cile definitive doar voturile tri
mise prin poștă, estimate la ma
ximum 60000, care însă nu pot 
influența, practic, rezultatul fi
nal al confruntării electorale), 
repartizarea opțiunilor alegăto
rilor pentru principalele partide 
politice se prezintă astfel : Par
tidul Social-Democrat — 152 de 
locuri ; Partidul de Centru — 
86 de locuri ; Partidul Moderat 
— 55 locuri ; Partidul Liberal — 
39 locuri ; Partidul de Stînga- 
Comuniștii — 17 locuri.

Campania electorală a fost do
minată de înfruntarea dintre 
candidații Partidului Social-De
mocrat — aflat la conducerea 
țării, neîntrerupt. în ultimii 44 
de ani (156 de mandate în ac
tualul parlament) și cei ai Parti
dului de Stînga-Comuniștii (19 
mandate) — pe de o parte, și, pe 
de altă parte, de cei ai formațiu
nilor politice din opoziție — 
Partidul de Centru (90 de man
date în actualul parlament), 
Partidul Moderat (51) și Partidul 
Liberal (34).

Pentru realizarea majorității 
minime necesare guvernării (175 
de mandate), social-democrații 
au format o coaliție cu Partidul 
de Stînga-Comuniștii, care a

prezentat 
cei apro- 

de ale-

condus, pînă în prezent, trebu
rile țării. întrucît, în urma re
zultatelor oficiale preliminare 
ale actualului scrutin, partidele 
de opoziție obțin majoritatea 
mandatelor, respectiv 180 de 
mandate (50,7 la sută din votu
rile numărate), față de 169 (47.6 
la sută din voturile numărate) 
ale coaliției social-democrați-co- 
muniști. ele urmează, în baza 
Constituției, să formeze guver
nul. De notat că. în viitoarea le
gislatură, numărul total al man
datelor din forul legislativ a 
fost redus de la 350 la 349. pen
tru a se evita cazurile de balo
tai.

în urma acestor rezultate, pri
mul ministru suedez. Olof Pal
me, a prezentat luni demisia 
guvernului său. Președintele 
Parlamentului, Henry Allard, a 
acceptat demisia, dar a cerut 
cabinetului să asigure rezolvarea 
problemelor curente pînă la for
marea unui nou cabinet.

Demonstrații
in

lecreUnrioi de stat al S.U.A.
îrtr-c informație, difuzată luni 

la Lusate. se menționează că 
președinții Zambiei, Tanzaniei, 
Rctrranei ji Mozambiculul se 
vre intiini în curind pentru a 

bilanțul convorbirilor 
s—-te de secretarul de stat al 
S.U-A. Henry Kissinger, in 
deferite capitale africane.

Potrivit programului anunțat 
la Începutul itinerarului său 
african, secretarul de stat ame- 
ncan a aocit luni la Lusaka și 
a conferit cu președintele țării- 
gAT-tă In problema eon st i tu ți o- 

a Rhodesiei și în legătură 
cu croația Namibiei (Africa de 
Sod-Vest).

PreșefLntela Kaunda a declarat 
Eiririlar, la Încheierea aceatei 
întrevederi, că a avut o convor
bire utilă cu secretarul de itat 
american, dar că va trebui să 
airâ consultări pe această temă 
cu președinții Julius Nyerere 
(Tanzania). Samora Machel (Mo- 
zambic) ș: Seretse Khama (Bots
wana).

Un adevărat „pod” energetic, 
cu o lungime de peste 2 400 km, 
care va lega centralele electrice 
din Kazahstan cu zonele in
dustrializate din partea euro
peană a Uniunii Sovietice, a 
fost proiectat de specialiștii In
stitutului de cercetări științifi
ce pentru curent continuu din 
Leningrad. în fiecare secundă, 
prin conductorii aces-tei super- 
magistrale, vor fi transportați, 
la tensiunea de 500 kilovolți, 
șase milioane kW/ore energie 
electrică.

Transportarea disponibilului 
de energie electrică — produsă 
de termocentralele și hidrocen
tralele din Siberia, Kazahstan, în 
genere din regiunile din nord 
spre cele situate în partea eu-

ropeană a tării — este consi
derată drept o soluție mai e- 
conomică decît ar comporta a- 
ducerea cărbunelui sau a pe
trolului și folosirea lui în cen
trale — la locurile unde există 
cerințe sporite de energie.

Prin asemenea linii, ca cea 
proiectată de specialiștii lenin- 
grădeni, se face încă un pas în 
construcția de magistrale pen
tru transportul energiei elec
trice la tensiune foarte înaltă 
și la mari distanțe.

Modele ale instalațiilor ex
perimentate (transformatoare, 
redresoare) destinate noului 
„fluviu” de energie electrică au 
trecut cu succes probele de în
cercare la poligonul institutu
lui din Leningrad.

în Spania au luat amploa
re demonstrațiile organizate 
în favoarea amnistiei tutu
ror deținuților politici, pen
tru respectarea drepturilor și 
libertăților democratice. Mii 
de manifestanți au defilat, 
duminică seara, pe străzile 
Barcelonei purtînd pancarte 
pe care scria „Libertate și 
amnistie”.

La Pamplona, capitala pro
vinciei Navarra, cinci mii de 
persoane au participat la 
mitingurile și demonstrațiile 
organizate în semn de pro
test față de uciderea tînă- 
rului Jesus Maria Zabala de 
către forțele polițienești. în 
legătură cu aceasta, agențiile 
de presă menționează că 17 
primari din provincia bască 
Guipuzcoa — unde a fost 
omorît tînărul manifestant — 
au adresat Ministerului de 
Ihterne o petiție în care so
licită deschiderea unei anche
te în legătură cu acest asasi
nat, precum și decretarea 
unei amnistii pentru toți 
deținuții politici.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT

• PROFESORUL ENRIQUE 
TIERNO GALVAN, președintele 
Partidului Socialist Popular din 
Spania, a declarat că proiectul 
de reformă politică prezentat 
săptămina trecută de șeful gu
vernului, Adolfo Suarez, „nu co
respunde programelor democra-

tice“ ale opoziției și, în prin
cipal, celor ale opoziției de stin
gă. Tierno Galvan a făcut a- 
ceastă declarație într-un interviu 
acordat cotidianului „El Pais”.

• TRANSFORMAT TOTUL ÎN ROȘU
Apa și vegetația din satul Cdurche'.e-.tes. din 
nordul Franței, s-au recent ia roșu,
ca urmare a degajării în atmosferă, de insta
lațiile unei întreprinderi câtinice din împre
jurimi. a unei substanțe care pare deosebi: 
de poluantă. Primarul acestui sat a interzis 
locuitorilor consumarea frurteScr și a legu
melor din zona poluată. Pe de altă parte, au- 
toritățile franceze au dispus închiderea unuia 
din atelierele acestei întreprinderi.

• ÎNCERCARE DE IDENTIFICARE A
PARTICULELOR NEUTRINO. Oceanul ar
putea adăposti particule emise în timpul ex
ploziei stelelor. O astfel de particulă sub- 
atomică. caracterizată prin faptul câ nu are 
masă și sarcină electrică șz poate atir.ze vi
teza luminii, este neutrina Oamenii de știin
ță americani au ales pentru cercetările lor o 
zonă din Pacific, situată la 63 kilometri nord 
de insula Mani, unde oceanul atinge o a- 
dincime de 5 400 metr.. Această regiune 
constituie, după părerea lor. cel mai potrivit 
detector pentru neuîrirxK. Aceasta particulă se 
aseamănă, intr-o anumită măsură, cu fotonul, 
care, de asemenea, nu are masă și sarcină 
electrică, dar este mult mai ușor de detectat 
și reacționează ca materia. Detectarea 
culelor de neutrino prezmtâ o deosebită im
portantă pentru oamerm de știință, deoarece 
studierea lor ar putea oferi date prețioase 
referitoare la stelele dispărute și ar 
verificarea teoriilor cu privire la 
stelelor.

• ÎN CONCURENTA CU SAKE.

ajuta la 
evoluția

Deși vi
la-nul nu constituie băutura tradițională a _ 

ponezilor, totuși consumul acestei băuturi a 
crescut considerabil in ultimii ani în Japonia, 
de la 5 700 hectolitri in 1970 la peste 27 000 de 
hectolitri in 1975. Consumul de vin — se a- 
preciază — va depăși, in curind. pe cel de 
sake, o băutură alcoolică obținută din orez. 
Cea mai mare cantitate de vin vîndută este 
îmbuteliată in sticle de capacitate mică

I (200—500 mililitri) La prețuri variind între 
200 și 500 yeni. Fenomenul este atribuit în 
pane occidentali zării felului de viață și al 
meniurilor locuitorilor arhipelagului nipon.

• ÎNCOTRO SE ÎNDREPTAU CELȚII ? La
Nisa s-a desfășurat un colocviu internațional 
privind deplasările triburilor celtice in seco
lul al V-Iea tem. Un specialist in această 
problemă istorică. Piaui-Marie Duval (Fran
ța). a aprecia: că. deși există un material do- 
cumerr-ar destul de bogat despre celți, se știu 
prea puține lucruri precise despre acești mi
gratori. a căror deplasare pe continent a in
fluența: desfășurarea evenimentelor istorice 
europene in secolul V. Pinâ in prezent — a 
spus el — se cunosc numai dovezile materi
al® descoperite in monumente funerare, mai 
ales arme, vase de cult și unele monede. Cu 
toate acestea obiectele găsite dovedesc că au 
fost produse in diverse locuri, aflate la mari 
distanțe intre ele și apoi râspindite pe ani 
foarte inrinse. merzind din vestul pînă în es
tul și sudul Europei.

• PE UNDE A TRECUT UTtAN*. Pagu-
bele aduse agriculturii japoneze de taifunul 
„Fran” se ridică la 254 miliarde yeni — se 
indică din surse oficiale. Au fost afectate 
suprafețe întinse din 45 de prefecturi. în 
acest bilanț sint cuprinse de asemenea Pier
derile suferite de sectorul forestier și in
dustria piscicolă.

• MIȘCĂRILE TELURICE ÎN ITALIA. Ob-
servatorul geofizic din orașul Tries: a anun
țat producerea, simbătâ seara și duminică 
dimineața, a două noi cutremure de intensi
tate medie in regiunea -Friuli din nordul Ita
liei. Din 6 mai. cînd a avut loc in această 
zonă o puternică mișcare seismică soldată cu 
moartea a numeroase persoane, oamenii de 
știință au înregistrat circa 294 de cutremure, 
în localitatea Gemona au fost instalate seis
mografe mobile care arată că mișcările telu
rice continuă, deși intensitatea lor este foarte 
mică.
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PRIMUL TRONSON AL 
METROULUI BELGIAN

• REGELE BELGIEI, Bau- 
doum, a inaugurat, luni, pri
mul tronson al metroului din 
Bruxelles. Linia va lega centrul 
orașului cu o serie de cartiere 
din zonele de est și sud-est.

Realizarea tronsonului, care 
are o lungime de 20 kilometri, 
a necesitat investirea a 500 mi
lioane dolari. Ansamblul proiec
tului — ce prevede construirea 
a 64 kilometri 
trou — va fi 
anul 1990, iar 
apreciat la cel 
liarde dolari.

DELEGAJIE MILITARĂ ROMANA 
IN AUSTRIA

• LUNI A SOSIT LA VIENA 
ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Coman, în
soțit de o delegație militară, 
care la invitația ministrului 
federal al apărării al Republicii 
Austria, face o vizită oficială în 
această țară.

CREȘTEREA PREȚURILOR

DEZVOLTAREA

de linii de me- 
realizat pînă în 
costul său este 
puțin 1,6 mi-

ÎNVÂȚĂMINTU-
LUI IN PERU

La Lima și in principalele 
centre industriale din Peru a 
început construirea de loca
luri pentru 33 de licee și 16 
școli profesionale, conform 
unui plan elaborat de Mi
nisterul învățămintului din 
această țară. Noile instituții 
de invățămint vor fi date în 
folosință in anul școlar 1977/ 
1978. Cursurile liceelor și 
școlilor profesionale vor fi 
frecventate de aproape 20 000 
de copii ai oamenilor muncii 
și ai membrilor cooperative
lor agricole situate în apro
piere.

IN R.S.A.
• POTRIVIT UNOR STUDII 

publicate he Universitatea afri
cană de Ia Pretoria, costul vieții 
pentru familiile africane a cres
cut cu 12 la sută, într-o perioa
dă de numai cîteva luni. în mo
mentul publicării lor, datele sta
tistice ale universității s-au do
vedit însă a fi depășite, întrucit, 
după cum anunță ziarul „Rând 
Daily Mail”, în luna septembrie 
s-a înregistrat o nouă creștere 
vertiginoasă a prețurilor la pro
dusele alimentare și bunurile 
de larg consum, la cărbune și 
transporturile orășenești care 
agravează și mai mult situația 
materială a maselor largi ale 
Gamcnilor muncii africani.

Țara noastră găzduiește o nouă și 
prestigioasă reuniune internafională: 

A X-a Conferință regională 
pentru Europa a F.A.O.

Luni dimineață a început la 
București cea de-a zecea Con
ferință regională pentru Europa 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultu
ră (F.A.O.).

Conferința, care se desfășoară 
In Capitala țării noastre la invi
tația Guvernului Republicii So
cialiste România, a fost organi
zată de F.A.O. în colaborare cu 
Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa. La această pres
tigioasă reuniune participă 150 
de delegați din țările europene 
membre ale F.A.O., precum si 
observatori din partea altor țări 
și a unor organizații internațio
nale.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de directorul general al 
F.A.O., Edouard Saouma. care a 
mulțumit guvernului român pen
tru condițiile asigurate bunei 
desfășurări a conferinței, rele

vînd că aceasta constituie încă 
o dovadă a contribuției excelen
te pe care țara noastră o aduce 
la activitatea Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură.

Din partea guvernului român, 
participanții au fost salutați de 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
ni’stru al guvernului, care a fost 
ales președinte al Conferinței.

Relevînd că sesiunea reprezin
tă prima reuniune de amploare 
a unei instituții specializate din 
sistemul O.N.U. care are loc la 
nivel european după Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, președintele Conferin
ței a exprimat speranța că ea va 
marca o atitudine și mai activă 
în ce privește participarea orga
nizației la soluționarea proble
melor agricole cu care sînt con
fruntate țările din zonă.

Primul ministru al 
Guvernului va efectua 

o vizită oficială 
in Austria

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, va efectua o 
vizită oficială în Austria, la in
vitația cancelarului federal al 
Republicii Austria, dr. Bruno 
Kreisky, în perioada 27—30 
septembrie 1976.

AGENPĂ
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a sosit în Ca
pitală Janez Stanovnik, secreta
rul executiv al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.).

★
Societatea de Cruce Roșie din 

Republica Socialistă România a 
trimis Societății de Cruce Roșie 
din Republica Filipine un aju; 
tor compus din medicamente și 
pături, pentru populația sinis
trată in urma cutremurelor.

★
Continuîndu-și vizita în tara 

noastră, lordul cancelar Elwyn 
Jones, speakerul Camerei Lorzi
lor din Marea Britanie, a făcut 
cunoștință cu stațiunile de o- 
dihnă și tratament de pe litoral.

★
Delegația Comisiei , pentru 

activitate economică și planu
lui din Senatul francez, care 
întreprinde o vizită de studii în 
țara noastră, a fost primită luni 
de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

★
„Dicționarul de termeni lite

rari” apărut zilele acestea in E- 
ditura Academiei, prima lucrare 
de acest gen din tara 
noastră, prezintă peste 550 de 
noțiuni de terminologie litera
ră, fiecare dintre ele fiind înso
țită de etimologia, definiția, is
toricul apariției sale și exem
plificări din literatura română 
și universală.

★
Tractorul „TIH-445” aflat în 

fabricație de serie la întreprin
derea „7 Noiembrie44 din Craio
va a obținut medalia de aur la 
Tirgul internațional de la Bmo 
(R.S. Cehoslovacă), cel dintîi 
trofeu ce i s-a atribuit ’ de la 
asimilarea în producție.

A apărut
ERA SOCIALISTA 
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SPORT • SPORT
• IN CEA DE-A 2-A. ZI A 

TURNEULUI international de 
rugbi de la Burgas, selecționata 
României a întîlnit reprezenta
tiva Bulgariei. în vervă deosebi
tă de joc sportivii români au 
obținut victoria cu un scor puțin 
obișnuit chiar și la rugbi : 
100—0. Partida dintre selecționa
tele U.R.S.S. și Poloniei s-a în
cheiat cu scorul de 33—4 în fa
voarea rugbiștilor sovietici.

• IN ETAPA A 6-A A CAM
PIONATULUI iugoslav de fot
bal echipa Dynamo Zagreb, ad
versara formației A.S.A. Tg. 
Mureș in „Cupa U.E.F.A.”, a 
cîștigat cu scorul de 1—0 par
tida susținută pe teren propriu 
cu echipa Rijeka.

• DISPUTAT LA BRU
XELLES, meciul de tenis din
tre echipele Belgiei și Bulgariei 
contînd pentru primul tur al 
Cupei Davis — ediția 1976/1977 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 
în favoarea gazdelor.

• IN CADRUL PRELIMI
NARIILOR CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE FOTBAL — 
ediția 1978 — se va disputa 
miercuri, 22 septembrie, meciul 
dintre selecționatele Finlandei 
și Luxemburgului (grupa a 2-a 
europeană). în aceeași zi mai 
sînt programate șase partide 
amicale : România — Ceho
slovacia ; Austria — Elveția ; 
Danemarca — Italia ; Norve
gia — Suedia ; Bulgaria — Tur
cia și R. D. Germană — Un
garia.

• TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE TENIS de la Ciudad 
de Mexico s-a încheiat cu vic
toria suedezului Bjorn Borg. In 
finală, Bjorn Borg l-a întrecut 
în trei seturi, cu 6—7, 6—0, 6—1, 
pe jucătorul român Ilie Năs- 
tase.

• MOTO CICLISTUL ROMÂN 
NICOLAE RÎUREANU a ter
minat învingător în concursul 
internațional de dirt-track des
fășurat în localitatea bulgară 
Șumen. Nicolae Rîureanu a to
talizat 14 puncte, fiind urmat de 
Petar Ivanov (Bulgaria) și 
Ion Bobîlneanu (România) — 
ambii cu cîte 11 puncte.

La întreceri au mai participat 
sportivi din R. D. Germană și 
Ungaria.

• TRADIȚIONALUL CON
CURS internațional de cros or
ganizat de ziarul „Rude Pravo“ 
s-a încheiat cu victoria atletu
lui finlandez Lasse Viren, dublu 
campion olimpic în probele de 
fond la Jocurile de la Montreal, 
în cursa desfășurată la Praga, 
Lasse Viren a fost cronometrat
pe distanta de 
timpul de 33’20’’. 
următoare s-au

11,400 km cu 
Pe locurile 
clasat Ivan

Parlui (U.R.S.S.) — 33’20” 6/10, 
Anacleto Pinto (Portugalia) — 
33’31”, Peter Suchan (Cehoslo
vacia) — 33’38”, Marcus Ryffel 
(Elveția) — 33’44”8/10 și Isma 
Toukonen (Finlanda) — 33’48” 
6/10. Primul clasat dintre con-
curentil români a fost Florea 
Sandru, care a obținut timpul 
de 35’14”.

Elevii brăileni 
pe stadioane

Tinerii din județul Brăila au 
participat de curind La acțiunile 
sportive și cultural-artistice pri- 
lejuite de deschiderea festivă a 
anului sportiv școlar și de pre
gătire pentru apărarea patriei. 
In primele ore ale dimineții, pe 
faleza Dunării și-au da: intilnire 
peste 3 000 de elevi constituiți în 
echipe sportive sau detașamente 
pentru apărarea patriei. Momen
tul de bilanț al eforturilor de
puse în anul școlar trecut, con
semnează cîteva rezultate deose
bite : ■ la Cupa tineretului sau la 
alte competiții inițiate de orga
nizațiile U.T.C. au participa: 
peste 40 000 de elevi. Multi din
tre ei, la competițiile cu fază 
națională, au reușit să urce pe 
podiumul cîștigătorilor. Dintre 
ei amintim pe elevul Aurel 
Fătu, care a cucerit un loc I la 
„Cupa Scînteii tineretului la te
nis”, pe campionii naționali de 
juniori Ionel Dinu și Nicu Un- 
gureanu la caiac, pe Dumitru 
Mușat și Mircea Stoian la lupte, 
Ștefan Imbre și Alexandru Du
mitru la box. Drapelul de cen
tru fruntaș în pregătirea pentru 
apărarea patriei l-au primit e- 
levii Liceului „Gheorghe Mun- 
teanu-Murgoci” și de la Liceul 
nr. 1 de chimie.

La Crosul toamnei au partici
pat peste 1 100 elevi. Pînă seara 
tîrzlu formații artistice ale tine
retului au susținut, pe diferite 
estrade din municipiu, progra
me de poezie patriotică, dansuri, 
brigadă artistică, muzică popu
lară și ușoară.

fflnema

ION CHIRIC

UN NOU CAZ DE CORUPȚIE
• ÎN R.F. GERMANIA, un 

nou caz de corupție a fost dat 
în vileag. Herewig Doerrbecker, 
înalt funcționar în cadrul Mi
nisterului Economiei al landu
lui Bavaria, a primit, sub for
mă de mită, circa 350 000 mărci 
vest-germane din partea indus
triașului Hans Gloeggler, aflat 
în fruntea unei importante 
companii de textile. în com
pensație pentru suma primită, 
Herwig Doerrbecker l-a „a- 
jutat” pe industriașul vest-ger- 
man să preia controlul unei 
firme de țesături din Augs
burg.

ACCIDENT FEROVIAR IN 
IUGOSLAVIA

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția Taniug, luni dimineața, 
la aproximativ 16 kilometri de 
orașul iugoslav Liubliana s-a 
produs ciocnirea a două trenuri 
de pasageri. Potrivit primelor 
date, accidentul feroviar s-a 
soldat cu moartea a 17 persoane 
și rănirea altor 40. Organele de 
resort iugoslave cercetează cau
zele accidentului.

DREPTUL FEMEILOR LA VOT
• ÎN CAPITALA principatu

lui Lichtenstein, bărbații au a- 
probat, cu 315 voturi pentru și 
265 împotrivă, dreptul femeilor 
de a participa la alegeri.

• ÎN URMA ACCIDENTU
LUI oare a avut Ioc în apropie
re de Isparta (Turcia), unde 
s-a prăbușit un „Boeing 727“ 
aparținînd companiei turcești 
„THY”, și-au pierdut viața 164 
de persoaine. La bardul apara
tului se găseau 154 de pasageri 
și 10 membri ai echipajului.
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ARIPI PUTERNICE-: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20).

DE CE NU POT FI CUMINTE : 
Doina (orele 14; 16; 18), la orele 
9,30 și 11,30 — program de desene 
animate.

CRIMA DIN ORIENT EXPRESS : 
Scala (orele 9; 11,45; 14,30; 17,30; 
20,30), Sala sporturilor și culturii 
(ora 18), Festival (orele 8,45; 11,30; 
14,15; 17,15; 20), Favorit (orele 9; 
12.30; 16; 19,30).

ȚARA ÎNDEPĂRTATĂ : Bucu
rești (orele 9; 11; 13,15; 16; 18,15;
20.30) , Grădina București (ora
19.30) , Luceafărul (orele 9;
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20,30).

OSÎNDA : Patria (orele 9,30; 
12,15; 15; 17.30; 20), Capitol (orele 
8,30; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45), 
Grădina Capitol (ora 19,15), Glo
ria (orele 9; 11,30; 14,45; 17,15; 
20,15), Grădina Titan (ora 19,15), 
Parc Hotel (ora 19,30).

AEROPORT ’75 : Feroviar (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Modern (ora
19.30) .

PINTEA : Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Bu- 
cegi (orele 15,45; 18), Grădina 
Bucegi (ora 20,15), Giulești (orele 
15,30; 18: 20,15), Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : Casa Filmului 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

NEBUNA DE LEGAT : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15), Grădina
Aurora (ora 19).

DACII : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

PINOCCHIO : Eforie (orele 9,30; 
11,45; 14; 16: 18; 20,15), Grădina 
București (ora 19,15).

SUFLETE CONDAMNATE : Co- 
troceni (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20).

MICUL INDIAN : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FRAȚI DE CRUCE : Buzeștl 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) , Grădina Buzești (ora 19,15).

CU MÎINILE CURATE : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

DIAMANTE PE ROȚI : Melodia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : Flamura (ora 9).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Unirea (orele 16; 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

FILIERA II : Lira (orele 15,30; 
18; 20,15), Grădina Lira (ora 20,15).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

FINIST — ȘOIM VITEAZ : Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU : 
Ferentari (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL : Crîngași (ora 
17).

C1ND VINE SEPTEMBRIE ; 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15).

APAȘII : Volga (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20).

MELODIILE CARTIERULUI 5
Viitorul (orele 16: 18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE :
Popular (orele 16; 18; 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Munca (orele 15,30; 
18; 20).

CIRC ÎN CIRC1; Cosmos (orele 
15,30; 19).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Co
ntis (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30), Grădina Tomis (ora 19).

FAMILIA DULSCY : Progresul 
(orele 15,30; 17,45; 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Flacăra (orele 10; 16; 
18; 20), Grădina Flacăra (ora 19,30).

ROMANȚA PENTRU O COROA

NA : Arta (orele 15,30; 17,45; 20), 
Grădina Arta (ora 19,30).

CURSA ; Vltan (orele 18; 
18; 20).

MASTODONTUL : Rahova (orele 
16; 18; 20).

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis

tic : „Filip cel bun“. 11,30 Față în 
față. 11,45 Telex. 16,00 Teleșcoală : 
Delta necunoscută. 16,30 Curs de 
limba franceză. 17,00 Telex. 17,05 
Mult e dulce... 17,25 Scena. 17,35 
Roman-foileton : Țăranii. 18,25 
Pentru sănătatea dv. : Primul 
ajutor în caz de arsuri. 18,35 Lec
ții TV pentru lucrătorii din agri
cultură. 19,05 Telecronică pentru 
pionieri. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20,20 
Soare și armonii. Program de 
muzică ușoară, operă și canțone
te. 20,40 Seară de teatru : „Vlaicu 
Vodă” de Alexandru Davila 
(partea a n-a). 21,55 Recital Mi- 
rabela Dauer. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Mai aveți o întrebare ? 

Clima Terrei se modifică ? 20,40 
Tezaur de cîntec românesc. 21,00 
Telex. 21,05 Gospodarii Capitalei 
In sezonul de toamnă. 21,25 
Vîrstele peliculei.

fea/re
Teatrul „C. Tănase" (sala Sa

voy) : REVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19.30; (la Sala Palatului): 
UITE CĂ NU TAC — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: SCRI
SORI PE PORTATIV' — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia română-: 
FRUMOASA EȘTI, MINDHA TARA 
— ora IS,S0.
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