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Pentru eficiență economică mereu mai 
înaltă, pentru un trai mereu mai bun 

SĂ ECONOMISIM 
orice gram, 
orice ban,

ÎNCHEIEREA VIZITEI DE LUCRU
A

IN JUDEȚE DIN NORDDL MOLDOVEI
Ieri dimineață, la plecarea din Suceava, secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost salutați

cu deosebită căldură de locuitorii orașului
Secretarul general a| Partidului Co

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și-a luat, sîmbălâ 
dimineața, rămas bun de la locuitorii 
Sucevei. încheind vizita de lucru, 
atit de fructuoasă, de pe meleagurile 
Moldovei de nord.

împreună cu secretarul general al 
partidului, au luat parte la vizită 
tovarășa Elena Ceaușescu. tovarăși: 
Manea Mănescu. Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Iosif Uglar. Teodor Comun.

Cetatea de scaun a fost din nou, 
în această zi senină de septembrie, 
martora unei atmosfere de sărbătoa
re. de vibrant entuziasm, generate, ca 
de fiecare dată, de prezenta in mij
locul acestor oameni, căliți in luptă 
și muncă, a celui mai iubit fiu al 
poporului nostru, conducătorul dîrz 
si neînfricat ai națiunii române. Edi
ficiile orașului, bulevardele sale largi, 
străjuite de blocuri semețe inălțate 
în anii de după eliberarea țării, erau 
festiv împodobite. Zeci de mii de su
ceveni au transformat traseul ce 
leagă reședința de stadionul orașului 
într-un adevărat culoar viu. Stegulețe 
roșii și tricolore, pancarte pe care 
erau înscrise angajamente solemne de 
îndeplinire a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului, de ădPzlune 
fermă, de neclintit la politica internă 
Si externă a partidului — toate dă
deau expresie dragostei și recunoș
tinței pe care populația acestor me
leaguri o poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de numele căruia este 
legat tot ce s-a înfăptuit mai măreț 
și mai durabil în această parte a tării, 
într-o alăturare simbolică, plină de ' 
semnificații. mulțimea scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!". „Ceaușescu — 
România 1", Grupuri de dansatori, in 
costume ale frumosului port bucovi
nean. se prind in hore, adăugind un 
plus de voioșie și optimism acestei 
zile de sărbătoare.

La intrarea pe stadion a mașinii 
deschise în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena Ceaușescu 
au străbătut arterele principale ale 
Sucevei răsună zeci de buciume. Scu
tieri, prezentând onorul, readuc in 
prezentul socialist atmosfera timpu
rilor de glorie ale marilor domnitori 
ai Moldovei.

Tribunele. în picioare, salută fre-

orice bob!
La vibrantul îndemn al secretarului general al partidului 
să răspundem prin munca noastră, prin faptele noastre, 

prin atitudinea noastră de zi cu zi
Am încheiat o nouă săptămînă 

din luna septembrie. Pentru secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
o săptămina de lucru deosebit de 
fructuoasă — in mijlocul producă
torilor de bunuri materiale și spi
rituale, din uzine, de pe ogoare, 
din instituții de invățămint, din 
centre urbane și rurale — munci
tori, țărani cooperatori, intelectu
ali. Adică, la izvorul realităților 
noastre socialiste. La izvorul mun
cii și vieții cotidiene, consacrate 
edificării socialismului în Româ
nia. De data aceasta dialogul — 
direct, cu franchețea ce consacră 
stilul de lucru al secretarului ge
neral. asupra succeselor dobîndite 
prin munca dăruită, asupra nea
junsurilor ce mai dăinuie, asupra 
liniilor de forță ale viitorului in 
fiecare loc — s-a purtat în cîteva 
județe din nordul Moldovei : la
lași. Botoșani. Suceava. Prilej de 
a constata cu satisfacție că înde
plinirea întocmai a prevederilor 
Programului partidului privind 
dezvoltarea economică și socială a 
patriei constituie ținta tuturor e- 
nergiilor unite ale oamenilor din 
această parte a țării. Prilej de a 
releva strădaniile susținute pentru 
continua perfecționare a activității 
din fiecare domeniu al producției 
materiale și spirituale, preocuparea 
de a așeza intreaga muncă sub 
semnul eficienței.

Bogăția de idei izvorîte din acest 
amplu dialog al conducătorului 
poporul nu-i ușor de cuprins 
cuvinte. în rindurile de față 
vom opri asupra uneia dintre 
cestea care a revenit stăruitor 
cuvîntul secretarului general
partidului. Rostea atît de vibrant 
la marea adunare populară din 
municipiul Suceava : „Trebuie să 
acordăm o atenție mai mare redu
cerii consumurilor și cheltuielilor 
materiale, creșterii eficientei eco
nomice a întregii producții. Tre
buie să facem totul pentru a in
troduce pretutindeni un riguros 
spirit de economie, economisind

cu 
în 
ne 
a- 
în 
al

orice gram, orice ban, orice bob de 
grîu sau de fasole, asigurind ast
fel folosirea cu rezultate maxime a 
mijloacelor materiale și financiare 
pe care statul, poporul nostru le 
destinează dezvoltării economice- 
sociale a țării".

Este un îndemn pătruns de în
țelepciune. Este un îndemn în care 
distingem din nou marca gîndirii 
avansate, preocupată în egală mă
sură de prezent, cit și de viitor. 
Din evaluarea riguroasă a resurse
lor de care dispunem și a necesi
tăților mereu sporite ale societății 
noastre aflate în impetuoasă dez
voltare extragem imperativul de a 
fi zgirciți cu cheltuirea avuției 
noastre, care înseamnă munca, su
doarea noastră, de a gospodări cu 
maximă grijă valorile născute din 
munca și inteligența poporului. E- 
conomia este arta de a obține ma
ximum de la viață — spune înțe
leptul. Exprimarea atit de plastică 
a secretarului general — de a e- 
conomisi orice gram, orice ban, 
orice bob — țintește tocmai ambiția 
noastră revoluționară de a obține 
maximum de la viață. Chibzuind 
cu grijă mijloacele noastre, gospo- 
dărindu-le cu înalta responsabili
tate de proprietari, 
fructifice înzecit, înmiit 
mai binele existenței noastre 
producători. A așeza spiritul 
economie pe frontispiciul oricărei 
activități umane — începind cu 
munca gospodinei, a strungarului, 
a țăranului, a omului de știință și 
pină la director ori ministru — 
este nu o simplă obligație de con
junctură, ci o chestiune vitală și 
de durată, ilustrind un mod de 
gindire și acțiune avansat, pătruns 
de răspunderea necesară fată de 
zestrea de valori creată prin efor
tul general.

Cu persuasiune comunistă. cu 
tenacitate revoluționară, secretarul 
general al partidului nu obosește 
să- afirme că viața, bfinăstarea 
care ni le clădim depind numai de 
munca noastră. Clădim orașe și 
sate, uzine și edificii de cultură,

făcîndu-le să 
pentru 

de 
de

șosele și crese. sisteme de irigații 
și monumente. Toate izvorăsc din 
dorința noastră de a avea, de a ne 
înfrumuseța viața, de a statornici 
semnele trainice ale civilizației so
cialiste pe pămintul României, 
pentru viata de fiecare zi a fiecă
rui cetățean. De unde sînt aceste 
resurse de energie, ce cămări for
midabile furnizează fierul-beton și 
cimentul, piinea si electricitatea, 
lemnul si cărbunele, hîrtia de calc 
si inteligenta așternută pe aceasta 7 
Sursa de energie se află in noi. ori
care ar fi meseria noastră, si se cu
vine s-o drămuim cu folos, s-o pu
nem să producă eficient, să nu ad
mitem absolut nici o risipă. La urma 
urmei, cărui om. preocupat să lase 
ceva in urma lui, mesaj firesc in 
succesiunea generațiilor, nu-i este 
la inimă acest deziderat de a nu 
se risipi în zadar, de a se alege 
ceva din munca lui. de a se bucura 
din plin de sentimentul tonic, re
confortant. că nu degeaba a asu
dat. că a fost nevoie și de umărul 
lui in ctitoriile durabile lăsate 
moștenire viitorului 7

SA ECONOMISIM ORICE GRAM, 
ORICE BAN. ORICE BOB... Pen
tru că de munca noastră depinde 
bunăstarea noastră. Este ecuația 
firească în raportul bunăstării. 
Gramul de metal care se consumă 
în plus, la strung ori în oțelăril 
este muncă omenească irosită fără 
rost. Bobul de grîu, de porumb, de 
fasole, ca și" snopul de paie uitat 
pe cîmp au echivalent măsurabil 
în munca noastră, in sudoarea • 
noastră.

SA ECONOMISIM ORICE GRAM, 
ORICE BAN, ORICE BOB... Picătu
ra de benzină ori de apă lăsată să 

din 
i ori din 
de risipă, 

înseamnă. 
Palma de 

din 
indolent

..ana Simbetei". 
iresponsabilă 
boierească <
omenească

curgă pe 
neglijentă 
atitudinea 
tot 
asvirlttă _____
pămint rămasă 
pricim 
ori a unui om al pămintului care

muncă 
condamnabil, 

necultivată, 
unui tractorist

(Continuare în pag. a IlI-a)

In ziarul DE AZI: CRONICA SÂPTĂMÎNII

netic pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. care 
înconjoară, in mașina deschisă, sta
dionul si răspund cu prietenie 
entuziaste manifestări.

O gardă militară prezintă 
Un grup de pionieri si șoimi 
triei oferă, cu toată gingășia 
buchete

acestei

onorul, 
ai pa- 
vîrstei, 

de flori tovarășului Nicolae

Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu.
Secretarul general al partidului iși 

ia apoi rămas bun de la primul se
cretar al comitetului județean de 
partid, de la ceilalți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
îi felicită din nou pentru succesele 
obținute, pentru rezultatele înregis
trate în înfăptuirea politicii partidu-

lui de dezvoltare accelerată a jude
țului. le urează noi succese in acti
vitate.

La decolarea elicopterului prezi
dențial, mulțimea pflată pe stadion 
ovaționează, scandează lozinci in 
cinstea Partidului Comunist Român, 
a patriei socialiste, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

RUBRICILE NOASTRE: 
• Omul și viața raționa
lă • Din instanță în fața 
opiniei publice • Faptul 
divers 
lui •
presa

• Cronica filmu- 
Sport • Răsfoind 

străină • De 
pretutindeni

Elocventă manifestare
a legăturii

indestructibile

Metalurgiștii se angajează 
să facă totul pentru îndeplinirea 

obiectivelor cincinalului

1
dintre partid și popor

Succese în realizarea planului pe 9 luni

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Reprezentanții oamenilor muncii din COMBINATUL SI
DERURGIC REȘIȚA, întruniți la adunarea festivă in 
cinstea „Zilei metalurgistului", își exprimă cele mai sincere 
sentimente de profundă dragoste și stimă față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae, 
Ceaușescu, care ne oferiți zi de zi o minunată pildă a 
comunistului revoluționar, dedicindu-vă întreaga viață, 
toată puterea de gîndire și acțiune partidului, fericirii și 
bunăstării noastre socialiste.

Sărbătorirea „Zilei metalurgistului" prilejuiește pentru noi 
un. moment de înaltă, valoare simbolică și adîncă semni
ficație, deoarece de la 1 septembrie a.c. făuritorii de me
tal ai țării se bucură printre primele ramuri de activitate 
de aplicarea retribuției majorate, pentru care vă expri
măm sincere mulțumiri, stimate tovarășe secretar general, 
și vă asigurăm că vom depune eforturi susținute pentru 
realizarea exemplară a angajamentelor asumate, ampli- 
ficind în acest fel tradiția profesională și muncitorească 
din aceaștă parte a țării.

Cinstind cu rezultate superioare în muncă această oma
gială zi, vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că in primele 8 luni ale acestui an colectivul 
de siderurgiști din cea mai veche „Cetate de foc" a țării 
și-a depășit sarcinile de plan cu peste 10 000 tone cocs 
metalurgic, aproape 20 000 tone fontă, 9165 tone oțel, 
peste 14 000 tone laminate finite pline și alte însemnate 
cantități de produse siderurgice, obținute în exclusivitate 
pe seama creșterii productivității muncii.

Reprezentanții oamenilor muncii din Combinatul side

rurgic Reșița la adunarea festivă prilejuită de sărbătorirea 
„Zilei metalurgistului" vă asigură, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, strâns uniți în jurul par
tidului, a conducerii sale înțelepte, siderurgiștil reșîțeni 
își vor mobiliza întreaga capacitate de muncă și vor pune 
în valoare toate rezervele de care dispun pentru a asi
gura îndeplinirea angajamentului asumat de adunarea ge
nerală a oamenilor muncii la 4 august a.c., de a realiza 
suplimentar in acest cincinal o producție de un miliard 
lei.

Apreciem că astfel ne aducem prinosul nostru de recu
noștință partidului comunist, dumneavoastră personal, 
pentru jjrija părintească pe care ne-o purtați, pentru, con
dițiile mereu mai bune de muncă și viață pe care ni le 
asigurați, pentru viitorul luminos și prosper prefigurat de 
Programul adoptat de cel de-al XI-lea Congres al parti
dului, contribuind astfel la dezvoltarea și înflorirea scum
pei noastre patrii. Republica Socialistă România.

Participanții la adunarea festivă de la MINISTERUL 
INDUSTRIEI METALURGICE, dedicată sărbătoririi „Zilei 
metalurgistului" au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune :

.Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
„Ziua metalurgistului" constituie un prilej deosebit pentru 
a reînnoi angajamentul față de conducerea partidului, față 
de dumneavoastră personal, că vom face totul pentru ca 
obiectivele economice ale' actualului cincinal să fie înde
plinite in mod exemplar pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria noastră.

• Unitățile economice din munici
piul Deva au reușit să îndeplinească 
mai devreme sarcinile de plan pe 3 
trimestre. S-au creat astfel premisele 
realizării unei producții industriale 
suplimentare, pînă la finele lunii sep
tembrie. în valoare de peste 135 mili
oane lei. Sporul producției valorice 
este concretizat în obținerea peste 
prevederi a 220 milioane kWh energie 
electrică. 7 500 mc blocuri de zidărie 
din beton celular autoclavizat. 5 000 
mc elemente prefabricate din. beton 
armat. 660 tone materiale de con
strucții din mase plastice. 2 600 tone 
bentonită brută și însemnate cantități 
de alte produse. Creșterea producției 
valorice si fizice se datorește îndeo
sebi sporirii productivității muncii 
cu peste 7 la sută fată de prevederi.

• Și colectivele unităților indus
triale din municipiul Alba Iulia au 
anunțat îndeplinirea înainte do ter
men a sarcinilor de plan pe 3 tri
mestre. La obținerea acestui succes 
s-a ajuns prin sporirea, productivității 
muncii cu peste 6 la sută față de 
prevederi ș.a. Se apreciază că avan
sul de timp ciștigat permite reali
zarea unei producții suplimentare, 
pină la finele lunii septembrie. In 
valoare de peste 87 milioane lei. S-au 
realizat peste sarcinile aferente pe
rioadei care a trecut de la începutul 
anului mai mult de 300 tone mașini 
si utilaje pentru industria miniera 
si cea a materialelor de construcții. 
377 tone cărămizi refractare ș.a.

Săptămina care se încheie a înscris 
ca eveniment dominant in cronica 
actualității interne vizitele de lucru 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
.județele Iași. Botoșani și Suceava. 
Prilejuind analiza aprofundată a unei 
game largi de probleme din toate 
sferele construcției socialiste, aceste 
vizite de lucru au avut drept obiectiv 
esențial examinarea si stabilirea ce
lor mai eficiente măsuri in vederea 
ridicării activității la un nivel supe
rior. corespunzător exigențelor cinci
nalului revoluției științifico-tehnice, 
realizării exemplare a hotăririlor 
Congresului al.XI-lea al P.C.R.

O dată mai mult s-a vădit, și cu 
aceste prilejuri, concepția democrati
că a secretarului general al partidu
lui asupra activității de conducere a 
societății, concepție ce are drept ele
mente esențiale cunoașterea aprofun
dată a realităților, contactul nemijlo-

EXIGENȚELE CODULUI ETIC

Colectivul nu este o „dădacă", 
ci o familie exigentă

— FELICITĂRI METALURGIȘTILOR DE ZIUA LOR !
IN PAGINA A 1I1-A

Relatări despre 
succesele 

metalurgiștilor 
din întreaga țară 

și ale 
siderurgiștilor 

reșițeni.

O multitudine de con
statări conduce la con
cluzia că la U.T.A. impe
rativul relațiilor de cola
borare și întrajutorare to
vărășească. ce trebuie să 
caracterizeze relațiile din
tre membrii societății 
noastre, este respectat ca 
un principiu sacru de 
viață. îl surprinzi in fap
tele mari și in faptele 
mărunte, in egală măsu
ră.

Recent au fost primiți 
în rindurile partidului 
cîțiva tineri. în vederea a- 
cestui moment important 
din viata lor. fiecare a 
fost încredințat grijii spe
ciale a doi-trei comuniști 
de nădejde. De Teodor 
Șerban au răspuns Gheor- 
ghe Iancu și maistrul 
Nister Ardeleanu. de Ște
fan Hut — Ioan Heidrich 
și Anton Remșer, de 
Gheorghe Nantu — Za- 
haria Verdeș și Teodor

Alexa si așa mai departe, 
întrebăm :

— De ce. bunăoară, de 
pregătirea lui Teodor 
Șerban a răspuns mais
trul Ardeleanu 7

— Hm ! Ei sînt „prie
teni" vechi.

Ghilimelele au „existat" 
și in exprimarea orală a 
secretarului comitetului 
de partid al secției. Fără 
însă vreo umbră de iro
nie. Intonația rezuma un 
lung proces de inițiere a 
tinărului Șerban in cli
matul muncitoresc și exi
gentele lui. Povestește 
chiar maistrul Ardelea
nu :

— La început, nici vor
bă să fim prieteni. S-a 
și plîns tovarășului Bar
bu — secretarul comite
tului — că nu știe ce am 
cu el. Ce să am 7 îl ve
deam băiat istet. ambiți
os, corect și voiam... tl 
voiam așa... mai bărbat. 
Mă țineam de capul lui

și mi-o luase in nume de 
rău. Se mai întîmplă. 
După ce s-a dus cu „re- 
clamația" la tovarășul 
Barbu, mai abitir m-am 
ținut de el. V-am spus 
doar că e istet si ambi
țios. De la probleme de 
inițiere tehnică am tre
cut la cele de politică. 
Și uite așa. tinărului Șer
ban i-au crescut aripi. A 
fost ales secretar al or
ganizației U.T.C. Acum 
nu se mai ferea de „in
terpelări". Mă căuta el 
pe mine : „Ce să mă fac 
— întreba — cu cutare 7 
întîrzie mereu cu cotiza
ția". Sau : „Cutare iar 
n-a venit la adunarea ge
nerală". Acum, cine bre 
prestigiu mai mare ca 
Șerban ?! Nu mai depar
te de ieri îi convocase pe 
tineri la muncă patrioti
că. I-am văzut lucrînd : 
sfîrîiau cazmalele în mîi- 
nile lor. M-am simțit în

datorat să pun si eu u- 
mărui.

Episodul acesta, deși are 
particularitatea si. dacă 
vreți, hazul lui. se referă la 
o optică mai larg răspin- 
dită. Și anume, faptul că 
unii ajung să califice in
sistența responsabilă a ce
lor din jur pentru cori
jarea unor comportamente 
nelalocul lor drept o dă
dăceală sicanatoare. inco
modă si care provoacă, la 
cei in cauză, adinei indis
poziții. Exigenta celor din 
jur fată de tine este, in
tr-adevăr. incomodă. Dar 
nu-i nicidecum de recla
mat. Colectivul este exi
gent fată de tine pentru 
că se simte responsabil 
pentru soarta fiecărui om. 
Iar aici. în colectivul de

Sergiu ANDON
(Continuare 
în pag. a II-a)

consultarea si soluționarea îm
preună cu oamenii muncii din indus
trie. agricultură, din cele mai diverse 
domenii de activitate a tuturor pro
blemelor pe care le ridică dezvol
tarea economico-socială a tării, con
trolul direct, la fața locului, asupra 
modului in care se înfăptuiesc hotă- 
ririle adoptate. Roadele acestui stil 
de muncă au fost pregnant puse din 
nou in evidentă de înseși rezultatele 
notabile pe care le-au obținut colec
tivele de muncă vizitate in interva
lul care a trecut de la precedenta 
vizită a secretarului general.

Ideea dominantă a analizelor între
prinse in cele trei județe a consti
tuit-o valorificarea mai intensă a po
tențialului productiv, potrivit politicii 
noastre de dezvoltare echilibrată, ar
monioasă a tuturor regiunilor țării. 
De pe acum sînt evidente rezultatele 
bogate ale acestei politici : numă- 
rindu-se in trecut printre zonele țării 
cu o slabă dezvoltare economică, ju
dețele Iași. Botoșani, Suceava cunosc 
astăzi o dinamică înaltă a creșterii 
industriale, 
pereze in 
urmă de 
locuitorilor 
tatea de a 
cetățenii patriei noastre, de condiții 
de muncă și viață tot mai bune, la 
nivelul civilizației socialiste.

Subliniind cu satisfacție bunele re
zultate obținute pînă acum de oa
menii muncii de pe aceste meleaguri, 
secretarul general al partidului a in
dicat să se acționeze cu si mai multă 
energie in direcția creșterii rapide a 
producției si productivității muncii,

care le permite să recu- 
(jtiva ani rămînerea in 

decenii, să asigure astfel 
din această zonă posibili- 
beneficia. alături de toți

urgentării ritmului de lucru pe șan
tiere. modernizării structurii de fabri
cație, introducerii tehnologiilor avan
sate. ridicării calității produselor, 
reducerii consumurilor de materii 
prime și materiale, pregătirii cadre
lor. înrădăcinării peste tot a unui 
spirit si mai ferm de muncă, de dis
ciplină. de ordine. Analizele între
prinse au pus net în evidentă con
cluzia majoră că în toate cele trei 
județe, colectivele de muncă sint in 
măsură să asigure îndeplinirea exem
plară a prevederilor planului cincinal 
și a angajamentelor asumate in în
trecerea socialistă.

Cadrul organizatoric 
superior 

al învătămîntului — 
cit mai bine valorificat

Un moment deosebit al actualității 
interne din această săptămînă 
l-a constituit deschiderea nou
lui an școlar. Participarea to-

Ioan ERHAN 
N. PLOPEANU

(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL! DA, AȘA TREBUIE SA LUCREZE

I
I DIVERS I

I ACTIVISTUL DE PARTID!
I Cu mistrețul9

I

I la
I

I
I

Un mistreț micuț, plăpind, se 
rătăcise prin pădure. Văzindu-l, 
Iosef Mezei din Zalău l-a adus 
acasă pentru a-l ocroti și în
griji. spre a prinde puteri. Dar, 
pe măsură ce se inzdrăvenea,

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

mistrețul nu mai vroia să ple
ce din ograda omului. S-a îm
prietenit la cataramă cu copiii, 
care l-au botezat „Țuni". Și, 
spre bucuria lor. Țuni face 
tot felul de ghidușii, fiind un 
răsfățat fără pereche. In ultimul 
timp și-a descoperit o nouă 
„pasiune" : să-i însoțească pe-ai 
casei prin oraș, la plimbare sau 
după cumpărături, așa cum îl 
arată și imaginea foto pe care 
ne-a trimis-o loan lluț.

O veste de ultimă oră : nu 
peste mult timp, Tuni va fi dus 
intr-o pădure din jurul Piteștiu- 
lui, unde va constitui, fără în
doială, un punct de atracție.
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Tinerețe

bătrînețe
Deși plnă la încheierea anului 

mai este încă vreme, țăranul 
cooperator Mihail Negrilă din 
comuna Băbeni, județul Vîlcea, 
a tras linie și a adunat normele 
făcute pînă acum la muncile 
cîmpului. Cifră rotundă : 200. 
Desigur, se vor găsi mulți coo
peratori să spună că ei au tre
cut și de cifra 300. Așa este, 
răspundem noi, numai că res
pectiva cifră de 200 a fost 
atinsă de eroul nostru — pen
tru că, în felul lui, este un 
erou — chiar in ziua nașterii 
sale. Zi în care a împlinit... 78 
de ani 1

Șl cind te gîndești că mai 
vezi pe cite un tînăr care... Dar 
să auzim ce ne spune „nea Mi
hai1* (să nu cumva să-i zici moș 
că se supără) : „Cine muncește 
întinerește !“.

Picturi 
pe sticlă

Muzeul Olteniei din Craiova 
s-a îmbogățit cu o colecție de 
pictură țărănească pe sticlă, care 
reunește 54 de tablouri datind 
din secolul trecut, precum și o 
serie de obiecte din ceramică. 
Prin deosebita sa valoare artis
tică, noua colecție se constituie 
intr-un punct de mare atracție 
pentru numeroșii vizitatori ai 
muzeului craiovean. Ea a fost 
donată de doctorița 
Jianu, originară din

Poveste 
tristă

Marieta 
Oltenia.

Niculăiță,Tîrziu in noapte, 
un copil de 8 ani, rătăcea de 
unul singur pe străzile Brăilei, 
venind dinspre blocul 42 din 
cartierul Viziru I. La ora aceea, 
toți copiii de vîrsta lui dormeau 
de mult iii pătuțurile lor. Așa 
cum ar fi vrut și Nlculăiță, dar 
Niculăiță fusese alungat, pur și 
simplu, din casă de către ta
tăl său, după ce se întrecuse 
cu paharul. Și așa, mergind în 
puterea nopții pe stradă, zgri
bulit și Înfricoșat, Niculăiță a 
ajuns, la un moment dat. în fa
ța unui chioșc cu dulciuri. S-a 
oprit, s-a uitat, a spart un geam 
și a luat dintr-un raft o pungă 
cu bomboane...

...și dosarul 
s-a închis

•— Aș vrea să fac si eu parte 
din Asociația vinătorilor și pes
carilor sportivi din județul Il
fov — i-a zis președintelui aces
tei asociații Gheorghe C. din 
București. Președintele i-a răs
puns : „Cererea dv. va fi su
pusă spre aprobare conducerii 
asociației". Dar G. C. n-a i 
așteptat să vadă cum i s-a 
zolvat cererea. A pus mina 
pușcă și a cerut imediat un 
pentru vinat. Firește, nu i 
dat. Foc de supărat, G. C. a 
chemat in judecată asociația 
vinătorilor, cerind 
mult, nici mai puțin — să i se 
dea 4 000 lei despăgubiri pentru 
că... nu i s-a repartizat loc de 
vinătoare. Că dacă i se reparti
za, că dacă in fața puștii apărea 
vinatul, că dacă îl ochea, că 
dacă se ducea cu carnea și blana 
vinatului la piață și dacă se 
găsea cineva spre a-l cumpăra, el 
ar fi ciștigat exact 4 000 lei. In 
fața atitor... probe, cei din com
pletul de judecată au zîmbit, 
amintindu-i de zicala cu blana 
ursului din pădure. Și au închis 
dosarul.

mai 
re- 

; pe 
loc 
s-a

nici mai
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 

Soînteir

I
I

Mereu intre 
problemele, să

La Comitetul municipal de partid 
Cluj-Napoca soseau numeroase scri
sori si semnale din partea unor ce
tățeni din zona Pieței Mărăști, unde 
urmează să se construiască un nou 
ansamblu de locuințe si o serie de 
obieotive social-culturale. Deși s-a 
scris și s-a vorbit mult despre sis
tematizarea acestei zone, se vede trea
ba că unor cetățeni nu le era sufi
cient de limpede cum anume se va 
realiza această sistematizare. De aici, 
ideea judicioasă de a se organiza la 
fața locului o adunare cetățenească 
pentru explicarea si înțelegerea aces
tei acțiuni, adunare care a fost con
dusă de primul secretar al comitetu
lui municipal, tovarășul Constantin 
Crișan. A fost, de fapt, o audiență co
lectivă. la fața locului, unde au fost 
expuse schițele de sistematizare și 
detaliul zonei respective, explicații 
amănunțite 
ful secției 
matizare a 
prezenti în 
entuziasmați de modul cum va arăta 
această parte a orașului lor în viito
rul apropiat : o zonă de locuit mo
dernă. în apropierea unei zone in
dustriale în plină dezvoltare. Unii ce- 
tăteni. fiind direct implicați în a- 
ceastă acțiune, avînd casele pe teri
toriul respectiv, au cerut să li se ex
plice modul în care vor fi despăgu
biți. în spiritul legii li s-au dat ex
plicații. s-au făcut calcule asupra 
modului cum statul le va veni in 
ajutor.

Au trecut de la acea adunare cîteva 
luni, timp în care scrisorile si recla- 
mațiile au încetat, semn că oamenii 
au înțeles bine necesitatea dezvoltării 
si sistematizării acestei zone.

Audientele la fata locului. în mij
locul colectivelor de muncă, al cetățe
nilor au devenit frecvente în munca 
biroului comitetului municipal de 
partid, ca si a biroului Comitetului 
executiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Cluj-Napoca. o formă de le
gătură viabilă, eficientă, cu masele 
de oameni ai muncii. în ultima vre
me s-au organizat audiente la fața 
locului la întreprinderea „Metalul 
roșu**, întreprinderea mecanică de 
material rulant „16 Februarie", în
treprinderea „Tehnofrig" și altele, 
unde au fost soluționate probleme 
pentru care oamenii trebuiau să 
umble. în unele cazuri, luni de zile 
pe la diverse foruri.

Audientele la fata 
ugă altor metode 
stilul si metodele de 
ganelor de partid privind legătura 
permanentă cu masele dc oameni ai 
muncii, cum ar fi : diferite analize 
efectuate la fața locului de către bi
roul comitetului municipal de partid;

fiind date de către șe- 
de arhitectură si siste- 

municioiului. Cetățenii, 
număr mare, au rămas

locului se ada- 
care întregesc 
muncă ale or-

oameni, să rezolve la fața locului toate 
mențină un permanent contact cu realitatea
întîlniri periodice — fără ordine de 
zi — ale secretarilor comitetului mu
nicipal de partid cu diferite categorii 
de oameni ai muncii ; întilniri și dis
cuții cu noii membri de partid. Cît 
de necesar este ca activiștii dc partid, 
organele de partid si de stat să se 
afle zi de zi în mijlocul colecti
velor de oameni ai muncii, așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceausescu la recenta consfătuire cu 
activiștii si cadrele din domeniul 
educației politice, al propagandei și 
ideologiei, a demonstrat-o si 
ta colectivă organizată, zilele 
la Întreprinderea de tricotaje 
sul". Fată în fată cu circa
muncitoare si muncitori care

audien- 
acestea, 
„Some-
100 de 

s-au

când dintr-un model am executat 
cîteva mii de bucăți, pentru ca apoi 
să se constate că dimensiunile nu sint 
tocmai bune si a trebuit să le refa
cem. ceea ce a însemnat risipă de 
timp si de materiale. Am cerut ca
ietul unde era descrisă tehnologia de 
execuție. Am lucrat respectind întru 
totul modelul omologat. Dacă era — 
si era — greșeala celor de la creație, 
atunci de ce să suportăm noi. munci
toarele. consecințele ?“ Secretarul co
mitetului municipal de partid a răs
puns că în zilele următoare. împreună 
cu comitetul de partid și conducerea 
întreprinderii, va analiza la fața lo
cului această situație, luindu-se mă
suri corespunzătoare.

Din experiența Comitetului municipal 
de partid Cluj-Napoca în organizarea 
audientelor și solutionarea scrisorilor 
în mijlocul colectivelor de muncă, 

al cetățenilor
prezentat în audiență s-a aflat tova
rășul Constantin Chirilă. secretar al 
comitetului municipal de partid. îm
preună cu secretara comitetului de 
partid din întreprindere, cu președin
ta comitetului sindicatului, cu direc
torul si directorul tehnic al între
prinderii, precum și jurista unității.

Ce probleme s-au ridicat si cum au 
fost ele soluționate ?

Cîteva fete doreau să muncească 
în schimbul de dimineață pentru a 
putea urma la seral treapta a 
doua a liceului de specialitate. .Pro
blema lor a fost soluționată pe loc, 
în sensul că dacă sînt multe eleve la 
seral se vor organiza. în spiritul in
strucțiunilor Ministerului Educației si 
învătămintului. cursuri si pe schim
buri. Tinerele muncitoare au mulțu
mit pentru clarificarea promptă, fa
vorabilă a problemei care le preocupa.

Alte cîteva muncitoare au adus în 
discuție probleme de muncă de im
portantă maioră pentru întreprindere. 
..Sint de multi ani muncitoare și. zic 
eu. si cunoscătoare în ale meseriei 
— spunea Iuliana Deak. De un timp 
încoace, sînt zile cind eu si unele to
varășe de muncă nu ne realizăm nor
mele. Aceasta, fie din cauză. că nu 
sîntem aprovizionate ritmic cu. ma
teriale, fie pentru diverse defecțiuni 
la serviciul de creație. Au fost cazuri

Florica Persa si Maria Drăgan au 
sesizat fantul că nu pot să-si înde
plinească întotdeauna planul din cau
za deselor schimbări de sortiment cu 
care nu sint. obișnuite, si din cauză 
că uneori' sortimentele se reoartizea- 

preferențial unor 
pri- 

problemei — a 
răspuns secretarul comitetului mu
nicipal — nu aveți deplină dreptate. 
Trebuie să răspundeți cerințelor pie
ței. Nu putem fabrica doar sorti
mentele care ne convin nouă, ci nu
mai cele solicitate de cumpărători. De 
aici, necesitatea de a ne perfecționa 
continuu pregătirea profesională — 
să cunoaștem cîte 2—3 faze de lucru, 
pentru a putea aplica tehnologiile 
cerute de sortimentele noi. în ce pri
vește favoritismul în repartiția sorti
mentelor pentru realizare, comitetul 
de partid, comitetul sindicatului îm
preună cu conducerea întreprinderii 
vor analiza foarte serios această pro
blemă. si dacă se va dovedi că așa 
stau lucrurile, cei vinovati vor fi 
sancționați".

La rîndul său, muncitoarea Elena 
Radu a spus : „în ultima vreme am 
apelat la sprijinul cabinetului medi
cali Mi s-a apus: „Poți să lucrezi. 
Nu-țî dăm concediu medical. Dar eu 
n-am mers după concediu medical, ci 
după o consultație și tratament, și 
aceasta era obligația cabinetului s-o 
facă. De ce n-o face cum trebuie?". 
„Vom cere o anchetă de 
litate pe această temă — ; 
secretara comitetului de 
întreprinderii.

S-au ridicat desigur și o 
probleme strict personale, 
rul Iosif Mărghițan a cerut să i se

ză în mod . _. _ _. ___
muncitoare. „în ce privește 
mul aspect al

> specia- 
a răspuns 
partid al

seamă de
Mu.ncito-

aprobe transferul la o altă întreprin
dere din oricare localitate a tării. în- 
trucît nu-și poate rezolva problema 
domiciliului, neincadrindu-se in legis
lația privind stabilirea în orașele 
mari, iar situația familială nu-i per
mite să facă naveta. „Păcat, e 
muncitor bun" — spune directoarea 
tehnică a întreprinderii. „Ne pare 
foarte rău — intervine secretarul co
mitetului municipal de partid. Legea 
trebuie respectată". îi solicită directo
rului întreprinderii să ia legătura cu 
întreprinderi de profil din alte orașe 
mai mici pentru a-l putea transfera 
acolo fără să restituie cheltuielile de 
școlarizare pentru calificarea sa. 
„Dacă nu reușiți, vom interveni și 
noi". „Mi-e indiferent unde mă duc 
— răspunde muncitorul. Oriunde voi 
munci cinstit. îmi voi face deplin da
toria. ca si aici. Vă mulțumesc pen
tru ajutor".

Unei muncitoare i s-a oferit spri
jin pentru spitalizarea într-o clinică 
de specialitate a copilului său, iar 
unui muncitor i s-a oferit loc de 
muncă pentru soție. Un număr de 
muncitori veniți în audiență au soli
citat corelarea mijloacelor de trans
port în comun cu orele de intrare si 
de Ieșire din schimburi, problem? 
ce va fi discutată și rezolvată, în zi
lele următoare, cu conducerile între
prinderilor de transporturi. Au fost 
multe cerințe privind locuințele — 
fie obținerea unor spații de locuit din 
fondul statului, fie realizarea de con
strucții cu ajutorul statului în cre
dite și execuție. „Trebuie respectată 
planificarea făcută de către consi
liul oamenilor muncii — li s-a răs
puns. Cererile au fost discutate în co
lectiv, iar termenele orinduite după 
criterii bine cunoscute". Fapt e că 
oamenii au primit o explicație clară, 
convingătoare la problemeie ce-i 
preocupă. Au înțeles că în această 
privință se fac mari eforturi, dar că 
mijloacele de realizare sînt încă li
mitate.

Timpul nu a permis să fie ascul
tați toți cei veniți în sala clubului 
pentru audiențe cu secretarul comi
tetului municipal de partid. De 
aceea, s-a fixat o nouă întîlnire 
pentru a doua zi. Au fost cîțiva care 
au dorit să stea de vorbă cu tovară
șul secretar „între patru ochi". Aceș
tia au fost invitați în audiență la 
comitetul municipal de partid.

Audiențele la fața locului au de
monstrat că. deși la întreprinderea 
de tricotaje „Someșul", unitate cu 
rezultate bune. își desfășoară activita
tea o puternică organizație de partid, 
precum și apreciate organizații de 
sindicat și de tineret, prezența 
în mijlocul, colectivului a activiștilor 
de partid 'si de stat, a membrilor bi
roului comitetului municipal de 
partid sau ai biroului comitetului exe
cutiv al consiliului popular este ori- 
cînd nu numai binevenită, dar și ne
cesară. Practica audientelor la fata 
locului nu numai că trebuie conti
nuată. ci și perfecționată — si aceas
ta se află în atenția Comitetului mu
nicipal Cluj-Napoca al P.C.R.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Colectivul este o
(Urmare din pag. I)

o- 
de 

rezultate

La Agenția de turism UNI- 
VERSALCOOP, ce se află în 
holul casei de bilete a Sălii Pa
latului din str. 30 Decembrie, nr. 
26, se pot reține locuri la unită
țile turistice ale cooperației de 
consum din toată țara, care 
asigură cazare și masă, în orice 
anotimp.

Printre acestea se numără 
hanurile : Lipova, Vinga și Să
lașul de la răscruce (jud. Arad). 
Surianul (jud. Alba), Monteoru. 
Merei (jud. Buzău). Tibiscum- 
Caransebeș, Caraș-Oravița. Gă- 
rîna (jud. Caraș-Severin). Caba
nele ; Buru. Ardeleana-Călătele 
și Terasa Căpuș (județul Cluj). 
Hanul Conachi (jud. Galați), 
hanurile : Brețcu-Oituz (jud. 
Covasna), Izvorul Mureșului și

Praid (jud. Harghita). Bucura- 
Hațeg, Geoagiu-Băi (jud. Hune
doara), Ursul Negru — Sovata, 
Dealul Viilor (jud. Mureș). Pin- 
tea Viteazul și Două veverițe 
(jud. Maramureș). Răresoaia, 
Codrii Pașcanilor (jud. Iași). 
Casa Arcașului din Tg. Neamț 
și Agapia (jud. Neamț), Slănic, 
Cheia (jud. Prahova), Ilișesti, 
Sucevița (jud. Suceava). Pade- 
șul-Făget. Silagiu-Buziaș. Ana 
Lugojana (jud. Timiș). Soveja 
(jud. Vrancea), 
.logu, Horezu 
altele.

Agenția este

Lotrișor, Topo- 
(jud. Vîlcea) și

care vorbim, comuniștii 
feră un bun exemplu 
„dădăceală" cu 
demne de laudă.

Intr-un asemenea climat 
par firești o mulțime de 
gesturi. Dacă Reniselter 
ori Aurel Vîrlan sau jSsor- 
doș s-au muiat in casă 
nouă, n-a pregetat nimeni 
din echi.pele din care fac 
parte să le dea o mînă de 
aiutor. Dacă cineva are de 
făcut un drum în altă lo
calitate. imediat se găsește 
un coleg să-l ia cu mașina 
într-o duminică. Dacă — 
viata e viată — se îmbol
năvește altcineva. se în
tîmplă ca acum cîteva zile 
cu Maria Mitoaica de la 
„filatura I". de se trezește 
cu colegele ei. nu în simple 
vizite — „ce mai 
cum te mai simți ?“ 
cu 
de 
mă 
iar

Agenția este deschisă zilnic 
între orele 9—18, telefon 14.52.09.

în fotografie : Hanul Monteoru 
din județul Buzău.

faci ? 
- ci și 

„ce să-ti cumpărăm ? 
ce ai nevoie ? lasă că 
duc eu pînă la piine ! 
eu la Alimentara !“.

Eventualele impasuri ale 
vieții nu sînt recepționate 
cu resemnare. Nu apăruse
ră recentele măsuri pri
vind reeducarea prin muncă 
la vremea cind s-a pre
zentat spre angajare Gh.C., 
de 24 de ani. Se legitima 
cu biletul de liberare din- 
tr-un penitenciar situat

tocmai 
Dincolo 
om, un 
noastre . _ ____
el, tovarășul Mihai Barbu 
s-a prezentat imediat să 
afle ce ginduri are și cum 
poate fi ajutat. Fusese un 
păcat de-al tinereții. O 
iubire pătimașă, un prie
ten clare a jignit o fată, be
rea prea multă .suită la cap 
și... patru ani! Cind a ieșit, 
hai să-și refacă viața. Cum 
să-și refacă? Iubita se 
măritase, prietenul-victimă, 
întilnit pe stradă, îl invi
ta... la o bere... Berea, cine 
știe ce resentimente putea 
deștepta. De cîte ori putea 
să refuze? De cîte ori 
putea să se ferească ? Uite, 
așa Gh. C. a nimerit la 
Arad. Acolo i s-a părut lui 
că scapă de invitații, de 
ispită, de amintirile du
reroase.

„Deduc ! — ar putea
spune cineva — Mihai 
Barbu l-a luat pe tînăr la 
el în secție"... Nu s-a 
putut să-l ia la el în sec
ție. A fost repartizat ia 
„țesătorie 1". Dar Mihai 
Barbu l-a luat pe om în 
grijă fără nici o altă în
sărcinare decît aceea a 
propriei conștiințe. Tînă- 
rul avea 340 de lei cu el, 
nea Barbu — vreo 30 în 
buzunar. I-a dat și pe

pe lîngă Brașov, 
de bilet era un 
tînăr al societății 

și, cind a aflat de

Cînd semnezi 
„în alb“

Borsec — izvor nesecat de sânâtate

Dacă mergeți la Borsec...
între cele peste 200 de localități 

din România cu izvoare de ape mi
nerale și alți factori curativi natu
rali; stațiunea balneoclimatlcă Bor
sec se bucură de renume atît in 
țară, cît si în străinătate. Factorii 
curativi naturali, clima, apele minerale 
carbogazoase. bicarbonatate. bogate 
în calciu, sodice, magneziene. hipo- 
tone. nămolul de turbă etc., fac din 
stațiunea Borsec cel mai indicat loc 
pentru tratamentul unor boli cu o 
largă răspîndire. La întrebările puse 
în legătură cu modul în care este 
bine să fie înțeleasă cura au avut 
amabilitatea să ne răspundă medicul 
sef al policlinicii balneare Borsec. dr. 
Aurel Zaharia, si dr. Anton Măică- 
neanu, medic principal de speciali
tate în aceeași stațiune :

— în general, bolnavul ar trebui 
să fie avizat asupra tipului de sta
țiune în care urmează să facă trata
ment. Borsecul este 
țiuni digestive. Un 
lecistită 
sau colită 
că. care a 
tat bilet 
a-si trata 
afecțiuni. în cazul 
cind mai are aso
ciată si o gastrită 
hiperacidă sau chiar 
să (cum se întîmplă 
putea urma o cură internă de ape mi
nerale (crenoterapie). deoarece apa 
minerală din Borsec conține acid car
bonic, care îi va înrăutăți suferințele 
stomacului, chiar dacă îi va ameliora 
celelalte afecțiuhi. Deci, Borsecul 
este indicat pentru afecțiuni di
gestive. dar numai în cazul cînd 
avem cel mult aciditatea gastrică 
normală. La fel se pune problema și 
pentru diabetul zaharat, litiazele uri
nare, anemii etc., fiindcă apa ajunge 
întîi în stomac și apoi începe să-și 
manifeste acțiunea asupra celorlalte 
organe. Trebuie să privim organis
mul ca un tot unitar, nu fracționat. 
De multe ori în cabinetul medical 
se poate asista la discuții de genul 
acesta : „Și ce-i dacă am ulcer duo
denal ? Eu am venit să-mi tratez 

; colita".
i — Ce recomandări aveți de făcut 

cardiacilor ?
Aceștia .constituie, intr-adevăr, 

o problemă mai serioasă. Sint mulți 
bolnavi care, o dată veniți în sta
țiune, întrerup tratamentul medica
mentos de întreținere, din motivul 
că fac „suficiente băi pentru inimă", 
întreruperea tonicardiacelor (digita
lă, lanatozid) și a coronarodilatatoa- 
relor (persantin, interkordin), consti
tuie însă o mare greșeală, pentru că 
tratamentul balnear prescris nu în
locuiește tratamentul medicamentos 
de susținere a inimii, adevăratul

indicat șl în afec- 
bolnav cu o co-

cronică 
croni- 
solici- 
pcntru 
aceste

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

o boală ulccroa- 
adeseori). nu va

familie exigentă
aceia, dar l-a dăscălit ca 
o soacră: cum să se înscrie 
la cantină, ce să mănince 
dimineața, de unde să-și 
cumpere pantaloni, de care 
cămașă să caute.

Tînărul a făcut cum i-a 
spus noul lui prieten, to
varășul lui. „După asta 
l-am invitat și la o bere. 
Atît — o bere. Oferită de 
mine" — își încheie rela
tarea Mihai Barbu.

Viață familiei de la „fi
latura 1“ poate fi rezumată 
într-o propoziție: — în cei 
aproape 30 de ani, ciți au 
trecut de la naționalizare, 
secția nu s-a situat nici
odată sub plan. Treizeci de 
ani sînt o viață de om.’ E 
mult pentru o persoană, e 
mult pentru o echipă, 
darămite pentru o în
treagă secție. Rezultatul 
n-ar putea fl explicat nu
mai prin destoinicia fiecă
rei muncitoare sau a fie
cărei echipe în parte. Nici 
prin măsurile de organizare 
a muncii; și colectivului, 
întreb pe cîteva membre 
ale colectivului secției cum 
își explică acest succes. 
Elisabeta Moț: „Cum să se 
explice? Dacă, spre exem
plu, săptămîna trecută, la 
ringul 63, aveam de schim
bat o rolă, imediat a venit 
lîngă mine Valeria Pantea

și a susținut curelușa, să 
nu stea mașina". Valeria 
Pan tea: „Cum să se ex
plice? Dacă ne-au venit 
două colege noi în grupa 
de întreținere, Maria Palcu 
și Maria Ban, n-am aștep
tat să descopere ele tainele 
meseriei. întreținerea are 
o mulțime de secrete: cum 
să observi centrarea bobi
nelor, cum să-ți dai seama 
că un cursor care bate în 
albăstrui e gata să se ardă... 
Le-am dezvăluit noi, din 
capul locului, toate taine
le". Maria Papici, preșe
dinta comitetului sindical 
al secției: „Explicația? 
Felul în care ne simțim 
răspunzătoare una față de 
alta. Contribuie 
discuțiile, ca în 
Muncitoarele mai

cred și 
familie.

vechi 
vorbesc cu cele mai tinere 
cum să-și organizeze viața, 
cum să se chibzuiască 
îneît să nu ajungă să se 
bazeze pe ultimul ban, 
cum să-și păstreze demni
tatea. Le arătăm cit s-a 
îmbunătățit viața, cu ce 
greutăți am început noi, 
cît de lesne poți trăi acum 
dacă ai minte și îți vezi 
de treabă"...

Explicații simple. Dar a- 
devărurile mari se expli
că, mai întotdeauna, prin 
amănunte simple.

— Hotărîrea Instanței este nedreaptă, 
onorat tribunal : deși am act pentru împru
mutul a cărui restituire o cer, judecătoria 
mi-a respins acțiunea.

...Intr-una din zile, cetățeanul D. N. din 
București s-a trezit chemat în judecată de 
către una din cunoștințele sale întîmplă- 
toare : Radu Victor, din Cîmpina. Motivul ? 
O pretinsă datorie bănească în valoare de 
14 800 lei, contractată — chipurile — de 
D. N. în urmă cu aproape trei ani.

„O fi vreo glumă" — și-a zis sincer 
„piritul". „O glumă proastă sau o confuzie. 
De cind mă știu nu am împrumutat o ase
menea sumă de la nimeni".

pîrît, nu l-a descurajat. Și-a recunoscut 
semnătura, dar a negat categoric conținutul

Mare i-a fost însă mirarea cînd, prezen- 
tîndu-se în instanță — judecătoria sectoru
lui 5. București — reclamantul l-a pus în 
față o chitanță prin care el, D. N., certifica 
— cu semnătură în regulă — împrumutul 
pretins. Lucru care, deși l-a surprins pe

actului, solicitînd instanței să facă lumină 
și in cazul său...

Nu vom intra în amănunte. în urma cer
cetărilor judiciare, a expertizelor efectuate 
asupra documentului prezentat instanței 
s-a dovedit că — in afara semnăturii lui 
D. N. — acesta este fals, că pretențiile lui 
Radu Victor sînt total neîntemeiate. Motiv 
pentru care — alături de cuvenitele sancți
uni legale — fostul reclamant a fost obligat 
și la plata unei importante sume de bani — 
3 988 lei, reprezentând cheltuielile de jude
cată făcute de D. N. în cei aproape trei 
ani în care a fost purtat pe drumuri și 
obligat să se „apere".

Și totuși, D. N. a fost într-un anume 
fel nu numai victima rapacității și falsului 
prezentat instanței de către Radu Victor, 
ci și propria sa victimă. Pentru că. după 
cum spuneam, semnătura lui de pe chi
tanța prezentată justiției a fost totuși au
tentică. Cu mult timp înainte de ivirea ac
tualului litigiu. între el si Radu Victor a 
intervenit un contract de vînzare-cumpă- 
rare. Contract pe care, grăbindu-se. D. N. 
nu a mai așteptat să fie redactat și a sem
nat în alb colile de hîrtie. Coli din care, 
grijuliu. Radu Victor a pus una de o parte, 
folosind-o mai tîrziu în condițiile de 
mai sus.

021 la... cinste
Abuzînd de funcția pe care o îndeplinea 

— cenzor in cadrul Asociației de locatari 
a blocului B 31 din București, șoseaua 
Ștefan’ cel Mare nr. 35 — Ș. N. s-a sustras 
o vreme de la plata cuvenitelor cote de 
întreținere pentru doi dintre cei cinci 
membri ai familiei sale : fiul și nora sa. 
Motiv pentru care, recent, comitetul aso
ciației a dispus atît sancționarea sa admi
nistrativă — suspendarea din funcție — cit 
și imputarea sumelor datorate.

Nemulțumit de aceste măsuri — și drepte, 
și legale ! — s-a adresat justiției — Tri
bunalul Capitalei, secția a III-a civilă — 
încercînd să dovedească că nici fiul și nici 
nora sa nu au locuit împreună cu el, că 
la mijloc este vorba de o „răzbunare". Fi
rește. s-au administrat probe, s-au audiat 
martori. Numai că. împotriva evidențelor, 
fostul cenzor nu s-a declarat mulțumit cu 
nici una dintre probe, n-a Vrut să admită 
că martorii spun adevărul :

— Calomnii, onorată instanță, numai ca
lomnii...

Si totuși, oricît de greu de dovedit, ade
vărul a ieșit pînă la urmă la suprafață, 
în cazul de față, el a fost stabilit cu aju
torul... unui telefon. Chiriașii cu pricina

nu numai că locuiseră clandestin în apar
tamentul lui S. N., dar își instalaseră acolo 
și un post telefonic propriu.

Motiv pentru care, în materie de etică 
cetățenească, fostul cenzor a fost sfătuit să 
sune la numărul „021". Adică la... deran
jamente !

Reversul unei 
„cărți de vizita"

Pentru abaterile săvîrșite în calitate de 
șef de unitate la complexul comercial nr. 1 
din strada Valea Argeșului, București, I.C.L. 
Alimentara sectorul 7 i-a desfăcut Floricăi 
Ionescu contractul de muncă. în plus, a fost 
obligată să plătească și suma de 12 913.64 
lei — o parte din prejudiciul în valoare 
de 132179 lei înregistrat de unitate în 
timpul cît ea a funcționat aici. Măsuri 
menținute și de către judecătorie, și de 
către Tribunalul Capitalei, în fața cărora 
aceasta le-a contestat. Dar tot fără cîștig 
de cauză. Ceea ce n-a mirat pe nimeni. 
Surprinde insă, în acest caz. faptul că 
F. I. a ajuns să ocupe o asemenea funcție 
de răspundere. Și lată de ce :

„motor" al vieții. în realitate, trata
mentul balnear se adaugă la acțiu
nea medicamentelor, prelungind si 
întărind efectul lor.

Sint bolnavi care numai după 3—4 
luni de la infarct miocardic vin in 
stațiunea aceasta de munte pentru 
„a încerca" și procedurile balneare. 
Este o greșeală care poate avea con
secințe fatale. O altă categorie de 
bolnavi sînt cei care au crize frec
vente de angină pectorală, crize pro
vocate de efort sau de frig. Acești 
bolnavi trebuie să știe că Borsecul 
este o stațiune de .munte unde sînt 
multe urcușuri și coborișuri, unde 
sînt și temperaturi mai scăzute, deci 
unde ar putea exista și condiții pen
tru declanșarea crizelor de angină 
pectorală, chiar dacă fac tratament 
balnear.

— Cîteva cuvinte despre procedu
rile de tratament din stațiune.

— Unii bolnavi se grăbesc să facă 
cele 2—3 proceduri într-o jumătate 

de oră sau o oră. 
pentru a ..termina 
mai repede" cu 
ele și a le rămîne 
mai mult timp li
ber. Tratamentul 
balnear noate fi 
comparat cu o sca

ră care trebuie urcată treaptă cu treap
tă. nu sărit direct sus. Unii bolnavi 
vor să facă, pe cit posibil, cit mai 
multe proceduri. Aceștia uită zicala 
„leacul nu-i cu sacul". în primul 
rînd, prescrierea procedurilor este un 
act medical care rămîne în compe
tența medicului balneolog, numai 
medicul fiind în drept să recomande 
numărul și felul procedurilor bal
neare. Am dori să mai adău
găm că dacă avem hipertensiune 
arterială șl vrem să facem cît mai 
multe proceduri pentru a o trata, să 
nu uităm că vinul băut seara crește 
tensiunea și a doua zi să nu ne mi
răm că, deși urmăm tratamentul 
prescris, boala se agravează.

— Ce rol revine factorilor naturali 
de climă ai stațiunii în cadrul trata
mentului balnear ?

— La sosirea in Borsec, bolnavul 
este sfătuit să renunțe la tranchili
zante și somnifere și să încerce în 
locul lor o plimbare în climatul dej- 
conectant ăl stațiunii. Nâtura poate 
să vindece multe boli, și acest fac
tor de tratament trebuie folosit din 
plin. Abuzul de medicamente, admi
nistrarea lor zilnică, cu excepția ce
lor indicate de medic — cum sînt 
cele pentru inimă, de exemplu — 
este o obișnuință, o dependență îm
potriva căreia trebuie să luptăm cu 
toate mijloacele. Factorii de trata
ment din stațiune, începind cu cli
matul, regimul alimentar dietetic, 
izvoarele minerale, deconectarea, 
procedurile balneare sînt suficienți 
pentru a elimina, în multe cazuri, 
consumul de medicamente abuziv. 
De fapt, este util și pentru bolnav 
de a vedea rezultatele tratamentului 
balnear. Dar dacă în stațiune a luat 
și medicamente de tip calmante, 
somnifere etc. și a făcut și trata
ment balnear, cum va putea aprecia 
rezultatul tratamentului în stațiune ?

— Ce................................................
inte de 
ment ?

— în

trebuie 
a veni

primul

să facă bolnavul îna- 
în stațiune la trata-

rînd, să ceară sfatul 
medicului și avizul medical pentru 
stațiunea respectivă. Chiar dacă la 
Borsec se fac împachetări cu para
fină, aceasta nu înseamnă că stațiu
nea are profilul de reumatologie. 
Sînt mulți bolnavi care, auzind din 
diferite surse că la Borsec se poate 
trata si reumatismul, vin special pen
tru a-și ameliora această boală, ceea 
ce este o greșeală. Un bolnav cu 
hiperaciditate gastrică și tulburări 
circulatorii ale membrelor inferioare, 
de exemplu, ar fi la terminarea ce
lor 18 zile de tratament la Borsec 
cu circulația sanghină ameliorată, 
dar ar avea o aciditate și mai mare 
în stomac. Singur medicul este în 
măsură să recomande o stațiune 
pentru tratament, privind organis
mul bolnavului ca un tot unitar și 
apreciindu-i, înainte de plecarea la 
cură, capacitatea organismului de a 
face față eforturilor de adaptare, de 
balneație etc. Celor care ocolesc me
dicul la sosirea in stațiune nu li se 
acordă tratament balnear, in confor
mitate cu prevederile Ministerului 
Sănătății.

Convorbire consemnata de
Elena MANTU

Din actele prezentate Instanței de către 
conducerea I.C.L. Alimentara sectorul 7 
rezultă că. mai înainte de a lucra în func
ția din care a fost destituită. F. I. a mai 
deținut calitatea de gestionară la alte două 
complexe. Și, tot așa, ambele unități au 
înregistrat pierderi variind între 22 052 lei 
și 43 387 lgi.

Cum explică conducerea I.C.L. Alimen
tara sectorul 7 încredințarea acestui post 
de răspundere unui om cu o asemenea 
„carte de vizită" ? 1

Din caietul 
grefierului

„Faptul că uneori veneam acasă cam 
«afumat- nu cred că poate constitui un 
motiv temeinic de divorț pentru soția mea, 
cu atit mai mult, cu cit noi ne-am cunoscut 
la o nuntă, spre ziuă, cind nici unul dintre 
noi nu era prea treaz...".

(Fragment din apărarea lui D. T„ 
pîrît în procesul de divorț, intentat de 
soția sa, Șt. T.).

Tltus ANDREI
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Felicitări 
metalurgiștilor 

de ziua lor!
Sărbătorim astăzi „ZIUA METALURGISTULUI" — prilei deosebit 

de cinstire a muncii harnice a celor care din ..vetrele cu foc nestins" 
ale tării dau patriei otelul necesar infăptuirii programului de dezvoltare 
economică.

Bilanțul cu care se prezintă metalurgiștii la sărbătoarea lor este 
rodnic : în lunile care au trecut din anul acesta au fost realizate peste 
prevederile de plan 183 000 tone cocs metalurgic. 150 000 tone fontă. 29 000 
tone oțel aliat, 16 000 tone laminate finite, aproape 4 700 tone țevi, peste 
5 100 tone tablă și bandă din oțel laminate la rece, aproape 800 tone alumi
niu primar și aliaje, 140 tone laminate din cupru și din alamă, 14 500 tone 
alumină, 265 tone de mașini și utilaje pentru industria metalurgică si 
alte produse metalurgice feroase și neferoase. In același timp, sarcina de 
creștere a productivității muncii a fost depășită cu aproape 6 200 lei pe 
angajat, iar cheltuielile materiale la 1 000 lei productie-marfă sint cu 
3 lei mai mici fată de prevederile de plan.

Toate aceste rezultate bune obținute evidențiază, in chipul cel mai 
convingător, hotărîrea metalurgiștilor de a acționa cu pricepere1 si ener
gie pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului. întreaga lor activitate desfășurindu-se sub semnul 
voinței ferme de a răspunde prin noi fapte de muncă măsurilor recente 
adoptate de conducerea partidului nostru in vederea creșterii mai accen
tuate a nivelului de trai al populației în acest cincinal.

Omagiind munca tuturor lucrătorilor din acest important sector al 
economiei noastre naționale, felicitindu-i pentru succesele lor. le urăm 
să obțină în acest an și în acest cincinal succese si mai mari, demne 
de prestigiul acestui detașament de frunte al clasei muncitoare.

CÎSTIGĂM 
ÎNTRECEREA? 
Realizările siderurgiștilor Reșiței 
indică optimism. Dar și alte colective, 
metalurgiștii din întreaga tară se 
prezintă cu rezultate deosebite astăzi, 

de „Ziua metalurgistului46
Cu ce realizări întîmpină siderurgiștii reșițeni „Ziua 

metalurgistului" ?
S-AU ANGAJAT ÎN ANUL 1977 :
• Depășirea sarcinilor de plan la producția fizică cu :

— 1 000 tone cocs metalurgic
— 13 500 tone fonta
— 5 000 tone oțel
— 24 500 tone laminate

• Productivitatea muncii pe'un lucrător — depășirea pre
vederilor cu 3,6 la sută
... Șl AU REALIZAT ÎN 8 LUNI :

• Peste sarcinile de plan la producția fizică :
— 10 000 tone cocs metalurgic
— 20 000 tone fontă
— 9165 tone oțel
— 14 000 tone laminate

• Productivitatea muncii pe un lucrător — prevederile au 
fost depășite cu 6117 lei.

LA CULES, ZIUA DE LUCRU ESTE MĂSURATA
DE RĂSĂRITUL Șl APUSUL SOARELUI
RAIDUL „SClNTEII" 1N UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚELE ILFOV Șl IALOMIȚA

Se constată, din datele prezen
tate. că la linele produse angaja
mentele anuale asumate in între
cerea socialistă au fost îndeplinite 
și chiar depășite de pe acum, iar la 
altele realizările sînt superioare co
telor aferente perioadei care a tre
cut de la începutul acestui an.

Ce pîrghii au fost acționate la 
Combinatul siderurgic din Reșița 
pentru creșterea continuă a produc
ției și eficientei economice ? Ce 
experiențe sau inițiative deosebite 
s-au afirmat în rindurile colectivu
lui combinatului ? Pentru început, 
să-i dăm cuvintul secretarului comi
tetului de partid din combinat, Dă- 
nilă Pîrvu :

— La baza tuturor succeselor 
noastre se situează munca — mun
ca bine gîndită și organizată. Așa 
se explică faptul că în combinat 
principala sursă de sporire a pro
ducției și eficientei economice o 
constituie creșterea susținută a pro
ductivității muncii.

Reținem că în acest an siderur
giștilor de la combinatul reșitean 
le-a fost încredințată sarcina de 
mare răspundere de a se organiza 
ca unitate model pentru creșterea 
suplimentară a productivității mun
cii. S-a calculat cu exactitate : 
sporirea productivității muncii nu
mai cu un singur procent echiva
lează cu o creștere anuală de pro
ducție în valoare de peste 40 mi
lioane lei. Si calculele nu au ră
mas pe hîrtie. ci au fost materiali
zate în fapte. întregul spor de pro
ducție din 8 luni ale anului fiind 
obtinut Pe seama ridicării producti
vității muncii, al cărei nivel plani
ficat ne un lucrător a fost depășit 
cu 6117 lei. rezultat cu mult su
perior angajamentului asumat în 
întrecerea socialistă.

Inginerul Ștefan Demeny. șeful 
.compartimentului de organizare a 
producției și muncii din combinat, 
sintetizînd principalele direcții de 
acțiune pentru depășirea planului 
și a angajamentelor, ne relata că 
ele vizează, cu precădere, promo
varea largă a progresului tehnic, 
creșterea indicilor de utilizare a 
fiecărui agregat siderurgic, organi
zarea pe baze științifice a produc
ției. Astfel, notăm că. în perioada 
care a trecut din acest an. colecti
vul combinatului a reușit să intro
ducă în procesul de elaborare a 
oțelului oxigenul, ca element im
portant de intensificare a procesu
lui de topire a metalului. Ca ur
mare. productivitatea muncii otela- 
rilor și a sectoarelor colaboratoare 
a crescut considerabil, obtinindu-se. 
cu aceleași capacități, un spor de 
producție de 6—7 la sută. în mo
mentul de fată, pe baza experien
ței acumulate la otelărie. în combi
nat se depun eforturi stăruitoare 
pentru introducerea oxigenului si 
Ia furnale, unde, de asemenea, se 
Va realiza un spor de producție de 
peste 4 la sută. Tot la otelărie. 
prin îmbunătățirea tehnologiei de 
turnare a otelului cu prafuri si 
plăci termoizolante. producția si 
productivitatea muncii sînt mult 
superioare, respectiv, este vorba de 
o creștere a capacității de produc
ție cu 500 tone de oțel. Cu aceeași 
răspundere muncitorească și maturi
tate profesională acționează colecti
vul Combinatului siderurgic din Re
șița și pentru modernizarea și me
canizarea proceselor de fabricație. 
Rezultatele? Numai prin moderni
zarea laminorului de profile ușoare 
s-a realizat o creștere a capacități
lor de producție de 12—15 la sută, 
toate lucrările efectuîndu-se în pre
zent aproape automatizat. Mult are 
de clștigat combinatul. întregul co
lectiv și ca urmare a mecanizării 
transportului cărămizilor refractare 

și a calcarului — activități care, 
pînă nu de mult, antrenau un număr 
mare de lucrători, diminuînd ran
damentul muncii. Cît privește indi
cii intensivi de utilizare * agrega
telor, aceștia sînt superiori celor 
planificați, la laminorul de tablă — 
cu 2,48 tone pe oră efectivă, la ote
lărie — cu 0.11 tone pe metru pă- 
trat-zi calendaristică și cu 0,13 
tone pe metru pătrat-zi nominală 
la furnale.

Așa. prin asemenea realizări de 
prestigiu, oamenii muncii din Re
șița. cea mai veche vatră a side
rurgiei românești, răspund grijii 
partidului și statului pentru majo
rarea, incepind cu 1 septembrie, a 
retribuțiilor lucrătorilor din indus
tria metalurgiei feroase și cocsochi- 
mice, în conformitate cu prevede
rile programului de creștere mai 
accentuată a nivelului de trai al 
poporului în actualul cincinal. Un 
calcul efectuat cu ajutorul specia
liștilor din combinatul reșitean 
arată clar : ca urmare a măririi re
tribuțiilor in prima etapă, fondul 
de retribuire a personalului munci
tor crește aici, de la 1 septembrie, 
cu peste 2,8 milioane lei lunar.

— Noi. siderurgiștii — ne spune 
prim-topitorul Vasile Achlm — am 
beneficiat din 1965 și pînă acum de 
mai multe majorări care, practic, 
ne-au dublat retribuția. Acum însă, 
sporurile sint și mai mari. ' In ce 
mă privește, veniturile lunare vor 
crește cu aproape 600 lei, de la 3 302 
lei la 3 901 lei. înțelegem pe deplin 
că la baza acestor noi majorări stă 
munca. Iată de ce sîntem- hotăriti 
să răspundem muncitoreste. prin 
fapte, grijii partidului — sporin- 
du-ne angajamentul : pe ansamblul 
acestui cincinal, noi, siderurgiștii 
reșițeni, ne-am propus să realizăm 
o producție globală suplimentară 
de peste un miliard de lei.

La discuția noastră se alătură si 
Vasile Iușan. un otelar mai tinăr : 
„Cîștigul meu lunar, prin majora
rea retribuției, se ridică acum la 
peste 3 000 lei, cu o creștere de 433 
lei lunar. In mod corespunzător vor 
crește și cîștigurile tovarășilor mei 
de muncă. Cum înțelegem /să răs
pundem acestei preocupări stator
nice a partidului pentru ridicarea 
bunăstării noastre ? Să mun
cim mai bine, mai cu spor, 
pentru a putea depăși realizările 
de pină acum. De altfel, de la în
ceputul anului si pînă acum am în
scris în agenda producției supli
mentare. de la cuptorul nr. 1. can
titatea de 3 600 tone otel, pe care 
fără îndoială, o vom mări în conti
nuare".

— Incepind cu luna septembrie, 
ne spunea Dumitru Glogoviceanu. 
maistru la linia de tablă, de la 
secția laminoare — voi realiza un 
venit net lunar de 4 141 lei. ceea ce 
reprezintă un spor fată de veniturile 
de pînă acum de 695 lei. La această 
sumă se adaugă și alocația pentru 
copii — majorată si ea de la 1 sep
tembrie. Colectivul în care lucrez 
este hotărit să răspundă grijii 
partidului prin noi fapte de muncă: 
să mărim în continuare plusul de 
producție — de 13 500 tone tablă — 
realizat de la începutul anului".

Cu asemenea ginduri și fapte de 
muncă intîmpină ..Ziua metalurgis
tului" și noile majorări de retribu
ții toti siderurgiștii reșițeni. Core
lația dintre gînd și faptă, dintre 
bucurie și împlinire Înseamnă aici, 
la Reșița, otel, cocs, fontă și lami
nate mai multe — ..cărămizi" soli
de la temeliile economiei tării, a 
creșterii neîncetate a nivelului de 
trai al întregului popor.

Iile ȘTEFAN 
Nicolae CATANA

In această perioadă trebuie recol
tate. transportate si depozitate pro
duse de pe milioane de hectare : 
floarea-soarelui. sfeclă, porumb, legu
me. fructe si struguri. Totodată, se 
fac intense pregătiri pentru însămm- 
tarea griului si a altor cereale. Sint 
momente de virf ale activității agri
cole în care fiecare ceas, fiecare zi 
cîștigate echivalează cu strîngerea. și 
depozitarea a sute si mii de tone din 
roadele acestei toamne.

Un raid întreprins în mai multe 
unităti agricole din județele Ilfov și 
Ialomița evidențiază eforturile pe 
care marea majoritate a locuitorilor 
satelor le fac pentru a pune la adă
post. intr-un timp cit mai scurt, fără 
pierderi, toate roadele pămintului. 
Pentru acești oameni, ziua de muncă 
este măsurată de răsăritul si asfin
țitul soarelui. Nu în puține cazuri, 
mai ales la arături si pregătirea tere
nului. se lucrează si la lumina faru
rilor. In jurul orei 7. la comitetul de 
partid al comunei Brănești. il cău
tăm pe tov. Gheorghe Pană, primarul 
comunei. „E plecat în cimp". ne spu
ne omul de serviciu. Răspuns primit 
și la sediul cooperativei agricole, 
unde întrebăm de președinte, de cele
lalte cadre de conducere. Explicabilă 
„lipsa" acestora. Toți, împreună cu 
satul erau de-acum in cimp, la recol
tatul porumbului, sfeclei, florii-soare- 
lui. la grădina de legume. Pe una 
din solele cu porumb, sub condu
cerea șefului de fermă Constantin 
Iordache. grupuri de cooperatori, or
ganizați în două echipe. încărcau 
de-acum primele camioane cu știuleți 
culeși în acea dimineață. în frunte 
cu șefii de echipe Maria Arsene și 
Tănase Baicu. ceilalți cooperatori re
coltau si eliberau în același timp te
renul. ..Pe această solă de 110 ha. ne 
spunea șeful fermei, trebuie să intre 
de miine tractoarele să are și să 
pregătească terenul pentru griu". De 
la primarul comunei, pe care l-am 
întîlnit într-unul din punctele de lu
cru de la grădina de legume, aflăm 
că toate echipele fermelor lucrează 
cu efective suplimentare. Pe lingă 
cooperatori, participă zilnic la muncă 
între 200—300 de angajați, membri 
ai familiilor respective, care lucrează 
în întreprinderi din Capitală, func
ționarii consiliului popular, ai celor
lalte unităti si instituții din comună. 
Alături de ei lucrează sute de elevi, 
adică toti locuitorii apti de muncă, 
pentru că la Brănești strîngerea re
coltei constituie în aceste zile o pro
blemă centrală a întregii comune, de 
la primar pînă la copiii de școală. 
Acest mod de a acționa cu toată răs
punderea pentru îndeplinirea sarcini
lor stabilite de comandamentul jude
țean caracterizează si activitatea lo
cuitorilor din comunele Fundulea, 
Ileana. Gurbănești. Valea Argovei, 
Frăsinești. Ulmeni. Mînăstirea și al
tele prin care am trecut. în fiecare 
din aceste comune, alături de coope
ratori. în cîmp. la lucru se aflau 
cadrele de conducere, care, prin 
exemplul personal, prin aportul lor 
organizatoric asigurau desfășurarea 
unei act-ivităti continue, folosirea din 
plin a tuturor forțelor de muncă, a 
mijloacelor de transport. De fapt, 
aplicau în practică programele con
crete stabilite pentru această perioa
dă. deciziile consiliilor populare lo
cale care precizează sarcinile zilnice 
obligatorii pentru toate formațiile, 
pentru toti locuitorii acestor sate.

Contrară acestui mod de a înțelege 
marile sarcini ce se pun în fața lu
crătorilor din agricultură, si Îndeo
sebi a comitetelor comunale de 
partid, ni se pare atitudinea prima
rului din comuna Tămădău. Victor 
Goncea. In plină amiază, in timp ce 
pe cîmp oamenii se aflau la muncă, 
tovarășul primar își freca palmele pe 
lîngă un mecanic de la secția S.M.A.,

Timpul este
O zi alături de

Sarcini pentru această toamnă : 
strîngerea recoltei de pe 23 480 ha 
floarea-soarelui. 4 429 ha sfeclă de 
zahăr. 90 600 ha porumb, peste 18 000 
ha cu vii și însămîntarea cu cereale 
de toamnă a circa 92 000 ha.

Forte si mijloace : ne lingă cei 
48 500 cooperatori participă la strinsul 
recoltei 1 380 de oameni din perso
nalul administrativ al cooperativelor 
agricole. 2 047 de angajați ai unită
ților din comune. 12 994 de elevi. 
1 503 cadre didactice etc. Si. bine
înțeles. toate tractoarele si mașinile 
agricole din I.A.S. si S.M.A.

Cum se muncește ? Ce rezultate se 
obțin ? Sînt probleme de rezolvat ?

Buna organizare a muncii mecanizatorilor este dovedită și de felul in care se lucrează la recoltarea florii-soarelui pe terenurile cooperativei agricole 
Tulucești, județul Galați (fotografia din stingă). „A ruginit frunza din vii''... și cooperatorii din Frumușița, județul Galați, au intrat în podgorii la culesul 

strugurilor (fotografia din dreapta) Foto : a. Papaditic

(Urmare din pag. I)
nu socotește totul cu zgîrcenie, tot 
risipă se cheamă și nu putem admi
te așa ceva..

SA ECONOMISIM ORICE GRAM, 
ORICE BAN, ORICE BOB... Pentru 
că sînt ale noastre, fac parte din ave
rea noastră, creată prin munca po
porului. și cu cît le vom folosi mai 
chibzuit, mai cu măsură, cu cît vom 
ști să Ie fructificăm înzecit, înmiit, 
cu atît mai mult se va vedea aceas
ta în viața noastră de toate zilele. 
Pentru că fiecare cărămidă care se 
distruge pe un șantier sau altul are

pe care l-a scos din producție pentru 
a-i repara mașina personală. Dincolo 
de aceste interese inguste. care, se 
pare, il preocupă pc primar mai mult 
decît cele ale obștii — si sînt multe, 
unele nu ușor de rezolvat — aducem 
în discuție si un alt aspect al stilu
lui de muncă al acestuia. Nimănui, 
în comună, nu-i este permis să dis
cute si să dea relații despre o pro
blemă sau alta fără aprobarea expre
să a primarului Pînă și președintele 
cooperativei agricole, pe care l-am 
găsit in cimp. la recoltatul arpagicu
lui. ne-a îndemnat în mod politicos : 
„Vă rugăm. înainte de a-mi cere 
aceste date (despre lucrările din acea 
zi — n.n.) să luati aprobare de la 
tovarășul primar 1". Dar cum pe noi 
nu ne interesau datele privitoare la 
stadiul reparațiilor... la mașina per
sonală a primarului, am preferat să-i 
facem o fotografie să vadă si oame
nii din comună cu ce se ocupă pri

Doi pe fața, doi pe dos...
...pentru că la baza de recepție, unde transportă și cooperati
vele agricole din Lehliu, Sălcioara și altele, prea multe lucruri 
merg pe dos. Din cauza unei foarte slabe organizări a muncii, 
în ziua de 16 septembrie, aprăximativ 40 de autocamioane 

staționau inutil de mai multe ore

schimbător, organizarea să fie
cooperatorii din consiliul intercooperatist

statornic bună
din Tulucesti-Galati» 5

Pentru a afla răspunsurile la între
bări. timp de o zi am parcurs tere
nurile celor 4 cooperative agricole — 
Vinători. Tulucesti. Sivita si Frumu- 
sitâ — care fac parte din consiliul 
intercooperatist Tulucești. CITEVA 
CONCLUZII.

BUNE. Prin decizii, consiliile popu
lare au stabilit ca orarul de lucru în 
agricultură să fie ziua-lumină. De a- 
semenea. programul unităților co
merciale de pe raza comunelor a fo<st 
corelat cu programul de lucru în 
cîmp. Problema hotărîtoare pentru 
grăbirea siriusului recoltei o consti
tuie însă mobilizarea la lucrări a tu

V

SA
echivalent măsurabil în muncă ome
nească. Muncă ce înseamnă piine, 
înseamnă bunăstare, înseamnă civi
lizație. Risipa, din acest punct de 
vedere — și nu există alt punct de 
vedere în judecarea ei ! — este un 
delict moral, o sfidare la adresa 
efortului tuturor spre mai bine.

SA ECONOMISIM ORICE GRAM, 
ORICE BAN, ORICE BOB... Vibranta 
chemare a secretarului general al 
partidului se adresează tuturor. Ori
unde ar lucra. Oriunde se produc 

marul lor acum, cind sint atîtea de 
făcut la cimp.

Una dintre lucrările cele mai ur
gente este strinsul legumelor. în iti
nerarul nostru am văzut la lucru zeci 
si sute de echipe de cooperatori cu- 
legînd roșii, ardei, vinete, castraveți, 
am văzut tractoare cu remorci și au
tocamioane încărcate cu aceste pro
duse străbătînd drumurile spre 
piețele Capitalei, spre fabricile 
de ' conserve sau spre județe 
din zonele muntoase. Un exem
plu de bună organizare a pro
ducției. a muncii de recoltare il oferă 
activitatea celor două ferme legumi
cole de la I.AP. Călărași. ..Cu doi 
fermieri, cum sînt inginerii Marilena 
Codin si Traian Gabriel, cu multi oa
meni pasionați de această îndeletnici
re. ne spunea ing. Gheorghe Bucu- 
reșteanu, directorul întreprinderii, ne 
străduim să ridicăm continuu presti
giul — recunoscut, de altfel — al în
treprinderii ; să asigurăm populației 

turor locuitorilor satelor. în cele 3 
comune — Vinători. Tulucesti si Fru- 
mușița — pe lingă cooperatori, parti
cipă la muncă angaiatii consiliilor 
populare, cooperației de consum, ai 
celorlalte instituții, precum si elevii. 
In cadrul formațiilor de lucru li s-au 
stabilit norme de muncă pe zi. Mari 
cantităti de produse au fost strînse si 
livrate bazei de recepție sau depozi
tate în magaziile proprii.

MAI PUȚIN BUNE. Deși se face 
o bună mobilizare a locuitorilor la 
lucrări, forța de muncă nu este ne 
deplin folosită. între orele 6—6,30. 
tractoarele ajung la punctele de lu

ECONOMISIM
bunuri materiale, spirituale.® Ea se 
cuvine să fie deviza de lucru a 
muncitorului și țăranului cooperator, 
a intelectualului. De la gospodină la 
omul cu învestitură socială, de la 
școlar la pensionar. Deoarece fie
care în parte este direct și nemij
locit interesat să cîștige bătălia îm
potriva risipei. Fiecare este direct 
și nemijlocit interesat să se acre
diteze oriunde se muncește cu bra
țele și cu mintea atitudinea chib
zuită în mînuirea bunurilor, măsura

- Unde sînt oamenii din sat?
- La cîmp.

Acesta este răspunsul pe care l-am primit în zeci de comune 
din județele Ilfov și Ialomița. Realitate pe care o probează 
și imaginea de față surprinsă la C.A.P. Brănești, județul Ilfov

legume îndestulătoare si de cea mai 
bună calitate". De aici, 800 de oameni 
recoltează zilnic si livrează aproape 
200 tone legume. La beneficiarii de 
pină acum se adaugă de ieri si Capi
tala, care va primi zilnic 20 tone de 
roșii și 20 tone gogoșari, ardei gras și 
ardei capia. de calitate excepțională.

Concomitent cu recoltatul, de la o 
zi la alta se intensifică activitatea 
în bazele de recepție. Trecînd prin 

Un primar supârat foc...
...nu pentru că munca la cîmp nu merge pretutindeni cum tre
buie, ci pentru că i s-a stricat mașina personală. Și atunci, 
Victor Goncea, primarul comunei Tămădău, județul Ilfov, a 
scos din producție un mecanic de la S.M.A. să-i repare 

mașina

cru. dar forfota de pe ulițe continuă 
Si după ora 9 cind mai poți vedea co
operatori ..grăbindu-se“ spre cîmp. 
Se pierd astfel ore de muncă pre
țioase. Tot asa se întîmplă si dună- 
amiaza. Tractoriștii continuă să lu
creze pînă se întunecă. în timp ce. 
cu 1—2 ore înainte de asfințitul soa
relui. pilcuri-pîlcuri. cooperatorii se 
retrag de la cîmp. ..Ziua-lumină" se 
reduce astfel pentru unii la 4—5 ore 
de muncă. Prea puțin.

Programul de lucru stabilit de con
siliul popular al comunei Frumu- 
șita e lejer : între 7 si 19. în celelal
te două comune — Tulucesti si Vînă- 
tori — programul este de la 6 la 20.

firească în consum, spiritul rațional 
proprii gîndirii de proprietar și pro
ducător. Efortul statornic al poporu
lui nostru de a crea aceste bunuri 
nu are nici în clin, nici în minecă 
cu atitudinea reprobabilă de nabab, 
de risipitor. Nu are nici o tangență 
acest efort cu „comportamentul găi
nii" care scormonește în grămadă, 
risipind întreit de cit folosește.

Propaganda noastră de partid, în
treaga activitate organizatorică și de 
educație să militeze cu fermitate pen

asemenea două unităti am constatat 
că în bună parte aspectele criticate 
si criticabile din anii trecuti sint pe 
cale să se repete. Un singur aspect : 
din cauza unor defecțiuni de organi
zare internă, mijloacele de transport 
încep să staționeze din ce in' ce mai 
mult, fapt deosebit de păgubitor pen
tru economia națională.

Alexandru BRAD 
Iosif POP

In dimineața zilei de 14, septembrie 
a.c. timpul a fost noros si rece. Intre 
orele 9 si 11 a plouat. în cooperati
vele agricole din acest consiliu, ploaia, 
deși de scurtă durată, a dezorganizat 
activitatea din cîmp. In timp scurt, 
cimpul si viile s-au golit de oameni. 
La ora 12. cerul s-a înseninat din 
nou. timpul a devenit bun de lucru, 
în puține locuri însă activitatea a 
fost reluată cu toate forțele. Dintot- 
deauna. in agricultură s-a lucrat in 
condițiile oferite de natură, iar toam
na timpul este și mai schimbător. De 
este ploaie, vînt sau timp schimbă
tor. roadele cimpului trebuie însă 
strînse la timp, pentru a se evita 
orice pierderi de recoltă.

CE FAC AJUTOARELE. La C.A.P. 
Tulucesti. tovarășa Angela Roznov. 
șefa fermei nr. 4. ne spunea : „Pe 12 
Si 13 septembrie au fost reparti
zați să ne ajute la cartofi 12 angajați 
ai cooperației de consum din comu
nă. Azi nu a mai venit nimeni". De 
ce ? Punem această întrebare cu atît 
mai mult cu cît secretarul comitetului 
comunal de partid si primarul co
munei. tovarășul Dumitru Vlad. ne-a 
asigurat că cei 128 de angaiati din 
comună au sarcini concrete si parti
cipă. zi de zi. la strinsul recoltei. Si 
la cooperativa agricolă din Frumu- 
șita aproape 120 de angaiati din co
mună au fost mobilizați la lucru. Este 
de folos acest aiutor. Numai că aici, 
zilnic, aproape 90 de cooperatori 
absentează de la muncile cimpului. 
Iată de ce se cere ca organizația de 
partid, comitetul comunal să desfă
șoare o susținută muncă politică pen
tru a mobiliza. în primul rînd la lu
cru. pe toti cooperatorii. Atunci și 
ajutorul din afară va fi eficient.

Aurel PAPADIUC

tru a forma, peste tot, o gîndire de 
buni gospodari ai avuției tuturor, o 
atitudine inaintată in folosirea ei cu 
chibzuință, cu măsură.

SA ECONOMISIM ORICE GRAM, 
ORICE BAN. ORICE BOB... Este sem
nul imperativ sub care trebuie să ne 
așezăm fiecare munca zilnică. Este 
obiectul ardent al preocupărilor coti
diene. Este singura cale pentru a în
făptui mai repede dezideratul-așpi- 
ratie pentru fiecare constructor al 
socialismului : muncind mai bine, 
gospodărind cu răspundere de pro
ducători și proprietari resursele 
noastre — trăim mai bine.
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O etapă superioară în perfetționarea
școlii românești, în legarea ei tie viață
A devenit un fapt de nobilă tra

diție ca inaugurarea fiecărui nou an 
de invătămint românesc să se des
fășoare sub cele mai inalte auspicii, 
într-o atmosferă de sărbătoare, dar 
si de activizare a eforturilor, bene
ficiind astfel de participarea perso
nală a tovarășului Nicolae Ceausescu 
și — în stilul de lucru specific secre
tarului general al partidului — de in
dicațiile sale prețioase, de sarcinile, 
orientările fundamentale imprimate 
întregului proces de instrucție si edu
cație. întîlnirea șefului statului cu 
cadre didactice, cu elevi si studenti 
din instituții ieșene de invătămint. 
cu activiști de partid si de stat care 
lucrează în acest domeniu, primirea 
caldă, vibrantă ce i s-a rezervat pre
tutindeni, în unitățile școlare si uni
versitare vizitate, consacră si în acest 
an prețuirea deosebită de care se 
bucură școala românească și slujito
rii săi. rolul ce le revine pentru for
marea tinerilor ca oameni cu un nou 
profil moral Si spiritual, angajați 
plenar în opera de făurire a socialis
mului si comunismului pe pămintul 
României. Conștienți de această 
bilă misiune, cadrele didactice, 
lioanele de elevi si studenti au 
ceput noul an de invătămint
semnul holăririi ferme de a munci 
cu abnegație, de a se pregăti temei
nic în vederea înfăptuirii importan
telor obiective ne care Programul 
partidului le pune in fata tuturor do
meniilor de activitate, de a-si per
fecționa neîntrerupt comportamentul 
etico-moral.

Un asemenea îndemn mobilizator 
este cuprins în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la adunarea popu
lară din Iași. Prin problematica ei 
majoră, prin claritatea cu. care a 
reliefat direcțiile principale de ac
țiune, prin pregnanta cu care a tre
cut în revistă sarcinile actuale si de 
perspectivă, cuvîntarea constituie un 
program cuprinzător de inuncâ, un 
prețios îndreptar teoretic si practic. 
Ea se înscrie astfel ca un moment 
de sinteză in evoluția întregului' nos
tru invătămint, pentru ca acesta, 
odată cu încheierea așezării sale pe 
o bază nouă, revoluționară, să-și 
perfecționeze necontenit conținutul.

nivelul științific, legătura cu viata. 
Cum este și firesc pentru acest al 
treilea an de învățămînt din actualul 
cincinal — cincinal al revoluției teh
nico-științifice — sarcinile și indica
țiile cuprinse în cuvintarea secreta
rului generai al partidului vizează cu 
precădere obiective integrate organic 
procesului de dezvoltare materială și 
spirituală a tării, a căror realizare 
necesită aplicarea celor mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii, ale cu
noașterii in general. „Avem nevoie
— arăta tovarășul Nicolae Ceausescu
— de cadre cu o pregătire tot mai

Nicolae Ceausescu, 
ia parte efectivă, 
la activitatea de 
stătător, înscriin- 
de producție ca

venților. „Trebuie să obținem o par
ticipare directă în producția din în
treprinderi a elevilor și studenților — 
arăta tovarășul
Aceștia trebuie să 
in mod organizat, 
producție de sine 
du-se in procesul 
toți muncitorii". Experiențele fruc
tuoase obținute în acest sens, unele 
dintre ele apreciate în timpul vizitei, 
confirmă faptul că este nu numai 
necesar, dar si pe deplin posibil ca 
elevii si studenții să participe efec
tiv în producție. încadrîndu-se pe

Noul an de învățămînt sub semnul
exigenței comuniste

no- 
mi- 
in- 
suh

temeinică, in stare să soluționeze ra
pid atit problemele tehnice, cit si 
cele profesionale și politice, să se 
orienteze just in toate situațiile si 
împrejurările. învătămintul nostru 
trebuie să facă totul pentru a răs
punde acestor cerințe noi ale dezvol
tării cconomico-sociale. ale înaintă
rii rapide a patriei noastre spre o 
civilizație socialistă avansată". Tn 
această perspectivă, secretarul gene
ral al partidului a subliniat necesi
tatea utilizării optime a dotării teh- 
nico-stiințifice existente în unitățile 
de toate gradele ale învătămintului. 
valorificării posibilităților de creație 
la nivelul celor mai înalte exigente 
sociale, perfecționării 
manualelor, a întregii 
pregătire a tinerilor.

O deosebită atentie ..
dată legăturii organice care trebuie 
să se statornicească pretutindeni 
între sistemul de pregătire practică 
a elevilor si studenților si între acti
vitatea economico-socială a tării, 
astfel îneît un asemenea sistem să 
permită desfășurarea acțiunilor de 
instruire într-un cadru asemănător 
viitoarelor locuri de muncă ale absol-

cursurilor si 
activități de

â fost acor-

deplin tn programul unităților eco
nomice. învătind în chiar procesul 
îndeplinirii sarcinilor lor cotidiene.

De asemenea, în dialogul său cu 
Cadre didactice, cu specialiști ai uni
tăților de producție si de cercetare 
cu care unitățile de invătămînt co
laborează fructuos, tovarășul Nicolae 
Ceausescu ă subliniat pregnant im
perativul punerii mai active a între
gului potential de creație științifică 
și tehnică, specific scolii noastre. în
deosebi celei superioare. în slujba 
dezvoltării economiei naționale, pen
tru proiectarea si realizarea, pe baza 
planului național unic de cercetare, 
a unor mașini si instalații cu para
metrii tehnico-stiintifici si economici 
la nivelul celor mai bune perfor
mante mondiale de acest gen. In 
aceeași ordine de idei a fost reliefa
tă necesitatea lichidării cu desăvîrși- 
re a fărimitării în specializare, a su
prapunerilor si paralelismelor de 
orice natură, pentru ca viitorii spe
cialiști să se formeze într-un Profil 
larg și să dobîndească o pregătire 
multilaterală.

Evidențiindu-se cerința cultivării 
unei înalte gîndiri economice în deș

fășurarea procesului de învățămînt, 
s-a reliefat, totodată, necesitatea de 
a fi mai bine lămurite problemele 
de eficiență economică, de re
ducere a cheltuielilor materiale, pro
blemele productivității muncii, strins 
legate de ridicarea calitativă a între
gii activități din economia noastră 
națională. Pentru a cunoaște în pro
funzime întreaga activitate din în
treprinderi pe calea participării ne
mijlocite la desfășurarea ei. noii in
gineri vor parcurge succesiv. în pe
rioada stagiului, toate etapele proce
sului de producție, ca muncitori, ca
lificați. submaiștri. maiștri, apoi ca 
ingineri. Se configurează astfel, pen
tru întreaga activitate a anului 1977— 
1978, direcțiile de acțiune ale efortu
rilor de integrare a întregului învă- 
țâmînt, eforturi apte să-i imprime 
școlii noastre un ritm superior de 
dezvoltare și, în același timp, să 
impulsioneze substanțial, profund 
novator, desfășurarea revoluției teh- 
nico-științifice din tara noastră.

în perspectiva tuturor acestor sar
cini. este firesc ca în noul an de în- 
vățămînt școala românească să aibă 
o contribuție educativă si mai sub
stanțială. „Specialistul de miine. 
muncitorul de miine, constructorul 
societății socialiste și comuniste — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu 
— trebuie să posede pe lingă o bună 
pregătire profesională, tehnică și 
științifică, și o înaltă pregătire poli
tică și culturală. Iată de ce activita
tea politico-educativă constituie “n 
factor de o importanță deosebită în 
procesul de învățămînt și trebuie să 
se desfășoare în strinsă legătură cu 
întreaga formare profesională, teh
nică și științifică a specialiștilor și 
muncitorilor". Actualitatea stringentă 
a acestei sarcini cere ca organiza
țiile de tineret din scoli si facultăți, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, să desfășoare în noul an de 
invătămint o si mai intensă muncă 
pentru pregătirea tuturor tinerilor, 
ca oameni pasionați de muncă și 
creație, cutezători în gindire și ac
țiune. participanți activi la opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Mlhai IORDANESCU

i „Buzduganul cinema
• O noapte furtunoasă : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18; 20.15.

păsări călătoare 1 
13,30;

cu trei pece(i“
Producție a caselor 

de filme unu si trei. 
„Buzduganul cu. trei 
peceti" scrie o nouă 
pagină a epopeii hoas- 
tre naționale, la un 
capitol pe care filmul 
românesc l-a mai a- 
bordat cu succes, cu 
sase ani în urmă (prin 
..Mihai Viteazul". 1971. 
în regia lui Sergiu Ni- 
colaescu. si ne un 
nariu de 
novici).

Aspirînd 
mul rînd 
ditia filmului 
de idei, scenariul 
Eugen Mândrie se o- 
preste asupra unei pe
rioade istorice mai 
restrinse. El nu ilus
trează atit fapte de 
arme (notorii si spec
taculoase în cazul ini
țiatorului expedițiilor 
de la si de din
colo de Dunăre, și al 
învingătorului de la 
Călugăreni) cit mai a- 
les fantele politice 
lui Mihai ; nu atit 
toritatea „unsului 
Dumnezeu", cit 
reală, dobîndită 
o mare personalitate 
pusă în sluiba poporu
lui. o personalitate ce 
știe să îmbine nece
sara intransigentă cu 
un luminat spirit de 
tolerantă ; nu atit tă
ria brațului, cit pu
terea pătrunzătoare a 
gindului. forța si mo
bilitatea mintii care, 
veghind la soarta tă
rii, „prevăzînd toate" 
si „luînd toate măsu
rile cerute de împre
jurări". intuiește me
reu urzeala fină a 
dușmanilor dinlăuntru 
si jocul secret al ma
rilor puteri care îl în
conjoară. amenintînd 
interesele vitale ale 
tării, si li se opune cu 
succes. „Buzduganul 
cu trei peceti" insistă 
mai ales asupra acelui 
act măreț prin care 
Mihai dădea, cel din
ții. cu o forță vulca- 
nică. 
vis al românilor din 
Ardeal. Moldova si 
Tara Românească pă
trunși de sentimentul 
unității si conștiința 
unei origini, legături 
de singe, limbi, soarte 
comune : idealul uni
rii celor trei țări Si al 
luptei comune pentru 
neatîmare.

Film despre mari 
Izbînzi istorice. „Buz
duganul cu trei pe
ceti" este totodată un 
film despre jertfă. 
Jertfa unui domnitor 
care preia misiunea 
„sfîntă" a luptei de la 
marii săi înaintași : 
Mircea. Vlad. Ștefan 
cel Mare, a unui con
ducător chemat să dea 
dovadă de o putere 
morală si fizică peste 
marginile firii, chemat 
să tină greaua cumpă
nă între oamenii din 
fata sa (atit de dife
rit întocmiți de fire si 
interese) si istorie. în
tre planurile de stăpî- 
ntre si anexiune ale a- 
tîtor mari puteri în
conjurătoare si idealu
rile vitale de inde
pendentă si neatîrna-

Titus

în 
către

sce-
Po-

pri- 
> con- 
politic, 

lui

alo 
au- 
lui 

cea 
de

viată marelui

re ale tării sale. A u- 
riui domnitor care, 
pentru a fi „profet", 
pentru a da viată 
aspirațiilor si previ
ziunilor sale, trebuie 
să devină „martir". 
Sacrificiul său capătă 
însă un sens deplin 
tocmai corelat cu 
jertfa celorlalți: jertfa 
atîtor români din 
Transilvania, care, a- 
semenea lui Stefan 
Iojica din Caransebeș, 
sfetnic si cancelar ai 
lui Sigismund Bathor.y, 
au murit pe rugul cre
dinței în renașterea u- 
nei noi Dacii, tara ro
mânilor de pretutin
deni (si cu aceasta am 
identificat poate cea 
mai emoționantă sec
vență. cu valoare de 
simbol, a filmului). 
Jertfa întregului popor 
— lanț uriaș de sacri
ficii — căruia istoria, 
venind pină 
noștri — i-a 
binemeritatul

★
.... Omuleee !... omu- 

leee... pămintul

în anii 
conferit 
sens.

ne

rabdă"... Cuvinte de 
străvechi, păgîn ritual 
al prohodirii. Bocet 
rostit, cintat. strigat la 
căoătîiul unor bărbați 
tineri. Evocarea lui 
urmărește în „Buzdu
ganul cu trei peceti" 
altceva decît nitores- 
cul unor obiceiuri sau 
poezia lor existențială 
si anume o mare su
ferință națională, care 
a durat secole, si o mă
reață luptă si iertfă pa
triotică Dentru curma
rea ei. Căci pentru 
oamenii De care ii e- 
vocă „Buzduganul cu 
trei neceti". strămoșii 
noștri de acum aproa
pe patru secole, tra
gedia nu constă în 
triumful etern al mor- 
tii. ci in fără de sfîr- 
situl luptei si sacrifi
ciului pentru ca viata, 
oricît de scurtă, să 
aibă un rost. Pentru 
acești oameni moartea 
nu este curmare ab
surdă a vieții si nici 
trecere spre altceva. 
Ea este momentul su
prem al unei vieți de 
sacrificii, a cărei con
tinuare rămine — che
mare tragică ! — pe 
seama urmașilor ce 
vor aiunge să trăiască 
într-o vreme cînd. asa 
cum sună mai plastic 
o altă replică a fil
mului, „rtu vor mai fi 
neamuri călărite si 
neamuri călărețe".

Incontestabil, scena
riul lui Eugen Mân
drie reprezintă — prin 
viziunea modernă asu
pra istoriei, prin sub
stanța politică si vi
goarea replicilor (mul
te memorabile, acide, 
spirituale) — 
poate cea mai 
acestui 
tuși 
tă 
mai

film, 
scenariul 

si vina 
slabe a

partea 
bună a 

Si to- 
poar- 

laturii 
„Buz-

duganului cu trei 
peceti". pe care dota
tul tinăr regizor care 
este Constantin Vaenl 
nu a reușit s-o com
penseze pînă la capăt 
Ne referim la ilus- 
trativismul filmului (o 
expoziție de tablouri), 
excesul discursiv, lip
sa de atmosferă si 
chiar de patos, carac
terul insuficient elabo
rat al evocării : spu
ne prea mult si su
gerează prea puțin.

Fără a fi lipsit de 
calitatea de a incor
pora sensibil idei po
litice, filmul e totuși 
lipsit de rezonanta e- 
motională 
necesară.

Sesizezi 
simplitatea 
montară, sărăcia unor 
momente (cele cu Ie- 
remia Movilă, de pil
dă). convenționalismul 
lor. monotonia imagi
nii (fundal, ambiantă, 
unghiuri de filmare, 
plasticitate a detaliu
lui). si a ritmului ei. 
Scene 
ar fi. 
de ia 
nerea 
na 
domnitorului se luptă 
cu epuizarea fizica 
sau aceea in care 
doamna înfruntă cu' 
demnitate obrăznicia 
înaltului prelat iezuit 
— sint totuși puține 
raportate la întinderea 
filmului.

„Buzduganul cu trei 
peceti" reunește. în 
fruntea unei distribuții 
numetoase (cu unele 
excepții) bine gîndite 
si îndrumate, actori 
de frunte din întrea
ga tară. Mihai Vi
teazul este interpretat 
aici de Victor Reben- 
giuc cu adîncimea. 
gravitatea si prestanța 
necesare. Credem că 
personajul ar fi cîsti- 
gat în expresivitate 
dacă Victor Rebengiuc. 
caracterizat orintr-un 
ioc sobru, modern, nu 
ar fi făcut dovada u- 
nui anume exces al 
propriilor calități si ar 
fi încercat să compen
seze momentele egale, 
neutre ale scenariului, 
printr-un ioc mai per
sonal, mai îndrăzneț, 
mai bogat în nuanțe si 
contraste. Regăsim în 
„Buzduganul cu trei 
peceti" geniul lui 
Toma Caragiu (întîlni
re ce ne cutremură), 
căldura si fina ironie 
a jocului lui George 
Motoi, tăișul privirii 
lui Ovidiu Iuliu Mol
dovan si blîndetea ce
lei a lui Corneliu Co- 
man. vocea atit de 
deosebită a lui Lorand 
Lohinski. noblețea jo
cului lui F. Băes, fi
rescul lui Petre Gheor- 
ghiu-Dolj. Ferenc Fa
bian. Descoperim cu 
adevărat talentul si 
expresivitatea cinema
tografică a Olgăi Bu
cătarii. si cele ale lui 
Ștefan Sileanu. eroul 
principal al unui alt 
film Istoric, acum în 
lucru.

maximă.

nu o dată 
cam rudi-

cuminspirate.
în afara celor 
amintite, 
patimilor", sce- 

în care voința

.,vi-

Natalia STANCU

• Hercule In centrul pAmtntului :
SALA PALATULUI — 17.15;
20,15. PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Buzduganul cu trei peceți :
PATRIA — s; 12.30; 16; 19.30,
FAVORIT — 12,30: 16; 19,30, CA
PITOL — 9; 12,30; 16; 19.30, la
grădină — 19.
• Mica Ondina : FAVORIT — 9.
• Epidemia — 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20, Ah, Jonathan, Jonathan 1 — 
9 : TIMPURI NOI.
• Hindenburg : SCALA — 9;
11,45; 14,30; 17.30; 20.15, FESTI
VAL — 8.45; 11,30; 14,15: 17; 19,45, 
GRADINA DINAMO — 19, PARC- 
HOTEL — 19,30.
• Unde înfloresc crinii : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Nora — 13; 15,30; H; 20,15,
Noapte americană — 9; 11 : CEN
TRAL.
• Jack șt vrejul de fasole — 9,30; 
11.30; 13.30; 16, Soarele alb al pus
tiului — 18; 20 : DOINA.
• Adevărata glorie : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12: 16; 19. la grădină —
19.15, EXCELSIOR — 9: 12; 16; 19,
MODERN — 9,30; 12.30; 16,30;
19,45, la grădină — 19.
• Cidul : EFORIE — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Corsarul negru : FEROVIAR — 
9; 11.45; 14.30; 17.15; 20. MELO
DIA — 8,45; 11.30; 14,15; 17; 19.45, 
GLORIA — 8,45; 11.30: 14.15; 17;
20.30, GRADINA TITAN — 19,15.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori — 9, Cronica anilor de foc — 
13; 16; 19 : FLOREASCA.

- - 2 “ ' : GRIVIȚA
13.45; 16; 18,15; 20.15, 

19.15.
VOLGA — 9; 

18; 20.
BUZEȘTI — 9; 
18.15; 20.15, la

• Frații mei,
FERENTARI — 9,30; 11,30;
15.30; 17.30; 19,30.
• Accident — 11.15; 13,30; 
18; 20, Podul fetelor — 9 : 
TROCEN1.
• Necunoscutul din noapte : AU
RORA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19, TOM1S — 9; 
11.45: 14.30; 17,15; 20, la grădină — 
19. FLAMURA - 11; 13.30; 16; 19.
• Micul vrăjitor și marele ciuci 1 
FLAMURA — 9.
• Asta-seară dansăm in familie : 
PACEA— 16;- 18: 20.
• Cantată pentru Chile : VIITO
RUL — 15.30: 17.45; 20.
• Să nu crez) că nu mal exist — 

13.15; 15,30; 17.45; 20. Neamul
■ 1 ■’ ‘ MIORIȚA.

POPULAR —

ir; l.,_, —.....
Șoimă^eștilor — 9
• Podul fetelor : 
15.45; 18; 20.
■ Dacii :
13,30; 15.45; lli: 20,15.
• Omul
ARTA — 19.

MUNCA

15,45; 
co-

liniștit 1 GRADINA

teatre

Nu s-ar putea spune că 
există o condiție socotită 
clasică a scriitorului tinăr, 
dată fiind diversitatea pa
rametrilor de existență, de 
formație, a modelelor, pen
tru fiecare din artiștii lu
mii.

Dar, în linii mai generale, 
s-ar putea vorbi de o du
blă tipologie care prevalea
ză in memoria colectivă. In 
primul rind. se întîlneștc 
adesea Cu consensul cel mai 
popular, cel mai răspindit, 
o imagine a scriitorului 
tinăr de tip copil-minune, 
întreținută mai cu seamă 
de romantici.

Cealaltă imagine, mai rar 
oferită de istoria culturii, 
dar dind prilej de reflecție 
adincă. 
torului 
ran, cu 
tională 
privește la lume si artă cu 
ochii ucenicului permanent, 
gindind si decantînd crea
ția. raportind-o neîncetat la 
necesitățile interioare, la 
acelea ale poporului său și 
ale momentului istoric in 
care e ancorat si pe care-1 
înfățișează, in numele că
ruia vorbește. Așa arată 
biografia unui Goethe, a 
unui Hugo, a unui Sado
veanu.

Am folosit cuvîntul de 
ucenic cu bună știință. eu 
intenția de a aplica tinere
ții acestor scriitori un con
cept goethean care reiese 
dintr-un roman celebru al 
marelui german : „Anii de 
ucenicie și de pribegie ai 
lui Wilhelm Meister". Con
siderată ca un Bildungs-ro- 
man. ca roman prin exce
lentă al unei formații, car
tea aceasta a pus un accent 
cu totul deosebit pe anii 
primelor experiențe de re
lație cu viața și creația din 
existența artistului, ani de 
alcătuire deliberată a unei 
conștiințe complexe, de în
țelegere a locului de ocu
pat în peisajul unei culturi, 
al unej spiritualități, de în
trevedere a unei misiuni 
viitoare de desfășurat. Gin
dind în pragul 
nerețea lor ca 
ludiu grav, ca 
tire plină de 
pentru ceea ce 
meze. pentru rolul pe care-1 
aveau de jucat, scriitorii de 
tip goethean dau o însem
nătate ieșită din comun 
condiției scriitorului tînăr, 
pe care o omologhează cu 
o etapă de ucenicie labori
oasă. cu o luptă pe multi
ple planuri, spre a da for
mă. spre a concretiza pro
iecte. nădejdi. aspirații, 
idealuri încă nebuloase, 
încă incerte, dar oricum 
prezente în personalitățile 
lor promițătoare. Și, în ge
neral, ei încearcă să distingă 
retrospectiv. din culmea 
creației lor. sensuri și di
recții preexistente care ar 
explica propriile căi majo
re. Așa făcea si Sadoveanu, 
de pildă, in acel amestec 
așa de interesant de amin
tire si confesiune din „Anii 
de ucenicie", unde pe lingă 
intilniri. căutări, așteptări, 
se schițau mai ales predi
lecții. opțiuni care sugerau 
sedimentări și selecții în 
rezultatele unei munci ne
întrerupte de situare, in
tr-un anume context social- 
istoric-cultural. Și dincolo 
de poezie sau de umor, de 
ficțiune ori de autoironie,

este aceea a scrii- 
longeviv, contempo- 
o lungă istorie na
si mondială si care

apusului ți
pe un pre- 
pe o pregă- 

răspundere 
avea să ur-
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• Spaniole la Paris :
— 9; 11.15; “ " ;* 
GRADINA FESTIVAL
• Prețul vieții :
11,15; 13,30; 15.45;
• Minie rece ;
11,15; 13.30;
grădină — 19.
a B.D. intră
— 9; 11; 13;
• Străina :
16; 19.30, la grădină - 
LEȘTI — 12! 16; 19, 
FLACARA — 19.15.
• Mihai Viteazul : GIULEȘTI 
9.

16

în acțiune : BUCEGI 
16; 18; 20.
LIRA — 9,15; 12.15;

19.30. GIU- 
GRADINA

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Richard al III-lea
— 19.30 (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-ai ei husar — 19 30.
• Teatrul
19.30.
• Teatrul 
(premieră)
• Teatrul 
dio) : Nu 
bați — 19.
• Teatrul 
rea — 19.30, 
central) : Imn pentru oamenii a- 
cestul pămint — ll.\
• Teatrul evreiesc.)de stat: Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sicili
ana — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revistă cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toria) : Anotimpurile minzului
— 11.

de comedie : Plicul

Mic : Rețeta fericirii 
— 19.30.
„Nottara" (sala Stu- 
am încredere in băr-

Giulești : Descăpățina- 
(la Muzeul militar

se înjgheba un portret al 
artistului tinăr. destul de 
tipic pentru ca să se poată 
generaliza într-o condiție 
exemplară a 
tînăr.

Desemnarea 
influențele, lecturile, stabi
lirea unei scări destul de 
personale de valori (dar 
care aspira să devină uni
versal valabilă), judecățile 
critice cu privire la creația 
proprie și la a celorlalți, in
teresul pentru problematica 
socială, pasiunea pentru ne
contenită perfecționare a 
instrumentului de expresie, 
îndîrjita perseverență a 
muncii erau cîteva din tră
săturile care păreau să fi 
precumpănit în universul 
juvenil al preocupărilor sa- 
doveniene. Firește, o dis
creție si o modestie carac
teristică marelui prozator 
il făceau să treacă sub tăce-

scriitorului

maeștrilor,

alcătuiește pentru noi lista 
lecturilor întinse pe care le 
parcurgea cu febrilitate. Că 
răspund sau nu unui pro
gram. nu s-ar putea spune. 
Dar grupați aproximativ, 
pe epoci ori curente, autorii 
literaturii universale citiți 
de tînărul Sadoveanu sint 
pilonii care țin ierarhia va
lorilor în marea culturâ, de 
la Eschil. Sofocle. Euripide 
si Lucian, la Hoffmann, 
Heine si Poe. la Balzac, 
Flaubert. Zola. Tolstoi, 
Turgheniev. Ibsen. Gorki 
etc.

Efortul de informație în 
literatura străină este du
blat de un efort încă mal 
susținut de ținere la curent 
cu absolut tot ce apărea în 
literatura română. Fiecare 
revistă, locală sau centrală, 
îi trezea tînărului un inte
res pasionat. Citea tot. ju
deca tot. analiza întreg cu-

Condiția scriitorului tinăr
ÎNDÎRJITA
DISCIPLINA
A MUNCII

însemnări de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

re tocmai lucrurile care l-ar 
fi pus mai mult si mai a- 
devărat în valoare. Dar 
ceea ce ne-a tăcut atunci 
a apărut acum prin darea 
la lumină a Corespondenței 
debutului, editată în foarte 
bune condiții de regretatul 
Savin Bratu si de Constan
tin Mitru. In mod uimitor, 
scrisorile debutantului intre 
18 si ?4 de ani (adică pină 
în acel an, 1904. cînd patru 
cărți publicate au stabilit 
prestigiul sadovenian in li
teratura română), adresate 
în majoritate prietenului 
Enric Furtună, nu numai 
că întregesc Anii de uceni
cie, dar dau autorului lor, 
în ciuda vîrstei atit de ti
nere, o adevărată aureolă 
de exemplaritate. Ceea ce 
te prinde pe măsură ce îna
intezi în lectură este 
coerența gîndului scriitori
cesc care se încheagă din 
toate rîndurile coresponden
tei si te face să înțelegi că 
te afli în fața unei conști
ințe de artist autentic, lu- 
crind cu o seriozitate si o 
convingere de neclintit la 
realizarea unei vocații. Mai 
întîi, tînărul ispitit de o 
certă plurivalentă creatoa
re are de ales între poezie, 
proză si dramaturgie care 
îl atrăgeau la început în a- 
ceeași măsură si. treptat, 
sub ochii noștri, proza aco
peră cîmpul inspirației și 
al activității scriitorului, 
poezia rămînind ca un rar, 
dar drag exercițiu pină la 
sfîrșitul vieții.

Apoi, din numele răzle
țe aruncate printre rînduri 
de neobișnuitul licean se

prinsul publicațiilor din 
filă în filă, cîntărea izbin- 
zile si nereușitele si încerca 
să explice cauzele. Intenția 
sa. la început timidă, pe 
urmă din ce în ce mai cla
ră. era să scoată el însuși 
o revistă serioasă, bine 
scrisă, cu sorti de durată, 
nu efemeră ca cele care a- 
păreau fără noimă si fără 
pregătire. Sadoveanu. se 
pregătea, cu aceeași gravi
tate cu care se pregătise 
Eminescu. pentru a intra in 
literatura română, căreia ii 
cunoștea foarte bine șl is
toria si desfășurarea con
temporană. De aici poate 
simțea chemarea de a de
veni un adevărat mentor, 
de a forma scriitori buni 
pentru literatura română, 
revăzind manuscrisele prie
tenilor săi. îndreptîndu-le, 
dîndu-le sfaturi, învățîndu-i 
valoarea muncii neconteni
te si cultivarea liipbii na
ționale. La acest strălucit 
purtător al specificului na
țional e impresionant de 
timpuriu simțul limbii, sem
nul indubitabil al vocației 
scriitoricești. Pe pagini în
tregi limba și literatura na
țională iși găsesc explicit i- 
rea si susținerea teoretică 
de netăgăduit, care-1 duc 
pe Sadoveanu nu numai la 
schițarea unei concepții de 
artă în in nuce, de artă să
nătoasă. întemeiată pe rea
litățile sociale 
resau așa de 
care avea să 
operă, ci si 
unor judecăți 
asupra literaturii române 
atunci, la sfîrșitul sec. XIX.

care-1 inte- 
mult și pe 

le treacă în 
la emiterea 
de valoare 

literaturii

Poate puțin excesiv în vi
ziunea critică asupra prozei 
românești din timpul său 
(Sadoveanu relua după trei
zeci de ani gestul critic pe 
care Maiorescu. in 1867, il 
schițase față de poezie), tî
nărul venea cu o prospeți
me extrftcrSlnară a percep
ției artistice si cu o dorin
ță enormă de îmbunătăți
re a vieții literare la noi. 
în acest scop, puterile de
butantului se stringeau, se 
înzeceau printr-o muncă 
necontenită. De fapt, ceea 
ce le cerea prietenilor săi 
(.... cată de te pune pe
muncă", revine ca un lait
motiv în scrisori) cerea mai 
întii de la sine, si anume o 
adevărată religie a muncii, 
o disciplină a lucrului în
deplinit cu îndîrjire în fie
care zi. „Setea după mai 
bine mă chinuie". spunea 
într-o scrisoare din 1903, 
referindu-se la Frații Pot
coavă (Șoimii), carte care 
ar putea, 'de altfel, să fie 
considerată, de la începu
turi si pînă la Nicoară 
Potcoavă, drept simbolul 
unei mari creații, veșnic 
aspirînd spre desăvirșire.

Și interesant e că dincolo 
de condiția perfecțiunii pe 
care o visează ca artist și 
spre care tinde cu eforturi 
uriașe, tînărul acesta cu 
atita umor, eu atita capa
citate de afecțiune. 
Să întrevedem o 
dată, dar cu cîtă 
condiția materială 
torului........ Ca artist. încă
tușat. de grelele lanțuri ale 
nevoii, ca un suflet in care 
bubuie ca un uragan dorul 
de a face ceva si a fi folo
sitor tării, necontenit por
nit înainte și ținut pe Ioc 
de sărăcie, cum voiești să 
fiu fericit ?“, scria el în 
1903 prietenului. într-o măr
turisire pe care cerea ace
luia s-o uite, considerînd-o 
rodul unei „ore de slăbi
ciune".

Acesț lucru e de consem
nat în portretul scriitorului 
tinăr. ca un fundal întune
cat. amar si descurajant 
pentru orice entuziasm ti
năr. Dar cu atit mai exem
plară devine, in aceste îm
prejurări potrivnice, conști
ința artistului care trecea 
peste suferințele proprii cu 
atita discreție, pentru a da 
curs vocației sale mereu 
strunite de sensul perfec
țiunii si mai cu seamă pen
tru a realiza imperativele 
unui moment istoric din 
viața poporului său in care 
se simțea puternic înrădăci
nat. Și e bine să reamin
tim dimensiunile unei atit 
de puternice conștiințe scri
itoricești conturate în co
respondența debutului, pen
tru înțelegerea a ce înseam
nă intr-o mare carieră ar
tistică. formația, anii com
plecși ai unei rodnice uce
nicii. pline de planuri, de 
muncă, de perfecționare 
neîncetată, de devotament 
pentru creșterea culturii 
naționale.

Exemplaritatea Iul Mihail 
Sadoveanu străbate încă 
din acei ani ai tinereții 
Înspre scriitorii si artiștii 
tineri ai vremii noastre, ca 
un îndemn nestăvilit spre 
lucrare gravă si răspunde
re asumată în slujba idea
lurilor noi care-i însufle
țesc si-i poartă spre viitor, 
spre lumină.

ne lasă 
singură 
durere, 

a scrii-

Casa de culturâ din Baia Mare

Intre instituțiile culturale din mu
nicipiul Baia Mare, casa de cultură 
a Sindicatelor deține cel dintîi loc 
după numărul de oameni care o 
frecventează. Zilnic, aici se organi
zează activități cultural-educative și 
artistice interesante, atrăgătoare. De 
fapt, ea dispune și de zestrea mate
rială cea mai bogată care îi permite 
să se adreseze tuturor virstelor. prin- 
tr-o gamă largă de manifestări poli
tico-educative, artistice, cercuri de 
creație. Săptămînal, peste 10 000 de 
persoane trec pragul casei de cul
tură spre a fi spectatori sau părtași 
activi la numeroasele activități ce 
au loc aici.

După cum ne mărturisea directo
rul acestei instituții, prox. Stexan 
Birle. ziua de munca a casei de cul
tură se desfașoara după un program 
fără întrerupere, de dimineața și pma 
seara tirziu. Am participat, de-a lun
gul unei zile, oră de ora, ia un astxel 
ue program (data : 10
a.c.). in cursul dimineții a avut loc 
deschiderea unei ample expoziții a 
creației tehnice de masă, manifestare 
contind ca fază județeană in cadrul 
Festivalului national „Cintarea Româ
niei". Expoziția — una din cele mai 
cuprinzătoare de acest fel organizată 
la Baia Mare — constituie o reușită 
lecție de educație în spiritul creației 
autentice. Autorii numeroaselor ex
ponate — invenții, produse noi. pro
totipuri, înlocuitori de materiale, 
inovații, brevete de invenții — nu 
sint alții decît înzestra ții muncitori 
și specialiști din minerit și metalur
gie, din cercetare și invătămînt su
perior, oameni care prin rivna cu 
care își dublează dorința de a des
coperi noul aU devenit cu adevărat 
participanți activi la înfăptuirea o- 
biectivelor actualului cincinal al afir
mării revoluției tehnico-științifice, 
în foarte mare măsură, expoziția dă 
un răspuns la întrebarea : cu ce s-a 
angajat Maramureșul în acest cincinal 
pe linia creației tehnice de masă? Unii 
s-ar putea întreba ce caută o astfel de 
expoziție la casa de cultură : nicăieri 
în altă parte nu ar putea fi vizitată

de un public mai larg și mai inte
resat decît aici, unde tînărul venit 
să schimbe o carte la bibliotecă se 
va opri o clipă în fata brevetului de 
invenție ai ing. Romulus Săsăreanu, 
de pildă, ori va cerceta cu uimire 
ușurința cu care se manevrează în 
abataj un utilaj nou propus, de cei 
de la U.U.M.R. spre a mări produc-

Mai notăm din programul zilei 
prezentarea noutăților editoriale prin 
intermediul unui stand de carte, pre
gătirile pentru editarea „Cronicii 
sindicale", cu apariție trimestrială, in 
care , semnează muncitori, maiștri, 
ingineri, activiști culturali, iar de data 
aceasta se scoate și un supliment li
terar, care găzduiește creațiile mem-

— instructor, pictorul Nicolae Apostol
— se reia din nou cu forte proaspete. 
Temele de preferință — după cum 
reiese din citeva pinze — eroismul de 
fiecare zi al celui aflat în fata cup
toarelor de topire sau pe schelele 
orașului, portrete de oameni ce se 
disting prin voință și hărnicie, pei
saje naturale sau industriale.

Zilnic pe afișul casei de cultură
Programe educative, destinate creșterii conștiinței

t

septemorie socialiste, ridicării nivelului de cultură al oamenilor

tlvitatea si a ușura munca minerilor 
în subteran. E firesc ca, în această 
împrejurare. în mintea tînărului să 
se nască un răspuns sau să simtă un 
impuls spre un domeniu de care pină 
acum se simțea străin.

Alte săli, alte activități. Cercul de 
teatru face ultimele retușuri la spec
tacolul cu piesa „Floricica purpurie", 
a cărei premieră va avea loc peste 
cîteva zile în cadrul festivalului 
„Toamna băimăreană". Actorii sint 
muncitori la întreprinderea mecani
că de mașini și utilaj minier, la sec
ția de tricotaje, ca și la cooperativa 
„Gutinul". Regizorul — actorul Va- 
sile Constantinescu de la Teatrul dra
matic— a avut grijă să pregătească 
dubluri pentru flecare rol. deoarece 
artiștii amatori lucrează în schimburi 
la întreprinderi, neputînd fi oricind 
gata pentru spectacol. Tot ei au pre
gătit și decorurile. Cu acest spec
tacol ei se adresează unui public pu
țin cam neglijat.: anume, tineretul 
școlar din clasele VI—VIII.

din Baia Mare
brilor cenaclului „Arta" al aceleiași 
case de cultură.

încă nu s-a încheiat activitatea de 
recrutare a coriștilor pentru corul de 
cameră și grupul vocal. După-amia- 
ză. discoteca pentru tineret; din pro
gram : prezentarea cărții „Omul des
pre om" de Valentin Hossu Longin. 
Topul vacantei la muzică ușoară a- 
trage și de această dată un mare nu
măr de tineri. Jucătorii de șah sint 
prezenti la orice oră din zi. schim- 
bîndu-se doar partenerii si mesele. 
De asemenea, la cercul de pictură ac
tivitatea de îndrumare a amatorilor

Dacă însă activitatea ce se desfă
șoară la casa de cultură ar rămine 
numai in „cercul strimt" al... cercu
rilor, fie ele tehnico-aplicative, fie 
artistice sau științifice, care sint des
tul de numeroase aici, această insti
tuție nu s-ar putea lăuda că a reușit 
să folosească rațional capacitatea 
și baza materială. Ea însă a do- 
bindit o bună experiență în organi
zarea universității cultural-știlnțifi- 
ce. dar mai ales în conlucrarea cu 
întreprinderile. De aici rezultă un 
dublu clștig. De pildă, ea pregătește 
și găzduiește sărbători ale fruntași
lor in producție, asa-numitele „Zile 
ale întreprinderilor" (acum se află 
în pregătire o astfel de sărbătoare 
dedicată metalurgistilor). Pe de altă 
parte, cu formațiile proprii, susține 
programe educative, spectacole, mese 
rotunde, dezbateri în mijlocul colec
tivelor de muncă, la căminele de 
nefamiliștl, programe și activități

metodice dedicate activităților cul
turale din aceste întreprinderi : pro
gramul brigăzii științifice (la T.C.M.), 
recitaluri de poezie, expoziții de artă 
însoțite de dezbateri estetice (la fi
latură și centrul de calcul), ședin
țe de lucru ale plasticienilor (in 
atelierele constructorilor de mașim 
la I.M.M.U.M.). Iată doar citeva din 
formele prin care se încearcă extin
derea posibilităților casei de cultură 
de a atrage și de a se adresa unui 
public cit mai larg. Spicuim din pro
gramul lunii în curs : simpozionul cu 
tema „Asigurarea aerajului minier 
la nivelul sarcinilor" ; „Aplicarea 
acordului global in industrie", dicțio
nar de etică — Litera F : Fericire 
— Fermitate — Fidelitate ; consulta
ția juridică „Noile măsuri consacra
te ridicării bunăstării oamenilor 
muncii". „Calificarea profesională în 
pas cu dezvoltarea economiei națio
nale". precum și „dezbateri de caz" 
consacrate unor teme de conduită 
etică.

Meritul colectivului de conducere 
al Casei de cultură din Baia Mare 
este acela că a reușit să imprime 
spirit de lucru formațiilor de ama
tori de toate profilurile, să-și atragă 
un număr de entuziaști instructori, 
creind prin aceasta posibilitatea ca 
un număr cit mai mare de oameni ai 
muncii din municipiu să devină 
participant! activi la diversele ac
țiuni politico-educative și cultural- 
artistice. în acest sens e nevoie însă 
de și mai mari eforturi, de o stărui
toare preocupare de a menține mereu 
trează ideea că o instituție culturală 
cum e casa de cultură dintr-un cen
tru de județ nu trebuie să fie nu
mai un model de organizare a acti
vității. ci mai ales locul prielnic de 
întîlnire zilnică a muncitorului, in
telectualului, elevului sau studentu
lui care. în orele lui de răgaz, vrea 
să găsească condiții prielnice talen
tului. gustului. înclinațiilor lui.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scinteii
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Plecarea delegației parlamentare suedeze
Simbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația parlamentară suedeză, 
condusă de Henry Allard, președin
tele parlamentului Suediei, care, la 
invitația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a făcut 
o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Nationale. Aneta Spornic și 
Virgil Teodorescu. vicepreședinți ai 
M.A.N, de președinți de comisii și 
de alti deputati ai M.A.N.

Au fost prezent) Lars Erik Hend- 
strom. ambasadorul Suediei la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

A apărut: „REVISTA ECONOMICĂ" nr. 37/1977

Din sumar, articolele t „Spirit crea
tor. revoluționar tn întreaga activitate 
economico-socială": „Educație si dez
voltare" ; „Ritmul înalt al dezvoltării 
— determinantă a creșterii nivelului 
de trai" ; „Planul fizic realizat inte
gral. cu cheltuieli cit mai reduse" ; 
„înfăptuirea ritmică a programului

construcției de locuințe" ; „Prind via
tă hotărîrile Congresului consiliilor 
oamenilor muncii. întregul personal 
— integrat deplin în activitatea de 
bază a întreprinderii (II)

Revista cuprinde, de asemenea, 
obișnuitele sale rubrici : CONDUCE- 
RE-ORGANIZARE : TEORII-IDEI și 
ECONOMIE MONDIALA.

Excursii la sfîrșit de sâptâmînă
întreprinderea de turism, hote

luri si restaurante București orga
nizează diferite excursii montane 
la sfirsit de săptămînă. Astfel, au 
loc excursii de o zi pe Valea Pra
hovei — cu trenul — (duminică). 
Plecarea din Gara de Nord. Excursii 
de o zl si iumătate cu trenul (sîm- 
bătă si duminică) se organizează la 
Căminul Alpin. Miorița. Poiana cu 
zvoare. Piscul Cîinelui. Valea cu 
irazl. Gîrbova. Poiana Secuilor. 

Diham. Bonloc. Mălăiești.
Astfel, vor fi străbătute cărările 

muntelui epre • Valea si Hornul 
Mălăiești — Vîrful Omu — Valea 
Cerbului : sau • Padina — Șaua 
Strungii — Muntele Doamnele — 
Vîrful Omu — Valea Mălăiești —

Pichetu Roșu — Bușteni ; • Piatra 
Arsă — Babele — Vîrful Omu — 
Creasta Bucsoiului — Poiana cu Iz
voare — Bușteni; • Gîrbova — Susai 
— Cioplea — Predeal : • Cabana 
Mălăiești — Padina Crucii — Lacul 
Țigănești — Culmea Țigănești. 
• Vîrful Scara — Vîrful Omu — 
Babele — Poteca Urlătoril Mari.

Se asigură transportul pe C.F.R., 
cină, cazare, mic dejun.

Excursiile sînt conduse de ghizi 
însoțitori cu înaltă calificare si 
vastă experiență.

Filialele de turism I.T.H.R.B. din 
bd. 1848 nr. 4. bd. N. Bălcescu nr. 
35. Calea Grivitei nr. 140. bd. Re
publicii nr. 4 si 68. Calea Doro
banților nr. 1—7 vă oferă bilete și 
informații suplimentare.

Nou concurs de admitere in învățămîntul superior
Pentru ocuparea locurilor rămase 

libere după concursul din 1—10 sep
tembrie a.c. se organizează un nou 
concurs de admitere, care va incepe 
la 24 septembrie 1977 pentru toate 
sectoarele si formele de invătămînt, 
inclusiv specializările la care con
cursul se desfășoară în două etape.

înscrierea candidatilor se va efec
tua în zilele de 20—22 septembrie 
1977 inclusiv. La concurs pot parti
cipa atît candidate neincorporabili, 
cit si incorporabili. condițiile de în
scriere fiind cele stabilite pentru 
concursul din iulie 1977.

Disciplinele de concurs vor fi, de 
asemenea, cele stabilite pentru se
siunea din iulie 1977.

Instituțiile de invătămînt superior 
și specializările la care se va sus
ține concurs sînt următoarele :

Institutul politehnic din București > 
pentru ingineri — zi, la specia
lizările : Material rulant de cale fe
rată. Metalurgie extractivă. Turnă
torie. Prelucrări metalurgice ; pentru 
subingineri — zi. la specializările : 
Turnătorie. Deformări plastice și 
tratamente termice ; pentru subingi
neri — seral, la specializările : 
Turnătorie. Tehnologia sudării (în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești). Utilaj chimic și petrochimic 
(Combinatul chimic Făgăraș). Utilaj 
pentru industria materialelor de 
construcții (Fabrica de geamuri Bu
zău și întreprinderea de utilaj și 
piese de schimb București). Materi
al rulant de cale ferată (întreprin
derea mecanică de material rulant 
Grivita), Metalurgie neferoasă (Com
binatul de aluminiu — Slatina).

Institutul national de chimie 
din București : pentru ingineri — zi, 
la specializarea : Utilaje si ingi
neria proceselor chimice ; pentru 
subingineri — seral, la specializă
rile : Tehnologia chimică anorgani
că ; Tehnologia chimică organică.

Institutul politehnic din Clu.j-Na- 
poca : pentru ingineri — zi. îa 
specializarea : Turnătorie.

Institutul politehnic din Iași : pen
tru subingineri — seral, la spe
cializările : Tehnologie chimică an
organică. Tehnologia maselor plasti

ce, Utilaj pentru Industria materia
lelor de construcții (C.P.L. Sucea
va).

Institutul politehnic din Timișoa
ra : pentru ingineri — zi, la spe
cializările : Mașini hidraulice și 
pneumatice. Mașini termice. Material 
rulant de cale ferată. Mecanică a- 
gricolă. Construcții civile, industria
le și agricole. Căi ferate, drumuri și 
poduri. Instalații pentru construcții, 
Construcții hidrotehnice, îmbunătă
țiri funciare ; pentru subingineri — 
zi. la specializarea : îmbunătățiri 
funciare.

Institutul de construcții din Bucu
rești : pentru ingineri — zi. la spe
cializările : Construcții civile, indus
triale și agricole. Căi ferate, dru
muri și poduri. Geodezie. Construc
ții hidrotehnice. Utilaj tehnologic ; 
pentru subingineri — zi. la spe
cializarea : Cadastru funciar : pentru 
subingineri — seral, la specializă
rile : Construcții civile, industriale 
și agricole. Mașini și utilaj, pentru 
construcții.

Institutul de subingineri din Hu
nedoara : pentru subingineri — seral, 
la specializările : Furnale și oțelării, 
Electromecanică tehnologică, Con
strucții civile, industriale și agricole.

Institutul de subingineri din Re
șița : pentru subingineri — zi, la 
specializările : Turnătorie, Deformări 
plastice și tratamente termice.

Institutul de mine din Petroșani : 
pentru ingineri — zi. la specializarea : 
Mine : pentru subingineri — seral, 
la specializarea : Mine.

Institutul de petrol șl gaze din 
Ploiești : pentru ingineri — zi. la spe
cializarea : Forajul sondelor si exploa
tarea zăcămintelor de petrol și gaze ; 
pentru subingineri — zi. la speciali
zarea : Forajul sondelor și exploatarea 
zăcămintelor de petrol și gaze : pen
tru subingineri — seral, la speciali
zarea : Tehonologia prelucrării pe
trolului și petrochimie (Combinatul 
petrochimic Pitești).

Universitatea din București : pentru 
ingineri — zi, la specializarea : In
ginerie geologică și geofizică : pen
tru invățămint universitar — zi. la

specializările : Fizică. Fizică tehno
logică.

Universitatea din Brașov : pentru 
subingineri — seral, la specializarea : 
Industrializarea lemnului (I.F.R.T. 
Rm. Vîlcea).

Universitatea din Cluj-Napoca : 
pentru invătămintul economic — se
ral, Ia specializarea : Finanțe și con
tabilitate ; pentru invătămint eco
nomic — fără frecvență, la speciali
zarea : Contabilitate, și economie a- 
grară.

Universitatea din Craiova : pentru 
subingineri — seral, la specializarea : 
Construcții civile, industriale și a- 
gricole ; pentru invățămint universi
tar — zi, la specializarea : Fizică.

Universitatea din Galați : pentru 
Ingineri — zi, la specializarea : Pre
lucrări metalurgice : pentru subingi
neri — zi, la specializarea : Furnale 
și oțelării : pentru subingineri — se
ral, la specializările : Tehnologia su
dării (întreprinderea „Progresul" 
Brăila), Deformări plastice și trata
mente termice (Combinatul siderur
gic Galați). Tehnologia sudării.

Universitatea din Iași: pentru in
gineri — zi, la specializarea : Ingi
nerie geologică și geofizică : pentru 
invățămintul economic — seral, la 
specializările : Economia industriei, 
construcțiilor și transporturilor, Fi
nanțe si contabilitate : pentru învă- 
țămint economic — fără frecvență, 
la specializarea : Contabilitate și eco
nomie agrară.

Institutul de Invățămint superior 
din Suceava : pentru ingineri — zi, 
la specializarea : Tehnologia con
strucțiilor de mașini.

Academia de studii economice din 
București : pentru invătămint econo
mic — fără frecvență, la specializa
rea : Contabilitate și economie a- 
grară.

Institutul agronomic București : 
pentru ingineri — zi, la specializa
rea : îmbunătățiri funciare ; pentru 
subingineri — zi, la specializarea : 
îmbunătățiri funciare.

Numărul de locuri pentru care se 
organizează concursul va fi afișat, 
pe specializări, la instituțiile res
pective de invățămint superior.
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DEMONSTRAȚIE DE GALĂ 
A GIMNASTELOR ROMÂNCE 
în prezența președintelui Mexicului, 

a membrilor guvernului, 
a unui numeros public

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — în 6eara zilei de 16 septem
brie a avut loc la Palatul sporturilor 
din Ciudad de Mexico. în prezenta 
președintelui Statelor Unite Mexica
ne. Jose Lopez Portillo, a soției sale 
si a membrilor guvernului, o demon
strație de gală a echipei feminine de 
gimnastică a României. în frunte cu 
tripla campioană olimpică. Nadia Co
maneci.

A fost prezentă delegația Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
si Sport, condusă de general locote
nent Marin Dragnea. președinte. Au 
participat șefii misiunilor diploma
tice acreditați în Mexic. înalte perso
nalități ale vieții culturale si sporti
ve. peste 25 000 spectatori.

Sala a fost împodobită sărbătorește 
cu drapelele si stemele celor două 

țări.

înainte de începerea demonstrației 
au fost intonate imnurile de stat ale 
Mexicului si Republicii Socialiste 
România, după care au rostit scurte 
alocuțiuni Guillermo Lopez Portillo, 
directorul general al Institulului Na
țional al Sportului din Mexic, și Du
mitru C. Mihail, ambasadorul Româ
niei în Mexic.

Demonstrația, care a coincis cu Ziua 
națională a Mexicului si s-a desfășu
rat sub semnul prieteniei româno- 
mexicane. s-a bucurat de un deosebit 
succes, exercițiile gimnastelor român
ce. îndeosebi ale Nadiei Comăneci. 
fiind îndelung aplaudate.

La sfîrsitul demonstrației, gimnas
tele românce au fost felicitate si îm
brățișate cu căldură de președintele 
Mexicului si de soția sa.

„DACIADA"

întreceri pentru „Cupa Clubului atletic universitar1*
în cadrul manifestărilor „Dacia- 

dei", pe stadionul Republicii din Ca
ri ală a început ieri concursul atle- 
" pentru „Cupa Clubului atletic uni
versitar". La întreceri participă, ală
turi de sportivi români, și studenți 
de la clubul A.Z.S. Varșovia. Iată câș
tigătorii probelor disputate în pri-
A

In cîteva rînduri
• în orașul cehoslovac Kosice au 

început întrecerile competiției inter
naționale de polo pe apă „Dinamo- 
viada". Echipa Dinamo București a 
terminat la egalitate 8—8 (3—3. 2—1, 
1—2. 2—2) cu Dinamo (U.R.S.S.). 
Alte rezultate : Ruda Hvezda Pra- 
ga -r Gwardia Varșovia 8—4 ; Dozsa 
Budapesta — Spartak Sofia 11—5.

• După 11 runde. în campionatul 
mondial de sah pentru juniori de la 
Innsbruck, pe primul loc în clasa
ment se află Iusupov (U.R.S.S.) cu 
9,5 puncte, urmat de Popovici (Iu
goslavia) cu 8 puncte. Skembris (Gre
cia). Zapata (Columbia). Vera (Cuba) 
Si Groszpeter (Ungaria) cu 7,5 
puncte. Constantin lonescu (România) 
totalizează 7 puncte. în runda a U-a. 
Constantin lonescu l-a învins pe 
Chandler (Noua Zeelandp).

• în campionatul mondial de sah 
al juniorilor mici, care are loc la 
Ga.gnes-sur-Mer (Franța), după 8 
runde în fruntea clasamentului se 
află la egalitate trei jucători : Arna- 
son (Islanda). Kasparov (U.R.S.S.) și 
Whitehead (S.U.A.j, cu cîte 6,5 punc
te. Șahistul român Adrian Negulescu 
are 5 puncte și se află pe locul 7.

• Tradiționalul maraton interna
tional care are loc în fiecare toam
nă la Berchem (Belgia) a fost cîsti- 
gat la această ediție de belgianul 
Van Rentergham. El a parcurs cla
sica distantă de 42,195 km în 2h 
17’30”4/100, fiind urmat de suedezul 
Karlsson si de belgianul Parmentier.

• La Dublin a început meciul de 
tenis dintre echipele Irlandei si Por
tugaliei, din cadrul noii ediții a „Cu
pei Davis". După prima zi, scorul 
este de 2—0 în favoarea gazdelor. 
Rezultate tehnice : Monton — Parts 
6—2. 7—5, 4—6, 4—6, 6—3 : Soren
sen — Cruz 6—4, 6—2, 10—8.

• După prima zi. în meciul de 
tenis Argentina — Australia, de la 
Buenos Aires, contînd pentru semi
finalele „Cupei Davis", scorul este 
egal : 1—1. în cea de-a două parti
dă. australianul John Alexander l-a 
învins cu 6—3. 6—0, 6—0 pe argen- 
tineanul Ricardo Cano.

• Echipele de tenis ale Olandei 
și Greciei sînt la egalitate : 1—1. 
după prima zi a meciului din cadrul 
„Cupei Davis", care are loc în orașu: 
Zeist. Rezultate tehnice : Kaloghe- 
ropoulos (G) — Foc (O) 4—6, 6—0. 
5—7. 6—3, 6—3 : Sanders (O) — Ke- 
laidis (G) 7—5. 6—1. 6—2.

ma zl: 100 m plat: Claudiu Șușelescu 
— 10”5/10; 100 m garduri: Valeria 
Băduleac — 14”2/10; aruncarea greu
tății, fete: Mihaela Loghin — 18,56 
m; aruncarea suliței, fete: Barbara 
Latzko (A.Z.S. Varșovia) — 51,30 m ; 
ștafeta 4 X 100 m băieți : Clubul a- 
tletic universitar București — 41” ; 
ștafeta 4 X 100 m fete : A.Z.S, Varșo
via — 47”9/10.

întrecerile continuă astăzi, de la 
8,30, după care, de la ora 11,00, se 
va disputa meciul de fotbal între 
formațiile bucureștene Rapid și Pro
gresul, contînd pentru seria a Il-a a 
diviziei B.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
varășului Nicolae Ceaușescu la a- 
cest eveniment sărbătoresc prin vizita 
în unităti de invătămint din impor
tantul centru științific si de cultură 
pe care-1 reprezintă Iașiul eviden
țiază o dată mai mult importanta deo
sebită Pe care partidul, secretarul 
său general o acordă școlii, ca prin
cipal factor de educație si cultură, 
de pregătire pentru viată a tinerei 
generații, de formare a omului nou, 
constructor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

în cuvîntarea rostită la marea adu
nare populară din municipiul Iași, 
secretarul general al partidului a sub
liniat că noul an de invățămint va 
insemna o etapă nouă, superioară în 
perfecționarea scolii românești, în 
traducerea în viată a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XI-lea. Mă
surile adoptate de plenara din iunie 
a Comitetului Central al partidului, 
încheind practic procesul de reorga
nizare si așezare a învățămîntului pe 
o bază nouă, au asigurat cadrul or
ganizatoric corespunzător pentru ri
dicarea nivelului calitativ al întregu
lui învătămînt — atît a celui gene
ral și liceal, cît si a celui superior, 
în prezent, ceea ce se impune este 
valorificarea din plin a acestui ca
dru. priutr-o neslăbită preocupare 
pentru realizarea unei și mai pu
ternice simbioze între scoală, produc
ție si cercetare, pentru folosirea cu 
rezultate superioare a bazei materiale 
largi de care dispun unitățile de in
vătămînt. pentru îmbunătățirea cursu
rilor si manualelor în concordanță 
cu noile cuceriri ale științei și teh
nicii, cu noile cerințe ale dezvoltării 
societății noastre. Importanța acestor 
recomandări făcute de secretarul ge
neral rezidă în faptul că numai pe 
această cale pot fi asigurate, conco
mitent cu însușirea de cunoștințe 
profunde. dezvoltarea deprinderilor 
practice, pregătirea temeinică a tine
retului pentru muncă, formarea spe
cialiștilor multilateral pregătiți, de 
care are nevoie societatea noastră în 
plină înaintate pe calea socialismului.

Drum bun și mult succes!
Sfîrșitul acestui septembrie ar pu

tea constitui o perioadă de referință 
în voleiul românesc. Spunem astfel 
pentru că — începind din ziua de 
25. tiimp de o săptămînă încheiată — 
ambele reprezentative naționale 
(masculină și feminină) vor fi supuse 
unor grele încercări la campionatele 
europene găzduite de Finlanda. Am
bele formații pleacă încă de azi spre 
această dificilă competiție. întrucît 
vor rămîne cîteva zile la Varșovia, 
unde vor susține cîte două partide 
de verificare în compania puternice
lor reprezentative ale Poloniei.

Momentul actual ar putea, și ar fi 
de dorit, să fie marcant pentru ul
terioara evoluție a mișcării noastre 
voleibalistice. Iubitorii acestei spec
taculoase si populare discipline spor
tive știu prea bine că voleiul româ
nesc a reprezentat. în.tr-o vreme nu 
prea îndepărtată, o putere cunoscută 
și recunoscută în arena sportivă con
tinentală și mondială. Mai cu seamă 
de-a lungul anilor '50—’60. băieții 
noștri iucau strălucit, cucerind titluri 
europene si poziții „de podium" în 
campionatele mondiale sau în olim
piade. Iar fetele, fără a aiunge la 
asemenea înălțimi valorice, contau, 
totuși, și ele în lupta pentru întâie
tate în orice competiție, cît de selectă 
ar fi fost. Nesansa a făcut ca. odată, 
să pierdem contactul cu eșalonul de 
elită al voleiului international, să 
trebuiască apoi să concurăm preli
minar pentru calificare în turnee fi
nale — și. astfel, să răminem de
parte de performantele răsunătoare. 
Iată însă că generațiile actuale de 
băieți și de fete au si talentul, si pre
gătirea să aspire din nou la gloria 
sportivă, să reia șirul succeselor de 
prestigiu. Prilejul — aceste atît de 
așteptate campionate europene din 
Finlanda.

De la băieți avem nădejdi mai 
mari — în consecință, și pretenții 
mai mari. De ce 7 Mai întîi. pentru 
că actuala echipă — condusă de ne 
margine de George Eremia si din te
ren de mereu tînărul si mereu exce
lentul Udisteanu — a ajuns la o va
loare competitivă si la un potential

de joc ce-i dau dreptul si datoria de 
a „forța" urcarea pe podium. Este 
drept că in unele competiții ante
rioare (ultimul exemplu — Univer
siada de la Sofia) garnitura tînără si 
talentată în care ne-am pus atîtea 
nădejdi s-a comportat inconstant, 
oferindu-ne numai surprize, cînd 
bune, cînd rele. Au fost însă acele 
excepționale evoluții reușite de Di
namo București în „Cupa campionilor 
europeni" și a fost. îndeosebi, această 
recentă comportare bună în „Trofeul 
Tomis" — care au demonstrat că se 
poate. Chiar dacă, așa cum regretăm 
cu toții, admirabilul ridicător Gros e 
reținut acasă din motive de sănă
tate. tinerii care îl înlocuiesc s-au 
arătat talentati. Dumănoiu. Mășcă- 
șan. Tutovan, Chifu. Pop. Terbea, 
Petre lonescu, Enescu și ceilalți, dacă 
joacă cu elan, ambiție si vigoare, fără 
relaxări pe parcursul meciului, au 
capacitatea să învingă orice adver
sar. tn al doilea rind. sperăm si pre
tindem mai mult de la băieți pentru 
că și sortii au fost mai blînzi cu ei 
de data aceasta. La Helsinki, ei vor 
juca în grupă. în ordine, cu repre
zentativele Italiei. Franței. Iugosla
viei. Ungariei si Finlandei — in timp 
ce în cealaltă grupă se vor confrunta 
și elimina direct din cursă echipele 
Uniunii Sovietice. Poloniei. Bulgariei. 
Cehoslovaciei. R. D. Germane si 
Olandei. Reprezentanților noștri le 
sînt necesare, așadar, pe lîngă victo
riile scontate la Italia. Franța si 
Finlanda, două victorii posibile si aș

teptate la Ungaria si Iugoslavia, pen
tru a intra în turneul final cu o vic
torie (se califică primele două echipe 
din fiecare din cele două grupe) si. 
deci, cu o medalie.

Fetele au si ele șansa lor. Din pă
cate pentru ele. au nimerit într-o 
grupă mai dificilă decît ne-am fi pu
tut închipui. Cu reprezentativele 
Uniunii Sovietice, Ungariei. Ceho
slovaciei. Iugoslaviei și Olandei. Lo
tul cu care antrenorul Davila Plocon 
a plecat la drum este însă capabil de 
surprize. De fapt, si oină acum tot 
surprize ne-au oferit tinerele noas
tre reprezentante :. într-o zi au în
vins ientuziasmant o echipă mare, a 
doua zi au pierdut dezarmant la o 
echipă mică. Pregătirea efectuată în 
lunile anterioare a fost, după cum se 
pretinde, deosebit de „tare" si folo
sitoare. Fără să spunem vorbe mari, 
Maria Enache. Victoria Banciu. Ma
riana lonescu. Irina Petculet si cele
lalte au realmente si talentul, si pu
terea să joace mult peste nivelul 
evoluțiilor lor de oină acum. Le lip
sesc insă încrederea si îndrăzneala.

Azi. la plecarea în aceste grele dar 
frumoase încercări, nouă nu ne ră
mîne decît să îndemnăm pe volei
baliștii si pe voleibalistele noastre să 
se mobilizeze în fiecare partidă cum 
pină acum n-au reușit decît uneori, 
să joace cu mare ambiție, pentru 
onoarea voleiului românesc. Si să le 
urăm „Drum bun si mult succes 1”.

G. MITROI

ÎN DIVIZIA „A“ LA FOTBAL
Campionatul categoriei A la fotbal 

programează astăzi jocurile celei 
de-a 6-a etape J în Capitală, cu înce
pere de la ora 16 au loc două parti
de. care se vor desfășura pe stadioa
ne diferite ; Steaua — A.S.A. Tg. 
Mures (stadionul Steaua) si Dinamo 
— U.T. Arad (stadionul Dinamo). 
Iată întîlnirile programate în tară : 
Universitatea Craiova — C.S. Tîrgo- 
viste ; F.C.M. Reșița — Sportul stu
dențesc ; Sport Club Bacău — F.C. 
Corvinul Hunedoara (meci televizat,

care va începe la ora 14); F.C. Pe
trolul Ploiești — F.C. Constanța ; 
Politehnica Iași — Politehnica Timi
șoara ; Jiul Petroșani — F.C. Argeș ; 
F.C. Olimpia Satu Mare — F.C. 
Bihor.

Stațiile de radio vor transmite, cu 
începere din jurul orei 15,30, avancro
nici și aspecte de la toate întîlnirile, 
cu excepția partidei S.C. Bacău — 
F.C. Corvinul Hunedoara. Transmisia 
se va face pe programul I în cadrul 
emisiunii „Sport si Muzică".

Creșterea nivelului
de trai al poporului— 
permanent în atenția 

partidului
Zilele săptămînii care se încheie 

au prilejuit noi dovezi privind grija 
deosebită pe care o acordă partidul 
creșterii nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii. In 
acest sens ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a ana
lizat modul in care se realizează sar
cinile stabilite de Congresul al XI-lea 
în ce privește evoluția preturilor și 
tarifelor, activitatea medicală, ocro
tirea sănătății, protecția si conser
varea mediului ambiant. Ca de fiecare 
dată cînd sînt dezbătute probleme 
atît de diverse ale nivelului de trai, 
șl de această dată conducerea parti
dului a initiat noi măsuri de natură 
să asigure creșterea mai accentuată 
a bunăstării poporului. Aceasta oglin
dește exemplar adevărul că între 
vorbe si fapte, intre politica generală 
a partidului si realitate există o de
plină concordantă, că într-adevăr 
telul fundamental al politicii parti
dului îl constituie asigurarea unor 
condiții din ce în ce mai bune de 
muncă și de viată pentru întregul 
popor.

Evocarea glorioaselor 
tradiții — un îndemn 

la noi înfăptuiri
Vizita de lucru a secretarului ge

neral al partidului în județul Sucea
va a prilejuit desfășurarea unui mo
ment bogat în semnificații : dezve
lirea statuii ecvestre a lui Ștefan 
cel Mare. închinat memoriei mare
lui voievod și ctitor de civilizație în 
anul sărbătoririi centenarului Inde

pendenței de stat a României, acest 
impunător monument constituie un 
simbol al continuității de viată și 
luptă a poporului român, un fier
binte omagiu adus înaintașilor noștri 
care au plătit adeseori grele tributuri 
de sînge pentru independență, neatîr- 
nare si civilizație românească și, 
totodată, un vibrant îndemn către 
eforturi creatoare si mai sUstinute 
pentru dezvoltarea marilor cuceriri 
socialiste, pentru făurirea unei țări

cauza generală a socialismului, păcii 
și colaborării intre popoare".

Din acest punct de vedere, este 
semnificativ că în cursul vizitelor 
întreprinse în județele moldovene, 
odată cu abordarea celor mai im
portante și actuale aspecte ale con
strucției socialiste, au fost reafirmate 
pozițiile tării noastre în problemele 
cardinale ale vieții internaționale, 
hotărirea ei de a milita în continuare 
pentru adîncirea relațiilor cu toate

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

PROGRAMUL 1
8,00 Sportul pentru toți
8,15 Tot înainte 1
9.20 Film serial pentru copil : „Robln 

Hood“ — episodul 10
9.45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
14,00 Fotbal : Sport Club Bacău — 

Corvinul Hunedoara. (Campiona
tul național divizia A)

15.55 Noi aventuri în epoca de piatră 
17,00 Film serial : Linia maritimă One-

din. Episodul 5
17.50 Floarea din grădină
18.50 Publicitate
18.55 Micul ecran pentru cei mici
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 File de istorie : Comori ale artei 

românești
20.10 Publicitate
20,15 Film artistic : „Orașul fără mas- 

că“. Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor americane

21.45 Cîntarea României. Interprețl de 
muzică ușoară laureați al Festiva
lului național

22.10 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ. în program :

M. Negrea — Rapsodia I.

16.00 Telex
16,OS Teleșcoalft
16.30 Emisiune tn limb* maghiari
19,00 Muzica ușoară contemporan*
19,15 Publicitate
19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19,60 Panoramic
20.30 Odiseea. Episodul I
21,25 Publicitate
21.30 Cadran mondial
21,55 Eu etnt că ml-e țara drag* — 

concert de muzică popular*
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL (
16.30 Reportaj TV : De la Petru Cercel 

la... oțelul Tîrgovlștel
16,45 Intîlnlre cu satira șl umorul
17.25 Cenacluri ale tineretului din Ca

pitală
18,00 Bucureștlul necunoscut — Podul 

de pămtnt
18.25 Oaspeți al vieții muzicalo româ

nești
18.50 Publicitate
18,55 Film serial pentru copil : Cuore
19,20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Seară de operă : „Iflgenla tn Tau

rida" de Gluck. Premieră TV
21,05 Actualitatea bucureșteană
21.25 Telex
21.30 Film serial : Regan

„EUROFORUM":
----------------------------------------------------------------- - v

„Deșeurile—adevărate rezerve aurifere**
Sub acest titlu, publicația „Euroforum", oprindu-se, Intr-un recent 

număr, asupra volumului impresionant de deșeuri ce rezultă anual pe 
ansamblul țărilor membre ale Pieței comune, scoate in evidentă că pre
lucrarea și reintroducerea in circuitul economic sau, cum se mai spune, 
reciclarea așa-numitelor „materii secundare" reprezintă, metaforic vor
bind, adevărate rezerve aurifere.

280 de kilograme — la atîta se ri
dica „producția" anuală de deșeuri 
pe fiecare locuitor din cele 9 țări 
ale Pieței comune, arată revista. A- 
vînd în vedere actuala conjunctură 
economică, o asemenea cantitate iro
sită fără rost echivalează cu un ve
ritabil act criminal. Ca atare, recu
perarea deșeurilor se impune ca o 
datorie civică de seamă.

Cantitățile anuale de resturi, din- 
tr-un domeniu sau altul. în cadrul 
C.E.E. sînt impresionante: în agri
cultură — 1 000 milioane tone, în in
dustria minieră — 300 milioane tone, 
reziduuri chimice — 40 milioane tone, 
deșeuri alimentare — 100 milioane 
tone. Cu excepția sectoarelor agri
col și alimentar, produsele rezidua
le din celelalte domenii sînt încă în 
mare parte aruncate. Alte tipuri de 
deșeuri industriale — metale, hîrtie, 
cauciuc, sticlă, textile, mase plastice
— depășesc cantitativ, potrivit esti
mărilor. 70 milioane tone anual — 
din care doar o proporție relativ 
mică intră în procesul reciclării.

în ce privește reziduurile urbane 
propriu-zise. volumul anual al res- 

. turilor. menajere (locuințe si insti
tuții) se ridică la circa 72 de milioa
ne tone. alte 55 milioane tone repre- 
zentînd celelalte, rezultînd din acti
vitatea cotidiană. între care cau
ciucuri uzate, felurite metale etc. 
Din prima categorie, aproximativ 7 
milioane tone — hîrtie. mase plas
tice. textile s.a. sînt . recuperabile, 
alte 10—20 milioane tone fiind rezi
duurile organice, precum nisipul, 
praful, cenușa. Si totuși, numai o 
proporție scăzută din acestea este re
valorificată.

Comparativ cu consumul total de 
materiale, reiese că cele mai mari 
cantităti de deșeuri o dau hîrtia (66 
la sută) și sticla (46 la sută), meta
lele feroase. în schimb, venind pe 
unul din ultimele locuri (7—15 la 
sută).

Datele indică printre materialele 
cu indicii de „recuperabilitate" cele 
mai ridicate — prin prisma valorii 
nete ce se obține la tona de deșeuri
— metalele neferoase, hîrtia de cali
tate superioară, cauciucurile, unele

textile, uleiurile și grăsimile. între 
cele mai puțin rentabile economic, 
necesitînd cheltuieli mari in vede
rea recuperării, se numără materia
lele folosite pentru producerea de 
combustibili și compost, produsele 
plastice. — .reintegrate în componen
ta materialelor de construcție — 
clincherul și cenușa — reutilizate în 
construcții.

Costul recuperări deșeurilor este 
determinat de o serie întreagă de 
factori. în unele zone urbane e de-a 
dreptul imposibil să pretinzi locu
itorilor de a sorta ei înșiși resturile 
casnice. înainte ca acestea să fie 
colectate. Industriilor prelucrătoare, 
la rîndul lor. nu le vine la îndemînă 
să selecteze gunoaiele respective, a- 
ceasta însemnînd cheltuieli supli
mentare.

Dincolo de unele impedimente iz- 
vorînd din costurile adesea însem
nate reclamate de întregul proces al 
reciclării, acesta își relevă însă a- 
vantaje nu mai puțin demne de luat 
în seamă. Reciclarea deșeurilor con
tribuie într-o anume măsură la re
ducerea importurilor de materii pri
me, aceasta venind în ajutorul echi
librării balanțelor de plăti. Un alt 
aspect: utilizarea eficientă a „ma
teriilor secundare" are drept urmare 
economisirea unor resurse de prim 
ordin, cum ar fi metalele sau petro
lul. în sfîrșit. recuperarea „materiilor 
secundare" poate duce. în unele ca
zuri, la o diminuare a gradului po
luării generale, mal evidentă în do
meniul extracției, unde tratamentul 
primar este o' sursă poluantă deloc 
neglijabilă. în consecință, noțiunea 
de eliminare a deșeurilor a dobîndit 
o accepție mult lărgită: pe lîngă o- 
bișnuitele operațiuni de strîngere și 
depozitare, sînt incluse acum și ac
țiunile ce privesc sortarea, transpor
tul. prelucrarea, recuperarea si reu- 
tilizarea pentru nevoile producției. 
Cu alte cuvinte. împrejutările si ce
rințele actuale au determinat recon
siderarea ca atare a deșeurilor, acor- 
dîndu-li-se acestora un loc aparte 
în sensul utilității lor pe ansamblul 
economiilor naționale.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 septembrie. In țară : Vreme 
rece, mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. înnorări mai ac
centuate se vor semnala în sudul și 
estul țării, unde vor cădea ploi lo-

cale. In rest, ploi Izolate. Vînt mode
rat, cu unele Intensificări pînă la 50—70 
km/oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 șl 14 grade, izolat mai 
scăzute în depresiunile din estul Tran
silvaniei și în nordul țării, iar maxi
mele vor oscila între 12 șl 22 de grade. 
In jumătatea de nord a țării, izolat, 
se va produce brumă. In București : 
Vreme rece, mal ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, favora
bil ploii de scurtă durată.

prospere. înfloritoare, demnă si pre
țuită în concertul popoarelor lumii.

Politica internă 
și externă în strînsă 

unitate
Preocuparea susținută a partidului 

nostru pentru bunul mers al con
strucției socialiste, pentru dezvolta
rea în ritm rapid a economiei națio
nale si ridicarea continuă a nivelului 
de trai, materia! și spiritual, al po
porului se împletește strî.is. organic, 
cu politica desfășurată pe plan in
ternational. pentru creșterea contri
buției României socialiste la asigura
rea unui climat de pace si securi- 

‘tate în lume. în care toate popoarele 
să-și poată făuri, libere și nestînje- 
nite. viitorul așa cum și-l doresc. Re- 
levînd această trăsătură caracteris
tică dominantă a întregii activități a 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat în cuvîntarea rostită la 
Iași că „acționind in acest fel noi 
considerăm că servim pe deplin atit 
interesele națiunii noastre, cit si

țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
pentru înrădăcinarea trainică a noi
lor principii de relații internaționale, 
solutionarea problemelor cardinale 
care confruntă omenirea, edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, făurirea unei lumi mai 
bune si mai drepte.

In interesul securității
1

și cooperării în Europa
Perioada care a mai rămas pînă la 

4 octombrie, cînd la Belgrad vor 
începe lucrările reuniunii reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate si cooperare 
în Europa, este marcată de o intensă 
activitate politico-diplomatică.

Așa cum este cunoscut. România 
atribuie o deosebită importantă aces
tei reuniuni menite. în concepția sa, 
nu numai să prilej 'iască un bilanț 
al activității desfășurate pentru pu
nerea în aplicare ? prevederilor Ac
tului final de la Helsinki — bilanț 
de altfel destul te mod-st — dar, 
mai ales, să definească noi măsuri

pentru dezvoltarea în continuare a 
procesului de edificare a securității 
europene. Sintetizind această poziție 
consecventă a tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta în cursul 
actualelor vizite în Moldova că Ro
mânia se pregătește să meargă la 
Belgrad decisă să facă totul „pentru 
a contribui la impulsionarea colabo
rării economice, tehnico-științifiee, 
culturale între statele europene, dar 
mai cu seamă pentru a se trece |a 
dezangajarea militară a continentului 
nostru, fără de care nu se poate 
concepe înfăptuirea unei reale secu
rități. a păcii in Europa si in întreaga 
lume".

Interesul pentru această reuniune 
și cerința ca ea să se soldeze cu re
zultate pozitive au fost reliefate, de 
altfel, și în cadrul unui șir de con
tacte la nivel înalt care au avut loc 
în această săptămînă : la Paris (vi
zita tovarășului Edward Gierek, 
prim-secretar al TC. al P.M.U.P.), 
Sofia (vizita tovarășului Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germare). Budapesta 
(vizita tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. Ce
hoslovace). Washington (vizita pri
mului ministru al Franței. Raymond 
Barre). în documentele comune în
cheiate cu aceste prilejuri s-a subli
niat necesitatea eforturilor pentru 
realizarea de noi pași pe calea des
tinderii. securității si cooperării în 
Europa. Firește, înfăptuirea acestor 
deziderate va depinde de contribuția 
tuturor statelor participante la reu
niune. de influenta determinantă pe 
care o vor exercita în continuare for
țele sociale înaintate, popoarele lumii.

Pentru o pace dreaptă 
în Orientul Mijlociu
în cursul săptămînii. noi fapte au 

venit să evidențieze preocuparea tot 
mal insistentă ce se manifestă pe 
arena internațională pentru regle
mentarea pe cale politică a conflictu-

lui șl Instaurarea unei păci trainice 
și drepte în Orientul Mijlociu.

în interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Radioteleviziunii 
israeliene a fost reafirmată în mod 
clar poziția binecunoscută a Româ
niei care se pronunță ferm pentru 
reglementarea politică a conflictului 
prin retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, solutionarea problemei 
poporului palestinean — inclusiv for
marea unui stat palestinean inde- 
penderrt — asigurarea independentei, 
integrității și suveranității tuturor 
statelor din zonă,

în legătură cu evoluțiile politice în 
această problemă, un interes deose
bit a suscitat comunicatul Departa
mentului de Stat prin care S.U.A. 
recunosc necesitatea ca „reprezen
tanții palestinenilor să participe la 
procesul realizării păcii în Orientul 
Mijlociu, fiind necesar ca aceștia să 
fie prezenti la Conferința de la Ge
neva pentru ca problema palestlneană 
să poată fi rezolvată". Această de
clarație a fost apreciată de Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, drept „un pas po
zitiv". „După ce S.U.A. au vorbit 
despre o «patrie» palestineană. ele 
fac încă un pas pe drumul corect 
spre pace" — a declarat o oficiali
tate egipteană. Din păcate, reacția 
Israelului a fost negativă, guvernul 
său reafirmînd că nu va negocia cu 
O.E.P. — poziție care, desigur, nu 
este de natură să netezească calea 
reglementării politice a conflictului.

★
în lumina evenimentelor, care au 

avut loc și în săptămînă încheiată, 
poporul nostru are satisfacția îndrep
tățită de a constata că. actionînd 
ferm pentru traducerea în viată a 
Programului partidului, elaborat de 
Congresul al XI-lea. obține realizări 
tot mai importante atît în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și creșterea bunăstării sale, 
cît si în lupta pe care o duce, alături 
de toate forțele înaintate ale contem
poraneității. pentru împlinirea aspi
rațiilor de pace si progres ale între
gii omeniri.

f
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Succese ale forțelor armatei populare 
de eliberare din Rhodesia

ALGER 17 (Agerpres). — Uniu
nea Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) a anunțat într-un comuni
cat publicat sîmbătă la Alger că for
țele armatei populare Zimbabwe au 
declanșat, la sfirșitul lunii august, un 
atac împotriva instalațiilor militare 
si a orașului rhodesian Kariba. pro- 
vocind evacuarea totală a orașului și 
grele pierderi în rindurile forțelor 
regimului rasist de la Salisbury. In 
urma atacului, o mare parte a insta
lațiilor militare ale regimului rasist 
a fost distrusă.

Intr-un alt comunicat publicat tot 
simbătă la Alger. Z.A.P.U. arată că 
luptătorii Zimbabwe au scos din luptă 
între luna mai si luna iulie anul a- 
cesta 500 de soldați ai armatei rasiste. 
Totodată, continuă comunicatul, au 
fost distruse 68 de camioane militare, 
30 de tabere de campanie. 5 poduri,

20 de instalații strategice, șase stații 
de aprovizionare cu energie electrică, 
două instalații telefonice, au fost 
doborîte două elicoptere. Patrioții au 
capturat o mare cantitate de arme și 
muniții.

Z.A.P.U. a indicat, pe de altă parte, 
că regimul rasist al lui Ian Smith 
continuă să recruteze mercenari 
străini.

★
STOCKHOLM — Robert Mugabe, 

secretar general al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe, a sosit simbătă 
după-amiază la Stockholm, pentru o 
vizită de trei zile în Suedia, informea
ză agenția France Presse.

Mugabe va fi primit de ministrul 
suedez al afacerilor externe. Karin 

Si se va întîlni cu reprezen- 
organizațiilor sindicale sue-

Soeder. 
tanti ai 
dezc.

Condiții preliminare declarării 
independenței Namibiei

PRETORIA 17 (Agerpres). — La 
Pretoria s-a anunțat că in zilele de 
22 și 23 septembrie va avea loc o 
nouă rundă de convorbiri — a treia 
— între șeful regimului rasist sud- 
african. John Vorster, și reprezentan
ții diplomatici ai S.U.A.. Marii Brita
nii. Franței. Canadei și R.F.G.

Agenția A.P. precizează, citind sur
se diplomatice, că se așteaptă ca prin
tre problemele abordate să fie exami
nată cea privind prezenta forțelor ar
mate sud-africane pe teritoriul Na-

mibiei. După cum se știe. Organizația 
Ponorului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), precum si O.N.U.. prin 
rezoluțiile adoptate de Adunarea Ge
nerală și de alte organisme ale sale, 
au cerut ca toate trupele sud-africane 
să fie retrase din Namibia, iar deți- 
nutii politici să fie eliberați înainte 
de organizarea unor alegeri libere, 
sub supraveghere internațională. în 
vederea proclamării independentei 
Namibiei.

BRASILIA

Dezbateri pe marginea unor proiecte
de reformă

BRASILIA 17 (Agerpres). — La 
Brasilia s-a desfășurat cea de-a IlI-a 
Convenție națională extraordinară a 
Mișcării Democratice Braziliene 
(M.D.B.). partid de‘opoziție, legală. 
Cu acest prilej, parlamentarii M.D.B. 
au aprobat un. manifest privind ulti
mele evoluții de ordin politic, social 
Si economic din tară. Particioantii au 
adoptat, de asemenea, o hotărire pri
vind realizarea unei campanii națio
nale în favoarea creării unei Adunări 
Constituante.

Mișcarea Democratică Braziliană se 
pronunță pentru reconsiderarea struc
turii instituționale interne. această 
acțiune înscriindu-se in cadrul dez
baterilor ce caracterizează în prezent

viata politică din Brazilia. Reprezen
tantul partidului de guvernămînt 
ARENA. în Senat. Enrico Resen
de. a făcut cunoscut că dialogul con
tinuă. referindu-se la propunerea ofi
cială de înfăptuire a unor reforme 
institutionale in cadrul Parlamen
tului.

Congresul national al Braziliei, or
ganul legislativ suprem, a adoptat 
un proiect de lege prin care se pre
vede crearea unui nou stat — al 23- 
lea — al Republicii Federative a Bra
ziliei. Acest stat — Mato-Grosso do 
Sul. cu capitala la Cam.oo Grande — 
va apărea oficial pe harta braziliană 
cu începere de la 1 ianuarie 1979.

Evoluții politice în Pakistan
KARACHI 17 (Agerpres). — După 

cum informează agenția France Pres
se. autoritățile pakistaneze au arestat 
din nou. simbătă: pe fostul prim-mi- 
nistru Zulfikar Aii Bhutto, lider al 
Partidului Ponorului din Pakistan 
(P.P.P.). Au fost reținuți, totodată. 
10 membri ai conducerii P.P.P.. în
tre care secretarul general al parti
dului. Ghulam Hussain.

Pe \ de altă parte, se anunță că 
Nusrat Bhutto, soția fostului premier, 
devenită președinte al P.P.P.. in ab
senta soțului ei. a declarat că ‘fe- 
arestarea fostului premier are drept 
scop împiedicarea participării aces
tuia la apropiata campanie electorală. 
Ea a precizat, totodată, că P.P.P. va 
desemna candidați la alegerile gene
rale prevăzute pentru 18 octombrie.

MOBILIZARE GENERALĂ IN ETIOPIA
ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 

Potrivit unui comunicat difuzat sim
bătă de postul de radio Addis Abeba, 
Consiliul național al operațiunilor 
revoluționare, condus de șeful sta
tului etiopian. Mengistu Haile Ma
riam, a ^decretat mobilizarea gene

rală ă tuturor persoanelor adulte, 
apte de luptă, rechemarea rezerviș
tilor sub arme și punerea la dispo
ziția armatei a tuturor mijloacelor 
de transport public și particular — 
transmit agențiile A.F.P., U.P.I. și 
Reuter.

__________________ ■$.

STEVE BIKO —VICTIMĂ A REGIMULUI 
DE IA PRETORIA

în țara noastră, ca și pretutindeni, 
moartea in închisoare a patriotului 
sud-african Steve Biko a produs o 
puternică impresie, fiind primită cu 
adincă indignare, lată de acest ade
vărat asasinat politic.

Noua fărădelege a regimului de la 
Pretoria intervine într-un moment 
cind in Africa de Sud lupta popu
lației africane împotriva apartheidu
lui, pentru libertate și democrație a 
luat o amploare deosebită. După 
cum se știe, de peste un an în în
treaga Africă de Sud se desfășoară 
puternice manifestații și greve pen
tru abolirea politicii inumane de dis
criminare rasială. Aceste acțiuni 
s-au desfășurat cu deosebită putere 
la Soweto — suburbia care s-a aflat 
în fruntea mișcării. In declanșarea 
acestei mișcări un rol de seamă a 
revenit lui Steve Biko, unul din li
derii Convenției poporului african 
din Africa de Sud — fondatorul Miș
cării pentru conștiință a sud-africa- 
nilor negri, cum mai este denumită. 
Pentru activitatea sa patriotică, pă
trunsă de un profund umanitarism, 
Steve Biko a. fost arestat si închis 
de mai multe ori. Fost student la Fa
cultatea de medicină, de unde a fost 
exclus pentru atitudinea sa militantă. 
Steve Biko era considerat unul din 
cei mai străluciți reprezentanți ai ti
neretului sud-african.

In comunicatele oficiale ale repre
zentanților guvernului de la Pretoria 
se spune că Steve Biko a murit ca 
urmare a grevei foamei, pe care a 
declanșat-o cu 8 zile înainte de de
ces. Dar după opinia diferitelor per
sonalități sud-africane. acest deces 
trebuie pus pe seama regimului de 
persecuții din închisorile sud- 
africane. Comentatorii de presă fac 
legătură cu declarațiile unui medic 
sud-african. care a arătat în fata 
curții de anchetă din Johannesburg 
că a descoperit „plăgi suspecte" pe 
corpul unui detinut negru găsit mort 
în celula sa. La rindul său. „New 
York Times" a relevat că numai în 
ultimele 18 luni au murit în Africa 
de Sud 21 de africani.

Moartea lui Steve Biko. calificată 
de președintele Comitetului O.N.U. 
îm,potriva apartheidului drept „o ade
vărată crimă", a provocat un val de 
protest în întreaga Africă de Sud. 
unde s-au desfășurat numeroase de
monstrații de protest în cadrul că
rora particioantii au cerut elucidarea 
circumstanțelor în care si-a găsit 
sfirșitul patriotul sud-african. La 
această mișcare au luat parte, de/ 
asemenea, și reprezentanți ai popu
lației albe din Africa de Sud. „Noi, 
semnatarii acestei petiții, toți ce
tățeni albi ai R.S.A — men

ționează un document semnat de 220 
de studenți — cerem demiterea mi
nistrului justiției și eliberarea tutu
ror deținuților politici din țară". O 
cerere similară a formulat si Helen 
Suzman, reprezentantă în parlament 
a așa-numitei opoziții albe.

De asemenea, cazul Biko a stîmit 
proteste în numeroase alte țări. 
„Guvernul britanic este profund șo
cat de moartea președintelui de o- 
noare al Convenției poporului afri
can din Africa de Sud" — a decla
rat o oficialitate de la Londra. La 
rindul său. un purtător de cuvînt al 
guvernului olandez a relevat că 
moartea lui Steve Biko ilustrează 
încă o dată „încălcarea drepturilor o- 
mului si plaga discriminării rasiale 
în Republica Sud-Africană". Acest 
caz. a declarat secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, „subliniază 
o dată în plus importanta soluționă
rii urgente a problemelor aparthei
dului din R.S.A."

Opinia noastră publică își alătură 
glasul de protest față de asasinarea 
lui Steve Biko si. în spiritul politi
cii consecvente a tării noastre, de 
solidaritate cu forțele care luptă 
pentru libertate. independentă și 
dreptate pentru a fi stăpîne pe desti
nele lor. se pronunță ferm pentru 
abolirea politicii de apartheid. Așa 
după cum sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceausescu în Mesajul adre
sat Conferinței mondiale împotriva 
apartheidului de la Lagos. „Lichida
rea -definitivă a politicii, cu totul a- 
nacronică și condamnabilă, de dis
criminare rasială și apartheid impu
ne intensificarea eforturilor întregii 
comunități internaționale, a tuturor 
forțelor atașate păcii, libertății, in
dependentei. egalității si respectului 
reciproc între națiuni". Tara noastră 
condamnă cu hotărire represiunile 
din Africa de Sud. care constituie 
o violare flagrantă a dreptului po
porului sud-african. o sfidare la a- 
dresa păcii și încălcarea principiilor 
înscrise în Carta O.N.U. România a 
acordat și acordă un larg sprijin — 
politic, diplomatic, material — lup
tei de eliberare din Africa de Sud, 
o importantă deosebită în acest sens 
avînd întîlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare din această tară, 
convorbirile si documentele semnate 
cu aceste prilejuri.

Condamnind cu tărie noua fărăde
lege a regimului rasist din Africa 
de Sud. opinia publică din țara 
noastră își exprimă încrederea în 
victoria luptei de eliberare a popu
lației sud-africane împotriva apart
heidului.

A. BUMBAC

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — Co
municatul dat publicității la încheie
rea convorbirilor 
prim-secretar al 
Gustav Husak.
C.C. al P.C.C.,
Cehoslovace, care a efectuat o vizită 
oficială în R. P. Ungară în fruntea 
unei delegații de partid și guverna
mentale, evidențiază dorința celor 
două părți de a extinde colaborarea 
pe multiple planuri între cele două 
partide si țări.
niază importanța

dintre Jânos Kădâr, 
C.C. al P.M.S.U.. și 
secretar general al 

președintele R. S.

Documentul subli- 
acordurilor de co-

ÎNCHEIEREA convorbirilor 
KÂDÂR $1 GUSTAV HUSAR «

laborare în diferite domenii semnate 
cu prilejul vizitei.

Părțile, se spune în continuare în 
comunicat, se pronunță pentru înde
plinirea integrală a principiilor și re
comandărilor înscrise in Actul final 
de la Helsinki, exprimîndu-și dorința 
de a contribui la succesul reuniunii 
de la Belgrad, care ar putea deveni 
o etapă importantă pe calea întăririi 
păcii și securității în Europa. Toto
dată. comunicatul subliniază necesi
tatea lichidării tuturor formelor de 
discriminare economică în relațiile 
internaționale.

O declarație a Biroului Politic 
al C. C. al P. C. Francez

PARIS 17 (Agerpres). — Intr-o de
clarație a Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Francez se arată că „P.C.F. este 
gata să facă eforturile necesare in 
vederea actualizării programului co
mun al stingii, de îndată ce parte
nerii săi vor adopta" aceeași atitu
dine". Această declarație survine 
după ce Mișcarea Radicalilor de/ 
Stingă a anunțat că a hotărît să nu 
mai participe la reuniunea la nivel 
înalt a stingii franceze consacrată

actualizării Programului comun de 
acțiune, elaborat împreună cu P.C.F. 
și cu Partidul Socialist Francez.

„Biroul Politic — se arată în co
municat — ține să reafirme că P.C.F. 
este gata să reia în orice moment, 
fără nici o discuție prealabilă, nego
cierile pentru a se ajunge la un a- 
cord". In document se menționează 
in încheiere că toate propunerile 
părților pot și trebuie să fie exami
nate. că toate sînt negociabile.

PREOCUPĂRI ECONOMICE IN ȚĂRI IN CURS DE DEZVOLTARE
Pentru crearea unui sistem echitabil 
de cooperare economică internațională

BELGRAD 17 (Agerpres). — Co
municatul comun dat publicității la 
Belgrad, la încheierea vizitei comi
sarului nigerian pentru afacerile ex
terne. Joseph Garba Namvan. expri
mă dezamăgirea fată de 
limitate ale negocierilor 
pînă acum între țările 
dezvoltate si cele în curs 
tare, subliniind necesitatea _. __
unui sistem echitabil de cooperare e- 
conomieă internațională, nrin inten
sificarea negocierilor d'ntre «■’« a0„ț 
categorii de state în cadrul O.N.U.. in 
interesul general al păcii și stabilită
ții în lume. Cele două părți se pro-

rezultatele 
desfășurate 
occidentale 
de dezvol- 

creării

nunță pentru eforturi decisive, în 
special din partea țărilor industriali
zate. în vederea unor rezultate favo
rabile și evidente în negocierile pen
tru stabilirea unei noi ordini econo
mice internaționale.

In comunicat se relevă că Iugosla
via și Nigeria se pronunță pentru res
pectarea principiilor independenței, 
suveranității, integrității teritoriale 
a tuturor țărilor, a egalității si ne
amestecului în treburile interne, pre
cum si a dreptului tuturor popoare
lor de a-si alege propriile lor sisteme 
sociale si economice.

încheierea convorbirilor 
americano - franceze

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
La Casa Albă s-au încheiat, ieri, 
convorbirile președintelui S.U.A.. 
Jimmy Carter, cu primul ministru al 
Franței. Raymond Barre, care a efec
tuat o vizită oficială la Washington. 
Potrivit agenției U.P.I.. președintele 

. Carter a declarat interlocutorului său 
că guvernul Statelor Unite va lua. la 
24 septembrie, o hotărire în legătură 
cu controversata problemă a acce
sului avionului supersonic franco- 
britanic „Concorde" pe aeroporturile 
americane.

Președintele Carter a spus că do
rește să dea curs invitației pre
ședintelui Valery Giscard d’Estaing 
de a vizita Franța, urmind ca data a- 
cestei vizite să fie stabilită ulterior.

împotriva acțiunilor 

elementelor extremiste 
de dreapta

LONDRA 17
politiei din

(Agerpres). — Șeful 
Manchester (Anglia), 

James Anderton, a cerut municipa
lității să interzică un marș al parti
dului de extremă dreapta „Frontul 
Național", prevăzut să se desfășoare 
in ziua de 8 octombrie.

Consiliul municipal al orașului va 
examina cererea respectivă săptă- 
mina viitoare. După cum relevă a- 
genția France Presse. organizațiile 
sindicale din Manchester au anunțat, 
la rindul lor. intenția de a insista pe 
lîngă municipalitate să . interzică 
marșul extremiștilor de dreapta.

CIUDAD DE MEXICO. —Produc
ția sectoarelor minier și metalurgic 
ale Mexicului va atinge, la sfîrșitul 
anului, volumul valoric de aproxi
mativ două miliarde pesos, ceea ce 
reprezintă o creștere cu 25 la sută 
față de cifrele de anul trecut.

AMELIORAREA BALANȚEI 
DE PLĂȚI A ȚARILOR 
LATINO-AMERICANE

Cotidianul economic francez „Les 
Echos" publică o serie de date sta
tistice din care reiese că situația 
balanței de plăți a țărilor latino- 
americane și din zona Caraibilor 
cunoaște o ameliorare. Astfel, defi
citul global al țărilor din regiune 
urmează a scădea la 8—9 miliarde 
dolari in 1977, după ce atinsese 12 
miliarde dolari anul trecut și 16,7 
miliarde în 1975. Diminuarea pasivu
lui se datorează, în esență, politicii 
economice adoptate în aceste țări, 
care se soldează cu scăderea impor
turilor și stimularea exporturilor.

JAKARTA. — Rezervele de devize 
ale Indoneziei vor atinge in anul 
fiscal 1977—1978, potrivit estimărilor, 
2,7 miliarde dolari, înregistrînd o 
creștere de 200 milioane dolari. în 
raport cu exercițiul financiar 1976— 
1977 — a declarat guvernatorul Băn
cii centrale indoneziene, Rachmat 
Saleh. El a menționat că această 
evoluție favorabilă survine în con
textul eforturilor generale de dez
voltare a economiei indoneziene.

LAGOS. — Directorul Societății 
naționale de petrol a Nigeriei a de
clarat că veniturile petroliere ale 
țării, care în perioada 1975—1976 au 
sporit cu 450 milioane dolari, vor 
înregistra o nouă creștere, de 1,2 mi

liarde dolari în 1977. In 1976, pro
ducția de petrol brut a furnizat Ni
geriei venituri de 7,9 miliarde dolari.

REZERVELE DE GAZE 
NATURALE ALE ȚARILOR 

O.P.E.C.
Potrivit unor estimări date publi

cității la Alger, rezervele de gaze 
naturale ale țărilor O.P.E.C, se ridică 
la 22 000 miliarde metri cubi, ceea 
ce echivalează cu 20 miliarde tone 
de petrol și cu un potențial de 50 
ori superior nivelului producției ac
tuale. Valorificarea acestor- impor
tante resurse energetice reclamă însă 
investiții uriașe. Numai pentru pu
nerea în valoare a gazelor din re
giunea Golfului ar fi necesare, astfel, 
fonduri de circa 330 miliarde dolari.

KINGSTON. — Primul ministru 
jamaican, Michael Manley, a prezi
dat prima reuniune a „Unității pen- 
tr(i reforma agrară", organism creat 
pentru accelerarea procesului de 
transformare a agriculturii initiat în 
țară. Au participat la discuții repre
zentanți ai tuturor organizațiilor gu
vernamentale implicate în acțiunea 
de traducere în viață a reformei a- 
grare. Ei au luat măsuri concrete 
pentru trecerea neîntîrziată la apli
carea reformei.

ALGER. — Corporația textilă al
geriană a încheiat cu două companii 
japoneze un contract în valoare de 
aproximativ 100 milioane dolari pen
tru construirea unei fabrici de fibre 
sintetice. Obiectivul, avînd o capaci
tate de 3.25 milioane metri de pro
duse sintetice pe an, urmează să fie 
amplasat în apropiere de localitatea 
.■Oran.

agențiile de presă transmit:
Intîlnire. Hua Kuo-fen, pre

ședintele Comitetului Central al 
P. C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, s-a întilnit; 
sîmbătă, cu U Ne Win, președintele 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir- 
mane. președinte al Consiliului de 
Stat al R.S.U.B.. aflat in vizită ofi
cială in R. P. Chineză — transmite 
agenția China Nouă.

Noi legi în Angola.
Luanda a avut loc o sesiune a Con
siliului Revoluționar al Republicii 
Populare Angola, în cadrul căreia 
au fost aprobate o serie de legi, în
tre, care unele privind bugetul de 
stat și anumite facilități fiscale, 
acordate populației. Pe de altă par
te. Consiliul Revoluției din Angola a 
hotărit prelungirea cu încă trei luni 
a stării excepționale instituite după 
încercarea eșuată de lovitură de stat 
de la 27 mai. Totodată, au fost apro
bate o serie de legi privind funcțio
narea întreprinderilor de stat.

TurnCU. Pre5edintele Republicii 
Somalia. Siad Barre, a sosit sîmbă^ 
tă la Bagdad într-o scurtă vizită in 
Irak, în cadrul unui turneu în cursul 
căruia a vizitat deja Arabia Saudită, 
Siria’ si Kuweitul. Președintele soma
lez ș-a întilnit în cursul aceleiași zile 
cu șeful statului irakian. Ahmed Has
san Al Bakr. Au fost discutate pro
bleme actuale ale situației din Africa, 
precum și posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale.

LU Berlin s au încheiat convor
birile dintre Oskar Fischer, ministrul 
afacerilor externe al R.D.G., și Karin 
Soeder. ministrul de externe al Sue
diei. care a efectuat o vizită oficială 
in R. D. Germană. Au fost discutăte. 
in esență, probleme legate de posibi
litățile extinderii relațiilor bilaterale.

Consultări egipteano-pa- 
lOStinOnO. Ismai' Fahmi, vicepre- 
mier și ministru de externe al Egip
tului. a primit simbătă la Cairo pe 
Salah Khalaf. membru al conducerii 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, și Basel Akl, reprezentantul Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei la O.N.U. Potrivit agenției M.E.N., 
convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej se înscrie în cadrul consultări
lor dintre Egipt si O.E.P. cu privire 
la reconvocarea Conferinței de la 
Geneva pentru pace în Orientul Apro
piat.

Primire. Președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia. Veselin Giuranovici, a 
primit pe Șa Fen, șeful delegației 
guvernamentale agricole chineze, mi
nistrul agriculturii și silviculturii, 
care efectuează o vizită la Belgrad.

La Aden a fost semnat pro
gramul de schimburi culturale 
și științifice intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, pe anii 
1977-1978.

Republica Populară Chi
neză a efectuat, sîmbătă, cu succes, 

o nouă experiență nucleară — in
formează agenția China Nouă. „Gu
vernul chinez declară încă o dată că 
niciodată și în nici un fel de îm
prejurări China nu va fi prima 
care să utilizeze arme nucleare. Gu
vernul și poporul chinez vor conlu
cra, intotdeauna. cu celelalte po
poare și țări iubitoare de pace din 
lume în lupta comună pentru reali
zarea țelului înalt al interzicerii 
complete și distrugerii în întregime 
a armelor nucleare", transmite 
agenția China Nouă.

Aderare. PreȘ’sdihtele Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spaniol — 
ramura istorică — Jose Prat. exilat 
în Franța de fostele autorități fran- 
chiste, s-g raliat cu alți 300 membri 
ai acestui partid la Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, condus de Fe
lipe Gonzalez.

Convocarea Dietei japo
neze. Guvernul nipon a hotărît 
convocarea, la data de 28 septembrie, 
a celej de-a 82-a sesiuni extraordi
nare a Dietei Japoniei. In cursul 
sesiunii Dietei, care va dura 45 de 
zile, prioritatea va fi acordată dez
baterilor asupra proiectului de lege 
privind adoptarea unui buget supli
mentar, destinat stimulării activi
tății economice.

Negocieri italo-iugosla-
Primul ministru al Italiei, 

Giulio Andreotti, a avut, simbătă. o 
convorbire cu Berislav Sefer, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, care 
și-a încheiat in aceeași zi vizita în 
Italia. Au fost. examinate cu priori
tate probleme privind relațiile bilate
rale — transmite agenția Taniug.

Aniversarea Frontului De
mocratic din Albania. Ti- 
rana. Peza si în alte localități alba
neze au fost organizate diverse mani
festări marcând aniversarea a 35 de 
ani de la crearea Frontului Demo
cratic din Albania, organizație poli
tică de masă din care fac parte Par
tidul Muncii din Albania, organizații 
sindicale, de tineret, de femei etc. — 
transmite agenția A.T.A. Au avut loc 
adunări. întîlniri cu tineretul ale ve
teranilor luptei antifasciste de elibe
rare națională, deschideri de expozi
ții. alte manifestări culturale.

Guvernul R. S. Vietnam 
va remite autorităților S.U.A. cor
purile, recent descoperite, ale altor 
22 de militari americani morți în 
Vietnam. Acest act. relevă agenția 
V.N.A., constituie o nouă expresie a 
politicii umanitare a guvernului viet
namez.

Protest al guvernului 
laoțian. Ministerul de Externe al 
Republicii Democrate Populare Laos 
a adresat guvernului Tailandei un 
protest în -legătură cu o serie de noi 
provocări comise de partea tailande- 
ză la frontiera cu Laosul. M.A.E. al 
R.D.P.L. a cerut guvernului tailan- 
dez să pună capăt neîntîrziat provo
cărilor de la frontiera cu Laosul. sub

liniind că asemenea acțiuni nu pol 
contribui la normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări.

Regele Spaniei,Juan Carlos> 
a sosit la Ciudad de Panama — ulti
ma etapă a turneului său prin mai 
multe state latino-americane. In 
cursul acestei vizite de 24 ore. șeful 
statului spaniol va conferi cu pre
ședintele Demetrio Lakas și cu șeful 
guvernului,' Omar Torrijos.

Arhipelagul Salomon va 
deveni independent in iulie 
1978, s-a anunțat oficial la Londra 
Hotărîrea a fost adoptată în cadrul 
unei conferințe constituționale. Arhi
pelagul Salomon are o suprafață de 
29 785 kmp și o populație apreciată 
la 200 000 locuitori.

Captură de stupefiante. 
Poliția britanică a capturat vineri 
heroină în valoare de 450 000 lire 
sterline — a anunțat un purtător de 
cuvînt al Scotland Yard-ului. Bri
găzi antistupefiante ale poliției au 
descoperit heroina în timpul unor 
percheziții efectuate în două locuin
țe din Londra și din localitatea 
Carshalton (Surrey — in sudul An
gliei).

Taifunul tropical „Dinah" 
se îndrepta vineri seara spre Indo
china, după ce a. produs importante 
pagube materiale în Filipine și a 
provocat moartea a 12 persoane în 
insula Luzon aparținînd acestei țări.

DE PRETUTINDENI
• VARIETATE DE 

GR1U. GK-Szeged este o ncuă 
varietate de griu produsă in 
mod experimental la Institutul 
de cercetări pentru cultura 
griului, din Ungaria, care a și 
făcut dovada calităților sale. 
Recolta minimă la hectar cu a- 
ceastă varietate a fost de 7 800 
kg. iar cea maximă de 9 300 kg, 
superioară oricărei alte varietăți. 
GK-Szeged are o tulpină de 
80—90 cm și o rădăcină robustă, 
ceea ce permite cultivarea în 
soluri de calitate inferioară. 
R.P. Ungară dispune. în prezent, 
de un stoc de 10 vagoane din 
această varietate, ea urmind a fi 
semănată pe mai multe terenuri.

• MESAGERI ÎNARI
PAȚI PENTRU SPITALE. 
Responsabilii sectorului sănătate 
al municipalității Plymouth 
(Marea Britanie) au hotărit să 
folosească porumbei călători 
pentru transportul interspitale 
al plicurilor urgente. Decizia 
are, in optica promotorilor săi, 
două rațiuni : evitarea dificul
tăților de circulație in orele de 
vîrf și reducerea cheltuielilor 
provocate de transportarea a- 
cestor plicuri cu taxiul. Acest 
curier de „modă nouă" va intra 
în funcție peste două-trei luni, 
deoarece, în prezent, se află în 
plină calificare...

• MĂSURI ECOLO
GICE PE VALEA RU- 
HRULUI. Pe valea Ruhrului, 
îndeobște foarte poluată, dato
rită numeroaselor activități in
dustriale și miniere, și-au făcut 
apariția o serie de oaze de ver
deață. Incepind din anii ’60, in 
această regiune se desfășoară o 
vastă acțiune de combatere a 
poluării. între altele se urmă
rește readucerea la viață a 
munților de steril rezultați din 
exploatarea cărbunelui, a hal
delor de zgură de la uzinele si
derurgice. Ca urmare a acestor 
preocupări, pînă în prezent s-au 
recultivat 1 600 ha. De pildă, 
pe terenurile fostei mine „Graaz 
Bismarck", închis? în 1967, ță
ranii își mînă astăzi vacile la 
pășune, trăiesc și zburdă că
prioare, iepuri, potîmichi, fa
zani. De asemenea, societatea 
care se ocupă de măsurile eco
logice de pe valea Ruhrului a 
cumpărat o suprafață de 4 800 
ha pe care a decretat-o „zonă 
de odihnă" și pe care au apărut 
frumoase parcuri.

• EXCAVATOR HI
DRAULIC PENTRU RE
GIUNILE RECI. Combinatul 
„Bumar Warynskl" din Varșovia 
a început fabricarea unui exca
vator special destinat regiunilor 
cu clima rece, puțind astfel lu
cra dincolo de Cercul polar. O 
instalație specială asigură preîn- 
călzirea motorului diesel și a 
lichidului de răcire, precum și a 
cabinei manipulantului. O car
casă termoizolantă protejează 
acumulatorii.

„Cosmos 
mos 953".

952" și „Cos-
In Uniunea Sovie

tică au fost lansați sateliții artificiali 
ai Pămîntului „Cosmos-952“ și „Cos
mos 953", avînd la bord aparatură 
științifică destinată continuării cer
cetării spațiului cosmic. Aparatele 
amplasate la bordul sateliților func
ționează normal — informează agen
ția T.A.S.S.

Caracteristici ale primei centrale 
electrice solare din Franța

După cum s-a mai 
anunfat, specialiștii 
francezi sint in pra
gul realizării in prac
tică a primului proiect 
de producere a ener
giei electrice cu aju
torul energiei solare. 
Viitoarea centrală e- 
lectro-solară ..The
mis" va avea o putere 
de 2 000 de kilowați si 
va fi dată in folosință 
peste aproximativ trei 
ani. Ea va fi constru
ită în sudul tării (Pi-

rineii Orientali), zonă 
in care perioada de 
timp însorit depășește 
2 400—2 800 de ore pe 
an.

Cazanul centralei, 
instalat in virful unui 
turn inalt de circa 60 
de metri, va fi încăl
zit de 400 de oglinzi, 
avind fiecare o supra
față de mai multi 
metri pătrati si fiind 
dispuse in amfiteatru.

Prima etapă a pro
iectului „Tnemis", ba

zat pe conversiunea 
termo-dinamică a e- 
nergiei solare — scrie 
agenția France Presse 
— trebuie să consti
tuie un adevărat banc 
de probă industrial 
pentru centralele so
lare ale viitorului. 
Preocupări pentru uti
lizarea energiei solare 
există astăzi si in alte 
țări ale lumii, o cen
trală electro-solară 
urmind a fi construită 
și in Calabria (Italia).

Proclamarea independenței teritoriului Belize 
—etapă necesară in procesul de lichidare 

a vestigiilor colonialismului
îndelungatul proces de decolonizare 

a teritoriului Belize — fost Hondu
rasul britanic — a parcurs incă o 
etapă prin recentele negocieri pur
tate la Ciudad de Guatemala de 
Edward Rowlands, ministru de stat 
pentru problemele latino-americane 
la Ministerul de Externe al Angliei. 
Prezența negociatorului Rowlands in 
capitala guatemaleză se explică prin 
divergentele existente între Guate
mala și Marea Britanie in problema 
viitorului politic al teritoriului Beli
ze. Referindu-se la acest lucru, re
prezentantul britanic declara că ar fi 
fost dificil ca în cursul actualelor 
convorbiri să se fi soluționat „un 
litigiu ce durează de peste o sută 
de ani", anuntînd apoi că părțile au 
convenit să organizeze o nouă run
dă de negocieri in viitorul. apropiat.

Deși atmosfera negocierilor nu pare 
prea promițătoare (ziarul „Time" 
scria că „există un anumit scepti
cism în legătură cu posibilitatea so
luționării problemei ridicate de pre
tenția continuă a Guatemalei asupra 
acestui teritoriu"), înțelegerea de a 
se continua convorbirile oferă totuși 
motive de speranță într-o rezolvare.

Cu o suprafață de aproximativ 
23 000 kmp și o populație de circa 
140 000 de locuitori, teritoriul Belize 
este situat între Guatemala. Mexic 
și Marea Caraibilor. După ce a făcut 
parte din imperiul colonial spaniol, 
el a fost ocupat. în 1 638. de englezi, 
care l-au declarat oficial colonie în 
1862. Economia tării se bazează în
deosebi pe agricultură si exploatarea 
resurselor de lemn de esență prețioa
să (mahon, cedru, palisandru șa.). 
Tara exportă banane, portocale, man
darine si alte fructe, precum si zahăr, 
crustacee, cherestea, importînd în 
schimb aproape toate produsele in
dustriale necesare. Obtinînd statutul 
de teritoriu autonom sub administra
ție britanică în 1964. Belize a ființat 
pînă în 1973 sub denumirea de Hon
durasul britanic. Reprezentată de un

guvernator. Anglia este responsabilă 
pentru apărare și afaceri externe. 
Activitatea legislativă cade în seama 
guvernatorului și a unui Parlament 
compus din Senat (opt membri) și 
Camera Reprezentanților (18 membri, 
aleși pe o perioadă de 5 ani), iar pu
terea executivă este reprezentată de 
guvernator si un cabinet condus de 
liderul partidului majoritar în parla
ment (in prezent, George Price, lide
rul Partidului Unit al Poporului).

Devenind independentă în 1821, 
Guatemala — din care Belize făcuse 
parte în timpul „Căpităniei generale", 
cînd se afla sub dominația spaniolă 
— a revendicat permanent acest te
ritoriu. în pofida celor trei sute de 
ani de prezentă engleză, nenumăra
tele negocieri purtate cu Anglia in 
ultimi ani rămînînd fără rezultat.

Aspirațiile de independentă ale po
porului din Belize s-au bucurat și se 
bucură de sprijinul opiniei publice 
internaționale, al diverselor organis
me. pe plan mondial sau regional. 
In 1975. la Lima. Conferința miniș
trilor de externe ai țărilor nealiniate 
a afirmat sprijinul său „necondițio
nat" luptei poporului din Belize, 
reafirmindu-1 apoi la reuniunea de 
la Colombo. Acum un an si jumătate. 
Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat. cu mare majoritate de voturi, o 
rezoluție in care se sublinia „dreptul 
inalienabil al poporului din Belize la 
liberă autodeterminare si indepen
dentă". adresîndu-se. totodată, un 
apb] tuturor statelor membre pentru 
„sprijinirea dezideratului poporului 
din Belize în obținerea unei inde
pendențe sigure si neîntîrziate". Este 
evident că orice t rgiversări în în
făptuirea prevederilor acestei rezo
luții creează noi dificultăți în calea 
realizării aspirațiilor legitime ale po
porului din Belize, contravine prin
cipiilor care călăuzesc activitatea 
Națiunilor Unite.

V. PAUNESCU

• O ȘOSEA DE LEGĂ
TURĂ EUROPA - ASIA. 
A fost elaborat un studiu pri
vind construcția unei șosele in 
lungime de 1 800 km. care să 
traverseze întreaga Turcie de la 
vest la est. și să lege astfel 
Europa de Asia. Costul lucrării 
a fost estimat la 90 miliarde lire 
turcești (peste 5 miliarde dolari). 
Studiul oferă trei alternative 
de trasee, toate pornind din lo
calitatea Kapikule, de la fron
tiera turco-bulgară, și ajungind 
în localitatea Gurbulak, de lac 
frontiera turco-iraniană.

• MAȘINĂ DE RE
COLTAT ARBORII.
Suedia a fost construită o ma
șină care poate executa dobo- 
rîrea și tăierea unui arbore in 
30 de secunde. Ea execută ope
rațiunile pe care le făceau pînă 
acum două mașini diferite. Me
canismul de tăiere are un clește 
care poate strânge arbori avind 
un diametru de pînă la 58 cm, 
un ferăstrău mecanic și o se
cure — toate montate la extre
mitatea unui braț lung de 10.5 
m. După tăiere, arborele este 
curățat și decupat la dimensiuni 
convenite inainte de a fi stivuit, 
întreaga operațiune, acționată 
hidraulic, este supravegheată de 
un lucrător, care conduce totul 
dintr-o cabină.

• MĂRCI POȘTALE 
LUMINOASE. In mod obis- 
nuit, pentru ca automatul care 
sortează poșta după indexuri 
„să citească" corect ceea ce este 
scris, expeditorul este rugat să 
lipească marca in colțul drept 
de sus al plicului. Dar automa
tele, de care vor dispune în 
curînd oficiile poștale centrale 
din Cehoslovacia, se vor orienta 
nu după index, ci după razele 
ultraviolete „emise" de timbre. 
In acest scop. Institutul 
pentru celuloză și hirtie din 
Bratislava a elaborat special 
pentru necesitățile poștelor o 
tehnologie menită să producă 
mărci confecționate din hîrtie 
luminiscentă. Primele mărci de 
acest fel vo-r fi lansate în anul 
1978.

• CEL MAI MIC TE
LEVIZOR DIN LUME • 
fost prezentat joi, în cadrul unei 
conferințe de presă tinute la 
New York, de către societatea 
britanică „Sinclair". Televizorul 
are aproximativ dimensiunile 
unej cărți de buzunar și poate 
fi purtat cu ușurință în haină 
sau poșetă. Diagonala ecranului 
este de 5 cm., aparatul putînd 
funcționa la priză și cu baterii.
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