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MODESTIA
imperativ cu putere de lege morală 

al societății noastre
„Consider că în activitatea de propagandă și educație se impune să se acorde o mai 

mare atenție dezvoltării spiritului de răspundere și atitudinii de modestie. Trebuie să ob
ținem ca activiștii noștri, cadrele de partid și de stat, în general, toți comuniștii să aibă o 
atitudine demnă, să fie pătrunși de spiritul de răspundere față de partid și popor și, în 
același timp, să aibă o atitudine modestă - în sensul de a lupta ferm împotriva oricărei 
atitudini de risipă, de consum anarhic și, repet, împotriva spiritului boieresc, mic-bur- 
ghez, care constituie un pericol deosebit de grav și pe care nu trebuie să-l tolerăm sub nici 
un motiv în viața noastră de partid și de stat, în societatea noastră socialistă".

NICOLAE CEAUȘESCU
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înaltele principii ale dreptății și 
echității sociale, principii înscrise de 
partidul nostru. încă de la întemeie
re. pe stindardul său de luptă, au 
stat întotdeauna la baza activității 
comuniștilor, pe temeiul lor fiind for
mate. în anii socialismului, largi con
tingente de activiști, de conducători 
ridicați din rîndurile clasei munci
toare, ale tuturor celor ce muncesc, 
oameni cu o temeinică pregătire po
litică și profesională, legați prin fire 
trainice de masele populare, dăruiți 
trup și suflet cauzei luminoase a 
construirii socialismului și comunis
mului, făuririi unei vieți tot mai în
floritoare pe pămîntul patriei.

Oriunde este mai greu, in sectoa
rele cheie ale producției. în fabrici 
si uzine, pe șantiere si ogoare, acolo 
unde trebuie duse cele mai dificile 
bătălii pentru perfecționarea întregii 
activități, se află comuniștii, activiș
tii de partid si de stat, ai organiza
țiilor de masă si obștești, probînd 
astfel că îsi merită cu prisosință ca
litatea de membri ai unui partid re
voluționar. învestitura ce le-a fost 
acordată, indiferent de treapta ierar
hică pe care- se1 află. Pe comuniști, 
pe activiști îi întîlnim zilnic în în
treprinderi. în unităti agricole. în 
instituții, luînd parte la activitatea 
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politlco-soclală a colectivelor de 
muncă, stînd de vorbă cu oame
nii muncii, cunoscînd direct. ..la 
sursă", problemele cu care aceș
tia sînt confruntați, inițiind mă
suri prompte și eficiente pen
tru rezolvarea lor. Toate aces
tea contribuie, neîndoielnic, la con
turarea profilului politico-moral al 
activistului ca om înaintat al socie
tății noastre, exemplu de atitudine 
principială, de înaltă ținută morală 
în toate împrejurările vieții.

O trăsătură esențială a comportă
rii comunistului, a adevăratului 
revoluționar este — asa cum se 
definește în importante documen
te ale partidului nostru — modestia. 
Are o adîncă semnificație faptul că 
una dintre normele de bază ale Co
dului etic comunist se referă la 
îndatorirea comunistului ca, indife
rent de poziția pe care o ocupă în 
societate, să dea dovadă de modes
tie, să combată îngimfarea, aroganța; 
disprețul față de semeni. Derivînd 
dintr-o viziune lucidă și profundă 
asupra propriei personalități, modes
tia constă în aprecierea realistă a 
propriilor calități- si Tinsuri. în pre- 
cumpănirea pe care o acordă revolu
ționarul însuflețit de înalte idealuri 
sociale datoriilor fată de drepturi.

Sensul cel mal adine șl mai nobil 
al modestiei se exprimă in atitudi
nea comunistului. în general a acti
vistului de partid si de stat, in spe
cial fată de obște. A te strădui din 
toate puterile tale să meriți încre
derea si stima celor din iurul tău. a 
căuta să-ți pui in concordanță traiul 
cotidian cu posibilitățile de care 
dispune societatea la un moment 
dat, cu nivelul general de trai — 
iată semnificația profundă a mo
destiei, așa cum se desprinde din 
principiile și normele morale ale 
partidului nostru. în lumina Cartei 
etice a partidului, a înaltelor idei 
călăuzitoare ce o animă se cuvine 
înțeles și imboldul cu deosebită re
zonanță la o atitudine plină de mo
destie pe care l-a adresat activiști
lor. tuturor comuniștilor secretarul 
nostru general in recenta cuvintare 
rostită la consfătuirea de lucru din 
domeniul propagandei.

Este evident pentru toată lumea 
că morala unui partid consecvent 
revoluționar, cum s-a dovedit în 
toate imprejurările Partidul Comu
nist Român, nu se poate împăca cu 
sechelele mentalităților și< atitudini
lor retrograde, repudiate de întreg 
climatul orinduirii noastre socialiste 
— mentalități și atitudini exprimate 
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prin comportări ce vădesc, uneori, 
contradicții flagrante între vorbe și 
fapte. Se mai întîlnesc încă, din pă
cate, situații în care anumiți oa
meni învestiți de obște cu funcții de 
răspundere pentru realele însușiri și 
competența lor — cele mai multe 
însă dobindite și modelate prin uria
șa activitate de instruire și educare 
desfășurată de societatea noastră — 
uită pur și simplu cit de mult da
torează colectivității, ce mari obli
gații au față de societate, de seme
nii lor, ale căror eforturi materiale 
și spirituale au contribuit, direct sau 
indirect, la formarea lor profesio
nală și politică. Din această ciudată 
..amnezie" izvorăște lipsa de stimă si 
respect față de opinia celor din jur, 
față de problemele lor cotidiene de 
muncă și viață.

Nu o dată se întîmplă ca ușa ca
pitonată a cîte unui cabinet să în
ceteze a mai fi o simplă usă. trans- 
formîndu-se într-un obstacol care ba
rează calea comunicării cu masele 
largi ale celor ce muncesc. Iar de 
aici si oină la tergiversarea sine 
die a rezolvării unor cerințe în
dreptățite ale cetățenilor, oină la 
întronarea în jur a unei atmosfere
(Continuare în pag. a III-a)

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

DECRET 
privind stabilirea datei alegerilor generale 

pentru consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului București, 

orășenești și comunale
In temeiul art. 63 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
ARTICOL UNIC. - Alegerile generale de deputați pentru consiliile populare 

municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale vor avea loc 
la data de 20 noiembrie 1977.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în această săptămînă a început în- 
sămințarea griului — lucrare care an
gajează întreaga răspundere a meca
nizatorilor. specialiștilor și celorlalți 
oameni ai muncii de pe ogoare față 
de calitatea ireproșabilă a lucrărilor, 
astfel incit in 1978 — al treilea an 
din cincinalul actual — să se obțină 
recolte cit mai mari. Experiența a 
numeroase unități agricole a demon
strat că de însămînțarea la timp și 
la un înalt nivel agrotehnic a griului 
depinde în măsură hotăritoare nivelul 
recoltei. Tocmai de aceea, este de 
datoria organelor 
și organizațiilor de 
partid, a coman
damentelor lo
cale si conduce
rilor unităților 
agricole ca — pre- 
ocupîndu-se în 
continuare de 
buna desfășurare 
a recoltării, trans
portului și de
pozitării produse
lor de toamnă — 
să acorde maximă atentie încadrării 
semănatului griului în timpul optim 
si executării unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

Ce anume probleme trebuie solu
ționate acum — si nu mai tîrziii — 
pentru a se pune o temelie trainică 
recoltei de griu de anul viitor ? Pri
ma chestiune care se ridică în legă
tură cu însămînțarea griului o con
stituie grăbirea arăturilor si buna 
pregătire a patului germinativ. Este 
un fapt pozitiv că pînă la aceas
tă dată au fost făcute arături pen
tru culturile de toamnă pe o su
prafață de peste 1 771 000 hectare și 
s-au pregătit pentru însămînțări 
aproape 1 170 700 hectare din aceste 
terenuri. în întreprinderile agricole 
de stat din județele Dolj, Ilfov. Bră
ila, Buzău. Argeș și Galați a fost 
pregătită pentru însămînțări aproape 
întreaga suprafață arată pînă acum. 
Rezultate bune s-au înregistrat și în 
cooperativele agricole din județele 
Teleorman. Vrancea, Gorj. Ilfov și 
Buzău, unde au fost pregătite 80—90 
la sută din suprafețele pe care s-au 
executat arături. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare a indi
cat să fie intensificate arăturile pe 
cele circa un milion de hectare care 
se eliberează acum de culturile tîr- 
zii — floarea-soarelui. porumb, sfeclă 
de zahăr. Pentru aceasta se cere ca, 
în fiecare unitate agricolă, mijloacele 
mecanice și forța de muncă să fie 
concentrate la recoltatul culturilor 
de pe terenurile destinate însămîn- 
țărilor de toamnă.

Eforturile pentru grăbirea arături
lor și pregătirea patului germinativ 
trebuie să fie însoțite de preocuparea 
stăruitoare pentru executarea de lu
crări de cea mai bună calitate. Sub
liniem această, cerință esențială în- 
trucit, din controalele efectuate de 
organele de specialitate, de co
mandamentele locale, a rezultat 
că în unele unităti agricole s-au 
făcut arături de slabă calitate — 
superficiale si bolovănoase — care 
contravin normelor tehnice. Ținînd 
seama de recoltele sporite prevăzute 

Respectarea sțrictă a normelor tehnice la 
pregătirea terenului și semănat trebuie să stea 
în centrul atenției mecanizatorilor, specialiști
lor, celorlalți lucrători din agricultură, a organi

zațiilor de partid și conducerilor de unități

a se obține în anul viitor, nicăieri, 
nici pe cea mai mică tarla, să 
nu se admită ca semănatul să fie 
făcut în astfel de terenuri ! Lucrările 
necorespunzătoare trebuie să fie re
făcute imediat, iar cheltuielile să fie 
suportate personal de cei care se fac 
vinovați de încălcarea regulilor agro
tehnice. în programul de măsuri sta
bilit de minister pentru campania a- 
gricolă de toamnă se prevede ca pre
gătirea terenului și semănatul să se 
execute sub supravegherea si pe răs
punderea directă a specialiștilor, care 
au obligația să certifice calitatea lu
crărilor executate de mecanizatori. 
Orice abatere de la normele tehnice 
să fie sancționată potrivit prevederi
lor legale. După ploile din ultima pe
rioadă. solul are umezeală suficientă, 
se lucrează foarte bine. Cu atît mai 
mult se cere ca. pretutindeni, să se 
lucreze cu cea mai mare răspundere, 
să se controleze cu exigentă, de către 
conducerile unităților, de către co
mandamentele locale cum îsi fac da
toria mecanizatorii, specialiștii, pen
tru ca toate lucrările să fie făcute 
potrivit regulilor agrotehnice.

Executarea însăminfărilor în limi
tele timpului optim, si obținerea unor 
randamente mari la hectar presupune 
asigurarea din vreme a semințelor 
din soiurile stabilite pentru fiecare 
zonă si unitate agricolă. Trebuie ară
tat că. deși vremea semănatului a so
sit, nu toate cantitățile de semințe au 
ajuns în unitățile agricole, Sînt mai 
multe cauze care determină această 
situație. Este vorba. în primul rînd, 

de întîrzieri în ce privește transportul 
și preluarea semințelor de către uni
tățile agricole. Dar. în același timp, 
cantități mari nu au ajuns încă la 
destinație. în bazele de recepție. La 
aceasta a contribuit și faptul că di
recțiile agricole din unele județe nu 
au asigurat, iar în unele cazuri chiar 
au tărăgănat expedierea semințelor, 
potrivit repartiției, spre alte județe. 
Comandamentele județene au obliga
ția să ia măsuri hotărîte pentru a se 
urgenta transportul semințelor, pre
luarea acestora de către unitățile 

agricole, astfel In
cit însămîntările 
să se desfășoare 
nestingherit.

Acum cînd lu
crările de însă- 
mintare a griului 
au început, ingi
nerii agronomi, 
ceilalți specialiști 
din agricultură, 
cadrele de condu
cere din unităti 
au datoria să 

pună pe primul plan al activi
tății lor aplicarea corectă a teh
nologiei griului — începînd cu pregă
tirea terenului, aplicarea îngrășămin
telor si încheind cu semănatul. în 
acest scop, specialiștii agricoli trebuie 
să-și mute în aceste zile centrul acti
vității lor In eîmp, unde să-i prindă 
zorile si să-i găsească seara, unde să 
urmărească îndeaproape calitatea lu
crărilor. să asigure permanent asis
tența tehnică de care au nevoie me
canizatorii. Nici un efort nu trebuie 
precupețit pentru ca griul să fie în- 
sâmințat în teren pregătit exemplar, 
astfel îneît să existe garanția că 
plantele vor răsări uniform, se vor 
dezvolta bine si vor înfrăți pînă la 
venirea iernii.

Pornind de la sarcinile mari care 
revin agriculturii în 1978 în ce pri
vește sporirea producției de cereale, 
este necesar ca organele si organiza
țiile de partid, comandamentele loca
le. organele agricole județene și con
ducerile unităților agricole să acțio
neze cu fermitate pentru organizarea 
temeinică a muncii la semănat, să 
desfășoare o intensă activitate politi
că în rîndurile mecanizatorilor si spe
cialiștilor în vederea întăririi răspun
derii si exigenței fată de calitatea 
fiecărei lucrări. De modul în care 
mecanizatorii, specialiștii, ceilalți oa
meni ai muncii din agricultură își 
vor tace acum, la semănat, datoria cu 
toată răspunderea depinde mult ca 
în vara viitoare să stringem recolte 
sporite de griu.

Dinastiile
frumosului
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— La noi, aici, in Tomeștii Timișului, nisipul papătă, 
de aproape două veacuri, chipul nobil al sticlei. Mai 
precis, intreprinderea noastră, cea mai veche fabrică 
de sticlărie de menaj din tară, va împlini 175 de ani 
de existență...

Omul care imi dădea această informație tocmai ieșise 
din „brîul de foc" — străjuit, de o parte și de alta, 
de perdelele de apă și aer, introduse in ultimii ani 
ca măsură eficientă de protecție a muncii — unde, la 
temperatura de 1 100 de grade, masa grăunțelor in
forme de nisip ia un aspect fluid, de uriașă meduză 
transparentă, pentru ca, apoi, prin intermediul lungilor 
„fluiere" prin care suflă sticlarii, să capete forme din
tre cele mai grațioase și elegante de pahare, vaze, 
bibelouri etc. Mindria nedisimulată cu care imi vorbea

I
acest om despre fabrica lui și meseria lui își găsea, 
cum aveam să aflu mai tirziu, o profundă justificare 
nu numai in propria să biografie, ci in însăși istoria 
familiei sale.

11 cheamă Pantelimon Seleșan, e comunist și unul 
dintre cei mai buni sticlari ai întreprinderii (a ciștigat 
un premiu, pentru creațiile sale originale, la un con
curs al celor mai buni in meserie ce s-a desfășurat 
la Mediaș). De cel puțin un veac, familia lui — din 
tată-n fiu și din nepot in strănepot — lucrează in 
acest spațiu al materiei informe transformate in lu
mină și frumos. Chiar și in prezent, doi dintre frații 
săi muncesc in fabrică, numărindu-se printre fruntașii 
ei : Gheorghe Seleșan e muncitor specialist, sculptor 
in sticlă, iar Petre Seleșan e unul din cei mai talen- 
tați decoratori ai 'întreprinderii.

Familii asemănătoare — autentice dinastii ale fru
mosului și ale dăruirii in muncă — mai sint destule 
aici, la Tomești. Bunăoară, „dinastia" de sticlari co
muniști Șom : cel mai in virstă, actualul „pater fa
milies", Șom Vendi, a ieșit de o bună bucată de vreme 
la pensie, dar nu e săptămînă să nu vină in fabrică, 
să nu facă o propunere, să nu dea o sugestie : copiii 
săi, Șom Ignatz, sculptor in sticlă, Șom Ana, decora
toare, Șom Alois, maistru mecanic, ii continuă tradiția. 
Iar in jurul lor cresc mereu și mereu noi generații de 
sticlari. Căci „dinastiile frumosului" constituie un au
tentic liant al colectivului. Care ii conferă nobila stră
lucire și pura rezonanță a cristalului.

Victor BIRLADEANU
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■Numărind opt decenii de 
existentă. Șantierul naval 
Constanța este cea mai ve
che unitate industrială a 
orașului. Aici s-au format 
în anii ilegalității numeroși 
comuniști, care s-au consa
crat luptei împotriva asu
pririi. a fascismului, pentru 
fericire și o viată mai bună. 
Strungul la care a lucrat 
eroul clasei muncitoare Fi- 
limon- Sirbu se păstrează 
și acum într-un loc amena
jat de tineri cu pioase sen
timente de venerație.

Așadar, opt decenii de 
existentă numără această 
citadelă muncitorească. Și 
țotusi — prin media de 
vîrstă a celor care lucrează 
acum aici — Șantierul na
val Constanța este cea mai 
tinără unitate industrială a 
orașului.

Tovarășul Ștefan Panait, 
secretarul comitetului de' 
partid, ne spune că în 1973. 
cînd se definitivau extinde
rea si modernizarea șantie
rului și se trecea de la exe
cuția cargourilor de 1 900 
tdw 1a construcția na
velor de mare tonaj, cu 
capacități de 55 000 și 
150 000 tdw, lucrau in șan
tier de trei ori mai puțini 
oameni decit acum. Marea 
majoritate a celor nou ve- 
niti sînt tineri care abia au 
părăsit băncile școlilor pro
fesionale. Alții n-aveau 
nici o calificare. In timp 
record, aceștia din urmă au 
fost ajutati să se califice în 
meseriile de sudori, lăcă
tuși. tubulatori. electricieni, 
timplari etc. Veteranii șan
tierului au devenit dascăli 
în meseriile lor. exemple 
de conduită morală si cetă
țenească pentru tineri.

— Deci, s-ar putea spune 
cu îndreptățire că cele șase 
mineraliere de mare tonaj 
care au fost lansate pînă 
In prezent și petrolie

rul de 150 000 tdw. „Inde
pendența". sint construite 
în bună măsură de tineri ?

— E un titlu de mîndrie 
pentru ei acest lucru. Da, 
tinerii au construit si con
struiesc aceste vapoare. 
I-au avut în frunte și in 
mijlocul lor pe comuniști. 
Pe veteranii șantierului, 
a căror mîndrie și bucurie 
supremă constau în faptul 
că au știut să crească

Printre aceștia se numără 
si Vasile Olteanu si Ionel 
Dinulescu. care au lucrat 
la construcția primului mi
neralier. Olteanu a primit 
învestitura ca șef de echi
pă. (Intre timp si-a termi
nat liceul seral). El a în
vățat aici mînuirea noilor 
mașini electronice de debi
tat table groase. Sînt cele 
mai moderne utilaje cu 
care a fost înzestrat șan-

tngădule un minut de în
trerupere. Ca atare, nu se 
admit nici întîrzieri. nici 
lipsuri de la program.

îi întreb pe cei doi tineri 
maiștri despre contribuția 
lor la construcția navelor 
de mare tonaj. Amîndoi ne 
vorbesc despre cei peste 
1 000 de tineri care au în
vățat si învață aici tainele 
meseriei, se desăvîrșesc ca 
oameni, construind vapoa-

Ștafeta munții 
intr-o unitate industrială 

octogenară
— episoade cotidiene de muncă la Șantierul naval din Constanța, 

unde mii de tineri se formează ca adevârați muncitori, 
ca vrednici comuniști -

asemenea oameni. Da. ti
neretul. generația de miine 
a tării, este cea mai pre
țioasă investiție a noastră.

...In hala constructii-corp 
stăm de vorbă cu maistrul 
principal Petre Dima. Om 
cu 29 de ani de meserie 
aici. Aflăm că majoritatea 
maiștrilor tineri si a șefi
lor de echipă care lucrează 
în hală au fost elevii și 
ucenicii săi. Acum aceștia 
sînt la rîndul lor dascăli in 
meserie si exemple în viată 
pentru noile eșaloane de ti
neri care alcătuiesc forma
țiile de lucru.

tierul. Al doilea. Ionel Di
nulescu. a devenit „uceni
cul" lui Olteanu. Cu aju
torul acestuia a deprins 
si el secretul noilor utilaje. 
Și iată-i numai după un 
răstimp de trei ani maiș
tri. Fiecare are în subor
dine cîtiva șefi de echipe, 
„crescuți" de ei. din rîndul 
celor mai buni muncitori, 
si un număr total de peste 
100 de constructori navali 
— a căror vîrstă începe de 
la 17 ani si urcă pînă la 21. 
Totul, absolut totul se exe
cută automat aici. Intr-un 
flux permanent, care nu

re. „Exemple ? Cîte vreți. 
Unul dintre ele : Vasile 
Badrâgan, căsătorit de cu- 
rind. Lucrează la amintitele 
mașini împreună cu soția. 
Ori Gheorghe Grasu. Mun
cește cot la cot cu ceilalți. 
$i muncește bine. Anul a- 
cesta termină si liceul se
ral. Ori Constantin Spoială. 
Un moldovean cu vorbă 
calmă. Împlinește chiar azi 
19 ani. E deja de doi ani 
constructor naval. Sau Ște
fan Voineagu. A fost pro
movat zilele trecute pentru 
hărnicie, seriozitate si spi
rit de organizare în funcția

de ajutor de șef de echi
pă"... Ne oprim aici cu 
exemplele înfățișate de cei 
doi maiștri. Sînt destine nu 
exemplare, ci obișnuite, că
rora munca le-a dat un ax 
demn de viată, de împli
nire.

...Agregate uriașe de mă
rimea unor clădiri primesc 
pe role, la o simplă apă
sare de buton, grinzi meta
lice si profile mari de ta
blă pe care constructorii 
navali le centrează cu aju
torul aparatelor moderne 
de măsurat. Apoi o altă 
apăsare pe buton. Jeturile 
aparatelor automate de su
dură le unește definitiv in 
secții de navă. Muncitorii 
care manipulează aceste 
utilaje sînt putini, dar toti. 
absolut toti sînt foarte ti
neri. Iată-î pe cîtiva : 
Gheorghe Mihalache. Are 
20 de ani. A venit din Bo
toșani în 1973. S-a calificat 
în meseria de lăcătuș. Și a 
lăsat în urmă deja un 
palmares : a contribuit la 
construcția primului mine
ralier ..Tomis". Partea lon
gitudinală a cîrmei este fă
cută de el. De atunci, pie
sele metalice ale fiecărei 
nave din această serie, in
clusiv petrolierul „Indepen
dența". poartă si semnătura 
lui. Iohan Incier are 19 ani. 
E de prin părțile Năsăudu- 
lui. A prins rădăcini aici, a 
prins si gustul construcții
lor de nave, ti place mese
ria. Condițiile de muncă 
sînt bune, iar tovarășii de 
echipă 11 stimează. 11 apre
ciază. Georgeta Niculescu. 
Are 18 ani. De loc. din co
muna Valul Traian, județul 
Constanta. S-a calificat ca

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteil”

(Continuare în pag. a III-a)

Au îndeplinit 
planul pe nouă luni

Industria județului Cluj
Oamenii muncii din in

dustria județului Cluj, mo- 
bilizîndu-si eforturile pen
tru a înfăptui exemplar sar
cinile ce le revin din pla
nul de dezvoltare economi- 
că-socială a tării pe acest 
an. au îndeplinit, la 15 sep

tembrie a.c.. sarcinile de 
plan la producția globală 
industrială pe 9 luni. S-a 
creat, astfel, posibilitatea 
de a realiza suplimentar, 
pină la sfîrșitul lunii, im
portante cantităti de produ
se în valoare de circa un 
miliard lei. (Al. Mureșan).

Industria municipiului Roman
Colectivele de oameni ai 

muncii din industria muni
cipiului Roman au realizat 
sarcinile de plan pe cele 
trei trimestre ale anului cu 
12 zile mai devreme. S-au 
creat astfel condiții ca. pînă 
la finele lunii septembrie, 
să se obțină suplimentar o 
producție globală industria

lă în valoare de 190 milioa
ne lei. concretizată în 10 100 
tone țevi din oțel fără su
dură, 630 metri cubj prefa
bricate din beton, 10 mili
oane bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice, 260 000 
bucăți teracotă, cantităti în
semnate de confecții texti
le, mobilă și altele. (Ion 
Manea).
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Acum, dnd ne aflăm In pragul În
ceperii unui nou an de studiu. Comi
tetul județean de partid Dolj este 
preocupat de a transpune cit mai bine 
în viată noile indicații si orientări 
desprinse din cuvintarea rostită de 
tovarășul. Niaolae Ceausescu la re
centa consfătuire d» lucru cu activiș
tii si cadrele din domeniul educa
ției politice, al propagandei $i ideo
logiei. In esență este vorba nu de a 
modifica organizarea invățămintului, 
ci de a-i îmbunătăți conținutul, a-i 
spori eficienta.

Aoeasta apare cu atlt mal necesar 
cu cit si tn județul nostru, deși în ul
timii ani învătămîntul de partid si-a 
întărit legătura cu viata si forța mo
bilizatoare, au existat si în anul de 
studiu încheiat nu puține manifestări 
de formalism. Au fost cazuri cînd 
chiar probleme de mare actualitate 
ale politicii partidului, ca de pildă 
cele referitoare la dezvoltarea econo
mică. la aplicarea consecventă a prin
cipiilor socialiste de repartiție, la în
rădăcinarea unei morale noi, a nor
melor eticii si echității socialiste, au 
fost tratate Intr-o manieră generală, 
abstractă, fără să se analizeze si să 
se urmărească cum sînt soluționate a- 
ceste probleme în viata si activitatea 
de zi cu zi.

Fără îndoială că pentru creșterea 
eficientei învătămîntului politico-ideo
logic trebuie avuti în vedere mai 
multi factori. Experiența ne determi
nă să punem accentul îndeosebi pe : 
1) perfectionarea procesului de con
ducere a învătămîntului politico-ideo
logic din partea organizației de bază 
si a biroului de partid, ca principală 
verigă responsabilă : 2) stimularea in
teresului cursantilor pentru proble
matica învătămîntului politico-ideolo
gic prin lnsăsi organizarea si derula
rea sa ; 3) ridicarea în continuare a 
calității de propagandist. începînd cu 
grija pentru selectionarea corespunză
toare. continuînd cu pregătirea si 
terminind cu urmărirea modului în 
care acesta lucrează cu cursantii, la 
curs si în activitatea de zi cu zi.

în ce privește creșterea răspunderii 
organizațiilor de partid pentru condu
cerea în bune condiții a învătămîntu- 
lui politico-ideologic, ne propunem să 
valorificăm mai bine perioadele de 
pregătire a birourilor de partid, a se
cretarilor organizațiilor si comitetelor, 
a aparatului de partid, sistemul de 
pregătire a propagandiștilor, acțiunile

de sprijin. îndrumare si control orga
nizate în unitățile econom ico-sociale.

Astfel, programul instruirii propa
gandiștilor. pe care o organizăm In 
momentul de fată, prevede abordarea 
si dezbaterea in mod direct si deschis 
— asa cum ne-a cerut secretarul ge
neral al partidului — a problemelor ce
lor mai stringente pe care le ridică 
dezvoltarea economico-socială a tării, 
în asa fel incit ele să poată ti pe de
plin înțelese si soluționate corespun-

La aceasta sînt chemate să-și a- 
ducă contribuția deopotrivă : birouri
le de partid — prin informarea amplă 
și operativă a propagandiștilor si 
cursantilor asupra stadiului îndeplini
rii sarcinilor în unitatea respectivă, 
asupra problemelor nerezolvate, asu
pra dificultăților care cer o mai mare 
concentrare a eforturilor : propagan
diștii — prin efortul propriu de cu
noaștere a realităților din fiecare Ioc 
de muncă, precum si a preocupărilor

riflcare a unui mal bogat fond de ca
dre In sprijinul dezbaterilor, cu atît 
ea fl mai bine pentru învătămlnt 
si pentru cursantii respectivi.

Pentru creșterea eficientei învătă- 
mîntului politico-ideologic apare ca 
obligatoriu contactul permanent cți 
cursantii. de Ia propagandist si bi
roul organizației de partid pină la 
comitetul județean. Tocmai un ase
menea contact asigură cunoașterea 
realităților. Intervenția operativă

In InvAțămIntul politico-ideologic 
DEZBATERI CARE SĂ MOBILIZEZE 
PARTICIPANT!! LA 0 ACTIVITATE 

MEREU MAI BUNĂ
PREOCUPĂRI ÎN PRAGUL UNUI NOU AN DE STUDIU

zător. în spiritul prevederilor Progra
mului partidului, ale celorlalte docu
mente de partid. Asemenea probleme, 
începînd cu cele care privesc activita
tea economică, modul de repartizare 
a venitului national, căile ridicării ni
velului de trai și pînă la perfecțio
narea conducerii societății sau proble
mele umanitare, vor forma si sub
stanța programelor cursurilor de 
partid ce vor funcționa în noul an de 
studiu In județul nostru, programe ca 
urmează să fie actualizate, corespun
zător cerințelor noi.

Totodată, ne preocupă în mod deo
sebit accentuarea caracterului aplica
tiv al invățămintului, in sensul legării 
lui strînse de preocupările și sarcini
le concrete, practice din fiecare oraș 
si comună, din fiecare unitate.

cursantilor ; Înșiși cursantii. chemați 
să gindească asupra modalităților op
time de aplicare a politicii partidului 
în sectorul propriu de activitate, să 
manifeste inițiativă.

în relația cu propagandistul, orga
nizația de partid coate obține rezulta
te mai bune si Prin îmbunătățirea sta
tutului acestuia, pe fondul multipli
cării ajutorului dat. Apreciem, astfel, 
că propagandistul este în primul rind 
conducător de curs. în această calita
te. nu este obligatoriu ca toate temele 
unui an să fie predate sau dezbateri
le să fie conduse doar de el. Propa
gandistul poate apela si la alti oa
meni. la cadre avînd o mal bună pre
gătire intr-un domeniu sau altul. Cu 
cit birourile de partid si propagandiș
tii vor lărgi această practică de valo-

pentru clarificarea tuturor proble
melor. a oricăror chestiuni insuficient 
înțelese sau în care apar confuzii. 
Cunoașterea realității din cursurile 
de învătămlnt trebuie să facă obiec
tul unui complex de măsuri, cum ar 
fi consultarea si chestionarea cursan
tilor, discuții cu un număr de 
cursanți in ședințele de partid, parti
ciparea unui număr mai mare de ca
dre din afară la activitatea din 
cursuri, ca propagandiști. în județul 
Dolj sîntem la prima experiență în 
realizarea de programe de integrare 
a unor cadre în activitatea politico- 
ideologică a județului, inclusiv în 
conducerea învătămîntului politico- 
ideologic în unități. Este vorba de 
programul de integrare a cadrelor 
din sectorul de propagandă si din

presă si radloteleviziun*. care cu
prinde 52 tovarăși, și programul da 
integrare a cadrelor didactice ce pre
dau stiinte sociale, care valorifică șl 
el activitatea obștească a 406 tovarăși. 
Este o experiență pe care dorim s-o 
consolidăm si s-o dezvoltăm. în ace
lași timp, ne propunem să luăm mă
suri ca absolut toate cadrele de 
partid. înainte de toate secretarii si 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază și ai comitetelor de partid, să 
activeze ca nroDagandisti.

Potrivit concepției care a fost atlt 
de pregnant expusă la recenta con
sfătuire. cu privire la eficienta pro
pagandei de partid, la rolul ce-i re
vine în solutionarea problemelor vie
ții. apare totodată clar că contactul 
propagandistului cu cursantii nu se 
poate reduce la momentele expunerii 
lecției sau ale desfășurării semina
rului. Devine necesar — si tocmai în 
acest sens vom stărui — ca propa
gandiștii să păstreze acest con
tact si între seminaril. cit mai mult 
posibil, să urmărească felul în 
care cunoștințele predate slnt asimi
late. transpuse in viată, in ce măsură 
cursantii se afirmă tot mai activ ca 
oameni înaintați, cu o înaltă con
știință socialistă, intransigent! fată de 
concepțiile si atitudinile înapoiate, 
fată de orice manifestări ale menta
lităților burgheze si mlc-bureheze.

Prin generalizarea unor experien
țe bune Si atragerea unui larg activ 
obstesc. ne propunem să asigurăm 
creșterea rolului cabinetelor pentru 
activitatea ideologică si politico-edu- 
cativă. astfel incit ele să devină ade
vărate laboratoare ale acestei activi
tăți. Ip măsură să aducă o contribu
ție substanțială atît la îmbunătățirea 
conținutului Învătămîntului. la reali
zarea unei documentări cit mai bo
gate asupra problemelor actuale, cît 
Si la perfectionarea metodicii.

Anul de studiu 1977—1978 va trebui 
să marcheze o nouă etapă în siste
mul învătămîntului politico-ideolo
gic. etapă în care avem obligația să 
realizăm o deplină concordantă în
tre conținutul său șl exigentele 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la consfătuirea cu activul 
din sfera propagandei. Aceasta este 
hotărîrea noastră fermă la acest 
început de an de învătămlnt.

Ion CETATEANU 
secretar al Comitetului |udețean 
Dol| al P.C.R.

Cuvintul 
cititorilor, 

CUVINTUL 
OAMENILOR

MUNCII

In interesul bunului mers 
ul economiei naționale

Realizarea producției fizice
O importantă unitate a chimiei — 

întreprinderea de anvelope „Victo
ria" din Florești — nu si-a realizat 
planul pe 8 luni din acest an la nici 
unul din indicatorii principali. Ne re
ferim îndeosebi la producția fizică, 
intrucît. în perioada amintită, la în
treprinderea din Florești s-a înre
gistrat o restantă de 79 000 anve
lope. Cum se explică aceste rămî- 
nerl în urmă 7

Fără îndoială, rezultatele activită
ții întreprinderii au fost influențate 
Intr-o măsură importantă de nein- 
trarea în funcțiune la termen a unor . _
capacități*'la-''iuzma 'noUă.':, PrOblerrHt; de profilare^ a" flancurilor' (semifa- 
care se pune țțste dacă potențialul brlcatul din a cărui lipsă nu se ou- „j,
product!inMtatedtț’ »- foat gvalartticat îs tea lucra la „confecții") ;• se dădea 
pe deplin.' -dacă 
zestrea tehnică a- 
flată in funcțiune 
a fost folosită cu 
un randament op
tim. Pentru a- 
eeasta ne-am o- 
prit Investigații
le la uzina 
La sugestia 
maistru, 
curgem. In 
invers, fluxul teh
nologic. urmărind 
cum 
șoară activitatea 
de-a lungul unei

La depozitul de 
unde începem analiza noastră, două 
motostivuitoare. două electrocare si 
24 de muncitori cu brațele fac fată 
cu greu solicitărilor.

— Pe tot parcursul lunii este o 
asemenea aglomerație de anvelope 
în deoozit 7 — o întrebăm pe Steliana 
Coadă, primitor-distribuitor în ca
drul depozitului.

— Acum, la sfîrșit de lună, avem 
foarte mult de lucru, pentru că din 
secții se predau cu mult mai multe 
anvelope decît la începutul lunii. Dar. 
de fapt. în permanentă ar fi nevoie 
Si de alte mijloace mecanizate, care 
să ușureze si chiar să 
necalificată.

într-adevăr. în ziua 
menii abia pridideau 
anvelopelor, dar aceasta 
din cauza primirii unei cantităti mai 
mari de produse, ci si a proastei 
organizări a muncii. Bunăoară, depo
zitul. deși mare, pare plin ochi cu 
anvelope. Se observă lesne că spa
țiul pe înălțime este prea puțin fo
losit : doar pe unele porțiuni sînt 
montate palete grele din metal, a 
căror încărcare sau descărcare presu
pune din partea muncitorilor ca
lități... acrobatice. Si încă ceva : în 
vreme ce in secțiile productive se 
simte lipsa de muncitori calificați, 
intilnim intre .mecalificatii" din de
pozit. care rostogolesc si stivuiesc 
anvelopele, si șapte... operatori chi
mist!. absolvenți ai scolii profe
sionale.

Pătrundem în sectoarele de pro
ducție. Prima secție, cea de vulcani
zare. este bine pusă la punct ; aici 
activitatea merge șnur cind există... 
materie primă, adică anvelope crude 
— confecționate la secția anterioară. 
Și. după cum ne spune inginerul 
Octavian Stănilă, tehnologul secției 
vulcanizare, neritmicitatea este prin
cipala cauză a neutilizării in perma
nență a întregului potențial al prese
lor de vulcanizare. Astfel, in ultima 
decadă a lunii se primesc de la sec
ția de confecții cu 30 la sută mai 
multe anvelope decît în prima deca
dă. Practic, ar trebui să existe un 
decalaj între cele două faze tehnolo
gice, un stoc „tampon" de anvelope 
crude. In plus, si în secția vulcani
zare, din cauza 
conveiere sînt folosiți 18 muncitori 
necalificati. a 
scăzută se răsfringe asupra rezulta
telor generale.

în secția de confecții discutăm cu 
operatorul chimist Gheorghe Albu. 
„Am ăvut ieri un moment de mare 
satisfacție — ne mărturisește inter
locutorul. Pentru prima dată, intr-o 
zi s-a realizat în secție o producție 
record. Astăzi însă vom confecționa 
cu o treime mai puține anvelope. Și 
aceasta pentru că ieri am avut asi
gurate toate semifabricatele necesare, 
iar astăzi ne lipsește unul singur, 
fără de care nu putem confecționa 
un anumit tip de anvelope". în legătu
ră cu aceasta, solicităm si părerea 
maistrului Constantin Popescu, care 
este și secretarul organizației de par
tid a secției: „Dacă am fi lucrat toată 
luna ca ieri, nici vorbă să mai fi 
înregistrat restante, dimpotrivă, am fi

produs mal multe anvelope decît cele 
prevăzute. Sînt necesare însă numai 
două condiții : mai întîi. producția 
să fie bine organizată și corelată pe 
tot fluxul tehnologic, pentru fiecare 
tipodimensiune și subansamblu in 
parte ; apoi, factorii de conducere, 
fie ei șefi de echipă, maiștri, dis
peceri. șefi de secție, să-si facă da
toria și să urmărească cum se res
pectă programele de fabricație, cum 
se realizează fiecare semifabricat în 
parte".

Ne continuăm investigațiile în sec
ția de semifabricate. Aict la linia - -- - -- - - --

nouă. 
unui 
par- 
sens

se desfă-

Livrați-ne urgent 
panourile, tovarăși 
din Alexandria !

Teodor Pop, maistru principal, în
treprinderea „Unirea" din Cluj- 
Napoca :

întreprinderea la care lucrez nu 
•i-a putut onora integral sarcinile 
de plan pe luna august la mașinile 
de filat lină cardată si lucrurile nu 
vor sta mai bine, din acest punct 
de vedere, nici în luna septembrie. 
Aceasta, din pricină că I.P.T.E. din 
Alexandria nu ne-a livrat panourile 
electrice pentru echiparea acestor 
mașini. Din cele 20 de panouri ce 
trebuia să le primim ne-a sosit nu
mai unul. Desigur, mașinile ar pu
tea fi livrate si fără panouri, ur- 
mînd ca acestea să fie montate la 
beneficiar. Aceasta nrjșvoacă însă o 
seamă de neajunsuri. Fiecare ma
șină trebuie rodată în întreprinde
rea noastră cel puțin 8 ore. Un 
singur panou montat de ne o parte 
pe alta a unei mașini și apoi din 
nou la altele dublează timpul de 
rodaj. în plus, se pierd cel puțin 4 
ore cu montatul si demontatul pa
noului. cauzînd si uzura sa prema
tură. Deci. în loc să facem rodajul 
la două mașini în 18 ore. rodăm 
una singură in 20 de ore. Alături 
de pierderea de timp se Imobili
zează si un spațiu industrial de cel 
puțin 1 000 metri pătrati.
Și in ce privește calitatea panourilor 

livrate de I.P.T.E. Alexandria ar fl 
cîte ceva de sous. Cd pe care l-am 
primit, cu care facem în prezent 
rodajul, a avut foarte multe le
gături electrice executate greșit. In
cit a trebuit să lucrăm 3 zile pînă 
le-am pus la punct.

Iată de ce rugăm ne tovarășii de 
la Alexandria să ne livreze cît mai 
repede posibil, si în condiții de ca
litate ireproșabilă, panourile res
tante. sore a ne nutea onora. Ia 
rîndu-ne. obligațiile contractuale la 
mașinile respective față de anu- 
miți beneficiari. In condițiile de 
astăzi, risipa de timp sl scatiu în- 
tr-o întreprindere reprezintă o mare

pagubă, pe care sub nld un motiv 
nu putem s-o admitem.

Mijloacele de transport 
sînt suficiente; lipsește 

doar... organizarea
Sebastian Stanciu, Calafat, jude

țul Dolj :
In această perioadă de vlrf a 

campaniei de recoltare, pentru ca 
legumele și fructele să ajungă cît 
mai repede la fabricile de prelucra
re. autobaza nr. 6 I.T.A. Calafat 
a pus la dispoziția fabricii de con
serve din localitate și, in special, 
a fermelor legumicole ale între
prinderii pentru producerea și in
dustrializarea legumelor și fructe
lor, mijloace de transport suficien
te. S-a reușit, astfel, să se trans
porte zilnic la fabrica de conserve 
între 280—370 tone tomate. Recolta 
bună din acest an oferă însă posi
bilități ca numai din fermele legu
micole ale I.P.I.L.F. să se transpor
te zilnic între 400—500 tone. Dar 
programarea defectuoasă a trans
porturilor făcută de reprezentantul 
fabricii face ca mari cantități de 
tomate să rămînă zile întregi pe 
cimp, depreciindu-se. De pildă, 
prin programarea mașinilor la une
le unități ce nu au tomate recol
tate. se efectuează transporturi în 
gol, în timp ce la ferma nr. 6 Ur
zicuța, la fermele nr. 9 și 11 din 
Moțăței, nr. 12 din Maglavit și Tu
narii Noi, tone întregi de roșii aș
teptau de cîteva zile mașinile spre 
a fl transportate la fabrică. Pe de 
altă parte, mașini care pot face zil
nic cîte două curse din fermele 
proprii ale I.P.I.L.F. sînt retrase și 
îndrumate spre alte unități, care 
au cantități mult mai mid. de to
mate.

Pentru a se înlătura asemenea 
deficiente, solidțăm conducerii 
I.P.I.L.F. Calafat și a fabricii de 
conserve să ia măsuri imediate și 
hotărîte pentru dirijarea și folosi
rea judicioasă a mijloacelor de 
transport puse la dispoziție de 
I.T.A.

inerent sarcinile de producție sînt 
mai mici, este absolut necesar să se 
asigure organizarea rațională, progra
marea riguroasă a fabricației — care, 
așa cum se știe, sînt condiții primor
diale pentru instaurarea unei disci
pline riguroase 
realizarea unei 
rioare.

2. In uzină se 
cadre calificate 
sau locuri de muncă. Cum urmează 
să intre în funcțiune noi capacități, 
conducerea întreprinderii este da
toare să privească cu maximă Serio
zitate rezolvarea problemei asigurării- 
forței de muncă să acorde t 
atenția rezerveloj, lpterne,. îți

prin sporirea 
întirziată a 
dului de mecani
zare a operațiilor 
ce nu presupun 
muncă calificată 
și redistribuirea 
cadrelor din sec
toarele auxiliare 
sau funcționale 
în sectoarele di
rect productive.

Numai înlătu- 
rînd asemenea 
neajunsuri, vor 
putea fi lichidate 

rămlnerile în urmă. Organizația de 
partid trebuie să situeze în centrul 
activității sale politico-educative ex
plicarea clară a corelației directe care 
există intre realizarea ritmică și inte
grală a producției fizice planificate și 
veniturile lucrătorilor din întreprin
dere si. totodată, să stabilească. îm
preună cu consiliul oamenilor muncii, 
măsuri imediate, bine gindite, pentru 
recuperarea restanțelor. Fiecare lu
crător să înțeleagă clar că însăși a- 
plicarea măsurilor de creștere a ni
velului de trai capătă o adevărată 
forță materială reală numai dacă fie
care colectiv de întreprindere iși va 
aduce din plin contribuția la crește
rea producției materiale, a venitului 
național, numai dacă, corespunzător 
veniturilor sporite ale oamenilor 
muncii, se pun la dispoziția lor pro
duse mai multe și mai 
de ce nici un efort nu 
cupețit ca, neîntîrziat. 
acestei întreprinderi să 
prevederile planului la producția fi
zică. intrucît produsele pe care le 
fabrică sînt strict necesare economiei 
naționale.

Comeliu CÂRLAN

a muncii, pentru 
productivități supe-
resimte lipsa unor 
la anumite meserii

LA ÎNTREPRINDEREA DE ANVELOPE 
„VICTORIA" DIN FLOREȘTI

• In secțiile productive lipsesc muncitori calificați... 
iar operatori chimiști stivuiesc anvelope în depozit
• Neritmicitatea — un balast al productivității

• Cursa cu obstacole pe fluxul tehnologic

zile de muncă, 
produse finite.

elimine munca

respectivă oa- 
cu aranjatul 

nu numai

nefunctionării unor

căror productivitate

zor pentru recuperarea restanței. A- 
veam să aflăm că. din dorința de a 
lucra cu o productivitate mal mare, 
echipa din schimbul anterior a pro
dus cantități mai mari din alte tipuri 
de flancuri.

In sfîrșit, lată-ne la... Începutul 
fluxului : secția de amestecare. Din 
cinci linii de malaxare, trei lucrează 
în trei schimburi. Iar una în două 
schimburi. De ce 7 „Nu avem sufi
cient! operatori chimiști pentru a 
lucra și cu a cincea linie — apre
ciază tehnologul secției, ing. Bodi 
Andrei. Ne lipsesc, de asemenea, 
unele standarde practice la anumite 
malaxoare și. de aceea, nu lucrăm 
întotdeauna cu precizia și productivi
tatea posibile de realizat"

în concluzie, se desprind două pro
bleme esențiale, pe care le supunem 
atenției conducerii întreprinderii și 
organizației de partid :

1. Organizarea nu se ridică încă la 
nivelul dotării tehnice, al tehnologiei 
de lucru. In această privință, nu poa
te fi admisă justificarea adusă de 
unii maiștri sau șefi de secție, cum 
că nepunerea la punct a organizării 
se datoreste faptului că nu se lu
crează încă la capacitatea finală de 
producție. Dimpotrivă, acum cînd

bune. Iată 
trebuie pre- 
și colectivul 
se înscrie in

O nouă tragere excepțională la Pronoexpres
La tragerea din 25 septembrie se 

atribuie participanților autoturisme 
„Dacia 1300“ și ..Skoda S 100", 
excursii în 
cia — R.P. 
precum si 
loare fixă 
variabilă,
pentru 3 numere la fiecare dintre

U.R.S.S.. Grecia — Tur- 
Bulgaria. R.D. Germană, 
cîștiguri în bani de va- 
(50 000. 15 000 lei etc) și 
Se acordă cîștiguri și

cele 8 extrageri. Se efectuează 8 
extrageri repartizate pe 2 faze : 
prima de 4 extrageri, fiecare de cîte 
6 numere (efectuate separat) și a 
doua, tot de 4 extrageri, fiecare de 
cîte 5 numere (efectuate separat).

Participarea se face pe bilete de 
8 si 15 lei varianta simplă, biletele 
de 15 lei participînd la toate extra
gerile.

Deschiderea stagiunii la Teatrul de
în cadrul unor manifes

tări de largă rezonanță, 
precum Festivalul ..Cîn
tarea României". Festivalul 
european al prieteniei, s-a 
remarcat îndeosebi partici
parea Teatrului de operetă. 
Melomanii, iubitorii genu
lui au fost invitați să vadă 
lucrări clasice (autori : Le- 
har, Kalman, Johann 
Strauss), pagini de creație 
românească : ..Leonard" de 
Florin Comisei si ..Eternele 
Iubiri" de George Grigoriu. 
Acestei din urmă operete, 
distinsă cu premiul I la 
Festivalul „Cîntarea Româ
niei" — prezentă si in re
pertoriul stagiunii 1977-1978 
— colectivului artistic al 
Teatrului de operetă vrem 
să le închinăm următoa
rele rinduri. 
într-adevăr. 
Grigoriu este 
zare si a fost 
artistilor-interoreti de a o 
aduce la lumina rampei în- 
tr -o fericită formă.

Libretul „Eternelor Iu
biri" — autor Constantin 
Florea — dens, bogat în 
imagini, evocă pagini din 
istoria patriei, 
independentei.
fantele românilor, de poli
tica marilor puteri în acel 
moment, de eforturile unor 
mari personalități precum

Kogălniceanu. C.A. Rosetti 
depuse in slujba împlinirii 
marelui ideal a'l cuceririi in
dependentei. Intensitatea 
unei atari aspirații este su
gerată si de memorabilele 
cuvinte ale cunoscutului 
Badea Cârțan : „Ziua de 
mîine (ziua independenței) 
vreau să o trăiesc, nu să 
aud de ea“. Condeiul abil

dorescu. Constanta Cim- 
peanu au fost la scenă des
chisă îndelung aplaudați 
pentru tălmăcirea sensibi
lă. pentru vibrația pe care 
au dăruit-o ariilor respecti
ve. Apoi, dacă ne gîndim 
la coruri : corul de început 
și mai ales corul soldati- 
lor români din actul al 
II-lea (in care se vorbea de

Gabriel Gheorghiu în pito
rescul rol al lui Ivan. N. 
Ionescu Dodo — Cerchez. 
Sanda Mărgărit — Doica. în 
compoziții remarcabile. în 
roluri dificile pentru care 
s-a cerut într-adevăr mă
iestrie actoricească s-au 
impus : Nicolae Țăranu 
— creionind cu talent 
portretul sultanului, dînd

„ETERNELE IUBIRI" de George Grigoriu

operetă

Pentru că. 
lucrarea lui 
o certă reali- 
V’Zibi] efortul

momentul 
Aflăm de

al libretistulul comentează 
sugestiv epoca, face să 
strălucească figuri de eroi- 
luptători. de oameni ai 
scrisului.

Muzica lui George Grigo
riu evidențiază talentul de 
melodist al compozitorului, 
ritmul pe care știe să-l 
impună unui spectacol de 
operetă, coloritul orchestral 
(chiar atunci cind introdu
ce chitara electrică, ca in
strument al orchestrei). 
Cîntece de dragoste (Ste
phanie. Constantin), cîntec 
de Prietenie (Mane) au de
sene melodice inspirate, 
accente lirice discrete, fru
mos nuanțate, 
tii : Cleopatra 
nu In special.

Si interpre- 
Melidonea-

Dorin Teo-

dorul românilor de tară, de 
faptul că oriunde ar fi. 
românul simte mireasma 
Caroatilor. vede șerpuind 
Dunărea, vede cîmnul în
miresmat al patriei sale) 
sînt într-adevăr impresio
nante, frumos armonizate, 
mergind fără ocol la ini
mile ascultătorilor, tn con
cluzie. spectacolul se bucu
ră de o muzică inspirată, 
dinamică, tinerească, con
cordantă cu patosul mo
mentelor de istorie pe care 
le evocă, eficace în compu
nerea atmosferei cadrelor 
în care se desfășoară acțiu
nea.

Dintre Interpret! — me
rită de fapt laudă întreg co
lectivul — mai amintim pe:

greutate fiecărei vorbe, 
tălmăcind tîlcul fiecărei 
fraze, și Văii Niculescu — 
piticul sultanului, spunînd 
adevărul in glumă, vărsind 
Peste amar, veselia

Fără îndoială, spectacolul 
impune meșteșugul regizo
rului George Zaharescu ; 
a dat tlux continuu diver
sității de imagini, a impus 
unitate desfășurării, a scos 
in evidentă ideile patrioti
ce care înflăcărează acțiu
nea. Au sunat în condiții 
ootime corul si orchestra, 
sub bagheta lui Liviu Ca- 
vassi (corul, bine pregătit 
de Florin Sămărescu). To
tuși. credem că pentru ac
tuala stagiune trebuie să 
fie în atentia realizatorilor

cîteva lungimi ce lesne pot 
fi evitate. încărcături, or
namente — muzică, text — 
care nu sînt strict legate de 
acțiune. In primul rînd. 
ansamblul să nu mai 
fie elementul static, greoi 
al desfășurării. în contrast 
cu melodica inspirată a 
corurilor pe care Ie pro
pune. S-ar putea renun
ța la unele momente core
grafice (spre exemplu, ba
letul din peșteră), constru
ite doar de dragul momen
telor în sine (să ne gîndim 
câ din spectacol nu lipsesc: 
franch-can-can-ul. 
marinăresc-comic.
clasic, dansul de salon...!), 
iar balerina Maria Mitra- 
che ar puiea să-si revizu
iască mimica, să evite șar- 
jarea. Apoi, 
pentru a nu 
unei ștafete
— dacă ar

dansul 
baletul

unele cuplete, 
se da senzația 
de declamații 

fi scurtate, ar 
da si mai mult 
tacolului.

In concluzie, 
trul de operetă 
pertoriu o lucrare româ
nească originală, scrisă cu 
pasiune si talent, un spec
tacol premiat în Festivalul 
..Cîntarea României", o re
prezentație care sperăm să 
fie în atentia publicului.

ritm spec-

deci. Tea- 
are în re-

Smaranda OȚEANU

Pe teme
Comercianții botoșăneni 

nu iubesc natura ?
Adrian Lungu, profesor. Botoșani:
Un element specific, de legitimă 

mîndrie pentru locuitorii munici
piului Botoșani. îl constituie fru
musețea spatiilor verzi existente 
aid. Intre acestea, parcul ce poartă 
numele luceafărului poeziei româ
nești deține primul loc. Cu atît 
mai mult cu cît. în acest an. edi
lii municipiului au realizat aid un 
serios volum de lucrări, constînd în 
reamenaiarea aleilor si peluzelor 
cu flori si gazon. îmbunătățirea re
țelei de iluminat. înlocuirea insta
lațiilor de apă si a bărcilor lacului 
de agrement etc. Ca biolog însă, 
vreau să arăt că. dincolo de valoa
rea recreativă a acestui nare, situat 
în imediata vecinătate a celui mai 
populat cartier al localității, pre
zenta a numeroși arbori rari centru 
flora din zonă impune o dată mal 
mult ocrotirea sa. Aceasta a deter
minat înscrierea unor exemplare în 
evidenta monumentelor naturii. Ca 
să nu mai spun că. asa cum indică 
si Inscripțiile plantate în nare, sub 
multi dintre acești arbori s-a plim
bat si odihnit Mihai Eminescu în 
timpul popasurilor sale la Boto
șani. Nimic mai frumos, s-ar putea 
spune.

Dar în acest nare există si un 
restaurant cu terasă si grădină, 
unde. îndeosebi în zilele de sărbă
toare. se vînd băuturi alcoolice, 
însă nu numai celor aflati la mesele 
localului, ci si celor care-si găsesc 
locuri pe băncile parcului sau chiar 
pe spatiile verzi. Si astfel. în aces
te zile, mîndretea noastră de parc 
se transformă intr-o adevărată crîs- 
mă. de la un capăt la altul, deter- 
minîndu-te să-i ocolești aleile, 
chiar si ca simplu trecător. în zilele 
următoare, mai ales lunea. în nare 
se înttlnesc Imagini dezolante : 
crengi de copaci runte. sticle sparte 
și aruncate pe spațiile verzi, plante 
și flori distruse etc.

Intervenții pentru curmarea aces
tei situații s-au făcut destule din 
partea a numeroși oameni ai 
muncii, inclusiv prin intermediul 
ziarului local. S-a solicitat, dacă nu 
închiderea localului, măcar schim
barea profilului acestuia : transfor
marea sa în cofetărie, patiserie etc. 
Situația a rămas Insă neschimbată, 
ceea ce mă face să întreb : comer
cianții botoșăneni nu iubesc natura?

sociale...
Atenție, pietoni I

N. Petrescu, București :
La intersecția dintre Calea Flo- 

reasca și bd. Kalinin, sectorul 1, 
București, există statia de autobu
ze pentru liniile 72. 106. 110. 124. cu 
o mare afluență de călători. La cir
ca 1 metru de refugiu se află liniile 
de tramvaie 5 și 16 pe care circu ' 
în direcția Pipera, vagoane de ' 
nou. silențioase. Refugiul pe cai 
staționează călătorii în așteptarea 
autobuzelor este foarte Îngust. Din 
această cauză există pericolul ca 
tramvaiele să surprindă călătorii 
care staționează pe refugiu. Perico
lul e si mal mare cînd printre călă
tori așteaptă un mare număr de 
copii, care, mal alergînd. mai iu- 
cîndu-se, pot fi surprinși de tram
vaie. Consider că e necesară mon
tarea unui gărdulet protector între 
refugiul de pietoni si linia tram
vaiului. cu atît mal mult cu cît în 
această stație așteaptă autobuzele 
un mare număr de elevi din cla
sele I—IV de la liceul „C. A. 
Rosetti".

O barieră buclucașă
Ion Rotărescu. lăcătuș la între

prinderea de construcții metalice 
Bocșa, județul Caras-Severin :

In strada Semenicului. la bifur- 
catia cu strada Muncii, din cartie
rul II al orașului nostru, se află 
un canton C.F.R. ce dirijează atît 
bariera de ne strada Muncii, cît si 
Pe cea de pe strada 1 Mai. la o 
distantă de circa 200 m de prima. 
Pe strada 1 Mai. unde a fost ame
najată si noua plată agroalimenta- 
ră a orașului, circulă foarte multe 
mașini, mai ales autosanitarele spi
talului situat In apropiere. în a- 
ceastă zonă, atît ziua, cit si noap
tea există un zgomot asurzitor pro
dus de clacsoanele mașinilor ce aș
teaptă la bariera C.F.R.. care stă 
mai tot timpul închisă, pină se ho
tărăște lucrătorul de la canton să 
o deschidă. Pentru a se evita o 
astfel de situație, propunem orga
nelor C.F.R. fie să mute cantonul 
de pe strada Muncii pe strada 1 
Mai. fie să instaleze o barieră auto
mată ne această din urmă stradă. 
In acest fel. bolnavii Internați în 
spital, precum si cetățenii ce lo
cuiesc tn blocurile din iur ar fi scu
tit! de neplăcerile provocate de 
clacsonatul neîntrerupt al mașinilor.

••• si diverse
• Cenaclul literar-artistic „Arne- 

șelul" din comuna Boteni, județul 
Argeș, cuprinde în prezent 30 de 
membri, care aduc o contribuție 
activă la viata spirituală a satului. 
Printre aceștia se numără ooeta 
Veronica Obogeanu. fiică a satului, 
prof. univ. Ion Chelcea. minerul 
fruntaș Aurelian Popescu, coopera
torii Ion Păun si Gheorghe Popes
cu. elevii Bogdan Prunoiu. Mioara 
Motoi s.a.

Cenaclul și-a propus să realizeze 
o culegere de folclor literar-muzi- 
cal si să înființeze o arhivă docu
mentară locală în cadrul căminului 
cultural. Pe lingă cenaclu mai ac
tivează cercuri de artă populară, 
de folclor, de satiră și umor, reci

tatori și foto. (Ion Ghinescu, acti
vist cultural, comuna Boteni — 
Argeș).
• Agregatele frigorifice cu care 

au fost dotate restaurantul si sec
torul alimentar din cadrul suoer- 
magazinului cooperativei de consum 
din comuna Coteana — Olt s-au 
detectat la scurt timp de la insta
lare. Demersurile făcute de con
ducerea cooperativei la I.I.S. „Fri- 
gocom" si. respectiv. întreprinderea 
de utilai Centrocooo. ambele din 
București, au rămas fără rezultat. 
Cînd vor veni specialiștii să repu
nă în funcțiune cele două agregate 
pentru care cooperativa a plătit 
30 000 lei 7 (Vasile Tonu, comuna 
Coteana. județul Olt).
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

privind amnistierea unor infracțiuni
Pentru a se da posibilitatea persoanelor condamnate 

pentru fapte penale de a se integra pe deplin în viața 
socială, prin scoaterea lor din evidenta cazierului judiciar 
in cazul in care au executat pedeapsa sau aceasta a fost 
grațiată.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează :

Art. 1. — Se amnistlază toate persoanele care au fost 
condamnate pentru fapte penale și au executat pedeapsa 
sau aceasta a fost grațiată pină la intrarea in vigoare a 
prezentului decret.

Art. 2. — Recidivlștii care și-au executat pedeapsa sau 
au fost gratiati pină la intrarea în vigoare a prezentului 
decret beneficiază de amnistie, cu condiția ca în ultimii 
5 ani să nu mai fi fost condamnați ori să nu se fi aflat 
în executarea unei pedepse privative de libertate pronun
țată anterior acestei perioade.

Recidiviștii care nu indeplinesc această condiție vor be
neficia de amnistie dacă în următorii 5 ani de la intrarea

în vigoare a prezentului decret nu vor mal săvlrșl o In
fracțiune intenționată.

Art. 3. — Prevederile prezentului decret nu «e aplică 
persoanelor care au fost condamnate pentru crime de 
război, crime împotriva păcii și umanității, infracțiuni de 
trădare, spionaj și alte infracțiuni intenționate care au 
avut ca urmare moartea unei persoane sau infracțiuni 
contra avutului obștesc care au avut consecințe grave.

Art. 4. — Persoanele care beneficiază de amnistie po
trivit prevederilor articolelor 1 și 2 alin. 1, precum și 
persoanele care au beneficiat de amnistie in temeiul De
cretului nr. 115 din 7 mai 1977 sau al Decretului nr. 147 
din 1 iunie 1977, se vor scoate, de îndată, din evidenta 
cazierului judiciar.

Persoanele care vor beneficia de amnistie In condițiile 
articolului 2 alin. 2 se vor scoate din evidența cazierului 
judiciar la expirarea termenului de 5 ani de la Intrarea 
în vigoare a prezentului decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

GALAȚI Adunare festivă consacrată t V
Participanții la adunarea festivă de 

la Galați consacrată sărbătoririi 
„Zilei metalurgistului" au adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă in care se 
arată, printre altele :

Comuniștii, oamenii muncii de pe 
platforma siderurgică a Galațiulul 
raportează că în primele 8 luni ale 
acestui an planul producției globale 
a fost depășit cu 123,5 milioane lei, 
iar cel al producției-marfă cu 
168 milioane lei. S-au realizat supli
mentar 127 mii tone cocs, 35,5 mii 
tone fontă, 21 mii tone oțel și 23 mii 
tone tablă groasă, la care se adaugă 
alte importante produse metalurgice 
realizate, peste plan, la întreprinderea 
„Laminorul de tablă" Galați. în 
acest an, la Combinatul siderurgic 
s-a realizat cel de-al 10-lea milion 
de tone tablă groasă, atingîndu-se

metalurgistului"
In același timp cifra de 20 milioane 
tone oțel-

Grija permanentă a conducerii de 
partid și de stat, a dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, concretizată în 
creșterea retribuției angajaților din 
metalurgie începînid cu 1 septembrie 
1977, constituie pentru noi toți un 
nou și puternic stimulent în activi
tatea de zi cu zi.

Răspunzînd îndemnului dumnea
voastră, adresat tuturor oamenilor 
muncii din țară cu prilejul recente
lor vizite de lucru în județele din 
nordul Moldovei, metalurgiștii gălă- 
țenl sînt hotărîți să întîmpine apro
piata Conferință Națională a parti
dului cu rezultate de prestigiu în 
toate sectoarele de producție, cu 
fapte înscrise la loc de cinste in 
opera de edificare a socialismului 
în patria noastră.

teatre
• Teatrul Mic : Rejeta fericirii
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Micul infern — 19.30.
• Teatrul Glulești ; Regele loan
— 19.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : ' 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17.

cinema
• Odiseu șl stelele — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, Comedie mută *77 —
• : TIMPURI NOI.
• Hercule în centrul pAmîntului : 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18.45; 20,45, Ia grădină
— 19,30, FAVORIT — 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Franzeluta : FAVORIT — 9.
• Buzduganul cu trei peceți ! CA
PITOL — 9; 12,30; 16; 19.30, la
grădină — 19, PATRIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 12; 16; 
19, MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30» 
la grădină — 18,45.
• „Hindenburg** : SCALA — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,15, FESTIVAL

r— ă,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, AU- 
1 ' ROTIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 

Aa grădină — 19.
• Tinerețe fără bătrînețe — 9, 
Judecătorul Fayard zis „Șeriful**
— 11,15; 13,30, Spectacol de gală 
cu filmul „Salvați orașul** (în ca
drul „Zilelor filmului din R. P. 
Polonă") — 20 : EFORIE.
• Unde înfloresc crinii : VICTO
RIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, COTROCENI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Adevărata glorie : FEROVIAR
— 9; 12; 16; 19, MELODIA — 8.45;

11,30; 14,15; 17; 19,45. GLORIA — 
9; 12,30; 16,15; 19,15.
• Jurnalul unui director de școală
— 9,15; 11,30, O noapte furtunoasă
— 13,45; 16; 18,15; 20,30 : CEN
TRAL.
• Spaniole la Paris : MIORIȚA
— 11; 13,15; 15,30; 17,45. 20. GRA
DINA TITAN — 19,15, GRADINA 
MOȘILOR — 19,15.
• Jucătorul î MIORIȚA — 9.
• Corsarul negru î GRIVITA —9; 
12; 16; 19, TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, la grădină — 19. FLA
MURA — 11,30; 15,30; 19.
• Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
• Epidemia : LIRA — 15.30; 18;
20.15.
• Mica sirenă — 9,30; 11,30; 13,30; 
16, Trei zile și trei nopți — 18; 
20 : DOINA.
• Nora : BUCEGI — 9,30; 12; 15; 
17,30; 20.
• Explozia: FERENTARI
15,30; 17,30; 19,30.
• Străina : BUZEȘTI — 9; 12;
15,15; 18,30, la grădină — 19. ARTA
— 9; 12; 15,15; 18,30, la grădină
— 19.
• Să nu crezi că nu mal exist : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Pintea : GIULEȘTI — 9.
• Necunoscutul din noapte :
GIULEȘTI — 11,45; 14,30; 17,30;
20.15, VOLGA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Prețul vieții : POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• O scrisoare pierdută ! FLA- 
CARA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Cenușa : FLOREASCA — 9,30; 
13; 16; 19.
• Oaspeți de seară : VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Micul vrăjitor șl marele cinci 
— 9,30; 11,30; 13,30, Salvele Auro
rei — 15,45; 18; 20 : MUNCA.
• Al șaptelea cartuș : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Pinocchio — 15,45, Astă-seară
dansăm în familie — 18; 20 :
COSMOS.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA LIRA — 20.15.
• Inspectorul și fantoma : GRA
DINA UNIREA — 19.
• Mlnie rece : GRADINA FLA- 
CÂRA — 19,15.
• Judecătorul Fayard zis „Șeri
ful" : PARC-HOTEL — 19.

PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoalâ
10,00 Antologia filmului pentru copil și 

tineret : Stan șl Bran
11.15 File de Istorie : Comori ale artei 

românești
11.35 Muzică ușoară românească
11.45 Telex
10,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16.35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Mult e dulce...
17.45 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.15 Hochei : Cehoslovacia — Canada
18.50 Tribuna TV. Perfecționarea rela

țiilor sociale
19.20 1001 de sen
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei in economie
20,00 Republica XXX. Azi, județul Bls- 

trița-Năsăud
20,25 „Cîntarea României". Laureați al 

Festivalului național
21.20 Orizont tehnlco-științiflc
21.55 Din muzica și dansurile popoare

lor
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Film serial pentru copil : Robin 
Hood

20.25 Viața economică a Capitalei
20.55 Tineretul Capitalei
21.20 Telex
21.25 Inscripții pe celuloid. Marea din 

pustă : Balaton
22,05 Recitalul organistulul Erie Lundk- 

wlst (Suedia).

A apărut«

«
i.â

„Era socialistă"
nr. 18/1977

Revista se deschide cu editorialul 
„Legătura indisolubilă a activității 
ldeologico-educative cu nractica so- 
cial-economică". în continuare sint 
publicate articolele : „Dezvoltarea e- 
conomico-socială în profil teritorial": 
..Participarea — trăsătură esențială a 
democrației socialiste". „Producția 
socială si dimensiunile consumului": 
„Sistemul social, civilizația si calita
tea vieții". La rubrica „CENTENA
RUL INDEPENDENTEI DE STAT A 
ROMÂNIEI" este inserat articolul 
„Independenta — simbol al ideii de 
libertate si demnitate națională — 
oglindită in artele plastice", iar ru
bricile „CONSULTAȚII". „STIINTA- 
ÎNVATAMÎNT" si „CREAȚIA LITE- 
RAR-ARTISTICA" includ articolele 
„Formațiunea socială", „Locul meca
nicii in cercetare, invătămint. nroduc- 
ție" si. respectiv. „Critica literară în 
fata analizei critice". în continuare, 
revista cuprinde rubricile „DIN MIȘ
CAREA COMUNISTA SI MUNCITO
REASCA MONDIALA". „VIATA IN
TERNAȚIONALA". „CURENTE SI 
IDEI". „CÂRTI SI SEMNIFICAȚII". 
„SCRISORI CĂTRE REDACȚIE. 
„CUVÎNTUL CITITORILOR".

MODESTIA
(Urmare din pag. I)
de lingușeală și ploconire, care frî- 
nează inițiativa și spiritul critic al 
oamenilor, distanta e adesea mi
nimă. dacă nu chiar inexistentă. 
După cum și abuzul de putere, tra
ficul de influență, favoritismul, ne
potismul și alte tare specifice mora
lei burgheze tot aici își au sorgin
tea.

La temelia eticii comuniste se află 
un principiu care a intrat adine în 
toate fibrele vieții noastre sociale, 
încorporîndu-se in felul de a fi și 
de a munci al comuniștilor, al acti
viștilor de partid si de stat: pu
nerea mai presus de orice a 
intereselor generale ale societății, 
munca și lupta neobosită pentru a- 
părarea si promovarea lor. De aceea, 
apare cu atît mai izbitoare contra

dicția — vizibilă in comportarea 
unora — între proclamarea cu glas 
tare a acestui principiu și realitatea 
Meții lor de zi cu zi, caracterizată 
prin subordonarea intereselor generale 
unor interese individuale Înguste. Pe 
acest teren răsare buruiana nocivă a 
arbitrarului, a risipei și huzurului sfi
dător. a unei treptate degradări mo
rale. De altminteri, tot viata s-a 
însărcinat nu o dată să releve că una 
din condițiile specifice ale modestiei 
este chibzuință, cumpătarea, echili
brul, mărturii ale unei conștiințe 
morale temeinice, ferme. După cum 
experiența arată că niciodată modes
tia nu a Însemnat umilință. înjosire, 
servilism, ci a fost sinonimă cu dem
nitatea.

Zicea etndva unul din marii mo
raliști ai lumii : „modestia este față

de merit ceea ce sint umbrele față 
dc figurile dintr-un tablou : le dau 
forță și relief". E un adevăr ale că
rui întruchipări le întilnim zi de zi 
in viața din jurul nostru, în nume
roasele succese obținute, fără surle 
și trîmbițe, de mii și mii de „mari 
anonimi ai faptei", cum. in chip fe
ricit, ii caracteriza un poet. Din 
toate aceste înfăptuiri se țese chipul 
luminos al patriei noastre socialiste 
și comuniste de azi și de miine, 
după cum din virtuțile oamenilor 
harnici si gospodari, inimoși si mo
dești. care, sub conducerea comuniș
tilor le realizează, se țese un strălu
cit portret colectiv. în care îi recu
noaștem pe cei mai Înaintați, ne cei 
mai buni dintre contemporanii noștri, 
pe cei ce reprezintă etalonul moral 
al Omului Nou.

(Urmare din pag. I)
sudor și muncește cu 
plăcere.

— E grea meseria asta 
pentru o fată ?

Georgeta zîmbește. între
barea i se pare naivă. Și 
este de fapt.

— Cum o să fie grea, 
dacă mașinile fac totul ! 
De altfel, in șantier sint 
aproape 200 de sudorile. 
Fete tinere care s-au califi
cat aici.

— Cine ti-a dat ideea să 
vii in șantierul naval ?

— Un unchi care lucrea
ză ca lăcătuș. Din vorbă in 
vorbă aflu că unchiul, 
Vasile Drăgan. are și el 22 
de ani...

...în uriașele docuri usca
te. acolo unde macaralele 
gigant aduc din hală secțiuni 
de navă de citeva sute de 
tone pentru a fi montate, 
doi veterani ai șantierului, 
comunistul Nicolae Dumi
tru și Olimpiu Pogan, maiș
tri, ne vorbesc... tot des
pre tineri. Toți șefii de e- 
chipă din subordinea lor : 
Teodor Ciocoiu, Ion Petcu,

Constantin Băltărețu. Ion 
Mihalcea. Pctcu Vulturu, 
Mihai Stoican. Paul Dobres- 
cu. Vasile Lazăr, sînt tineri 
crescuți de ei aici, pe șan
tier. Iar aceștia au in sub
ordine acum muncitori și 
mai tineri — de 17—19 ani.

natorul lucrărilor de mon
taj în doc la toate navele 
de mare tonaj. Virsta : 28 
de ani. (A terminat faculta
tea la Galați, unde a lucrat 
după aceea un an și jumă
tate in proiectare. Dar „a 
fugit" de acolo și a venit pe

Ștafeta muncii
care construiesc nave de 
mare tonaj. Spre deosebire 
de condițiile din hală, aici 
se lucrează tot timpul sub 
cerul liber.

— Cum se descurcă 
băieții 1

— Bine, zicem noi. Teh
nologia a fost îmbunătățită, 
premontajul secțiilor se 
face pe platformă, iar în 
doc se introduc coloși de 
cite 400 tone. Unul dintre 
cei care au contribuit la îm
bunătățirea acestei tehnolo
gii este inginerul dispecer 
Gheurghe Batane, coordo-

șantier. să construiască. 
Pentru că asta iși dorea). 
Care e cea mai mare reali
zare a lui pe șantier ? Ar fi 
mai multe. Una dintre aces
tea : schimbarea tehnologiei 
de montaj la petrolierul 
„Independența", schimbare 
dictată de urgența lansării, 
închipuitl-vă : în februarie 
a sosit de la întreprin
derea de mașini grele 
București ultima piesă a 
navei — pintenul de 120 
de tone. Cu aceasta de fapt 
ar fi trebuit să se înceapă 
construcția. Potrivirea per

fectă a pintenului in lăca
șul său a fost o treabă de 
inginerie tehnologică, iar 
urgenta cu care s-a montat 
apoi motorul a fost un ade
vărat examen al priceperii 
și hărniciei muncitorilor 
din șantier.

... La plecarea din șantier 
rememoram cuvintele tova
rășului Ștefan Panait : 
„Navele de mare tonaj 
construite la Constanta sînt 
opera tinerilor". îmi amin
team apoi că. în tot timpul 
discuției noastre, pe ușa co
mitetului de partid intrau, 
unul după altul, numeroși 
tineri. Secretarul comitetu
lui stă de vorbă cu ei. de 
la om la om. de la suflet 
la suflet. Sînt zile cînd vin 
aici cite 20—30 de tineri 
Probleme sînt multe și 
toate trebuie să fie rezol
vate bine si Ia timp. Ei vor 
să construiască vapoare 
mereu mai bune. Meserie 
frumoasă. Iar noi. societa
tea. îi vrem în același timp 
oameni. CaDabili să preia 
cu demnitate ștafeta mun
cii în această citadelă mun
citorească octogenară.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării sărbătorii dumneavoastră naționale și a Zilei eli
berării. îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, și prin 
Excelenta Voastră poporului român, cele mai vii și călduroase felicitări 
din partea Consiliului Militar Suprem, guvernului și poporului Nigerului.

Adresez, de asemenea, urări de sănătate, fericire pentru dumneavoastră 
și de prosperitate pentru națiunea română.

Cu foarte înaltă considerație,
Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE

Președintele Consiliului Militar Suprem,
& Șeful Statului Niger

Spectacol de gală prezentat 
de Ansamblul Armatei sovietice

Ansamblul de cintece Si dansuri 
„A. V. Aleksandrov" al Armatei so
vietice. care se află în turneu in 
tara noastră, a prezentat. luni seara. 
Pe scena Operei române din Capita
lă, un spectacol de gală.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, general-colonel Ion Co- 
man. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul Apărării Naționale. Miu 
Dobrescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste. Ion Stă- 
nescu. secretar al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului.

Au fost prezenti. de asemenea, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor ministere 
instituții centrale si organizații ob
ștești. oameni de artă si cultură, ge
nerali si ofițeri superiori, un nu
meros public.

Au fost de fată Însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București. B. I. Minakov, atașatul 
militar, aero si naval, general-maior

A, M. Kuciumov. precum si membri 
ai ambasadei. In asistentă se aflau, 
de asemenea, atasati militari acredi
tat! in tara noastră, alti membri ai 
corpului diplomatic.

Spectacolul, care s-a bucurat de 
un succes deosebit, a cuprins cintece 
si dansuri inspirate din trecutul re
voluționar. din viata si activitatea de 
azi ale poporului si militarilor so
vietici. precum si o suită de cintece 
patriotice si populare. Artiștilor oas
peți le-au fost oferite flori din par
tea ministrului apărării naționale.

★
în aceeași zi. generalul-colonel Ion 

Coman. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale, 
a primit conducerea Ansamblului de 
cintece si dansuri „A. V. Aleksan
drov" al Armatei sovietice, in frun
te cu conducătorul artistic al forma
ției. general-maior Boris A. Aleksan
drov. La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, tovără
șească. a luat parte generalul-locote- 
nent Gheorghe Gomoiu. adjunct al 
ministrului si secretar al Consiliului 
politic superior al armatei,

A fost prezent atașatul militar 
aero si naval al U.R.S.S. in tara 
noastră.

(Agerpres)

în zona Porților de Fier

„Luna turismului româno-iugoslav“
Ieri. 19 septembrie, la Drobeta- 

Turnu Severin. în prezenta reprezen
tanților organelor de turism din tara 
noastră și din R.S.F. Iugoslavia, s-a 
inaugurat „Luna turismului româno- 
iugoslav în zona Porților de Fier". 
Cu acest prilej, fn holul hotelului 
„Parc" din Drobeta-Turnu Severin s-a 
deschis expoziția intitulată „Iugosla
via". în care sint prezentate, cu aju
torul imaginilor, graficelor si plian
telor. al unui bogat material ilustrativ.

realizările dobîndite In domeniul tu
rismului de către tara vecină si prie
tenă. în cadrul acestei ample mani
festări. în zona Porților de Fier vor 
avea loc. timp de o lună, schimburi 
reciproce de turiști, se vor organiza 
manifestări cultural-sportive, menite 
să contribuie la o cit mai bună cu
noaștere a celor care trăiesc pe am
bele maluri ale Dunării, aici. în zo
na Porților de Fier. (Virgiliu Tă
tarul.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 septembrie, tn țară. Vreme tn 
general instabilă cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea șl caracter de averse, mal frec
vente în sudul șl estul țârii. Vînt mo
derat de 25—35 km pe oră. Tempera
tura In scădere ușoară tn a doua parte

a Intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între 8 șl 18 grade, local mai 
cobortte la sftrșltul Intervalului tn es
tul Transilvaniei și In nordul țării, 
unde condițiile atmosferice vor fi fa
vorabile producerii brumei. Maximele 
vor oscila Intre 14 șl 22 de grade, lo
cal mal ridicate tn prima zi In sud- 
vest. Dimineața ceață locală. In Bucu
rești : Vremea ușor instabilă cu cer 
temporar noros. Ploaie de scurtă du
rată, vlnt moderat de 25—35 km. pe 
oră. Temperatura In creștere ușoară la 
început, apoi In scădere.

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Dumitru Niculescu a fost numit am
basador extraordinar si plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
in Republica Sri Lanka si Regatul 
Nepal, cu reședința la New Delhi, 
in locul tovarășului Petre Tănăsie, 
rechemat in centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

★
în perioada 15—20 septembrie a fă

cut o vizită In România, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, o 
delegație a Mișcării de femei din Se
negal, condusă de Caroline Diop, pre
ședinta organizației. în timpul șederii 
in țara noastră, delegația Mișcării de 
femei din Senegal a vizitat Între
prinderi economice și instituții so- 
cial-culturale din Galati, s-a întîlnit 
cu membre ale Comitetului județean 
Galați al femeilor.

Luni, delegația senegaleză a fost 
primită de tovarășa Lina Ciobanu, 
președinta Consiliului National al 
Femeilor. Cu acest prilej s-a efec
tuat un schimb reciproc de informa
ții asupra preocupărilor și rolului fe
meilor in viața economică, politică 
și socială din cele două țări,

★

Luni după-amiază a sosit In Ca
pitală o delegație a Ministerului Fe
deral al Tineretului, Familiei și Să
nătății (M.T.F.S.) din R.F. Germa
nia. condusă de Fred Zander, secre
tar parlamentar de stat, care va 
efectua o vizită in tara noastră.

în aceeași zi, delegația M.T.F.S. s-a 
intîlnit la C.C. al U.T.C. cu tovarășii 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.. ministru pen
tru problemele tineretului. Nicu 
Ceaușescu si Radu Enache. secretari 
ai C.C. al U.T.C. Desfășurate într-o 
atmosferă cordială, convorbirile au 
prilejuit un fructuos schimb de opi
nii si informații cu privire la pre
ocupările actuale ale tineretului din 
cele două țări.

La convorbiri a fost prezent dr. 
Johannes Lohse. însărcinat cu afaceri 
a.i. al Ambasadei R.F. Germania la 
București,

★

La invitația Comitetului National 
pentru Apărarea Păcii, in perioada 
13—20 septembrie, ne-a vizitat tara 
o delegație din Angola condusă de 
Pascal Luvualu. membru al C.C. al 
M.P.L.A.. ambasador itinerant.

în timpul șederii in tara noastră, 
delegația a purtat discuții la Comi
tetul National pentru Apărarea Păcii, 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România. Liga română de prietenie 
cu popoarele din Asia si Africa și la 
Consiliul județean Dîmbovița al 
Frontului Unității Socialiste, a vizi
tat obiective industriale, agricole, 
culturale și turistice din municipiul 
București șl județele Dîmbovița șl 
Brasov.

în Încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. La primire au participat 
tovarășii Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de sectie la C.C. al P.C.R.. si 
Sanda Ranghet. secretar al Comite
tului National pentru Apărarea Păcii.

(Agerpres)
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REVISTA COMPETIȚIILOR
• Echipa României - pe linia înaltei reputații a școlii noastre de gim
nastică feminină • Primul meci interțări - prima probă de valoare a 
fotbaliștilor tricolori • Se afirmă preocuparea unor cluburi pentru 

creșterea și promovarea jucătorilor din pepiniere proprii
înalta reputație a școlii românești 

de gimnastică feminină, care s-a ex
tins cu repeziciune pe toate conti
nentele odată cu strălucitele succese 
de la Jocurile Olimpice din vara 
anului 1976, a căpătat în aceste zile 
noi sublinieri cu ocazia turneului de
monstrativ al echipei noastre repre
zentative în Mexic. Fiecare dintre 
concursurile programate pină in pre
zent s-a bucurat de căldura și admi
rația zecilor de mii de spectatori : la 
demonstrația tie gală ce a avut loc 
chiar în Ziua națională a Mexicului, 
sportivele românce, in frunte cu 
tripla campioană olimpică Nadia 
Comaneci, au fost onorate de atenția 
președintelui Statelor Unite Mexi
cane, Jose Lopez Portillo, a soției 
sale și a membrilor guvernului, în
tregul concurs desfășurîndu^se sub 
semnul prieteniei româno-mexicane.

Așteptăm în continuare noi vești 
bune de la echipa feminină a Româ
niei din turneul pe care aceasta îl 
întreprinde in Mexic și Venezuela, 
vești de răsunet sportiv internațional 
de la dragele noastre gimnaste — 
Nadia Comăneci, Marilena Neacșu, 
Cristina Itu, Gabi Gheorghiu, Emilia 
Eberle, Marilena Vlădărău și Ofelia 
Iosub. Ca și in alte rinduri, să re
marcăm prezența unor debutante în 
formația reprezentativă, .de astă-dată 
a foarte tinerelor bucureștence Mari- 
lena Vlădărău și Ofelia Iosub — pină 
de curind membre ale Clubului spor
tiv școlar din Capitală, unde au fost 
elevele antrenorilor Cristina și Petru 
loan. Deci, gimnastica noastră, cen
trele ei de pregătire a performanței 
de la București. Galați și Sibiu, de 
la Arad. CIuj-Napoca, Bacău și Baia 
Mare, de la Ploiești, Oradea și Con
stanța își dovedesc, alături de uni
tatea de elită-etalon din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, vitalitatea în crește
rea și promovarea talentelor, spre

reprezentarea cu cinste a culorilor 
noastre departe peste hotarele țării.

De ideea reprezentării cu onoare 
și demnitate a culorilor noastre spor
tive la întrecerile internaționale este 
dominat și fotbalul — federația de 
specialitate, cluburile fruntașe, an
trenorii și jucătorii. Nu mai departe 
decît miine, miercuri, echipa Româ
niei va susține la București un meci 
amical in compania echipei Greciei, 
această partidă fiind încă o probă a 
formației noastre pentru Întâlnirea 
oficială România — Spania de la 
Madrid — 26 octombrie. în pofida 
unui start mai puțin convingător al 
echipelor de club în cupele europene, 
să credem in forța însumării jucă
torilor de la diferite cluburi in ca
drul formației reprezentative, sub 
steagul echipei naționale a Româ
niei. Astfel, cum ne spunea de cu
rind Stefan Covaci, din însumarea 
valorilor fotbalistice la echipa națio
nală rezultă, firesc, valori sporite 
față de cele arătate la cluburi, de 
exemplu, centrul înaintării Georges
cu — Iordănescu, înseamnă cu sigu
ranță mult mai mult dedt pot pro
duce separat respectivii jucători la 
cluburi (fapt dovedit cel mai bine în 
meciul de la Zagreb, cu foarte pu
ternica echipă a Iugoslaviei).

în campionatul diviziei A, clasa
mentul general reflectă un drum de 
șase etape, parcurs cu multe zig-za- 
guri de toate echipele, cu excepția 
actualului lider din Pitești — F. C. 
Argeș. Desprindem, ca semnificativ 
pentru orientarea justă a unor clu
buri divizionare, preocuparea pentru 
creșterea și promovarea jucătorilor 
tineri, în special din pepiniere pro
prii și din cadrul local. Pentru ama
torii de fotbal din întreaga tară s-a 
transmis duminica trecută la televi
ziune meciul S. C. Bacău — F. C. Cor- 
vinul. S-a văzut prima victorie din

campionat a echipei locale, o victo
rie clară din punctul de vedere al 
cursului și calității jocului, totodată 
însă concludentă, chiar prin raport 
cu adversarul, in privința roadelor 
promovării tinerilor jucători crescuți 
în pepiniera proprie de-a lungul ani
lor. Sigur, S. C? Bacău n-a scăpat de 
griji odată cu acest meci cîștigat, 
dimpotrivă, e mai probabil să aibă 
pe mai departe destule bătăi de cap. 
O formație de fotbal se construiește 
greu chiar cu jucători experimen
tați, dar încă atunci cînd e vorba de 
jucători abia ieșiți de pe băncile ju
nioratului. Am asistat săptămîna 
trecută la trei antrenamente ale bă
căuanilor ; am desprins cit de multe 
probleme tehnice stau în fața an
trenorului Dumitru Niculae (Ni- 
cușor). dar și cu cită sîrguință 
răspund foarte tinerii jucători cerin
țelor instruirii. Toți acești Mîndrilă, 
Vamanu, Chitaru, Agachi sau Antohi 
n-au încă 19 ani, insă și alții, cu nu
mai 2—3 ani mai mari ca ei, So-șu, 
Andrieș, Cărpuci, Panait, Elisei etc. 
— In mare majoritate trecuți prin 
unitatea școlară din Bacău, unde 
orele de educație fizică sint profila
te pe fotbal — se pregătesc cu ambi
ție (ie afirmare, pun suflet in apăra
rea culorilor clubului de pe melea
gurile natale. Băcăuanii, ca și con- 
stănțenii, au pornit pe un drum foar
te greu, e drept, totuși, singurul 
folositor nu numai fotbalului local, ci 
și celui national. Cele de mai sus ar 
trebui să le înțeleagă bine și acea 
parte nerăbdătoare din publicul local 
care-și cam zorește echipa spre re
zultate „imediate", uitînd pare-se că 
nici atunci cînd formațiile băcăuană 
sau constănțeană fuseseră doldora de 
vedete racolate (și răsuflate) ele erau 
departe de a se distinge prin joc și 
rezultate.

Valeriu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Noi succese

ale canotorilor români
SOFIA 19 (Agerpres). — Echipa

jele românești au obținut patru vic
torii la „Regata Pancearevo", com
petiție de canotaj academic care a 
reunit concurenți din Algeria, R.D. 
Germană, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia, Turcia, U.R.S.S. și Bulgaria.

în concursul feminin, echipajele 
României au cîștigat probele de 4 
plus 1 rame și 4 plus 1 vîsle, iar în 
concursul masculin, echipajul român 
de 4 fără cîrmaci s-a situat pe pri
mul loc. Cel de-al patrulea succes al 
echipei române a fost realizat de 
juniorul Grigoreanu, învingător in 
proba de schif simplu.

• Campionatul mondial de șah 
pentru juniori, desfășurat în sistem 
elvețian, s-a încheiat la Innsbruck 
cu victoria iții Artur Iusunov 
(U.R.S.S.), care a totalizat 10,5 puncte 
din 13 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Zapata (Columbia) 
— 9,5 puncte, Popovici (Iugoslavia), 
Vera (Cuba), Skembris (Grecia), 
Nlelssen (Danemarca) — cite 8,5

Ieri a sosit tn Capitală echlna 
de fotbal a Greciei, care va in- 
tîlni miine. pe stadionul 
.Steaua", selecționata diviziona
ră a tării noastre. Jocul va 
începe la ora 16.

puncte, Constantin Ionescu (Româ
nia), Sisniega (Mexic), Gheorghiev 
(Bulgaria), Rivas (Spania) — cite 8 
puncte etc.

La campionat au participat 48 de 
tineri șahiști.

• Campionatele mondiale de hal
tere au continuat la Stuttgart cu în
trecerile de la categoria cocoș, în 
care victoria a revenit sportivului 
japonez Jiro Hosotani, cu un total 
de 252.500 kg (107.500 kg plus 145 
kg). Medaliile de argint și bronz au 
fost cucerite de Ghiorghj Todorov 
(Bulgaria) — 247,500 kg și, respectiv, 
Cen Man-lin (R.P. Chineză) — 245 kg.

La stilul „smuls", titlul mondial a 
fost cîștigat de cubanezul Daniel 
Nuhez — 112.500 kg, iar la stilul 
„aruncat", pe primul loc s-a clasat 
Jiro Hosotani — 145 kg.

• Crosul ziarului „Rude Pravo" a

fost cîștigat de atletul olandez Ge
rard Tebroke, care a parcurs 11,300 
km în 32’56”8/10. Pe locul secund s-a 
clasat dublul campion olimpic Lasse 
Viren (Finlanda) — 33’19”6/10, urmat 
de Vlastimil Zwiefelhofer (Cehoslo
vacia) — 33’32”.

• Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala plecînd in Turcia selecționata 
de box a tării noastre, care va par
ticipa. intre 22 si 25 septembrie, la 
turneul balcanic din orașul Bursa. 
Din formație fac parte printre alții 
Nitâ Robu. Nicu Popa. Titi Tudor, 
I. Budusan. Gh. Vlad. C. Chiracu etc. 
Pugiliștii români vor boxa la 10 dintre 
cele 11 categorii (nu a făcut deplasa
rea nici un boxer la categoria semi
grea).
• In campionatul de fotbal al Spa

niei. (etapa a IlI-a) adversarele echi
pelor Dinamo si Steaua in cupele eu
ropene au terminat la egalitate par
tidele disputate : Atletico Madrid — 
Real Betis 1—1 ; Atletico Bilbao — 
C.F. Barcelona 0—0. Clasament : 1. 
C.F. Barcelona — 4 puncte ; 2. Real 
Madrid — 4 puncte ; Salamanca — 4 
puncte; „...8. Atletico Madrid — 3 
puncte.
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Omul
sfinteste• »

locul
In curtea depozitului nr. 3 al 

Bazei județene de aprovizionare 
tehnico-materială din Cluj-Na- 
poca și-au dat intilnire numeroși 
„pensionari" ai unei veritabile 
grădini zoologice : iepuri, po
rumbei. bibilici, găini japoneze, 
păuni, potirnichi. fazani, o pisi
că sălbatică, o căprioară cu 
puiul ei, un căprior, un cerb și 
altele. Cum au ajuns in curte > 
unui depozit de materiale ? Sim
plu : șeful depozitului. Vasile 
Mesaroș, este un mare iubitor de 
animale. El le-a colecționat și 
le îngrijește acum cu pasiune. 
Dar asta nu e totul. Pentru a 
face rost de terenul necesar 
micii grădini zoo. Mesaroș a 
transformat un teren cu băltoa
ce. declarat „degradat", intr-un 
pămint roditor, pe care l-a în
frumusețat cu flori și arbuști 
ornamentali. Hotărît lucru: o- 
mul sfințește locul.

Doi frați»

si mai multi9 »

urecheați
Frații Pavel și Ștefan Balint 

lucrau împreună la una din fer
mele I.A.S. Miercurea Ciuc. Lu
crau bine, cîștigau bine. Dar 
gîndul rău i-a făcut mai deunăzi 
să încerce să facă rost de 
bani și fără osteneală. Ochii li 
s-au îndreptat spre o crescătorie 
de iepuri din apropiere. Si 
uite-asa. cei doi frați au dat 
iama prin urecheați. Au înghe
suit intr-un sac 22 de iepuri și 
au pornit cu ei să le facă de 
petrecanie pe la amatori de chi
lipiruri. N-au apucat să ajungă 
insă prea departe, pentru că. 
lipsiți de aer. aproape toti ure- 
cheatii s-au asfixiat, fapt pentru 
care au fost nevoiti să-i arunce 
la intîmplare, pe cimn. și în 
apele Oltului. în speranța că or 
să șteargă urmele. Degeaba. 
Luati de urechi și de guler, cel 
doi frați așteaptă acum sancțiu
nea obștii, pe care, firește, o vor 
împărți— tot frățește.

Stejarul de 
la Măgura

ln centrul comunei Măgura 
din județul Bacău există un ste- 
jdr M virată ' de peste, 300 de 
apt. J^ste sleia*^deose
bit de frunjos,, iwtlt. de pes
te 20 metri, cu o coroană bogată, 
al cărei diametru măsoară vreo 
10 metri, iar grosimea trunchiu
lui abia poate fi cuprinsă cu 
brațele de trei oameni. De-a 
lungul anilor, sătenii l-au admi
rat si ocrotit. Copacul nu are 
nici o scorbură, nici o ramură 
uscată. El a fost inclus pe lista 
monumentelor propuse pentru a 
fi ocrotite de lege. Cei care s-au 
angajat să-l supravegheze și 
să-l ingrijeaspă in continuare, 
sint pionierii din comună. Lingi 
el a apărut o tăbliță cu inscrip
ția : stejarul pionierilor. 

Imprudență
loan Păltinean lucra ca șofer 

pe o autobasculantă la un șan
tier din Beclean al Trustului de 
construcții industriale din Cluj- 
Napoca. într-una din zilele săp- 
tămînii trecute, Păltinean por-, 
nise, ca de obicei, cu autobascu
lanta la drum. Drumul trecea, 
ia un moment dat, peste un pa
saj de cale ferată. Un pasaj din 
cele nepăzite. Cu atît mai mult 
se cerea 
plus de 
n-a luat 
gurare, 
dreapta, 
dacă se 
tren sau locomotivă. Clipă de 
neatenție, care s-a dovedit fa
tală. O locomotivă de manevră 
a surprins autobasculanta pe li
nie. Omul de la volan și-a pier
dut viața.

„Cînd vine 
mămica ?“

din partea șoferului un 
atenție. Dar Păltinean 
nici o măsură de asi- 

nu s-a uitat nici in 
nici în stingă, să vadă 
apropie sau nu vreun

co-Aflăm de la spitalul din 
muna Răcătău, județul Cluj, că 
de citeva zile a fost adus de la 
leagănul de copii din Cluj-Na- 
poca un băietei de trei ani. 
Nu e bolnav. E frumușel și vioi. 
De ce a fost adus, totuși, la 
spital ? Pentru că băiețelul tre
buia să meargă la casa părin
tească. la mama sa. Lucre
tia Safta, din comuna Măguri — 
Răcătău. Dar ea, auzind că-i 
vine copilul acasă, a dat bir cu 
fugitii. Ce inimă de mamă o fi 
avind ? Dacă o intilnește cine
va, e rugat să-i îndrume pașii 
jpre băiețelul care o așteaptă.

Promp
titudine

— Alo. miliția ? Mi numesc 
Lacsan Carol si sint de aici, din 
Arad. Vă rog să mă ajutați.

— Dar ce s-a intimplat ?
— In timp ce mă uitam la ta

bloul cu mersul autobuzelor de 
la autoqară. m-am trezit lovit de 
un individ. Cind mi-am revenit, 
am văzut că rămăsesem fără 
portmoneu. in care aveam banii 
și actele.

O arupă operativă a miliției a 
intrat in acțiune. In aceeași sea
ră. făptașul a fost identificat în 
persoana lui loan Biban din 
comuna Vinga — Arad. Biban nu 
cheltuise un ban. Nici n-apu
case măcar si-i numere...

L
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteir
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DESCHIDEREA CELEI DE-A XXXII-A SESIUNI 

A ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.
Convorbiri româno-sovietice privind adincirea 

colaborării și cooperării tehnico științifice
Vizita in Austria a delegației 

parlamentare române

Problemele majore ale umanității așteaptă 
contribuțiile constructive și eforturile 

conjugate ale tuturor statelor membre

MOSCOVA 19. Trimisul special 
Agerpres transmite : Tovarășul loan 
Ursu. președintele Consiliului Na
țional pentru Știință si Tehnologie, 
aflat în vizită în U.R.S.S.. s-a întîlnit 
lunii cu V.A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Știință si Tehnică al U.R.S.S. In

cursul întrevederii a fost analizat 
stadiul îndeplinirii planului de co
laborare tehnico-stiintifică dintre 
C.N.Ș.T. ei C.S.S.T. pe anii 1976—1980. 
au fost stabilite măsuri pentru adin
cirea colaborării si cooperării teh- 
nico-stiintifice româno-sovietice si 
creșterea continuă a eficientei aces
tei activități.

VIENA 19 (Agerpres). — Luni a 
sosit la Viena delegația parlamen
tară română, condusă de Nioolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, care, la invitația Consiliu
lui Național al Republicii Austria, 
face o vizită în această tară.

La sosire pe aeroportul Viena- 
Schwechat, delegația a fost salutată 
de Anton Benya, președintele Con

siliului Național. Friedrich Fink, di
rector parlamentar, șl alti reprezen
tanți ai Parlamentului.

In aceeași zi. delegația română a 
avut o lntîlnlre cu membri ai Grupu
lui parlamentar de prietenie austro- 
romfină. De asemenea. In onoarea 
oaspeților români, primarul general 
al orașului Viena a oferit un dineu.

„Ne pronunțăm ferm pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, care oferă cadrul organizatoric corespun
zător pentru participarea efectivă a tuturor statelor la dez
baterea și soluționarea problemelor păcii, securității și des
tinderii, la întărirea colaborării popoarelor în lupta pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU

Deschiderea Conferinței mondiale 
a energiei ROMÂNIA LA TlRGURI INTERNAȚIONALE

La palatul Națiunilor Unite din 
New York se deschid astăzi lucrările 
celei de-a XXXII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Prin proble
matica amplă si de însemnătate esen
țială pentru cursul pozitiv al vieții 
internaționale, prin intensa si multi
laterala activitate politico-diplomatică 
pe care o favorizează, actuala sesiune 
se înscrie ca un eveniment remar
cabil al anului, menit să rețină, 
de-a lungul următoarelor trei luni, 
interesul si atenția opiniei publice 
mondiale. Reprezentanții celor 147 de 
state membre vor expune pozițiile de 
principiu în problemele ce confruntă 
omenirea si vor dezbate o agendă 
pentru care s-au propus pînă acum 
126 de puncte, dintre ele detasîndu-se 
probleme cardinale ca cele privind 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale. dezarmarea si. în pri
mul rînd, dezarmarea nucleară, li
chidarea conflictelor, abolirea ultime
lor vestigii ale colonialismului. întă
rirea rolului O.N.U.

Chiar înainte de a-și Începe lucră
rile noua sesiune, sediul O.N.U. a 
găzduit, săptămîna trecută, o restan
tă a lucrărilor sesiunii a XXXI-a, de 
anul trecut, care a prilejuit dezba
teri constructive pe marginea unor re
zoluții elaborate de un grup de lucru
— din care a făcut parte si România
— al țărilor in curs de dezvoltare, 
conținînd propunerea de a se convo
ca, Ia începutul anului 1980. o sesiu
ne specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată problemelor edifi
cării noii ordini economice interna
ționale.

S-a profilat astfel, incă din această 
etapă, una din marile teme care ur
mează să predomine si să-și pună 
amprenta pe Întreaga desfășurare a 
noii sesiuni a Adunării Generale. 
Este vorba de probleme acute pe 
care le ridică marile decalaje econo
mice. Împărțirea lumii în tari bogate 
și țări sărace, cu toate consecințele 
defavorabile ce decurg de aici. Odată 
cu prezentarea unor noi rapoarte și 
recomandări la acest capitol, sesiunea 
de fată este chemată să aprecieze în 
mod concret în ce măsură au fost în- 
treprinși pași efeotivi în direcția noii 
ordini economice mondiale si ce' mă
suri urmează să, fie luate pentru sti
mularea practică a acestui proces.

Desigur, o atenție deosebită se va 
acorda în acest sens activităților pre
gătitoare — la care România ia parte 
activă — în vederea - conferinței 
O.N.U. asupra cooperării tehnice în
tre țările în curs de dezvoltare, pre
văzută a avea loc la Buenos Aires in 
primăvara anului viitor. Pe aceeași 
linie se înscriu si preparativele pen
tru viitoarea conferință a O.N.U. pri
vind știința si tehnica in slujba dez
voltării. care, ca si cea menționată 
mai sus. are la origine o inițiativă 
românească, iar în prezent a devenit 
obiectul unei largi preocupări si con
lucrări. în special în rîndul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Potrivit concepției tării noastre, ex
primată. așa cum se știe. în docu
mentul de referință „Poziția Româ
niei cu privire la Instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale", 
pentru a traduce în viață acest im
perativ al lumii de azi este necesară 
o restructurare radicală a raporturi
lor dintre state, așezarea lor pe te
melia noilor principii democratice 
ale dreptului internațional, pe stricta 
respectare a dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe avuțiile sale, de a 
decide în mod suveran asupra folo
sirii lor. corespunzător cu interesele 
propriei sale dezvoltări. Organizația

mondială oferă cadrul prielnic în 
care, odată cu sprijinul general pen
tru efortul propriu al fiecărui popor, 
este necesar să se asigure o largă 
participare si cooperare internaționa
lă. avînd ca obiective centrale dez
voltarea. lichidarea decalajelor eco
nomice, instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, progresul gene
ral al umanității.

Cel puțin 20 de puncte de pe ordi
nea de zi se referă la problematica 
dezarmării, însusi acest fapt reflec- 
tînd îngrijorarea îndreptățită a state
lor membre fată de intensificarea 
cursei înarmărilor și escaladarea 
cheltuielilor militare, pe de o parte, 
si fată de lipsa progreselor si imobi
lismul organelor însărcinate cu trata
tivele de dezarmare, pe de altă parte, 
Pornindu-se tocmai de la necesitatea 
urgentă de a scoate negocierile de 
dezarmare din punctul mort în care 
sînt menținute de ani de zile și de 
a găsi instrumentul internațional care 
să declanșeze procesul înfăptuirii 
concrete a dezarmării. în atenția ac
tualei sesiuni au fost aduse cîteva 
puncte de o deosebită importanță, în 
prim plan situîndu-se dezbaterea ra
portului prezentat de Comitetul de 
pregătire a sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale consacrate dezar
mării. organ din care face parte și 
România. Este cadrul de lucru in 
care urmează să se tragă primele 
concluzii organizatorice operative, să 
se traseze principalele jaloane și di
recțiile de intensificare a acțiunilor 
pentru a asigura succesul sesiunii 
speciale consacrate dezarmării.

In aceeași ordine de idei, prezintă 
un larg interes și faptul că Adunarea 
Generală a O.N.U. va lua în dezba
tere punctul intitulat „întărirea rolu
lui O.N.U. in domeniul dezarmării", 
asupra căruia secretarul general al 
O.N.U. urmează să raporteze sesiunii 
actuale — inițiativă a țărilor mici și 
mijlocii, la care și-a dat concursul, 
așa cum se știe, si țara noastră. Dez
baterea acestui punct este menită să 
confere forului internațional un rol 
de instanță supremă în dezbaterea 
problemei dezarmării. Concludentă 
în această privință este și pre
gătirea unui proiect de rezoluție, 
avind la origine ■ o inițiativă româ
nească. privind consecințele economi
ce si sociale ale cursei înarmărilor ; 
potrivit proiectului, raportul secreta
rului general pe această temă urmea
ză să fie difuzat în rîndul statelor 
membre, să devină un material de 
referință pentru participantii la se
siunea consacrată dezarmării.

Soluționarea pe cale politică a stă
rilor conflictuale în diverse „puncte 
fierbinți" ale planetei va constitui o 
preocupare centrală și a acestei se
siuni. Situația din Orientul Mijlociu 
și căile unei reglementări juste și 
durabile, soluționarea pe cale pașni
că a problemei Ciprului, necesitatea 
lichidării definitive a ultimelor ră
mășițe de dominație colonialistă, de 
apartheid și rasism in Africa austra
lă — formează tot atitea ample do
sare care-și așteaptă rezolvarea prin 
participarea activă a tuturor statelor 
membre, prin respectarea interese
lor și năzuințelor fundamentale ale 
popoarelor din aceste regiuni, din 
toată lumea.

Continuînd să se afle In prim pla
nul actualității politice africane și in
ternaționale. lupta legitimă a po
poarelor din Namibia, Zimbabwe, 
Africa de Sud pentru libertate și in
dependență va constitui una din pro
blemele majore ale sesiunii. Politica 
de apartheid și discriminare rasială

practicată de regimurile minoritare 
de la Pretoria și Salisbury va fi din 
nou supusă oprobriului general, ce- 
rîndu-se cu și mai multă energie, să 
fie definitiv lichidată, ca violare fla
grantă a normelor și principiilor fun
damentale ale dreptului internațional 
și, totodată, ca o amenințare per
manentă la adresa păcii și securității 
internaționale. Ca și la trecutele se
siuni. România participă și in ca
drul actualelor lucrări la elaborarea 
unor importante documente alo 
O.N.U., care vizează abolirea orică
ror forme de asuprire și dominație, 
manifestindu-și și cu acest prilej 
profunda simpatie și solidaritatea mi
litantă față de lupta popoarelor pen
tru libertate și independentă, fată de 
mișcările de eliberare națională.

In dezbaterea sesiunii, ca punct 
distinct pe ordinea de zi, va reveni 
problema întăririi rolului O.N.U., cu
prinsă în raportul „Comitetului spe
cial pentru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului Națiunilor Unite", constituit 
din 47 de membri, printre care și 
România. Ținînd seama de importan
ța esențială a acestei probleme, fo
rului mondial îi revine sarcina de 
mare răspundere de a defini princi
piile și liniile directoare ale procesu
lui de sporire a rolului O.N.U., ca 
rod al unei largi consultări și coope
rări între statele membre, astfel in
cit rezultatele înregistrate la sfîrși
tul acestei sesiuni să marcheze un 
pas înainte spre obiectivele propuse. 
Aceste eforturi sînt îndreptate spre 
a face din O.N.U. un for larg de 
înfăptuire a năzuințelor popoarelor, 
astfel ca organizația să reflecte noi
le realități, marile mutații și trans
formări ale timpurilor noastre, să 
reprezinte un scut de nădejde al 
păcii și securității internaționale, un 
instrument eficace al înțelegerii, pro
gresului și colaborării între popoare.

Preocuparea perseverentă a Româ
niei și eforturile ei construc
tive, călăuzite de ideea ca O.N.U. 
să-și îndeplinească menirea pentru 
care a fost creată, au fost conclu
dent ilustrate în binecunoscutul do
cument „Poziția României cu privire 
la îmbunătățirea și democratizarea 
activității Organizației Națiunilor U- 
nite, la întărirea rolului său în Rea
lizarea colaborării intre toate state
le, fără deosebire de orinduire so
cială, a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei păci trainice". Acest 
vast program de măsuri, devenit in 
prezent principal document de lucru 
al O.N.U. în acest domeniu, se înca
drează în mod creator în eforturile 
generale, ca o mărturie concretă că 
problemele generate de necesitatea 
întăririi rolului O.N.U. constituie o 
preocupare fundamentală, permanen
tă. a tuturor popoarelor.

Pornind de la ferma convingere că 
problemele complexe care confruntă 
cea de-a XXXII-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. necesită par
ticiparea activă, directă, a tuturor 
statelor membre, mari, mici sau mij
locii. a țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate. România socia
listă este hotărîtă să-și aducă, ală
turi de celelalte state membre, con
tribuția sa la bunul mers al întregii 
activități a forului mondial, la pro
movarea spiritului de conlucrare în 
găsirea soluțiilor constructive și via
bile pentru problemele aflate în 
dezbatere. Ia obținerea unor rezultate 
fructuoase, de substanță, care să răs
pundă intereselor si așteptărilor po
poarelor.

Liviu RODESCU

ISTANBUL. — Luni au Început lu
crările celei de-a X-a Conferințe 
mondiale a energiei, care reunește la 
Istanbul delegați și specialiști din 
peste 70 de țări. Lucrările au fost 
inaugurate de primul ministru al 
Turciei. Suleyman Demirel.

In prima zi. conferința a pus ac
centul pe locul prioritar pe care îl 
ocupă energia nucleară, paralel cu 
reducerea progresivă a resurselor 
convenționale de energie. In cadrul 
conferinței s-a prevăzut că în anul 
2020 consumul mondial de energie va 
fi de 3—4 ori mai mare decît cel al 
anului 1977, în timp ce într-o peri
oadă cuprinsă între anii 1985—1995 
consumul primei surse de energie 
actuală — petrolul — va fi limitat 
în funcție de epuizarea progresivă a 
zăcămintelor.

Participantii la conferință au sub
liniat necesitatea amplificării coope
rării internaționale în acest dome

niu, precum si faptul că paralel cu 
economisirea energiei trebuie ame
liorate tehnicile de producție și ex
ploatare existente și puse la punct 
cele ale viitorului.

Se apreciază că pe măsură ce va 
trece timpul petrolul va trebui să 
fie utilizat numai în transporturi 
și ca materie primă esențială pentru 
industria chimică, ceea ce presupune 
o reducere a utilizării sale pentru 
încălzit în anii 1980, reducere ce va 
antrena după sine o sporire a con
sumului de cărbune (rezervele fiind 
considerabile), astfel îneît în anul 
2020 consumul să fie de 4—6 ori mai 
mare fată de nivelul actual.

O altă sursă de înlocuire a petro
lului este electricitatea, al cărei rol 
în balanța energetică mondială va 
trece de la 25 la circa 40 la sută. 
Pentru aceasta însă energia nucle
ară va trebui să fie utilizată în pro
porții crescînde.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Conferința de presă a vicepremierului egiptean, Ismail Fahmy

• Deschiderea sesiunii Consiliului Central al O.E.P.
• Convorbirile ministrului de externe al Israelului la Washington

NEW YORK 19 (Agerpres). — Am
basadorul Statelor Unite pe lîngă 
O.N.U., Andrew Young, a declarat la 
New York că, pentru realizarea pă
cii în Orientul Mijlociu, Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei trebuie 
să participe la procesul negocierilor. 
„Nu va putea fi instaurată pacea în 
Orientul Mijlociu pînă 
luptă nu sînt într-un 
aduși în jurul mesei 
— a declarat Young.

CAIRO 19 (Agerpres). — Ismail 
Fahmy, vicepremier și ministru de 
externe al Republicii Arabe Egipt, a 
declarat într-o conferință de presă 
înaintea plecării sale la Washington, 
unde va fi primit de președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, că este pur
tătorul unui mesaj din partea pre
ședintelui Anwar EI Sadat către pre
ședintele american. Mesajul — a a- 
dăugat el — se referă la problema 
palestineană, care constituie fondul 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
După opinia exprimată de vicepre- 
mierul egiptean, „nu se va putea 
ajunge la o pace justă și permanentă 
în Orientul Mijlociu fără crearea 
unui stat independent al poporului 
palestinean în Cisiordania si Gaza".

In legătură cu reconvocarea Confe
rinței de pace de la Geneva privind 
Orientul Mijlociu, a continuat Fahmy, 
mesajul subliniază riecesitatea ca cei 
doi copreședinți ai Conferinței 
(Uniunea Sovietică și S.U.A.) să a- 
dreseze o invitație Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei pentru a 
participa la lucrările conferinței. 
Convocarea Conferinței de la Geneva 
fără participarea O.E.P. este inefica
ce. Faptul că Israelul pune condiții 
prealabile pentru participarea O.E.P. 
demonstrează că este ostil convocă
rii acestei conferințe. „Egiptul și ce
lelalte țări arabe continuă să actio- 
fieze pașnic pentru soluționarea cri
zei din Orientul Mijlociu, dar. dacă 
această cale nu va duce la eliberarea 
teritoriilor arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și la crearea unui 
stat independent palestinean. noi 
vom fi nevoi ți să recuperăm prin 
forță ceea ce a fost luat cu forța", 
a declarat șeful diplomației egiptene.

Răspunzînd unei întrebări privind 
constituirea unei delegații arabe uni
ficate la Conferința de pace de la 
Geneva. Ismail Fahmy a declarat că 
esențială este participarea la confe
rință a tuturor părților, inclusiv a 
O.E.P.

DAMASC 19 (Agerpres). — Consi
liul Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei și-a deschis lu
crările luni după-amiază. la Damasc. 
Sesiunea actuală a Consiliului Cen
tral al O.E.P. este 
minării situației din 
lociu, în general, și 
arabe ocupate.

WASHINGTON 19 
Ministrul israelian al afacerilor ex
terne, Moshe Dayan/, care a sosit,. 
luni, la Washington, a început în 
aceeași zi convorbirile oficiale cu 
secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu și relațiile bilate
rale.

consacrată exa- 
Orientul Mij- 
din teritoriile

(Agerpres). —

cînd cei care 
fel sau altul 
de negocieri"

„Există posibilități pentru transpunerea in viață 
a Actului final de la Helsinki"

Vn Interviu al cancelarului
BONN 19 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului polonez 
„Zycie Warszawy", cancelarul R. F. 
Germania, Helmut Schmidt, a evi
dențiat. între altele, imperativul pro
movării destinderii. El a declarat că 
apreciază drept semnificativ pentru 
situația existentă in Europa faptul 
că în curînd. la Belgrad, vor fi exa
minate probleme privind transpune
rea în viată a Actului final adoptat 
Ia Helsinki. De asemenea, el a rele
vat că la înfăptuirea destinderii tre
buie să participe, cu drepturi egale, 
toate țările. „Sper că la apropiata 
reuniune de la Belgrad se va face, 
fără polemică si propagandă, o ana-

vest-fferman, Helmut Schmidt
liză temeinică a rezultatelor obținute 
în înfăptuirea celor convenite la Hel
sinki și vor fi găsite noi posibilități 
pentru transpunerea în viată mai 
pregnantă și mai accelerată a înțele
gerilor la care s-a ajuns" — a arătat 
Helmut Schmidt.

★
In alocuțiunea rostită la ceremonia 

dezvelirii unei sculpturi, în localita
tea Julejărvi, în amintirea Confe
rinței de la Helsinki, ministrul de 
externe al Finlandei, Paavo Vaey- 
rynen, a subliniat importanța istorică 
a Conferinței de la Helsinki, rolul 
ei major în eforturile de consolidare 
a păcii și de promovare a prieteniei 
între popoare.

AFRICA AUSTRALĂ
Rasiștii de la Salisbury pregătesc noi acțiuni agresive

MAPUTO 19 (Agerpres). — Minis
terul mozambican al Informațiilor a 
comunicat că unități militare ale re
gimului minoritar de la Salisbury, 
sprijinite de blindate, se pregătesc 
să lanseze noi acțiuni agresive îm
potriva Mozambicului, Botswanei și 
Zambiei. Ministerul a arătat că au 
fost definitivate planurile de respin
gere de către forțele armate mozam- 
bicane a oricăror agresiuni împotriva 
teritoriului țării și că mat multe uni
tăți au fost amplasate în zonele unor 
posibile operații militare.

lui tineretului de culoare. Steve 
Biko. survenită Intr-una din temni
țele regimului rasist. în împrejurări 
neelucidate încă. La Soweto, forțele 
polițienești au intervenit cu brutali
tate. deschizînd focul asupra manifes- 
tantilor.

PRETORIA. — Mii de africani au 
participat la noile manifestații or
ganizate in diverse localități din 
R.S.A., pentru a-si exprima indigna
rea în legătură cu moartea lideru-

HELSINKI. — Consiliul Mondial 
al Păcii a dat luni publicității, la 
Helsinki, o declarație, în care de
nunță din nou crimele comise in 
temnițele sud-africane împotriva 
celor care luptă contra politicii de 
apartheid a autorităților din Repu
blica Sud-Africană. Consiliul Mon
dial al Păcii adresează popoarelor 
apelul ca ziua de 11 octombrie să fie 
marcată ca zi de solidaritate cu de- 
ținuții politici din R.S.A.

• APE SUBTERANE 
PENTRU IRIGAȚII. Pros' 
pecțiunile Întreprinse cu aproa
pe două decenii in urmă în re
giunea Guanshi din R.P. Chi
neză, pentru descoperirea unor 
noi surse de apă au dus la 
depistarea, cu sprijinul larg al 
populației locale, a unor peșteri 
și la descoperirea unui număr 
de 248 rîuri subterane. Pe baza 
acestor rezerve de apă au fost 
realizate ample lucrări de iriga
ții, soldate cu considerabile spo
ruri de recoltă. Amenajările hi
drotehnice efectuate în paralel 
furnizează astăzi cantitatea de 
curent electric necesară extinde
rii mecanizării în agricultura a- 
cestei vaste zone a Chinei popu
lare.

• MARATON PE... 
MARE. Să traversezi marea 
Înot este o performanță remar

cabilă ; ea a fost realizată de ve- 
nețianul PaOlo Donagio, în vîrstă 
de 37 de ani. El este primul om 
care a străbătut înot apele Me- 
diteranei pornind dintr-o loca
litate din Sicilia și ajungind, 
după o sută de ore, pe coasta a- 
fricană. în orașul tunisian Ke- 
libia. Distanța între aceste repe
re este de 225 km. înotătorul a 
fost însoțit de două șalupe și 
un vaporaș, în care se aflau ob
servatori de la Federația sporti
vă italiană de specialitate, an
trenorul și un medic, care l-au 
ajutat să depășească momentele 
critice, cînd era gata să aban
doneze cursa. După asemenea e- 
fort, Paolo a slăbit 10 kg, în pofi
da hranei consistente pe care a 
primit-o. De remarcat că vajnicul 
,.maratonist“ marin are un pal
mares bogat. El a traversat strîm- 
torile Mînecii și Gibraltar, golful 
Mexic, a străbătut 130 km pe la
cul Como, iar în urmă cu doi

ani a făcut „repetiția generală", 
lnotind 150 km, străbătînd A- 
driatica din Iugoslavia pînă în 
Italia.

• ENERGIA SOLARA 
LA LUCRU. Pe planșetele 
proiectanților se află o fabrică 
acționată aproape în întregime 
cu energie solară. O instalație 
de captare a razelor solare, în
tinsă pe un hectar și un sfert, 
situată în apropierea fabricii, va 
furniza electricitate, căldură, aer 
condiționat, precum și aburul 
necesar producției. Această ori
ginală fabrică de textile va fi 
construită în localitatea Henan- 
dowa din statul Georgia (S.U.A.) 
de către o firmă vest-germană, 
iar centrala solară va fi admi
nistrată de societatea Georgia 
Power. Un reprezentant al A- 
genției americane pentru cerce
tări și dezvoltare in domeniu!

BRNO : Președintele 
guvernului cehoslovac 

a vizitat standurile tării 
noastre

PRAGA 19 (Agerpres). — Lubamir 
Strougal. președintele guvernului 
cehoslovac. însoțit de alte persoane 
oficiale, a vizitat standurile Româ
niei de la Tîrgul internațional de 
construcții de mașini de la Brno. 
Exponatele prezentate de întreprin
derile românești s-au bucurat de a- 
precieri deosebite.

De mult succes s-au bucurat în
cărcătorul hidraulic tip „445 D.H.", 
prezentat de „Universal tractor", 
care a fost distins cu medalia de 
aur a tîrgului. autobuzul și autobas
culanta „Roman", ca și autoturisme
le „Dacia 1 300 L“ și „ARO 243".

ZAGREB : Medalii de aur 
pentru exponate românești
ZAGREB. — S-a încheiat cea de-a 

30-a ediție, jubiliară, a Tîrgului in
ternațional de la Zagreb, la care au 
participat 62 de țări, cu peste 300 000 
de exponate. Intr-un cadru festiv au

fost acordate medalii de aur unor 
exponate românești — tractorul fo
restier „TAF 650", tractorul „U-800", 
autobasculanta „Roman" 19215 dfk, 
rulmenții oscilant!, mobila de sufra
gerie tip „Sheraton", medicamentul 
„Covalitin". De asemenea, pentru 
rezultatele obținute cu ocazia parti
cipării la tîrg au fost decernate 12 
diplome de onoare unor întreprin
deri de comerț exterior.

TEHERAN : Afluență 
de vizitatori 

la pavilionul românesc
TEHERAN 19 (Agerpres). — Luni, 

în prezenta șahinșahulul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și a împărătesei Farah s-a deschis 
cea de-a V-a ediție a Tîrgului in
ternațional de la Teheran. Particip8 
1 500 de firme străine din 43 de f 
ale lumii. între care si România, 
dițională participantă la acest tî,g. 
Pavilionul țării noastre, care cuprinde 
exponate ale industriei constructoare 
de mașini, ale industriei chimice și 
electrotehnice, se bucură de o mare 
afluență de vizitatori.

Mîine, la Paris

0 nouă reuniune a partidelor de stingă din Franța
PARIS 19 (Agerpres). — Lucră

rile reuniunii la nivel înalt a parti
delor stîngii franceze vor fi reluate 
miercuri — informează din Paris 
agențiile de presă, citind, în acest 
sens, declarații ale secretarului ge
neral al P.C.F., Georges Marchais, 
și ale P.S.F., care a propus această 
dată pentru reluarea convorbirilor 
tripartite.

Intr-o conferință de presă ținută 
luni, la Paris, secretarul general al 
Partidului Comunist Francez a pre
cizat că în cadrul discuțiilor vor fi 
abordate 30 de chestiuni esențiale, 
precum și alte cîteva secundare în 
legătură cu actualizarea programului 
comun al stîngii.

agențiile de presă transmit
O adunare festivă consacrată 

aniversării centenarului Inde
pendenței de stat a tării noastre 
a avut loc la fabrica „Upmann" 
din Havana, sub egida Institu
tului cubanez pentru prietenie 
cu popoarele lumii și a Amba
sadei României. Despre semni
ficația evenimentului a vorbit 
ambasadorul român la Havana, 
Neeulai Moraru.

Zilele păciiale tărilor din 
zona Mării Baltice 6i ale Norvegiei — 
manifestare tradițională, la care au 
luat parte reprezentanți ai opiniei 
publice din Danemarca. Finlanda. 
R.D. Germană. R.F. Germania. Nor
vegia, Polonia, Suedia și U.R.S.S. s-au 
încheiat în orașul suedez Malmb. 
Participantii au examinat probleme 
privind acțiunile menite să contri
buie la încetarea cursei înarmărilor, 
precum si alte probleme de impor
tantă majoră care preocupă omeni
rea. O deosebită atentie a fost acor
dată eforturilor de promovare a des
tinderii pe continentul european.

Alegeri anticipate în Gre- 
qIq, Guvernul Greciei a hotărît ți
nerea alegerilor legislative la 20 no
iembrie a.c. Decizia a fost comuni
cată de președintele Consiliului de 
Miniștri, Constantin Karamanlis, li
derilor principalelor partide de opozi
ție. „Guvernul consideră necesară 
ținerea alegerilor în cursul acestui 
an deoarece apreciază că probleme 
naționale cruciale ce stau în fata 
țării, cum sînt problema cipriotă, 
relațiile cu Turcia și admiterea 
Greciei în Piața comună, vor intra 
într-un stadiu decisiv anul viitor" — 
a declarat primul ministru.

PLENARA C. C
AL P. C. FINLANDEZ

HELSINKI 19 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a C.C. 
al P.C. Finlandez, la care au fost 
examinate probleme actuale de po
litică internă si externă, precum si 
pregătirea Congresului al XVIII-lea 
al partidului. Plenara a hotărit să 
țină congresul partidului în zilele 
1—3 iunie 1978.

Plenara a adoptat o rezoluție
problema alegerilor prezidențiale din 
tară. în care se arată că P.C. Fin
landez a propus drept candidat al 
său la viitoarele alegeri pe actualul 
președinte al Finlandei. Urho Kekko
nen.

se 
de

in

energiei a afirmat că această 
fabrică de textile constituie un 
mijloc de verificare a posibili
tăților de utilizare a energiei 
solare.

• ÎNGRĂȘĂMÎNT 
DIN... CONIFERE. Pornind 
de la deșeurile provenite din 
coaja de conifere, cercetă
tori bulgari de la Institutul su
perior al agriculturii din Plov
div au realizat un îngrășămînt 
organic ieftin și eficient. Ei tra
tează scoarța copacilor cu mici 
cantități din îngrășăminte lichi
de organice sau industriale. In- 
grășămîntul din lemn, bogat în 
substanțe nutritive, este ușor 
de asimilat de către plante. El 
conține, de asemenea, substanțe

biologice active și microelemen- 
te care stimulează creșterea ră
dăcinilor și a tulpinilor. Expe
rimentele făcute în județul 
Plovdiv au demonstrat că toma
tele, castraveții, garoafele și alte 
plante cultivate în sere si ..tra
tate" cu noul Îngrășămînt cresc 
mai repede, se maturizează mai 
rapid și au un randament supe
rior. Utilizînd noua tehnologie, 
dintr-un metru cub de deșeuri 
de lemn s-a obținut aproape o 
tonă de îngrășămînt organic.

• CARBURANT PE 
BAZA DE CALCAR. Di- 
rectorul sectorului de cercetări 
al filialei europene al firmei 
„Chrysler" a prezentat autorită
ților franceze proiectul de pro

Convorbiri chino-nigerie- 
jțg* La Pekin au avut loc, luni, con
vorbiri Intre Li Sien-nien. vlcepre- 
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, si Seyni Kountche. pre
ședintele Consiliului Militar Suprem 
al Republicii Niger, șeful statului Ni
ger, aflat într-o vizită oficială în 
R.P. Chineză. ; i.- -

întrevedere la Hanoi.Pre* 
ședintele R. S. Vietnam. Ton Duc 
Thang. s-a întîlnit cu președintele 
Republicii Guineea Ecuatorială. Ma
gie Nguema Biyogo Negue Ndong, 
care a sosit duminică intr-o vizită 
oficială de prietenie în R.S. Vietnam, 
transmite agenția V.N.A.

Guvernul kuweitian ® po
luat luni controlul asupra societății 
petroliere americane „Aminoil". în 
urma eșecului negocierilor bilatera
le. Toate bunurile si instalațiile so
cietății. inclusiv rafinăriile de pe
trol. trec în mîinile statului kuwei
tian. Incepînd din anul 1974, Kuwei
tul poseda o participare de 85 la 
sută în cadrul societății „Aminoil", 
preluînd acum controlul în propor
ție de sută la sută asupra acesteia.

Duminică a avut loc inaugu
rarea oficială a unei noi linii 
aeriene București — Lisabona 
Deservită săptămipal de avioane 
ale companiei TAROM. aceas
tă linie aeriană se înscrie in con
textul bunelor relații de priete
nie și colaborare pe multiplele 
planuri dintre România si Portu
galia. Cu prilejul zborului inau
gural. in saloanele Ambasadei 
române din Lisabona a fost ofe
rit un cocteil, la care au parti
cipat căpitan de fregată Victor 
Crespo, membru al Consiliului 
Revoluției, și alte persoane ofici
ale. La întoarcerea la București, 
la bordul avionului s-a aflat și o 
delegație portugheză, in frunte 
cu căpitanul de fregată Victor 
Crespo, care, la invitația com
paniei TAROM, întreprinde 
o vizită în țara noastră.

AtCntat. Organizația teroristă 
italiană ce se autodenumeste „Acțiu
nea revoluționară" a săvirsit un nou 
atentat : în noaptea de duminică spre 
luni, doi membri ai sus-numitei o-ga- 
nizatii au tras focuri de armă îr. 
triva ziaristului Leone Nino Fetru ». 
de la cotidianul „l’Unită".

Festivalul ziarului „l’Unită"
Duminică seara a luat sfîrșit la 

Modena festivalul național al zia
rului „l’Unită", tradițională sărbă
toare a presei comuniste italiene. 
La capătul a 16 zile de manifestări 
variate, incluzînd dezbateri politice 
pe teme interne si internaționale de 
actualitate, acțiuni culturale și 
sportive, festivalul s-a încheiat cu 
un mare miting, la care au luat par
te sute de mii de comuniști si sim- 
patizanți ai partidului, veniți din 
toate colturile peninsulei. In tribuna 
oficială se aflau Luigi Longo, pre
ședintele P.C. Italian. Enrico Ber- 
linguer, secretar general al P.C.I., 
vechi militanți ai mișcării comu
niste și muncitorești italiene. La 
miting a luat cuvintul secretarul 
general al P.C.I.. Enrico Berlinguer, 
care s-a referit pe larg la situația 
politică actuală din Italia. Vorbitorul 
a subliniat caracterul constructiv al 
propunerilor și inițiativelor P.C.I. 
pentru ieșirea din criză, pentru a- 
sigurarea participării tuturor forțe
lor politice democratice si populare 
la conducerea țării. Arătind că 
principalul obiectiv imediat al 
P.C.I. rămîne alcătuirea unui gu
vern de solidaritate democratică.

din care să facă parte comuniștii, 
socialiștii, democrat-creștinii si alte 
partide democratice, singurul care 
poate să-și asume cu adevărat sar
cina de a salva și a reinnoi Italia, 
secretarul general al P.C.I. a evi
dențiat importanta pe care o are 
politica comuniștilor îndreptată spre 
promovarea tuturor înțelegerilor și 
colaborărilor posibile, spre dezvolta
rea și întărirea continuă a conlu
crării cu celelalte forte de stingă si 
in primul rînd cu partidul socialist.

Ziarul „Scinteia" a fost prezent la 
festivalul „l’Unită" 
care s-a bucurat de 
succes.

La festivități au
delegațiilor 

la festival. 1 
„Scinteia", la mani- 
încheiere a festivalului

cu un stand, 
un remarcabil

fost prezenți 
străine 

Din par
ia

conducătorii 
participante 
tea ziarului 
festările de 
a luat parte Nicolae Corbu, redac- 
tor-sef adjunct.

Întreaga desfășurare a sărbătorii 
presei comuniste italiene a pus in 
evidentă, o dată mai mult, puternica 
forță politici si organizatorică a 
P.C.I., strinsele sale legături cu cele 
mai largi pături ale populației.

ducere a unui carburant pentru 
automobile — metanolul — care 
poate fi fabricat din roci calca- 
roase. Metanolul se obține șl 
prin chimizarea deșeurilor ve
getale, dar aceste materii pri
me sînt limitate, în schimb ro
cile de calcar sînt foarte răs- 
pîndite, ceea ce face ca nou* 
metodă să intereseze toate țările 
lipsite de hidrocarburi. Folosi
rea metanolului la automobile 
reduce poluarea la zero, intrucît 
noul combustibil posedă un in
dice octanic, ridicat, nemaifiind 
astfel necesar tetraetilul de 
plumb.

• „CERDOTOLA", «ts 
denumirea prescurtată a unui 
nou Centru regional de studii și 
documentare a tradițiilor orale 
și de dezvoltare a limbilor afri
cane, creat la sfîrșitul lunii au
gust la Yaounde. Obiectivul său 
— promovarea dezvoltării lim

bilor și tradițiilor orale africane 
prin pregătirea, cu aportul unor 
cercetători, a personalului de 
specialitate. Inițiatoarele „Cer- 
dotolei" sînt cinci țări — Bu
rundi, Camerun, Imperiul Cen- 
trafrican, R.P. Congo și Zair — 
alte state din partea centrală a 
continentului fiind pe cale de a 
li se alătura.

• CURSURI PENTRU 
PREȘCOLARI. Incepînd din 
actualul an școlar, în R.P. Un
gară au fost instituite cursuri 
pregătitoare pentru preșcolarii 
în vîrstă de 5 ani care nu frec
ventează grădinițele. Eșalonate 
într-un număr de 192 de lecții, 
aceste cursuri gratuite, bisăptă- 
mînale, durează trei ore pe zi. 
Ele sînt menite să dezvolte in
telectul și vorbirea, urmărind în 
același timp educarea senzorială 
și dezvoltarea motricitățll la co

pii. De asemenea, cursurile tind 
să modeleze comportamentul, să 
determine la cei mici deprin
derile unei vieți igienice, să fa
ciliteze viața lor în colectiv. Re
zolvarea temelor, efectuarea lu
crărilor manuale și însușirea 
unor regulj de joacă fac parte 
din programul de cursuri.

• „AVANTAJELE" 
VULCANULUI. Vulcanul 
Merani de pe insula Jawa este 
considerat unul din cei mai ac
tivi din Indonezia. Vulca
nul prezintă unele ..avantaje". 
Cenușa rezultată este un exce
lent îngrășămînt pentru agricul
tură. De aceea, specialiștii au 
lansat proiecte în vederea reali
zării unor „buzunare" de capta
re a cenușii. După erupția 
vulcanului, aceste „buzunare" 
vor putea capta ptnă la 8 mi
lioane metri cubi de cenușă.
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