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0 RECOL TĂ SE STRlNGE, 
AL TA SE PREGĂ TEȘTE

La însămînțările de toamnă, maxima răspundere 
pentru calitatea lucrărilor și respectarea strictă 
a normelor tehnice - garanții sigure ale unor 

randamente sporite la hectarJe mîine intrăm în luna septembrie, lună ce marchează începerea campaniei agricole de toamnă — una din cele mai aglomerate din tot cursul anului. Un loc de seamă în cadrul acestei campanii, atît ca Volum al lucrărilor, cit și ca importanță economică, il ocupă însămința- rea griului și a celorlalte cereale de toamnă. în 1979, penultimul an al actualului cincinal, va trebui să se obțină o recoltă sporită de grîu, orz, secară, astfel încit să se realizeze sarcina stabilită la Conferința Națională a partidului de a se ajunge la o producție totală de cereale de cel puțin 22—23 milioane tone, ceea ce înseamnă cel puțin o tonă de cereale pe locuitor. Ocupîndu-se îndeaproape de îndeplinirea acestei importante sarcini, acum, în aceste zile premergătoare însămînțărilor de toamnă, organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria să acționeze cu hotărire în vederea executării la timp și la un înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor de care depinde viitoarea recoltă.Sporirea producției la cerealele de toamnă, cu deosebire la grîu, a constituit obiectul unei consfătuiri care a avut loc la începutul acestei luni în Capitală. Analizîndu-se rezultatele obținute în acest an, a fost evidențiată experiența unităților agricole fruntașe, precum și cauzele care au determinat ca în unele locuri recoltele să nu fie pe măsura posibilităților. S-a evidențiat că diferențele de recoltă dintre unitățile agricole aflate în aceeași zonă se datoresc nu atît condițiilor climatice, cit mai ales modului diferit in care se aplică tehnologia culturilor. S-a confirmat încă o dată valabilitatea aprecierilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru consacrată problemelor agriculturii, care a avut loc în primăvara acestui an, potrivit cărora nivelul recoltei este determinat de felul cum se execută lucrările, de munca oamenilor. „Se cer măsuri speciale, aplicarea unor tehnologii si executarea unor lucrări deosebite pentru a se obține, in ciuda condițiilor climatice nefavorabile, recolte corespunzătoare — arăta secretarul general al partidului. Iată de ce trebuie să acordăm o atenție mai mare problemelor de ordin tehnologic și organizatoric, întăririi ordinii, disciplinei și răspunderii in muncă".Pe baza sarcinilor subliniate de conducerea partidului — sarcini permanente și de mare actualitate pentru oamenii muncii din agricultură — la consfătuirea griului au fost stabilite măsuri organizatorice și tehnice privind însămînțarea cerealelor de

toamnă, măsuri pe care organele de specialitate, inginerii agronomi, mecanizatorii, toți oamenii muncii din agricultură trebuie să le aplice acum cu cea mai mare răspundere. Pînă la această dată, potrivit constatărilor făcute de către specialiștii din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, s-au încheiat lucrările de amplasare a griului și a celorlalte cereale de toamnă pe cele mai potrivite terenuri, s-a făcut o mai- bună repartizare a soiurilor în funcție de condițiile pedoclimatice din fiecare zonă, s-au întocmit programe de fertilizare care țin seama, mai mult de- cît in trecut, de cantitățile de îngrășăminte pe care le poate livra industria și de cerințele fiecărei sole. însă volumul cel mai mare de lucrări trebuie executat începind de acum, din primele zile ale lunii septembrie. în. ce direcții trebuie concentrate eforturile oamenilor muncii din agricultură ?Obținerea unor recolte mari de grîu la hectar este condiționată in măsură hotăritoare de buna pregătire a terenului destinat acestei culturi. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă acum, pentru însămînțările de toamnă, au fost executate arături pe o suprafață de peste un milion de hectare. în cooperativele agricole din județele Dolj, Olt, Teleorman, Ialo

mița, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova și Vrancea a fost depășit planul la executarea ogoarelor, mare parte din suprafețele respective fiind destinate însămînțărilor de toamnă. în județul Olt, de exemplu, s-au făcut arături pe jumătate din suprafețele care urmează a fi însămînțate în " toamnă. Lucrările sînt întîrziate mai ales în județele situate în jumătatea de nord a țării — Sălaj, Cluj, Sibiu, Suceava— unde însămînțările de toamnă încep mai devreme și deci pregătirile trebuie încheiate mai devreme. în condițiile climatice din această vară— pe mari suprafețe solul are deficit de umiditate — este necesar să se acorde o atenție mai mare calității lucrărilor de pregătire a terenurilor. Din controalele efectuate de specialiști din cadrul organelor agricole centrale și județene a reieșit că nu pretutindeni arăturile de vară au fost executate și întreținute corespunzător : pe unele suprafețe brazdele s-au întărit sau există mulți bulgări, ceea ce îngreunează pregătirea în condiții optime a patului germinativ. Iată de ce trebuie aplicate, încă de pe acum, măsurile recomandate de stațiunile de cercetări agricole referitoare la buna pregătire a terenului, astfel încit, pînă la

Au îndeplinit 
planul pe 8 luni

Industria județului 
Vrancea Oamenii muncii din întreprinderile industriale județului ză pe lui ziuaîn cest Ceaușescu.județean Vrancea al P.C.R., se spune : La baza acestui succes au stat preocupările pentru o mai bună organizare a producției și a muncii, pentru întronarea spiritului de ordine și disciplină în folosirea rațională taților de producție, a materiilor prime și materialelor, sigurarea condițiilor de creștere necontenită a productivității muncii. Sîntem ferm hotărîți ca și în viitor, acționînd cu responsabilitate comunistă și pasiune revoluționară, să milităm pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce ne revin.

ale raportea- planului ale anu- înVrancea că prevederile primele 8 luni au fost îndeplinite de 29 august.telegrama adresată, cu a- prilej, tovarășului Nicolae de către Comitetul
a capaci-pent.ru a-

Industria județului BllZăU Colectivele muncitorești din industria județului Buzău au îndeplinit cu 5 zile mai devreme sarcinile de producție pe 8 luni. Ca urmare, economiei naționale i-au fost livrate suplimentar, între altele, 870 tone plase sudate pentru construcții, 525 mc panouri mari din beton armat, 4 milioane bucăți cărămizi și blocuri ceramice, 1 100 mc cherestea, 16 000 mp geam tras, 7 000 mp geam șlefuit, 525 tone granule PVC, 700 tone piese turnate din fontă, 150 tone aparate de cale ferată, 3,4 tone fire tip lină, mobilier din lemn în valoare de 3 milioane lei. (Mihai Bâzu).
(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea „Automatica" din Capitală : echipa de electricieni condusă de 
tarea unei camere de comandă

Teodor Cîmpeanu lucrează la mon- Foto : S. Cristian
GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Cu pasiune de creator
— In clipa cînd 

l-am văzut pe tovară
șul Kasziba Alexan
dru, altminteri atit de 
blajin și cumpănit in 
tot ce face, că se în
roșește la fată și i se 
aprind ochii de supă
rare pe maistrul T, 
care se crampona de 
un dispozitiv vechi și 
nu voia să admită a- 
plicarea celui nou, nu
mai și numai pentru 
că il realizase „unul cu 
caș la gură". am în
țeles că noul începe 
de la intransigenta și 
combativitatea fără 
menajamente față de 
vechi...

Cel care îmi schi
ța un asemenea con
cis și convingător por
tret moral al inovato
rului comunist Kas- 
zi,ba Alexandru era se
cretarul comitetului 
U.T.C. de la Între
prinderea mecanică 
Oradea. Constantin 
Moza. Și poate că toc
mai faptul că venea 
de la un tînăr — mai 
mult chiar, de la un 
exponent al celor mai 
alese însușiri profe
sionale și etice ale ti
nerilor din uzină, de
oarece tovarășul Moza 
este el însuși strungar 
de înaltă calificare, 
autor al cîtorva ino
vații — făcea ca por
tretul pe care ni l-a 
prezentat să do- 
bindească un relief 
aparte.

La drept vorbind, nu 
numai el, ci și alți 
tineri din uzină au 

multe a-i mulțumi to
varășului Kasziba : iu
tii de toate, pentru im
boldul de a păși pe ca
lea iscodirilor deloc

lesnicioase care duc la 
noi sporuri ale creației 
tehnico-știintifice, iar 
apoi pentru sprijinul 
pe care l-au primit, la 
primele lor încercări, 
de a depăși stingăciile 
inerente oricărui în
ceput și de a realiza 
inovații fără de care 
astăzi unele procese 
tehnologice din uzină 
nici n-ar fi de con

ceput. Nici Gheorghe 
Voiț, nici Keresztesy 
Gavrilă, nici Teodor 
Pop. nici Tbteles Ar
pad. nici loan Codo- 
ban n-ar fi ajuns as
tăzi să îmbogățească 
zestrea de autoutila- 
re a uzinei cu nume
roase agregate, ce 
altminteri ar fi tre
buit importate, dacă 
muncitorul comunist 
Kasziba și alții ase
menea lui nu și-ar fi 
pus la inimă această 
largă proliferare a 
spiritului creator, al 
cărui rod elocvent este 
înființarea in uzină, in 
cadrul Festivalului na
tional „Cintarea Ro
mâniei", a unui „cerc 
al inovatorilor" cu 
aproape cincizeci de 
membri.

— Știți — îmi spu
nea Kasziba Alexan
dru — eu am- dobin- 
dit pasiunea motoare
lor de la tatăl meu, 
care era mecanic de 
batoze și secerători 
la un moșier din Bă
răgan. El ne-a trans
mis, mie și celor patru 
frați ai mei, care toți 
am devenit mecanici, 
imboldul de a des
coperi in fiecare mo
tor „sufletul lui cel 
viu", cum spunea 
tata, și de a vedea ce 
se poate meșteri la 
el ca să meargă mai 
bine, mai cu folos. De 
aicea îmi vine mie 
gindul ăsta că nu-mi 
fac pe deplin datoria 
de muncitor adevărat, 
de comunist, dacă nu 
transmit și altora pasi
unea de a meșteri, de 
a inova. Și, poate, tot 
de-aici îmi vine și su
părarea pe care mi-o 
pricinuiesc acei putini, 
e drept, care bodogă
nesc la tot ce apare 
nou în tehnică, căci 
le e mai comod să 
nu-și bată capul, să nu 
trăiască neliniștile pe 
care le dau căutările 
creatoare și să se mul
țumească cu ce au a- 
pucat ei in fabrică de 
la tata Noe...

E up alt mod de a 
explica și justifica ne- 
impăcarea tovarășului 
Kasziba fată de vechi, 
cu care începe — cum 
spunea, pe bună drep
tate, discipolul său u- 
tecist — adevărata pa
siune pentru nou.

Victor 
BIRLADEANUDesen de T. Ispas

NOI MĂRCI DE OȚELURIîn cadrul acțiunilor inițiate In unitățile industriei metalurgice pentru diversificarea sortimentelor din oțel și aliaje, la Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzil s-au introdus în fabricație în acest an șase noi mărci de oțeluri aliate și înalt aliate, destinate unităților constructoare de autovehicule, utilaj petrolier, mașini-unelte și scule. Oțe- larii de aici au reușit, pe aceas

tă cale, să ridice la peste 70 la sută ponderea oțelurilor aliate și înalt aliate în totalul producției.De menționat că, pînă la a- ceastă dată, oțelarii din Cîmpia Turzii au realizat o producție suplimentară de circa 1 000 tone ofeluri aliate și înalt aliate, pe care le-au livrat întreprinderilor constructoare de mașini.

Un
pentruFie că urci pe firul Oltului. într-o dimineață cînd zorile mai anină borangicuri de aur peste Turnu-Rosu. fie că vii pe drumurile cu plute subțiri ale Făgărașului. ori cobori căi baladești dinspre Alba si Deva. Sibiul te întimpină cu o imagine de plăcută carte poștală policromă, pe care ai lua-o drept o gravură din secolul al saptesprezecelea de n-ai vedea răsărind lingă turnurile vechi, prelung ascuțite. paralelipipedele alb-sidefii ale blocurilor- turn. construcții noi.într-adevăr. intrările-n Sibiu cheamă Imagini de demult intr-o aură de romantic patriotism. Pagini de istorie si literatură, cîndva studiate. îti redevin palpabile : pe aici au trecut drumuri de mare viitoare ale întregii deveniri naționale ; aici s-au născut, au învățat, au trăit ori au creat Olahus. Baritlu, Pa-

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat lucrătorilor Ministerului de Interne cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la crearea organelor de securitateStimați tovarăși,Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării organelor de securitate — eveniment deosebit de important in procesul făuririi statului socialist, al transformării revoluționare a societății românești — adresez tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne un salut călduros și cele mai bune urări.în acest moment jubiliar Îmi este plăcut să evoc rolul însemnat pe care l-au jucat organele de securitate create de regimul nostru democrat popular în decursul marilor lupte revoluționare, în vasta activitate desfășurată de poporul nostru în anii construcției socialiste. Făurite de puterea muncitorească-țărănească odată cu trecerea la construcția socialismului, organele de securitate au adus o contribuție de seamă la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, la înfrîngerea opoziției claselor exploatatoare, la dejucarea uneltirilor forțelor reacționare, care încercau să oprească mersul înainte al istoriei ; ele ău avut un rol deosebit în consolidarea continuă a statului nostru socialist, in întreaga operă măreață de zidire a orînduirii noi pe pămintul României.De-a lungul celor trei decenii de cînd au fost constituite, perfecționîndu-și continuu munca, lichidînd lipsurile și greșelile manifestate într-o anumită perioadă în activitatea lor, înfăptuind cu fermitate politica partidului nostru — care aplică în mod creator adevărurile generale ale socialismului la condițiile concrete din România — organele de securitate și-au îndeplinit cu cinste înaltele îndatoriri față de cauza revoluției, a socialismului, dovedind spirit de abnegație și devotament față de clasa muncitoare, față de patrie și popor. Pentru activitatea rodnică desfășurată în slujba dezvoltării societății noastre, pentru succesele obținute și contribuția adusă la toate marile victorii ale poporului, adresez felicitări călduroase activului de partid și cadrelor de conducere din Ministerul de Interne, tuturor lucrătorilor acestui minister.în noua etapă istorică, în condițiile edificării societății socialiste multilateral dezvoltate se schimbă, fără îndoială, și rolul și atribuțiile organelor de securitate, îndatoririle și răspunderile lor în fața partidului și poporului. Forța principală a orînduirii noastre stă astăzi în unitatea de granit a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul Partidului Comunist Român, în hotărîrea cu care întregul nostru popor înfăptuiește Programul partidului, urmează politica sa, ce corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor vitale ale patriei. Partidul și statul nostru asigură întărirea continuă a democrației socialiste, crearea și perfecționarea cadrului de participare activă și efectivă a oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea vieții economico-sociale, a societății. Totodată, ținînd seama că pe plan internațional mai există forțe reacționare, ostile socialismului, că și în țările socialiste se mai găsesc elemente declasate, descompuse, care pentru un pumn de arginți sînt gata să-și trădeze patria, este necesar să asigurăm întărirea în continuare a organelor de apărare a statului, menținerea trează a vigilenței lucrătorilor din securitate, pentru ca, în orice împrejurare,

să-și poată face cu cinste datoria față de cauza revoluției, față de cauza socialismului, față de popor. Aceasta impune sporirea spiritului de răspundere și a exigenței organelor de securitate, întărirea disciplinei și ordinii în întreaga lor activitate. Munca lucrătorilor din securitate trebuie să se caracterizeze printr-un înalt spirit revoluționar, de dăruire comunistă in îndeplinirea îndatoririlor încredințate, prin cinste și corectitudine exemplară, prin fermitate și combativitate față de orice acte antisociale și manifestări ce contravin principiilor societății noastre, eticii și echității socialiste, prin spirit de jertfă și sacrificiu in slujirea intereselor patridi.Organelor de securitate le revin sarcini importante în asigurarea muncii creatoare a poporului, a liniștii publice, in lupta pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, pentru întărirea ordinii în întreaga viață socială. O îndatorire de cea mai mare răspundere a organelor de securitate este asigurarea respectării și aplicării întocmai a legilor țării. întărirea legalității socialiste, astfel ca nimeni să nu poată lovi in interesele orînduirii noastre noi, ale poporului român constructor al socialismului.Trebuie înfăptuită întocmai linia politică a partidului, care cere organelor de securitate să se bizuie în întreaga lor activitate pe masele largi populare, să-și întărească continuu legăturile cu oamenii muncii din rindul cărora s-au format, să pornească în tot ceea ce fac de la interesele vitale ale națiunii noastre, ale cauzei socialismului și comunismului. Organele de securitate trebuie să considere drept cea mai înaltă îndatorire a lor să vegheze cu strășnicie, împreună cu întregul nostru popor, la salvgardarea mărețelor cuceriri ale socialismului, la apărarea independenței, suveranității și integrității scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Organele de securitate trebuie să-și desfășoare întreaga muncă sub conducerea permanentă, directă și nemijlocită a partidului și statului ; ele trebuie să raporteze sistematic organelor de partid felul în care își duc la îndeplinire sarcinile ce le revin, modul în care acționează pentru aplicarea politicii partidului în domeniul lor de activitate. Organizațiile de partid trebuie să exercite un control riguros, exigent asupra muncii din acest sector, asigurînd aplicarea întocmai a legilor și hotărîrilor partidului și statului, îndeplinirea neabătută a marilor răspunderi încredințate de popor, de societatea noastră socialistă.întărind continuu conducerea de către partid a organelor de securitate, intensificînd munca politico-educativă de dezvoltare a conștiinței socialiste și perfecționare a pregătirii politice și profesionale a tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne, să ridicăm la un nivel și mai înalt întreaga activitate a acestora pusă în slujba cauzei edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a făuririi vieții noi, demne, libere și fericite a întregului nostru popor.La cea de-a 30-a aniversare a creării organelor de securitate, adresez tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne noi și tot mai mari succese în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire !
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Consiliului RevoluțieiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, miercuri la amiază, delegația Consiliului Revoluției din Portugalia, condusă de generalul Jose Lemos Ferreira, membru al consiliului, șeful Statului Major al forțelor aeriene, care face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al F.U.S.La primire au participat Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S., general-maior Constantin Ol- teanu, membru al Consiliului Național al F.U.S., general-maior Gheor- ghe Popescu.A fost de față Antonio Novaes Machado, ambasadorul Portugaliei la București.Generalul Jose Lemos Ferreira a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Portugheze, Antonio Ramalho Eanes. Conducăto

rul delegației a adresat, totodată, șefului statului român mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita România, de a cunoaște realizările obținute de poporul român pe calea dezvoltării e- conomico-sociale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a rugat să fie transmis președintelui Portugaliei un călduros salut și cele mai bune urări. Șeful statului român a apreciat că vizita delegației Consiliului Revoluției din Portugalia este de natură să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea prieteniei tradiționale dintre popoarele român și portughez.în cursul convorbirii s-a exprimat, de ambele părți, satisfacția față de evoluția pozitivă a raporturilor dintre România și Portugalia, evidenți- indu-se importanța covîrșitoare pentru dezvoltarea acestor fructuoase raporturi a dialogului la nivel înalt româno-portughez prilejuit de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in Portugalia. S-a reafirmat, cu acest prilej,

din Portugaliadorința de a se acționa pentru continua extindere a legăturilor de prietenie dintre cele două țări, pentru amplificarea conlucrării dintre ele in domeniile economic, tehnico-științific și cultural, aceasta fiind în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, securității și înțelegerii in Europa și în întreaga lume.în timpul întrevederii au fost abordate unele probleme ale situației politice internaționale. în acest cadru, a fost manifestat interesul României și Portugaliei de a conlucra strîns pe plan extern pentru a-și aduce o contribuție sporită la înfăptuirea prevederilor Actului final de la Helsinki privind edificarea unui sistem real de securitate și cooperare în Europa, la realizarea dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure dezvoltarea nestingherită, liberă și independentă a tuturor popoarelor, accesul lor la cuceririle civilizației contemporane.întrevederea s-a desfășurat într-O atmosferă de caldă prietenie.
ZiaristulTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri dimineața, pe zia-

PublicistulTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri

iranian Fariborzristul iranian Fariborz Atapour.La primire a luat parte tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
francez Micheldupă-amiază, pe publicistul francez Michel P. Hamelet.La primire a luat parte tovarășul Dumitru Popescu, membru al Corni-
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trandafir
orașul

2Piu-Ilarlan. Ludwigh Roth, Goga. Coșbuc. Rebreanu, Blaga, Nyârădy, Beniuc, Teutsch, D.D. Roșea și mulți alți oameni de seamă ai culturii și științei noastre. Odată ajuns insă in centrul orașului, Sibiul, ca toate localitățile cu o puternică personalitate prezentă, îți impune ritmurile Iui de azi și. încă din primele clipe, simți că tot „ceea ce a fost" devine, firesc, un puternic dar discret piedestal pentru „ceea ce este". Căci sibianul. legat cu mii de fire sentimentale de trecut, are mîndria de a fi el însuși îndeosebi prin imaginea Sibiului prezentSibiul — al patrulea oraș industrial al tării...Sibiul — vestit creuzet cu inestimabile diamante folclorice vii si. în același timp, renumit centru de cultură modernă...

drag...
Sibiul — originală zonă turistică si de vacanță...Sibiul — leagăn al egalității si frăției între fiii de diverse naționalități ai acestui străvechi colț de pămînt românesc...Aflasem de la primarul municipiului, tovarășul Nicolae Hurbean. pătimaș îndrăgostit de locurile pe care le gospodărește, că una dintre acțiunile de cinstire a trecutului o constituie reamenajarea fostelor turnuri ale breslelor si- biene. multe dintre ele a- flate azi în incinta unor mari întreprinderi. Ne-am dus să vedem la „Independenta" o asemenea construcție veche — „turnul fierarilor" sau „turnul pulberăriei". L-am găsit pe bătrînul străjuitor al o- rasului. care datează din secolul al XV-lea si pe care timpul îl făcuse netrebuin- cios. într-o stare foarte bună : luat in stăpînire de

AtapourCu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru Societatea națională iraniană de radio și televiziune (N.I.R.T.) și Grupul de presă „Ettela'at".
Hamelettotului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul „Le Figaro".

tinerii artiști plastici ai u- zinei. el a devenit atelier de creație si sală de expoziție. Nemaiputînd fi pus la muncă, „bunicul" îi găzduiește, printr-o firească lege a pămîntului. pe strănepoți. Dar acesta nu este, totuși, lucrul cel mai interesant. Mult mai important este că. vizitînd expozițiile — pictură, gra-

Sibiul contemporanfică. eculptură. artizanat, foto — observi că subiectul de inspirație al artiștilor amatori îl constituie cu prioritate faptele de muncă. ale lor si ale tovarășilor lor. Georgeta Oprișan, tehniciană, se îmbujorase cînd i-am remarcat tablourile. Ni le-a arătat pe ale altor tovarăși ai ei — Cornel Dănescu. profesorul

Foto : E. Dichiseanucercului, modelor de profesie, Petru Popa, loan Voina etc. — și ne-a făcut cunoștință cu succesul numărul unu al „turnului pulberăriei" — tînărul electrician Forrd Andrei, a cărui
Euqen FLORESCU 
Nicolae BRUJAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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Ieșea fum...i
In timp ce se afla pe bulevar

dul Republicii din piatra Neamț, 
un trecător a observat ieșind 
fum de pe acoperișul unui imo
bil. l-a anunțat in grabă pe lo
catarii acestuia — care se aflau 
la acea oră acasă — după care
a alergat la primul telefon și a ■ 
chemat pompierii. „Datorită lui ! 
— ne scrie V. loan, unul din lo- I 
catarii imobilului — flăcările 
mistuitoare (Izbucnite din prici
na unor scintei aduse de vintul 
care bătea in ziua aceea) au 
putut fi stinse. In afară de pom
pieri, fie-mi permis si aduc cal
de mulțumiri și pionierilor Ovi- 
diu șl Tiberiu (frați), Lăcrămioa
ra, Isabela și Codrin, care au 
dat dovadă de mult curaj și in- 
demlnare. Îmi pare rău că nu 
am aflat numele trecătorului 
care a intervenit cu atîta 
promptitudine. Oricine ar fi. să 
afle că-i mulțumim din toată 
inima".
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Zburați, I

l

l
l
I
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porumbei!Doi frumoși porumbei voiajori 
ai unui pasionat craiovean, Emil 
Ciuperceanu, au fost lansați pen
tru o întrecere de cursă lungă. 
Unul dintre ei, poposind intr-un 
sat de lingă Botoșani, a fost 
hrănit, ocrotit și ajutat să ajun
gă cu bine inapoi la Craiova, de 
către I. Atănăsoaiei. Nu ace- 

intimplat cu . .........‘   a
sosit la Craiova fără cele două 
inele pe care le purta — 
unul cu adresa crescătorului și 
celălalt cu numărul de control. 
Limpede : obosit de drum, po
rumbelul s-a oprit să-și refacă 
puterile intr-un loc unde cineva 
i-a smuls inelele, încercînd să 
și-l însușească. Dar uite că po
rumbelul a făcut ce a făcut șl a scăpat din capcana întinsă, 
reușind să se reîntoarcă la că
suța lui. Oameni buni, lăsați 
porumbeii să zboare !

lași lucru s-a 
al doilea porumbel, care
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Tatăl fugar
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si escroc»
Intre alte scrisori sosite pe a- 

dresa rubricii noastre, una ne-a 
adus o poză care-l înfățișează în 
prim plan pe un bărbat tinăr, 
zimbitor, plesnind de sănătate. 
Din explicația însoțitoare aflăm 
că respectivul se numește Con
stantin Mucea, care și-a părăsit 
soția și pe cei doi copii ai săi 
din Roman, plecind hai-hui prin 
țară. După un scurt popas pe la 
Constanța, unde a înșelat pe 
mai mulți creduli cu tot felul de 
promisiuni, Mucea a dat bir cu 
fugiții și s-a aciuat pe la Ani- 
noasa, județul Hunedoara. Cum 
și acolo a făcut alte escrocherii, 
a dispărut din nou, cu numai o 
clipă înainte ca autoritățile să 
pună mina pe el. Dacă-l intîl- 
niți, anunțați miliția să-i ceară 
socoteală pentru faptele de pină 
acum, după care să i se îndru
me pașii pe calea cea bună spre 
familia care-l așteaptă.
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Voiajorul I
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și adjunctul 
său

I
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tn comuna Cornetu, județul 
Ilfov, iși făcuseră apariția doi 
indivizi. Prezența lor intr-o zi in 
care oamenii se aflau la munci
le cimpului n-a rămas neobser
vată de lucrătorii postului de 
miliție din localitate, care au 
încercat să-i legitimeze. Spu
nem „au încercat", întrucit cei 
doi nu aveau asupra lor nici 
un act. Primul, pe nume Gheor
ghe Bizdoc, de fel din Firtă- 
nești — Vilcea, a declarat sus și 
tare că el e... voiajor, iar al doi
lea, Gheorghe Lixandru, din 
Potlogi — Dîmbovița, ci e... 
ajutor de voiajor.

— Și de ce voiajați f — 
fost întrebați.

— tn interes 
au răspuns ei.

Pină la urmi 
nu era vorba de
vagabondaj, amindoi fiind fără 
ocupație, drept pentru care 
„ocupă" acum legea de ei.

de serviciu

s-a dovedit 
voiaj, ci

au

că
de...
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I feroviară I
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Duminică 27 august, in vago
nul 11 al rapidului 87, care leagă 
litoralul de Capitală. Fiecare iși 
caută locul. In cele din urmă, cu 
chiu, cu vai, i! ocupă. Dar iată, 
doi bărbați care străbat vagonul 
de citeva ori și se uită, rind pe 
rind, la modul in care sint fixa
te numerele. Iși caută și ei locu
rile.
din 
106. 
gon 
de tren, a făcut 
controlorul 
urmă, 
„Știți, este un 
garnitură de personal. De, 
mai iniimplă !“ Bine-ar fi să 
se

Vagonul are 118 locuri, dar 
numerotare lipseau 104 șl 

Pe diagramă existau, in va- 
nu. S-a mirat și însoțitorul 

ochii mari și 
de bilete. Pină la 

au găsit o explicație : 
vagon dintr-o 

se 
nu

mai intimple I

I

I
I
I
I
I
I
i
iRubricd reallzatâ de

Petre POPA I
cu sprijinul corespondenților . 
..Scintell"

La Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, Stelian Ciu- lacu, primarul comunei Izvoarele — Ilfov spunea : „La noi în comună oamenii lucrează tot timpul anului, munca sătenilor nemaiavind astfel un caracter sezonier". Cum s-a ajuns la o asemenea organizare a muncii și ce avantaje a adus ea pentru viața comunei ? Am mers în comuna Izvoarele, și cel mai bun răspuns la întrebare ni l-au dat realitățile comunei, faptele oamenilor.— în cele trei cooperative agricole din comună lucrează cea mai mare parte a oamenilor — ne-a spus primarul. Dar caracterul sezonier al activităților agricole, dezvoltarea mecanizării au făcut cu timpul ca tot mai multe brațe de muncă să devină disponibile. în a- ceastă situație, neavind în comună unități economice, oamenii s-au îndreptat spre industria din cele mai apropiate orașe. Avem și azi aproape 1 000 de navetiști. Dar cei care au rămas in comună o bună parte a anului nu lucrau. Am început să dezvoltăm o serie de activități neagricole, care să dea de lucru cit mai multor oameni pe durata întregului an. Astăzi avem în comună 15 unități de producție cu profil neagricol — o secție a trustului de îmbunătățiri funciare, o stațiune de mecanizare a agriculturii, o întreprindere de exploatare a rețelelor de irigații, o moară, o secție piscicolă, secții de producție și de prestații ale coope- . rativelor agricole și ale cooperativei de consum — in care lucrează mai bine de 2 000 de localnici. în acest fel, oamenii au rămas în comună, s-au stabilizat, iar ponderea în e-; conomia locală o dețin acum tocmai ramurile neagricole. Din cele peste 260 milioane lei, cit reprezintă valoarea întregii producții a comunei, aproape două treimi sint date de ramurile neagricole, cei ocupați in acest sector depășind numărul celor ce lucrează în agricultură. Sîntem, din acest punct de vedere, o localitate care a trecut de la profilul preponderent agricol, la unul industrial-agricol.— Ce avantaje a adus pentru comună o asemenea structură economică 7— în primul rind, așa cum am a- rătat, oamenii au acum de lucru tot timpul anului, activitatea lor avind continuitate. în al doilea rind, veniturile populației au crescut. în prezent, in balanța de venituri personale, cîștigurile provenite din ramurile neagricole depășesc de aproape trei ori pe cele din agricultură. Cîș- tigînd mai bine, oamenii trăiesc mai bine. Peste jumătate din actualul fond locativ al satelor componente ale comunei a fost construit sau modernizat în ultimii ani. Oamenii se îmbracă mai bine.Dezvoltarea pe teritoriul crească însăși rească, disciplina celor încadrați în muncă, răspunderea lor față de prezentul și viitorul localității în care trăiesc. Am reușit astfel ca prin forțe proprii să sporim zestrea social-edi-

litară a comunei, să-l dăm acesteia o înfățișare nouă : am construit 7 săli de clasă, 2 ateliere școlare, un cămin cultural, 3 magazine, o brutărie, două săli de festivități, am a- menajat 3,5 km de conducte de apă, am asfaltat 14 km de drumuri, iar 12 km de trotuare au fost amenajate cu dale de beton. Valoarea contribuției localnicilor la înfrumusețarea comunei se ridică în ultimii 10 ani la peste 9 milioane lei. în același
UN IZVOR VENITURI

levată și o altă prevedere a statutului, anume că membru al asociației putea fi orice muncitor, fără deosebire de naționalitate, ceea ce arată că, încă de la începuturile organizării sale, mișcarea noastră muncitorească a înțeles însemnătatea solidarizării și întrajutorării tuturor muncitorilor în lupta împotriva exploatării și asupririi de clasă.în decursul anilor, odată cu creșterea numerică a lucrătorilor tipografi și dezvoltarea conștiinței lor proletare, în activitatea tipografilor s-au produs transformări semnificative, ristice de altfel evoluției noastre mișcări muncitorești. Astfel, schimbarea denumirii ei, în 1863, ■ în „Asociația lu
crătorilor tipo
grafi din Româ
nia", sublinia că sfera ei de cuprindere s-a extins asupra întreprinderilor tipografice din întreaga țară. Semnificativă pentru dezvoltarea conștiinței de clasă a tipografilor este a- pariția, în acei ani, a primelor organe de presă muncitorească, fondate de tipografi : „Tipograful român" (1865) și „Analele tipografice" (1869), pe al cărui frontispiciu era scris : „Unirea e puterea".Pe drumul ascendent străbătut In a doua jumătate a secolului al XIX- lea, proletariatul din România a tre- cut de la primele forme de asocit. " muncitorească în scopuri de întrajutorare la formarea unor profesionale bazate pe luptei de clasă — cercuri muncitorești, primele proletare cu caracter politic apoi la crearea Partidului Democrat al Muncitorilor din România. Partidul Comunist Român, continuator direct al mișcării revoluționare, socialiste, al partidului clasei muncitoare făurit în 1893, a preluat și dezvoltat cele mai înaintate tradiții ale clasei muncitoare, ale poporului român, călăuzind lupta de eliberare socială și națională la victorie.Evocarea acestor tradiții constituie un îndemn la cultivarea spiritului revoluționar, la înzecirea eforturilor creatoare ale întregului popor pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei, pentru înflorirea continuă a României socialiste.

Prof. Elena GHEORGHE

Se Împlinesc în această lună o sută douăzeci de ani de la înființarea Asociației lucrătorilor tipografi din București, una din primele a- sociații profesionale proletare din țara noastră. Evocăm evenimentul cu sentimente de legitimă mindrie, datorită semnificațiilor lui deosebite : crearea acestei organizații la mijlocul veacului trecut constituie o mărturie elocventă a vechimii mișcării noastre muncitorești, a îndelungatelor sale tradiții de organizare profesională și politică.încă de la începuturile existenței sale, proletariatul român și-a pus problema organizării, înțelegînd că aceasta era o condiție hotăritoare a succesului luptei exploatării omului de către om, pentru făurirea u- nei societă'i libere și drepte.Primele forme de organizare muncitorească au fost asociațiile profesionale de întrajutorare care acționau pentru satisfacerea unor revendicări cu caracter economic. Cei dinții care au început să se organizeze au fost lucrătorii tipografi, natura muncii lor oferindu-le posibilitatea să cunoască, înaintea altor categorii de muncitori, ideile înaintate ale vremii, situația clasei muncitoare din alte țări, ca și formele de organizare profesională ale proletariatului internațional. Astfel, lucrătorii tipografi din Brașov și-au înființat o a- sociație de Întrajutorare încă din 1846, iar cei din Timișoara in anul 1851.Organizația profesională a tipografilor din București, creată la 24 august 1858, și-a precizat limpede scopul în statut : „Lucrătorii tipografi, 
adunindu-se și chibzuind împreună 
despre mijloacele de a se adăposti in 
viitor de relele care amenință toate 
clasele lucrătoare prin lipsa mijloa
celor pecuniare la intimplare de lipsă 
de lucru, de boală, de moarte sau de 
alte împrejurări, au găsit de cuviin
ță a fonda o casă comună sub denu
mirea : Casa de prevedere a lucră
torilor tipografi".Muncitorii tipografi erau conștiențl • că interesele lor de clasă coincid cu cele ale muncitorilor de toate profesiile. în acest sens, în articolul 14 din statut se arăta : „cu toate că această 
casă este fondată de muncitorii tipo
grafi și mai cu seamă pentru dinșii, 
ea insă va fi deschisă pentru toți lu
crătorii de orice profesie". Merită re

pentru lichidarea
Asociației> treptat caracte- lntregli

120 de ani 
de la înființarea 

Asociației 
lucrătorilor 

tipografi 
din BucureștiInvitație 

la drumețieOficiile județene de turism din întreaga țară organizează la cerere excursii pe diverse trasee turistice, care prilejuiesc participarea la manifestări cultural- artistice și sportive care au loc în luna septembrie. Iată citeva : „Nedeea de la Birchiș" — județul Arad, la 3 septembrie, cu participarea localităților de pe malul sting al Mureșului ; „Rapsodia trișcașilor" — ediția a Xl-a, festival interjudețean al formațiilor de instrumente populare ce va avea loc la Leșu, in județul Bistrița-Năsăud ; festivalul interjudețean „Serbările pădurii" din 8 septembrie în pădurea Verona din județul toșani ; ................................. 'septembrie la Brașov ;„Pintea Viteazul' goaja, județul concurs „Cîntă ca", la Tecuci, cu participarea Moldova; „Steaua Sătmarului' — festival interjudețean de muzică ușoară ce va avea loc la Satu Mare. în această lună sint programate și o serie de manifestări sportive, printre care : la 14 septembrie — campionatele internaționale de juniori la judo ale Republicii Socialiste România, concurs internațional de dirttrak cu participarea unor valoroase echipe din străinătate, „Ștafeta munților" — întîlnire republicană a drumeților, în perioada 2—4 septembrie în județul Prahova.Relații suplimentare la agențiile și filialele tuturor oficiilor județene de turism din întreaga țară.In fotografia de sus : „Hotelul „Trei brazi" de lingă Predeal.

— Ce priorități se află acum pe a- genda de lucru a primăriei 7— înainte de toate, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, am pus în centrul atenției noastre buna desfășurare a lucrărilor agricole. Dăm zor la cele trei blocuri de locuințe pe care le construim cu forțe proprii, ca și la noua secție mecanică de la S.M.A. Dorimsă trecem cit mai __________curind la încălzirea prin termofi- care a edificiilor din centrul civil al comunei, iar pe lingă primărie să organizăm o echipă de intervenție pentru reparații de locuințe și instalații casnice. Pe lingă moară vrem să organizăm o crescătorie de porci și una de curcani, iar pentru a atrage cit mai multe femei în cîmpul muncii ne-am să organizăm o secție de de mică să acopere cerințele

IZVOARELE:

asociații principiul și cluburi organizații — și Social-
Dezvoltarea

activităților neagricole

Bo- „Răvășitul oilor" în 24 Bran, județul serbarea tradițională 1“ în satul Mă- Cluj ; festivalul- de răsună lun- județul Galați, județelor din — • “ 1**

bine, se hrănesc maiactivităților industriale comunei a făcut să conștiința muncito-

(Urmare din pag. I)sculptură — „Turnător de otel" — a primit premiul I la prima ediție a Festivalului național „Cintarea României". Forrd este un băiat blond, tăcut, dar sigur pe gîndirea sa. Așa si-a si sculptat un bust in mărime naturală. înfăți- șîndu-se ca un tinăr cu sentimentul totalei libertăți si al deplinelor posibilități de afirmare. „Trăiesc si muncesc între oameni minunați. spune el. muncitori ca si mine, care fac utilajele cu marca -Independența». Ei sint si vor fi subiectele lucrărilor mele".Acești oameni minunați, muncitorii sibieni, iși fac intr-adevăr datoria, dînd trecutului dimensiunile unui prezent care-l încoronează. Sibianul iși iubește orașul și asta se vede limpede din suma inițiativelor apărute in cele mai diverse domenii. Una dintre ele, generalizată în toate întreprinderile. este de-a dreptul emoționantă si intru totul pozitivă. în ciuda aspectului ei... distructiv. Cu trei ani în urmă, cuiva i-a venit ideea să organizeze la o întreprindere de industrie ușoară o expoziție cu piesele importate. Surpriza a fost mare. Se importau pină si șaibe. Acolo, pe loc. oamenii au făcut propuneri de... desființare a expoziției. Multi s-au anaaiat să producă ei înșiși piesele care se aduceau

timp, o atenție deosebită am acordat și acordăm agriculturii. în ultimii 10 ani, producția agricolă a sporit de a- proape 4 ori, peste 80 la sută din cele 10 000 hectare de teren arabil ale comunei fiind irigate. Dar nu numai membrii cooperatori se străduiesc să smulgă pămîntului roade tot mai bogate. Aproape că nu există locuitor al comunei, fie că lucrează în cooperativele agricole sau in unități neagricole, care să nu cultive fiecare palmă de pâmînt din curte. După cum se poate vedea, fiecare alee și margine de șanț este cultivată cu legume sau lucerna pentru creșterea animalelor, iar în curți oamenii au început să amenajeze solarii. Orientarea noastră spre ramurile neagricole ne-a permis să mărim substanțial productivitatea muncii. De la circa 70 000 lei cit realizează, în medie, un lucrător în agricultură, am ajuns la o productivitate în ramurile neagricole de peste 250 000 lei pe o persoană activă. Pe această cale, a sporirii continue a productivității, a dezvoltării sectoarelor neagricole am reușit să lărgim sursele de venituri ale primăriei, astfel că de aproape 5 ani comuna noastră a trecut la autofinanțare, acoperind din veniturile proprii toate cheltuielile planificate.— Cum se asigură valorificarea materiilor prime locale prin unitățile neagricole ?— Mari disponibilități de materii prime nu avem în comună. în cooperativele agricole am dezvoltat producția de împletituri din răchită pentru confecționarea unor bunuri de consum și obiecte artizanale, iar în trei din viroagele comunei am amenajat tot atîtea bălți, de unde scontăm să pescuim în acest an pentru consumul populației circa 25 pește. Este prima noastră Mai avem și alte activități, sîntem pe deplin mulțumiți ce am făcut. Ne-am propus,programului de dezvoltare în spectivă a comunei, să construim un abator, o fabrică de prelucrare a cărnii, a pielor și părului de animale, o unitate de prelucrare a produselor lactate, astfel încît materiile prime pe care le producem să le valorificăm superior pe plan local.

tone de recoltă, dar nu de ceea pe baza per-

din străinătate. Bilanțul acelei prime ședințe : 7 milioane lei-valută; Azi, în toate întreprinderile si- biene există o asemenea expoziție de... desființat. Și bătălia continuă. La I.P.A.S. (întreprinderea de piese auto Sibiu) l-am in- tîlnit pe primarul municipiului analizînd, împreună cu conducerea acestei unități. modalitățile de îndeplinire a sarcinilor pe lunile în curs și, mai ales, pe anii 1979 șl 1980 („care, prin obiectivele foarte ambițioase, vor pune probleme dacă nu ne pregătim din timp !“, după cum sublinia inginerul Ion Simion, directorul întreprinderii).„La dumneavoastră cu «expoziția» cum se stă 7“ am întrebat.„Aproape lichidată. Bilanțul economiilor este de 60 de milioane lei în devize libere".în trei ani !, vom adăuga noi. O inițiativă care intr-adevăr. merită efortul. Și mai impresionați am fost să vedem că mișcarea a găsit un adine ecou in rindurile celor mai proaspeți muncitori si specialiști. devenind un fel de măsură a ambițiilor lor profesionale. Vizi ti nd expoziția „Creația tehnică a tineretului" am înțeles că pentru tinerii sibieni a realiza produse Ia cei mai înalti parametri mondiali reprezintă un criteriu de bază al prestigiului. Ute- cistii de la „Steaua roșie" lsi intitulează direct stan-

propus croitorie pentru produse serie, care locale....Cind ne-am despărțit de primar, spre sfîrșitul zilei de muncă, acesta se grăbea să meargă la căminul cultural. Aici formațiile artistice se pregăteau pentru concursurile din cea de-a doua ediție a Festivalului „Cîntarea României". „Izvorenii noștri — ne spune la despărțire primarul — sint harnici și talentati nu numai în muncă. Le place la fel de mult șă .ținte ce .sperăm economie măsură și fistic".
ca să in
V

și să danseze. Iată de la buneleadăugăm domeniul
Mlhal IONESCU

înscrieri la cursul de ghizi-colaboratori 
pentru excursii în țarăDe la I.T.H.R. București, sîn- tem informați că in perioada 1—15 septembrie 1978 se vor primi noi cereri de înscriere larezultate din succese pe cultural-ar-

NOTE O
De ce simplu cînd se poate și complicat ?Vreți să vă echipați autoturismul cu un aparat de radio 7 Nimic mai simplu — veți zice. Mergi la magazin, cumperi radioreceptorul V „Predeal" fabricat de ț,Tehnoton" — Iași, te oprești la secția de radio a cooperativei meșteșugărești din Ploiești, ți-1 montează pe loc și gata.Ar fi prea frumos să fie adevărat ! “că fel rile, tul pile litate garantată ! — și mergi la secția de radio Bucov (responsabil Petre Georgescu), meșter recomandat cu toată căldura de însuși vicepreședintele cooperativei „Deservirea", Va- sile Manolescu. Responsabilul face însă o-

Pentru la Ploiești alt- se petrec lucru- Cumperi apara- cu citeva ștam- C.T.C. — deci, ca-

chil mari și-ți zice cu o voce nu prea prietenoasă : „V-a trimis tovarășul vice la mine 7 Păi eu nu montez aparate de radio pe mașini. Eu numai le repar. Mergeți la autoservice". La autoservice ți se spune : „Noi nu facem decit să fixăm aparatul pe mașini. Restul, dacă nu merge, vă adresați cooperativei".întimplarea a făcut ca în cazul testat de noi aparatul pentru montat să nu funcționeze. Deci, înapoi la secția radio a cooperativei „Deservirea". Demontare și reparare — două zile. în sfîrșit, a- paratul e bun de montat. Dar, conform instrucțiunilor întreprinderii „Tehnoton", trebuie făcută și antipara- zitarea mașinii. Cine s-o facă 7 La coopera-

să zicem un meșter ar putea lucrarea.
tiva „Deservirea" nu se face. Nici la autoservice. Dar că dai de priceput și să-ți facăPentru asta, conform acelorași instrucțiuni ale fabricii „Tehnoton", sint necesare 8 piese. Le cauți în toate magazinele Ploieștiului. Nu găsești nici una. Și uite-așa, după o săptă- mînă de alergătură,

aparatul de radio montat cu... cîntec nu cîn- tă.Am discutat această „complicată" problemă cu șeful serviciului tehnic al cooperativei „Deservirea" din Ploiești. „Ehei — a oftat meșterul Dinu Argint. De cînd se cunoaște a- ceastă chestiune la UCECOM 1 De cite ori nu am sesizat-o noi !... Dar degeaba. în mod normal, totul ar trebui să cadă in sarcina meșteșugarilor, cu condiția

BBBBBBBBBBBdul lor „înlocuiri import" si arată, prin cele 54 piese prezentate, că n-au complexe în fata unor firme cu tradiție.Iubindu-si orașul, sibianul si-1 dorește nu numai cu o putere economică mal mare, dar si cu condiții de confort si civilizație tot mai bune, pe primul plan situîndu-se construcția de locuințe si buna gospodărire.

„Știți, tovarăși, eu n-am văzut altădată gospodar care să se mute In casă nouă si să nu dea si el o mină de ajutor. De aici am pornit".Ne-am dus în viitorul cartier Vasile Aaron, să vedem concret cum stau lucrurile. în blocul 28 A, la apartamentul 33 l-am întîlnit pe Dorin Zidu, tehnician, si Nicolae Cio- banu. muncitor marochi-

cursul de ghizi-colaboratori pentru excursii interne; Relații suplimentare se pot lua de la filiala de turism din Bd. 1848 nr. 4.

ca întreprinderea ieșeană să asigure toate piesele de montare, inclusiv cele pentru anti- parazitarea mașinii. Se pare însă că există o neînțelegere între cooperație și fabrica din Iași".Neînțelegere ale cărei consecințe le suportă cetățeanul ; ceea nu poate fi admis.ce
Constantin 
CAPRARU 
corespondentul
„Scînteii"

Marfă dosită, cinste pierdutăîn magazia de mină a unității de desfacere „Florela" din Botoșani:— Am vrea să cumpărăm o haină „velur"...— N-avem, răspunde gestionara fără să clipească.

— Ba aveți. Uite asta ! — zice clientul.— Nu se poate, e reținută de tovarășa Rica, încă din 10 iunie („Tovarășa Rica“, adică Rica Segal, este contabil șef al întreprinderii comerciale locale pen

tru mărfuri industriale).La aceeași unitate, după numai nouă zile, găsim un covor „uitat- sub tejghea. „L-am reținut pentru..." — explică în cele din urmă gestionara (Marcela Atomei).

Practic, „sistemul" de la „Florela" îl găsim și la unitatea de desfacere „Modern". Cu o deosebire : in locul produselor amintite, comerțul cu desfacere... ascunsă lă este deosebi, piele......Trecem în altă zi pe la unitatea „Flexibil", unde nu mai puțin de 8 sortimente de încălțăminte erau expuse doar în... magazia de mînă. Tot pentru vinzare... pe sub mină.Sesizați, Inspecției de stat au aplicat mai multe sancțiuni. Problema urmează să fie discutată și in organizațiile de partid și de sindicat din care fac parte lucrătorii respectivi.
Silvestri AILENE1 
corespondentul 
„Scînteii"

și preferenția- practicat, în- cu haine din

lucrătorii comerciale

„Avantajul este, adăuga și Mircea Mehel, subingi- ner la unitatea de construcții. acela că proprietarul urmărește foarte atent calitatea lucrărilor de finisare. Am făcut anul trecut o asemenea experiență. Acum blocul respectiv iși încheie termenul de garanție și remedierile de făcut sînt foarte', foarte puține".In blocul încă mirosind

B B B B B B B B B B B B Bs-a dat „lupta" pentru platforma industrială de est a Sibiului și unde întreprinderile de bază si-au creat frați gemeni („Balanța 2", „Independența 2“), dar și multe alte unități noi. blocuri. restaurant muncitoresc etc.Trecutul plin de demnitate se întîlnea. sub privirile noastre, așa cum se va întîlni sub privirile copiilor noului cartier, cu un
Un trandafir pentru orașul drag...
Aflîndu-ne în biroul tovarășului Hurbean. tocmai suna telefonul. Primarul Sibiului era consultat — din cite se înțelegea — de către un coleg, primarul din Tîrgu Mures. în legătură cu modalitățile de realizare a planului la construcția de locuințe.„Da. ati auzit bine. îi spunea tovarășul Hurbean. Mergem bine, am îndeplinit planul pe semestru, ajutăm și Zimnicea cu 400 de apartamente, dar sîntem nemulțumiți încă. Am trecut la antrenarea pe scară largă a familiilor care vor beneficia de apartamente in activitatea de grăbire a ritmului construcției".Și. apoi, către noi :

ner. ambii de la întreprinderea „13 Decembrie". Constructorul, dună cum vedeți — ne-a explicat tehnicianul, care tocmai transporta o găleată cu ciment — a realizat structura de rezistentă a blocului. Blocurile fiind repartizate pe întreprinderi, apartamentele ne-au fost repartizate ne familii înainte de a fi finisate.Și oamenii dau o mină de ajutor... esențială, com- portîndu-se. evident, ca beneficiari directi.„Unii se ajută si cu rudele. Eu n-am rude, așa că am hotărit. împreună cu tovarășul Ciobanu. viitor vecin, de la apartamentul 36. să ne sprijinim reciproc".

a mortar l-am întîlnit și pe tovarășul Ion Oprescu, președintele comitetului sindicatului de la „Independenta". împreună cu cîtiva tovarăși ingineri, întreprinderea are aci repartizate 11 apartamente : se căuta cea mai bună soluție pentru ca ritmul construcției să fie sprijinit, inclusiv cu forță calificată.Din apartamentele în care ne aflam se vedea. în proxima vecinătate. un imens lan de porumb. Copiii care vor creste aici, ni se explica, vor avea sub privire locurile a două mari bătălii. Unul. în dreapta, la citeva sute de metri, unde s-au desfășurat luptele, de la Șelimbăr. Iar altul. în stingă, unde

prezent luminos si cu viitorul care se anunță de-a dreptul entuziasmant„Iată. gîndindu-ne tocmai la viitor — ne spunea același inimos primar al orașului — am inițiat și acțiunea de care poate ați auzit : „Fiecare nouă familie — un trandafir In Sibiu".De la ofițerul stării civile, tinerele perechi merg să planteze un trandafir pentru orașul lor. în 1977 Sibiul s-a îmbogățit, astfel. cu 2 200 de fire de trandafir, iar pină acum, în 1978, cu peste 1 000, alcătuind. laolaltă, o superbă alee a nun-tilor de vis si floare.Căci iubind trecutul, înăltind prezentul. 6ibianul

este omul viitorului. Ne spuneau acest lucru si vitrinele de pe bulevardul central. în care tocmai se adunaseră, după o veche și frumoasă tradiție, „tablourile de promoție" ale seriei de absolvenți 1978 ai tuturor liceelor si școlilor profesionale sibiene. Adu- cînd un omagiu profesorilor. tinerii (aproape 4 000 la număr) — români, germani, maghiari și de alte naționalități, pregătiți in 35 de profesii, colegi în sensul cel mai adevărat al cuvîntului — iși anunțau, cu totii. reîntîlnirea in 1988, înscriind între fotografiile lor de acum devizele sub care pornesc in viată. O clasă a liceului 4, I.P.A.S.. și-a ales drept moto versul : „Ambasador al vieții este visul...", iar anul IV E de la liceul „Independenta" o strofă din Labiș. poet al răspunderilor pe care generația tînără le are fată de propria țară : „Această răs- pundere-i fără sfîrșit. / Pe noi ne privește atent poporul. / Prin felul cum creștem, prin tot ce gîn- dim / Noi hotărim cum va fi viitorul".Viitorul 7în eforturile sale de a transpune în fapte de muncă programul partidului, prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceausescu. industria municipiului Sibiu va realiza în 1980 o producție in valoare de peste 15 miliarde

lei. iar productivitatea muncii va creste în același an la peste 300 000 lei/om al muncii. Remarcabile vor fi si realizările pe plan social. Cu cele 11 000 noi apartamente construite in actualul cincinal. în 1980 orașul va creste cu încă un Sibiu al anului 1938.Dar anul- 1988 7 Atunci— ne spunea tovarășul Nicolae Hurbean. primarul, Sibiul va cunoaște noi trepte ale împlinirii pe toate planurile. Aici vor funcționa noi întreprinderi, printre care una de mașini grele, o alta de romelite, se vor dezvolta si moderniza în continuare actualele unltăti cu pondere in economia sibiană. cum sînt cele constructoare de mașini. cele ale industriei ușoare s.a. Modern si înfloritor va fi întregul oraș. Fondul de locuințe va spori cu 25 000 apartamente. vor funcționa mari și moderne unităti comerciale si prestatoare de servicii. două noi spitale, noi săli de sport, din care una polivalentă, un teatru nou. cinematografe panoramice : vor fi date în folosință. de asemenea, noi zone de agrement....în terestrele vechi, actuale sau viitoare aie orașului de pe Cibin vor înflori, prin munca unită a oamenilor, noi și noi flori— ale bunăstării și fericirii.
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PRODUCȚIA NETĂ- 
calculată și realizată pe fiecare produs 

și pe principalele faze tehnologice
în esență, autogestiunca înseamnă gospodărirea cu eficientă superioară, de către fiecare colectiv muncitoresc, a avuției încredințate de societate spre administrare, pentru a asigura, din activitatea proprie, mijloacele financiare necesare producției și lărgirii acesteia, constituirii fondului de retribuire și a celui de participare la beneficii a oamenilor muncii, precum și a fondurilor prin care unitatea participă la dezvoltarea generală a societății. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ccaușescu, secretarul general al partidului, important este acum ca fiecare colectiv să pună in valoare cadrul juridic creat, să acționeze cu competență și spirit gospodăresc pirghiile care i-au fost puse la dispoziție, astfel ca rezultatele activității economice să fie tot mai bune, ca valoarea producției nete să fie cit mai ridicată.Cum s-a trecut la aplicarea practică a principiilor și prevederilor noului mecanism economico-financiar ? Din investigațiile întreprinse în mai multe unități productive din economie s-au desprins atît o serie de rezultate pozitive, exprimate Îndeosebi prin sporirea valorii producției nete, a beneficiilor, roade ale manifestării creatoare, inventive a spiritului de bun gospodar ale unor colective, cît și unele situații care arată că noul pătrunde mai greu, că rutina mai are încă rădăcini, așteptîndu-se în continuare ca alții, din afară, să rezolve probleme de fond ale activității economice.De această dată ne propunem să prezentăm experiența unui colectiv muncitoresc care a luat cu fermitate în mîini „frînele“ activității economico-financiare, trecînd cu succes la exercitarea efectivă a atribuțiilor in domeniul autogestionării economico-financiare : Combinatul de articole tehnice din cauciuc-Pitești.

Formarea 
și dezvoltarea 

gîndiril economice 
a întregului colectiv— Ani de-a rîndul, unitatea noastră s-a confruntat cu probleme dificile, legate de punerea la punct a producției, de atingerea parametrilor proiectați — ne-a spus tovarășul Ion Bica, contabilul șef al combinatului. Mentalitatea dominantă la vremea aceea, de la director la operatorul chimist, era că trebuie să sporim producția cu orice preț. Iată insă că. treptat, producția a intrat în normal, dar mentalitatea la care m-am referit continua să fie prezentă, deși de această dată se impunea cerința acută a îmbunătățirii situației financiare a unității. A fost un bun cîștig faptul că, prin acțiuni stăruitoare ale compartimentului contabil-financiar si ale comitetului de partid, o serie de tovarăși, dintre care unii chiar membri ai consiliului, au început să gîn- deaseă problemele tehnice in nemijlocită legătură cu laturile economico-financiare ale activității întreprinderii.— Concret, ce Înțelegeți prin aceasta ?— Noțiunile economice ca : beneficiu. rentabilitate, costuri, mijloace circulante, normative financiare au fost, dacă pot spune așa. învățate de toti membrii consiliului. Cu toții știu acum să descifreze o situație contabilă, să interpreteze datele unei analize economice. O dovadă o constituie și faptul că dacă înainte problemele economico-financiare se discutau abia la urmă in ședințele consiliului. cînd toată lumea era oarecum obosită, acum acestea figurează, cu regularitate, la primul punct pe ordinea de zi. Iar dezbaterile pe teme economico-financiare sînt nu numai interesante si competente, dar se și soldează cu decizii extrem de utile, fundamentate. De pildă, o ședință din luna aprilie a avut ca obiectiv principal stabilirea măsurilor ce trebuiau luate pentru asigurarea înde

plinirii planului la producția netă și producția fizică.— Bine, dar în trimestrul II. combinatul nu a avut drept indicator obligatoriu de plan producția netă ?— într-adevăr. Dar ne aflam la puțin timp după Plenara din martie a C.C. al P.C.R. Și ni s-a părut im
LA COMBINATUL DE ARTICOLE 
TEHNICE DIN CAUCIUC-PITEȘTI

portant ca toti. de la director pînă la muncitor, să înțeleagă ce este producția netă, care sînt pirghiile și mijloacele principale pentru creșterea acesteia in intreprinderea noastră, de ce anume avantaje materiale directe poate beneficia fiecare dacă unitatea obține o producție netă cît mai mare. Au urmat deci acțiuni de explicare a semnificației indicatorului producția netă, a altor măsuri legate de introducerea noului mecanism economico-financiar, în toate secțiile, spre a fi bine înțelese de fiecare om în parte.Dorim să ne convingem de eficienta acestor acțiuni printr-un sondaj în rîndul muncitorilor din secțiile de producție. în 9 cazuri din 10 ni se dă o definiție bună a producției nete și a elementelor sale constitutive. Răspunsul predominant la întrebarea „Ce este producția netă ?“ a' fost : „Valoarea pe care, prin munca noastră. o adăugăm materialelor ne care le prelucrăm si le transformăm în produse'1. O precizare : multi dintre cei întrebați au știut si cît este această valoare pe care ei o adaugă, la locul lor de muncă, realizînd un anumit produs și cît le revine lor din această valoare. Ei cunosc și ce trebuie să facă pentru a spori această valoare nou creată. Bunăoară. la fiecare loc de muncă din secția II, sînt afișate panouri pe care stă scris : „Economisind 5 kg de amestec de cauciuc pe zi. într-o lună se realizează economii echivalente cu retribuția unui muncitor", „Stagnarea 

calandrului cite o oră pe schimb aduce o pierdere de 200 lei din retribuția fiecărui muncitor de la această instalație". Iată dar că este posibil ca noțiuni economice, pe nedrept considerate dificil de înțeles, să fie descifrate si însușite pe deplin de cei care. în cele din urmă, trebuie să acționeze pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le implică realizarea noului indicator economic.
Răspunderea directă 

a fiecărei secții, 
a fiecărui om 

pentru gestionarea 
avuției unitățiiDe aproape doi ani, gospodărirea mijloacelor materiale se face pe baza bugetelor de cheltuieli ale secțiilor. Scopul a fost de a se institui răspunderea materială directă a celor care lucrează efectiv cu mijloacele de producție. Desigur, si în alte unități din țară urmărirea cheltuielilor administrativ-gospodărești ale secțiilor a fost dată in sarcina colectivelor respective. Dar aceste cheltuieli nu reprezintă, de regulă, decît mult mai puțin de un procent din totalul cheltuielilor de fabricație.

La combinatul din Pitești sînt „defalcate" la nivelul secțiilor practic a- proape toate cheltuielile întreprinderii: consumurile materiale și energetice, cheltuielile de retribuire a muncii, cheltuielile de transport-aprovi- zionare, cheltuielile administrativ- gospodărești ale secțiilor, amortizările fondurilor fixe, cheltuielile de întreținere și reparații. Mai mult, corespunzător cerințelor noului mecanism economico-financiar, au fost modificate structural nu numai bugetul de venituri și cheltuieli al unității, ci și cele ale secțiilor, în sensul că acestea din urmă reflectă și contribuția fiecărei secții la crearea producției nete, la realizarea beneficiilor, la creșterea rentabilității întreprinderii. Producția netă este calculată atit pe fiecare produs, cît și pe principalele faze tehnologice.Unii practicieni, chiar din rîndul contabililor șefi, pot aprecia, probabil, că așa ceva nu este posibil, că asemenea calcule și evidențe nu se pot realiza cu personalul economic existent. decit în condițiile folosirii computerelor. Iată însă că la combinatul piteștean s-a dovedit practic că se poate, chiar și fără instrumentele tehnicii de calcul, folosind cadrele economice existente. Este adevărat că cinci economiști lucrează 10 zile pe trimestru la întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli pe secții (un calculator electronic ar reduce munca la numai 2—3 zile și, desigur, spre această soluție se tinde). Dar și acum 

efortul este răsplătit pe deplin. Fiecare buget de cheltuieli este discutat în secții, cu oamenii de la fiecare linie tehnologică. Orice depășire a cuantumului normat al fiecărei categorii de cheltuială nu este admisă decît după o serioasă analiză făcută de conducerea unității, împreună cu compartimentul financiar-contabil, pentru a fi stabilite alte căi de economisire.Existenta bugetelor de cheltuieli pe secție este completată cu alte măsuri de ordin gestionar. De pildă, maiștrii devin gestionari ai materialelor ce se consumă într-o zi, pe un schimb, iar aceste materiale nu sint distribuite pe locuri de muncă decit pe măsura utilizării, corespunzător cu normele de consum. Mai mult decît atît. fiecare mașină este predată în gestiunea muncitorului care lucrează la ea. Și în alte compartimente s-au introdus asemenea măsuri. Astfel, serviciul de aprovizionare primește lunar un plafon maxim de cheltuieli care pot fi făcute pentru achiziționarea de materiale, Incit unitatea să aibă asigurată capacitatea de plată. Sînt gestionate nu numai materialele și produsele, ci și resursele secundare sau deșeurile rezultate din fabricație, care sint predate sortate la depozite în vederea reintrării lor în circuitul productiv.
Rezultate 

care îndeamnă 
Ia mai multCe rezultate s-au obținut în întreprindere pe baza aplicării acestor măsuri, a întăririi spiritului gospodăresc al colectivului? La încheierea a șapte luni din acest an, producția netă suplimentară s-a ridicat la 6,7 milioane lei, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție marfă fiind cu 3,2 lei sub nivelul planificat. S-au economisit 65 tone cauciuc natural. 441,6 tone negru de fum. 1 789 MWh energie electrică și 3 334 tone combustibil convențional. în aceeași perioadă, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție marfă au fost cu 25 la sută mai mici decît în perioada corespunzătoare a anului 1976. Desigur, rezervele de sporire a valorii producției nete, a eficienței e- conomice în această unitate nu sînt nici pe departe epuizate și ele fac obiectul unui program concret de acțiune în perioada următoare, program îmbogățit pe baza propunerilor și sugestiilor făcute de muncitorii și specialiștii combinatului în dezbaterile din recenta adunare generală a oamenilor muncii. Ceea ce însă ni s-a părut interesant, și am supus atenției cititorilor. este mecanismul organizatoric pus la punct în acest combinat pentru înfăptuirea practică, de către întregul colectiv, a sarcinilor concrete care îi revin în domeniul autogestionării, al sporirii, pe baza efortului propriu, a -producției nete, a eficienței întregii? activități economice.

Corneliu CARLAN

în secția ringuri a întreprinderii „Moldova" din Botoșoni

La întreprinderea de aparate de măsură si control din Vaslui

PESTE O LUNĂ, 
PRIMELE PRODUSE

Modul de lucru de pe șantier garantează că termenul 
de intrare în funcțiune va fi riguros respectatLa un important obiectiv al actualului cincinal, de pe platforma industrială a Vasluiului, constructorii cedează, de la o zi la alta, noi spații necesare montorilor pentru instalarea mașinilor și utilajelor. Pină la termenul de intrare in funcțiune a întreprinderii de aparate de măsură și control Vaslui au rămas doar patru săptămîni. Așadar, la 30 septembrie, problema cea mai importantă va fi intrarea în producție a primei capacități- pentru care există nominalizat planul pentru trimestrul IV a.c. și pe anul 1979.Cum acționează în aceste zile, decisive pentru punerea în funcțiune, beneficiarul, montorii și constructorul ? Un prim răspuns primim din partea tovarășului Dumitru Silion, directorul noii întreprinderi. „Se cuvine să relev, mai întîi, efortul pe care îl face constructorul, respectiv Grupul de șantiere nr. 4 Vaslui, din cadrul Trustului de construcții industriale Iași, pentru recuperarea unor rămîneri în urmă. Imediat ce s-a creat spațiul necesar la hala primei capacități, montorii de lalotul Vaslui al Trustului de in-stalații-montaj Iași au început instalarea mașinilor. Pînă în prezent, pe spațiul destinat s-au șiamplasat peste 30 de utilaje, acțiunea continuind în corelație cu partea de construcții-montaj. Pentru grăbirea ritmului la montaj am asigurat transferul unor utilaje de la alte întreprinderi din cadrul centralei noastre — fiind vorba de acele mașini cu termen de livrare în trimestrul IV a.c. — spre a devansa, potrivit angajamentelor noastre, montarea și punerea lor în funcțiune. în ședința de comandament din ziua de 4 august s-au stabilit soluții pentru proiectant, îmbunătățite față de cele prevăzute inițial ; s-au luat măsuri pentru urgentarea unor obiective pe șantier — definitivarea halei-par- ter — pentru intensificarea lucrări

lor de instalații și finalizarea anexei tehnice ș.a.“.Cît privește beneficiarul, acesta a integrat un număr de muncitori în rindul montorilor. Ciștigul este dublu : pe de o parte, se asigură o bună cunoaștere de către muncitori a utilajelor la care vor lucra, pe de alta, se realizează viteze sporite Ia montaj. Totodată, s-au luat măsuri pentru pregătirea forței de muncă, pentru specializarea muncitorilor și maiștrilor în profilul mecanicii fine. Numeroși muncitori se găsesc in această perioadă pentru calificare la întreprinderi din industria 

• Stadiul și ritmul lucrărilor
• Preocupări și direcții de acțiune

constructoare de mașini, cum sînt : întreprinderea de mecanică fină București, întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură Birlad, întreprinderea de rulmenți Birlad etc.în prezent, toate forțele colectivelor aflate pe șantier sînt concentrate la amplasarea și montarea utilajelor, ținînd seama că în prezent lucrările la fundații sînt și ele avansate, iar numărul utilajelor sosite se ridică la peste 150, ceea ce reprezintă, din necesarul primei capacități, 70 la sută. „Se va cîștiga timp — ne precizează maistrul Alexandru Balan. șeful lotului Vaslui din cadrul T.I.M.I. — nu numai prin mai buna organizare a muncii, ci și prin executarea lucrărilor în schimburi prelungite și chiar două schimburi. Sintem hotărîți ca prin concentrarea forțelor tuturor factorilor răspunzători să finalizăm aceste instalații pînă la 15 septembrie, să permitem beneficiarului să înceapă probele de funcționare, iar la 1 octombrie, potrivit planului, să înceapă să se fabrice aici primele aparate din profilul unității".

O nouă confirmare a dorinței de a devansa lucrările pe acest șantier ne-a fost dată de inginerul Sandu Bușilă. de la Trustul de izolații pentru lucrări industriale București : „La hala-parter lucrează intens formația condusă de șeful de echipă Emilian Alupoaie, căreia in ultimul timp i s-a alăturat încă o formație cu zece muncitori specialiști, detașați de la lotul din Birlad. Cu toții acționează energic pentru încheierea lucrărilor la acoperiș. Vrem, astfel, să recuperăm cit mai mult din timpul pierdut prin nepre- darea la termen de către constructor a frontului de lucru și în cosecin- ță vom cîștiga și o săptămînă a- vans. După aceea vom trece la lucrări interioare, cu forțe sporite, și anume cu două echipe. A- sigurăm în felul acesta un ritm de lucru superior celui de pînă a- cum".Consemnăm în final alte cîteva precizări făcute de directorul întreprinderii beneficiare : „Ținînd seama de volumul mare de lucrări de montaj din a doua jumătate a lunii august și prima decadă din septembrie, solicităm proiectantului — Institutul de proiectări pentru construcții de mașini din București — să dovedească o mai mare operativitate in rezolvarea problemelor ce apar pe parcursul realizării investiției ; Iar constructorului îi cerem o mai puternică mobilizare pentru definitivarea halei de fabricație și, în special, a celui de-al doilea planșeu al halei etajate. La reușita noastră sînt părtași și oamenii muncii de la întreprinderea de mecanică fină București, cei de la care preluăm o parte din producție șl, firește, sîntem convinși că vom fi ajutați cu aceeași promptitudine, ca și pînă acum, cu S.D.V.-uri și asistență tehnică — două mari probleme de care depinde în mod hotărîtor realizarea integrală și la un înalt nivel calitativ a producției prevăzute în profilul întreprinderii".
Crăciun LĂLUCI
corespondentul „Scintell"

FLOAREA-SOARELUI
Din lanDintre culturile agricole care se recoltează în această perioadă o mare pondere are floarea-soarelui — plantă tehnică deosebit de valoroasă, care s-a cultivat în acest an pe o suprafață de 500 000 hectare. Avind în vedere că de calitatea materiei prime — semințele de floarea-soarelui — depinde în cea mai mare măsură calitatea uleiului, am adresat unor specialiști de la centrala de resort întrebarea : ce solicită agriculturii specialiștii și muncitorii care lucrează în sectorul extracției uleiului ?„Cerința noastră a fost și este ca sămința de floarea-soarelui să fie de bună calitate, mai precis, să corespundă standardelor în vigoare — ne-a spus tovarășul Dionisie Marton, director în Centrala uleiului. Aceasta presupune ca recoltarea să se facă atunci cînd semințele ajung la maturitate, ca acestea să aibă umiditatea corespunzătoare, iar unitățile agricole și cele de valorificare a cerealelor să se îngrijească de curățarea lor, astfel incit să nu existe corpuri străine, cum ar fi resturi vegetale, pămînt sau pietre. Desigur, cea mai mare parte din sămînța de floarea- soarelui care se strînge acum trebuie depozitată pentru o perioadă mai lungă în bazele de recepție. Solicităm întreprinderilor de valorificare a cerealelor să se ocupe cu cea mai mare răspundere de buna depozitare a semințelor in magazii și în celulele silozurilor, pentru a se evita degradarea lor. Se mucegăită nu bun. Iată de și păstrarea să se facă răspundere".Sint solicitări îndreptățite, care exprimă, deopotrivă, cerințele de ordin calitativ ale consumatorilor. Ce se întreprinde, practic, pentru ca recoltarea și depozitarea florii-soarelui să decurgă în cele mai bune condiții ?în primul rînd, trebuie arătat că în zonele sudice ale țării floarea-soarelui a dat în copt. De altfel, in județul Dolj recoltarea acestei culturi se desfășoară cu intensitate. După cum am fost informați la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, se urmărește ca recoltarea să se facă într-un timp scurt, spre a se evita scuturarea semințelor, pierderile de produse. într-o ședință de instructaj

care a avut loc la Focșani și la care au participat specialiști de la direcțiile agricole județene și trusturile S.M.A.- au fost prezentate seturile de mașini ce vor fi folosite la recoltarea culturilor de toamnă, un loc important acordindu-se florii-soarelui. Și nu întîmplător. în anii trecuți, într-un șir de unități, la această cultură s-au înregistrat pierderi substanțiale de semințe. Pentru ca recoltarea și livrarea producției să se desfășoare într-un timp cît mai scurt, ne-a spus tovarășul Ion Slătineanu, șef de serviciu in Centrala pentru mecanizarea agriculturii, au fost organizate formații de lucru dotate .cu un număr de combine și mijloace de transport astfel corelate incit tot ceea cerecoltează in cursul unei zile, pînă seara să se transporte la bazele de recepție. De asemenea, combinele au fost pregătite în mod specia] pentru a se reduce la minimum pierderile. Fiecare formație de lucru numără nouă oameni și poate recolta 24 ha pe schimb, ceea ce la o producție de

se

2 000 kg la hectar echivalează cu o cantitate de 48 tone pe schimb.O atenție deosebită trebuie acordată livrării florii-soarelui și depozitării ei în cît mai bune condiții. După cum am fost informați Ia centrala de specialitate, toate magaziile sînt pregătite, astfel îneît preluarea se poate face fără întîrziere. în plus, pentru a se grăbi recoltatul, s-a hotărît ca în primele zile bazele de recepție să preia sămința cu o umiditate mai mare, pînă la 13 la sută.Sînt asigurate, așadar, condiții ca recoltarea, transportul și depozitarea florii-soarelui să se desfășoare din plin. Este necesar însă ca in fiecare unitate să fie ales momentul optim de recoltare. Din calculele efectuate reiese că recoltarea se poate încheia in 15 zile în cooperativele agricole și 10 zile în întreprinderile agricole de stat. Totul este ca printr-o temeinică organizare a muncii, utilajele să fie folosite la intreaga capacitate, lucrîn- du-se din zori și pînă seara.
loan HERȚEG

(Urmare din pag. I)

știe că dintr-o sămînță se poate face un ulei ce, atit recoltarea, cît florii-soarelui trebuie cu cea mai mare
semănat, solul să poată fi mărunțit și nivelat.Folosirea rațională și corectă a îngrășămintelor chimice constituie o altă cale pentru sporirea randamentului la hectar. întrucît cantitățile de îngrășăminte chimice, îndeosebi cele cu fosfor, livrate agriculturii nu sînt suficiente pentru a se asigura o fertilizare la nivel superior, se cere ca aplicarea lor să se facă, peste tot, cu cea mai mare răspundere. Datorită măsurilor luate de Ministerul Agriculturii și Ministerul Industriei Chimice s-a îmbunătățit repartizarea pe județe a îngrășămintelor. Este necesar însă ca direcțiile agricole să manifeste mai multă răspundere pentru distribuirea acestora pe unități agricole și aplicarea lor corectă. în mod deosebit se cere ca specialiștii să urmărească îndeaproape respectarea tehnologiei de aplicare a îngrășămintelor, pentru a se preveni situații des în- tîlnite în anii trecuți, cînd, pe unele sole, administrarea lor făcîndu-se neu-

Lanurile de floarea-soarelui au dat în copt. în județul Dolj a și început 
recoltatul acestei culturi

niform, alternau fișii pe care ele erau date din abundență, cu altele pe care nu cădeau decît cantități reduse. Lu- cările de fertilizare care se desfășoară din plin în această perioadă trebuie să se execute sub îndrumarea directă, la fața locului, a specialiștilor din unitățile agricole și din sectoarele de chimizare, aceasta constituind garan-

deoarece de aceasta depinde ca semănatul să poată începe la stabilit și să se încadreze timpului optim.La grîu și la celelalte ________toamnă nivelul recoltei depinde foarte mare măsură de calitatea lucrărilor efectuate de mecanizatori, de activitatea specialiștilor din agricultură.
momentul în limitelecereale de în

CONTRASTE----------
Conductele și... geriatriaDupă doi ani, o conductă subterană pentru transportul apei sărate este devorată de rugină. Mari cantități de metal pierdut, fonduri cheltuite pentru înlocuire, teren a- gricol răscolit — iată efectele acestui dușman, pînă nu de mult năbădăios, al fierului. Pină nu de mult, pentru că a fost îmblinzit printr-un „tratament" la schela de extracție din Tirgoviște. „Medicii" — un colectiv de ingineri și tehnicieni din această unitate, care a realizat un

mănunchi de trei invenții : soluția de protecție interioară anti- corozivă a țevilor, procedeul și instalația de sablare și procedeul de acoperire interioară. Trei invenții care au constituit „temelia" unei veritabile fabrici pentru fortificat metalul.Cum se comportă conductele tratate ? Timp de un an nu pierd nimic din greutate (in vreme ce conductele neacoperite se transformă în rugină în proporție de pes

te 30 la sută!). Asemenea rezultate au determinat măsuri pentru sporirea capacității fabricii. Se lucrează în trei schimburi: de la 150 metri conductă acoperită pe zi s-a ajuns la 600 de metri. Schela pregătește acum conducte cu viață lungă și pentru unitățile similare. Pentru ca rugina să bată în retragere, cu o viteză mult mai mare, de... 2,6 milioane lei, cît reprezintă economia obținută într-un an la schela din Tirgoviște. (Gheorghe Manea).
Rebusiștii în impas

ția folosirii lor eficiente, cu spirit gospodăresc.Pentru viitoarea recoltă de grîu au fost stabilite soiurile care urmează să fie cultivate în fiecare zonă, în fiecare unitate agricolă. Important este ca în timpul scurt care a rămas pînă la începerea insămînțărilor de toamnă să se încheie schimburile de semințe intre județe, precum și preluarea acestora de către unitățile agricole. Este o acțiune de mare însemnătate,

Este explicabil, deoarece toate lucrările, începînd cu pregătirea terenului și terminînd cu semănatul, se execută mecanizat. De aceea, specialiștii din agricultură, paralel cu stabilirea tehnologiilor și adaptarea lor la condițiile specifice din fiecare unitate agricolă, trebuie să urmărească permanent, la fața locului, cum se execută lucrările, calitatea lor și să prevină cu fermitate și exigență munca de min- tuială. în această direcție, sarcini

mari revin și organizațiilor de partid de la sate. Ele sînt chemate să desfășoare o intensă activitate politică și organizatorică, dezvoltînd spiritul de răspundere al mecanizatorilor, specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricole față de calitatea lucrărilor.Experiența acestui an a dovedit pe deplin că în agricultura noastră există rezerve mari de creștere a randamentului la hectar la cultura griului. Iată de ce acum, cînd se pun bazele viitoarei recolte, organele județene de partid, direcțiile agricole și uniunile județene ale cooperativelor agricole trebuie să asigure aplicarea, punct cu punct, a tehnologiilor stabilite. Aceasta presupune ca, atît in momentul de față, cînd se desfășoară pregătirile, cît și pe toată durata în- sămînțărilor, activiștii acestor organe să-și desfășoare activitatea pe teren, in comune, în unitățile agricole. Trebuie asigurate toate condițiile ca insămînțările de toamnă să se execute la un nivel calitativ ridicat — premisă sigură pentru obținerea de recolte mari în 1979 !

S-ar părea că este un mister : constructorii de mașini de la „Progresul" din Brăila au livrat numeroșilor beneficiari sute de utilaje tehnologice în a- vans. Pe de o parte. Pentru că pe de alta, a rămas datoare altor beneficiari, tot atit de numeroși, cantități de utilaje aproape la fel de mari.Aparent, motivul restantelor comportă dificultăți de cunoaș-
Salată dePentru construcția Fabricii de ulei din Țăndărei — Ialomița au fost făcute pregătiri minuțioase. Toată lumea era convinsă că aici va apărea un șantier model. Finanțarea a fost deschisă la vreme, constructorii s-au apucat de treabă, în timp ce utilajele soseau exact după grafice.Și lată că a trecut

tere. N-ar fi în stare să-i dea de capăt nici cei mai pasionați rebu- siști, incurcați in acest caz de aforismul „Ce ție nu-ți place...". Pentru că, la rindul ei, pentru fabricarea utilajelor cu pricina, unitatea brăileană primește reductoare, electromotoare, aparatură hidraulică de la al ți furnizori : „Electropu- tere" — Craiova, „Balanța" — Sibiu, „Nep-

tun" — Cîmpina etc., etc. Adică, este beneficiara acestor produse. Numai că nu prea beneficiază de ele, deoarece furnizorii întîr- zie luni de zile să-și onoreze obligațiile contractuale.Deci enigma nu e greu de lămurit. Mai greu de înțeles este de ce organele ministerului de resort nu pun lucrurile la punct. (C. Antonescu).
vorbe fără strop de uleiun an de activitate. Surpriză însă. Constructorul abia-abia a reușit să termine unele utilități. La altele lucrează la fundații. Utilajele au sosit și au fost descărcate în cimp, sub cerul liber. în această stare de... conservare sînt și astăzi. Ce-i drept, beneficiarul a făcut tot ce a putut pentru a le proteja, dar ploile și vintul

și-au „spus" cuvîn- tul. Doar constructorul — Trustul pentru construcții industriale București — tace. Din cînd in cînd mai promite cîte ceva. Salată de vorbe ! în schimb, termenul de punere în funcțiune se apropie cu pași repezi. Intru- clt. construcția noii fabrici de ulei scîrțîie, ar trebui neîntîrziat uns „lanțul" răspunderilor. (Iosif Pop).
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COMORI DE ARTA ÎN MUZEUL COLECȚIILOR
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PICASSO: Corrida 
(Colecția „Zambaccian")

NICOLAE GRIGORESCU : Car cu patru boi 
(Colecția „Elena fi dr. Iosif N. Dona")

PORȚI LARG DESCHISE
SPRE FRUMOSUL ARTISTICDragostea de frumos și firea Înclinată spre visare a poporului nostru i-au generat dintotdeauna, firesc, dorința de a fi Înconjurat și a folosi obiecte în care utilul să se îngemăneze cu artisticul. De aceea pasiunea de colecționar de artă a unora a apărut normală celor din jur și, astfel, o atare înclinație a scăpat neconsemnată secole de-a rîndul în istoriografia patriei, inregistrîndu-se atari e- xemple abia in secolul al XVII-lea, cînd, ca in cazul baronului Bru- kenthal, faima colecției era de notorietate internațională. Odată cu afirmarea burgheziei, către sfir- șitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, asistăm la alcătuirea a numeroase colecții de artă plastică.Afirmarea cu pregnanță a unei valoroase picturi și sculpturi românești la începutul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, reprezentate de mari personalități ca Th. Aman, N. Grigorescu, I. Andreescu, I. Georgescu, St. Io- nescu-Valbudea, a determinat ca, alături de mari colecții constituite din opere de artă străine, cărora li s-au adăugat și opere de artă autohtonă, colecții cum sint cele ale lui Mihail Kogălniceanu, Constantin Exarcu, să se formeze altele exclusiv de artă românească, ale dr. Nicolae Kalinderu, Eugeniu Ca- rada, V. G. Morțun, Al. Bogdan- Pitești, A. Simu și I. Kalinderu. Mulți dintre acești colecționari, a- nimați de un fierbinte patriotism și din dorința de a împărtăși și altora bucuriile frumosului artistic, s-au străduit, și, in parte, unii au reușit, să doneze, sub diverse forme, statului sau unor instituții culturale colecțiile lor de artă, strinse cu nobilă pasiune. O infimă parte din colecția M. Kogălniceanu a intrat in patrimoniul Muzeului de antichități din București, cea a lui Costache Negri, cel mai fericit caz, a ajuns 1a Pinacoteca ieșeană, a lui C. Exarcu — la Ateneul Român.In prima jumătate a secolului al XX-lea, numărul colecționarilor a crescut vertiginos, aceștia devenind adevărații sprijinitori ai artiștilor și nu statul, cum s-ar fi cuvenit. Cu toții, în ansamblu, dar în special cei mai avizați, ca Al. Bogdan- Pitești, K. H. Zambaccian, Lazăr Munteanu, Virgil Cioflec, I. Can- tacuzino, Iosif N. Dona, Henri Trembiskt, George Oprescu, Emil Ottulescu, Alexandru Vlahuță, au constituit o comuniune entuziastă, devotată ideii de valorificare a operei de artă. Ei au întreținut un spirit de emulație printre creatori, prin preferințele lor, contribuind ia crearea unui climat propice răs- pindirii gustului artistic. Deși cu colecții mai modeste față de predecesorii din secolul trecut, totuși mai toți au năzuit să le doneze statului, unii făcînd chiar demersuri nereușite, ca în cazul lui Al. Bogdan-Pitești și K. H. Zambaccian, deși li se recunoștea incontestabila valoare a obiectelor colecționate.Profundele transformări survenite în viața poporului român după 23 August 1944 s-au repercutat fericit și determinant în impulsionarea și dezvoltarea artelor plastice, a întregii activități de creație. In fond, este vorba despre neîntreruptul proces de democratizare a societății, de constituire a formelor celor mai propice de acces al maselor largi la cultură, la toate valorile care, rod al spiritualității poporului, înnobilează condiția umană. Lărgirea incomparabilă a căilor de acces la artă șl cultură, întărirea utilității publice a instituțiilor, colecțiilor, muzeelor constituie in acești ani preocupări susținute, în spiritul politicii partidului șl statului nostru socialist în atari condiții propice, unii colecționari au putut să-și vadă visul împlinit, acela de a avea o colecție de utilitate publică. Primul pas l-a făcut K. H. Zambaccian în martie 1947, cînd, cu acest prilej, putea afirma din toată inima: „Am dăruit poporului colecția mea de artă deoarece și talentele pe care le-am întrunit

sînt ale poporului, ele fac mîndria lui, altfel aș fi trădat și poporul, și pe artiștii cărora le-am cules rodul". I-au urmat exemplul, a- proape concomitent, sau în anii imediat următori, colecționarii dr. Iosif N. Dona, Moise Weinberg, George Oprescu, Cecilia Cuțescu Storck, Beatrice și Hrandt Ava-

O carte despre realitatea imediată

Pentru a se înlătura o atare carență, pentru a se soluționa solicitările colecționarilor cu puține lucrări de a și le vedea, potrivit dorinței exprese, prezentate unitar intr-un muzeu, cu ani în urmă s-a înfiripat ideea realizării unui astfel de așezămînt cultural, în cadrul căruia să-și

țional, care exprimă marea grijă a partidului și statului pentru păstrarea și valorificarea tezaurului de creații reprezentative pentru spiritualitatea poporului nostru, dorința expresă și vie a tot mai multor colecționari, chiar și de peste hotare, de a dona lucrări de artă în special Muzeului de aită al Republicii Socialiste România, a impulsionat grăbirea înfăptuirii unui muzeu al colecțiilor.I.a 21 august 1978, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a inaugurat, într-o clădire spațioasă, monument istoric, situată pe Calea Victoriei nr. 111, Muzeul colecțiilor de artă. Așa cum scriu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu pe întîia filă a cărții de onoare, această instituție nouă și unică în țară prin profilul ei este chemată „să îndeplinească, împreună cu celelalte edificii ale culturii și artei românești, un rol însemnat în activitatea de înfăptuire a programului ideologic al partidului, de lărgire a orizontului de cultură și formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, creatorii tuturor bunurilor materiale și spirituale ale națiunii noastre".Clădirea, datînd din al treilea deceniu al secolului trecut, a fost renovată și extinsă pe trei laturi in 1884, pentru a corespunde nevoilor Ministerului Finanțelor, care își avea sediul aici încă din timpul domnitorului Alexandru I. Cuza.ACum, in noul lăcaș de cultură, fiecărei colecții i s-a acordaț un spațiu excedentar față de cel de care dispunea în fostele localuri, pentru a se pune mai bine in valoare exponatele pe care le includ astăzi, precum și pe acelea anterior aflate în depozite. De asemenea, prin materialele auxiliare — vitrine din lemn și sticlă, socluri din plexiglas, sistemul de iluminat și altele — s-a urmărit evidențierea fiecărui exponat, precum și o prezentare de ansamblu a tuturor co

Noul roman al lut Nicolae Țic — Jean, fiul lui Ion, editura „Cartea Românească", 1978 — este o carte despre realitatea imediată, în sensul de ne-mediată. Scriitorul privește în jurul său și notează exact ceea ce vede, cu obiectivitatea unui cineast care ar filma, de dimineața pînă seara, tot ceea ce se petrece pe stradă, în fabrici, in locuințe. Scoase din anonimatul existenței cotidiene și aduse în prim-plan, secvențele respective își dezvăluie dramatismul latent, care este însuși dramatismul vieții.înainte de a examina romanul Jcan, fiul lui Ion — un titlu de efect! — să amintim că Nicolae Țic cultivă de mai mult timp acest gen de literatură, asemănător în unele privințe cu investigația sociologică. Lucrarea sa Navetiștii, apărută în 1974, conține probabil informații mai bogate și mai interesante despre această categorie socială a epocii noastre decît multe studii de sociologie cu același subiect. Totodată, să subliniem că o asemenea curiozitate, dusă pînă la indiscreție, față de existența umană i-a caracterizat pe mulți dintre scriitorii de pretutindeni și dintotdeauna, de la francezul Alain Rend Lesage, care, acum două secole și jumătate, își Închipuia ce-ar vedea dacă ar avea puterea „diavolească" să ridice acoperișurile locuințelor, și pînă la americanul Truman Capote, care, în zilele noastre, și-a petrecut mai multe luni în ambianța deloc înveselitoare a unei închisori pentru a cunoaște Îndeaproape psihologia unor ucigași. La noi, genul are, de asemenea, o tradiție demnă de considerație, cel mai prestigios reprezentant, acum citeva decenii, fiind Geo Bogza, cu „reportajele" sale despre lumea tăbăcarilor sau a minerilor. în literatura română actuală încercările in această direcție sînt mai modeste,, astfel încît strădaniile Iui Nicolae Țic merită toată atenția.Revenind, acum, la Jean, fiul Iui Ion. să Începem prin a preciza ce arie a vieții sociale l-a preocupat pe scriitor. Sensibil la muta- tațiile survenite în existența poporului român. Nicolae Țic și-a propus să studieze fenomenul industrializării, desigur, nu din punct de vedere economic, ci sub raportul transformării mentalității și stilului de viață. „Eșantionul" ales îl constituie o mare întreprindere de construcții de mașini, cu oamenii săi și cu problemele sale. Ca și în Navetiștii, o atenție specială este acordată adaptării tinerilor veniți de Ia țară Ia exigentele specifice disciplinei muncii industriale. Obiș- nuiți să muncească într-un

ritm Inegal, dictat de anotimpuri, de capriciile vremii sau de propria lor stare sufletească, ei aduc In uzină un fel de flux șl reflux al activității, care perturbă o perioadă programul atit de riguros impus de natura întreprinderii. Descendența țărănească explică și un anumit individualism, care se manifestă printr-un mod gospodăresc de organizare a vieții casnice : instalați in locuințe confortabile, in vecinătatea unor magazine care țin la dispoziția lor șl vara și iarna alimente de toate felurile, oamenii veniți de la țară obișnuiesc totuși să-și facă „provizii" serioase înainte de căderea primei zăpezi, să meșterească mereu cite ceva in apartamentul în care nu este nimic

munistul Ion Andreica, un muncitor cu experiență, al cărui cuvint are o mare greutate nu numai pentru tovarășii săi din uzină, ci și pentru cele mai influente personaje, din diferite foruri de conducere. De ce ? Pentru că Ion Andreica este însuflețit, in toate acțiunile sale, de o clarvăzătoare înțelegere a intereselor colectivității. El devine astfel. in înțelesul moral, nu administrativ, al cuvîntului. un lider, un reprezentant ferm și realist al celor din jur. Fiul lui Ion Andreica, Jean, lucrează in aceeași uzină ca inginer și își formează personalitatea sub influența directă a tatălui său. în modul acesta. în trăsăturile sale de caracter se reunesc valorile morale ale spiritu-

Patru din cele 700 de desene de THEODOR PALLADY existente in co
lecția Răutkian, Garabet Avakian, Serafina și Gheorghe Răut ș.a. Colecțiile unora dintre aceștia s-au organizat în locuințele donatorilor, ale altora in spații acordate de către stat cu acest prilej, în ambele cazuri în- cercîndu-se soluționarea neajunsurilor proprii caselor de locuit. Deseori, de-a lungul timpului, pentru a se pune în valoare lucrări vitregit prezentate, s-au făcut modificări în expuneri, uneori cu succes, alteori neputința fiind pusă pe seama gustului colecționarului.

găsească o optimă prezentare astfel de colecții. încă din 1962, Comitetul executiv al Consiliului popular al Capitalei, spre exemplu, decidea cu prilejul ofertei de donație a binecunoscutei colecții a lui Apostol Apostolide (așa cum arătam în volumul „Colecționari de artă bucureșteni", editura „Meridiane", 1976). „ca. deocamdată, să nu se mai înființeze mici unități muzeale care nu oferă condiții optime de expunere și funcționare".Legea patrimoniului cultural na-

Nicolae ȚIC

„Jean, 
fiul lui Ion"

de meșterit sau chiar să crească păsări și să-și prepare vin. „Scenografia" interioarelor este, de asemenea, sugestivă și pitorească: aparatele electrice se amestecă aici cu cusăturile și vellnțele, uneltele tradiționalelor îndeletniciri gospodărești stau alături de cărți tehnice și de vrafuri de hîrtii cu conspecte. Cel mai expresiv episod il constituie, în această privință, acela în care mama lui Alexe Șerban — un secretar de partid meru ocupat, indisponibil pentru viața de familie și, în cele din urmă, părăsit de nevastă — intervine pentru a-și recăsători fiul, găsindu-i și o fată harnică, cinstită, educată în spiritul unui nemărginit respect față de bărbat. Diplomația cu care bătrîna mamă regizează întilnirea dintre viitorii soți și îi tratează ca pe doi oameni deja căsătoriți ne face să ne gindim cu simpatie — și cu nostalgie I — la atît de curata „viclenie" țărănească, la ceremonialurile și practicile de o vechime milenară.Deși ocupă In carte un loc important, procesul de orășenizare nu reprezintă, de data aceasta, principala temă a lui Nicolae Țic. în obiectivul spiritului său de observație — atît de exact și lipsit de prejudecăți — se află mal ales modul de a fi muncitoresc, cu extraordinara sa capacitate de a forma oameni. Protagonistul romanului este, din acest punct de vedere, co-

lui muncitoresc cu atributele unei înalte pregătiri profesionale. Dar „educarea" lui Jean Andreica nu se realizează doar prin intermediul acestei binefăcătoare influențe paterne, ci și prin confruntarea de zi cu zi cu trepidanta existență colectivă, prin obligația de a găsi soluții „din mers" pentru micile și marile probleme ale semenilor, atit de contradictorii și imprevizibili în manifestările lor. Din această perspectivă, cartea lui Nicolae Țic ar putea fi considerată și un roman al formării, un bildungsroman, avînd în centru figura unui tînăr care învață nu in bibliotecă, ci în clocotul vieții, acea disciplină pe care sociologii moderni o numesc „știința conducerii". Din punct de vedere literar se întlmplă ceea ce se întîm- plă în multe cărți, și anume personalitatea tatălui se configurează mult mai pregnant și mai expresiv decît aceea a fiului. După încheierea lecturii, Ion Andreica rămîne multă vreme în conștiința cititorului, datorită unor însușiri particulare, de neconfundat : el obișnuiește ca în împrejurările cele mai dificile să taie „nodul gordian" cu curaj și franchețe, dînd dovadă de un fel de înțelepciune de cap de familie, dar și de capacitatea de a se adapta la tipul de sensibilitate al noii generații. Jcan Andreica. în schimb, apare mai mult ca ilustrare a psihologiei unei virste

decît ca individ. Scriitorul îi surprinde cu siguranță ambiția și nerăbdarea de a se afirma, ignorîndu-i totuși viața sufletească mai profundă. Un anumit tendenționism poate fi sesizat și in portretizarea Smaran- dei, arhitecta de care crede că este îndrăgostit la un moment da» Jean. Viața boemă pe care o duce ti- năra arhitectă, ■ obișnuința de a se lăsa absorbită pînă la completa uitare de sine de proiectele sale sau caracterul „monden" al relațiilor ei erotice sint înfățișate aproape caricatural. Personajul feminin către care se îndreaptă simpatia lui Nicolae Țic și în realizarea căruia obține, drept urmare, un succes notabil este muncitoarea Simona, viitoarea soție a lui Jean, care ocupă, alături de bă- trinul Andreica, un loc privilegiat in roman din punctul de vedere al valorii literare.Să nu uităm însă că principalul scop al lui Nicolae Țic îl constituie nu atît construirea de personaje memorabile, cit investigarea vieții sociale. De altfel, romanului său îi lipsesc multe dintre atributele consacrate ale literaturii, de la acea însuflețire stranie care ne face să deosebim întotdeauna arta de viață și pină la acel regim al esențialului, al suprasatu- rării de sens care, de asemenea, sînt proprii adevăratelor ficțiuni. Cartea sa nu este o ficțiune, ci o cronică, scrisă cu mare talent, a'vieții noastre de azi. Cu mare talent și cu un nedezmințit curaj. Deși, în ansamblu, insuflă întregii reprezentări o vitalitate fremătătoare și. implicit, o bărbătească încredere in viitor, scriitorul nu evită in nici o împrejurare să spună lucrurilor pe nume, divulgînd cu glas tare aspecte mai obscure ale vieții sociale pe care alți autori le evocă într-un stil aluziv și insinuant. Nicolae Țic adoptă, in privința aceasta, atitudinea unui chirurg. El vorbește, de exemplu, despre una dintre cele mai persistente și nocive reminiscențe ale trecutului, șl anume obișnuința de a recurge la trafic de influență — ca în Lanțul slăbiciunilor al lui Caragiale —, despre tendința unor conducători de întreprindere de a transforma „depășirea planului" într-un scop în sine, ignorînd mobilul real al oricărei activități și lăsind pe un plan secundar interesele oamenilor. și despre multe alte probleme delicate de ordin moral sau social. A- cest suflu verist al cărții lui Nicolae Țic o face captivantă și tulburătoare. După lectura ei, cititorul se simte mai conștient de el însuși și de lumea in care trăiește, ceea ce, să recunoaștem, nu este deloc puțin.
Alex. ȘTEFANESCU

lecțiilor, fără a se știrbi, ci, din contra, subllniindu-se specificul fiecărei colecții în parte și păstrîndpecetea personalității alcătuit-o. celui care aPublicul poate admira deopotrivă picturi și sculpturi reprezentative românești și străine, obiecte de artă decorativă europeană, orientală și extrem orientală, puțind să-și facă o imagine edificatoare asupra creativității spiritului uman de-a lungul veacurilor.
Petre OPREA
director adjunct
al Muzeului de artâ
al Republicii Socialiste România

ȘTEFAN LUCHIAN : Cap de fată 
(Colecția „Elena și dr. Iosif N. Dona")

VINCENT VAN GOGH : Culegâtoarea de morcovi 
(Colecția „Alexandra fi Barbu Slătineanu")

Poezie și muzica:

„Tara, 
ca o columnă"Teatrul a cedat după-amiaza și seara de miercuri unor manifestări spectaculare puse sub semnul poeziei și muzicii. Locul acțiunii S-a mutat și el de la Callatls la monumentul „Tropaeum Traiani" din Adamclisi ; de la mormintul cu papirus și ruinele coloniei grecești întemeiate de dorieni la falnicul monument ridicat pe meleagurile Dobrogei de împăratul Traian In 109 e.n. Monumentul, pe ale cărui metope și creneluri sînt așezate basoreliefuri reprezentînd pe daci, scene din viața și lupta lor, e un document istoric prețios și totodată un important atestat de naștere al poporului nostru.Acestei nașteri și devenirii de-a lungul veacurilor, „Țării, ca o columnă" i-a fost dedicat recitalul de poezie clasică șl contemporană susținut cu sensibilitate și dăruire de prestigioși actori constănțeni și cîțiva invitați din teatrele bucureștene (regia : Const. Dinischiotu).în preajma monumentului, el însuși puternic evocator, au răsunat vibrante poeme de dragoste pentru pă-

mîntul natal, crezuri și apeluri însuflețitoare desprinse din opera lui Mihai Eminescu, George Coșbuc, Tudor Ar- ghezi, din creația lui Ion Brad, Szemler Ferenc, Franz Liebhard, Adrian Păunescu, Marin Sorescu, Nlchita
„SERI

DE TEATRU

ANTIC"

Stănescu și a multor altora.Evocînd pagini din istoria zbuciumată, personalitatea marilor întemeietori de țară și conducători, permanențele idealurilor, înaltul umanism al spiritualității românești, recitalul s-a constituit, firesc, într-un omagiu fierbinte adus patriei socialiste, marilor transformări prin care a trecut in ultimele decenii.Reflectînd la aceste transformări, la marile noastre înfăptuiri pe toate planurile, nu puteai să nu-ți amin

tești că. iată, chiar și reconstruirea din ruine a acestui masiv colos, de piatră și beton, „Tropaeum Traiani", este o înfăptuire a a- nilor noștri ; că visul de aur al arheologilor, zădărnicit sub regimurile trecute, a devenit realitate în mai 1977 — semnificativ, la centenarul Independenței.în ambianța de la Adamclisi „a oficiat" corul „Madrigal" dirijat de Marin Constantin, cor de peste un deceniu în atenția și considerația lumii muzicale de pretutindeni. în concertul său extraordinar, „Madrigalul" ne-a prezentat bijuterii șlefuite cu mare finețe, de la Orlando di Lasso la Hans Leo Hassler, de la Palestrina la G. Bennet. Pagini de muzică veche românească im- pletite cu compoziții moderne, rafinatele „Fluierașe și buciume" de Mircea Moldovan, „Ritual pentru setea pămintului" de M. Marbe. Calitatea e- xecuției a stat sub semnul concisei exclamații scoase clndva de Leopold Stokowski în fața „Madrigalului" : „Perfecțiunea !“.
Natalia STANCU

Al lll-lea Colocviu 
roinâno-american de istorieSub genericul „60 de ani de la formarea statului național unitar român", la Sibiu, puternic centru economic și cultural al țării, oraș istoric, strinș legat de evenimentele marii Uniri din 1918, se desfășoară, între 30 august și 4 septembrie a.c., in organizarea Academiei de științe' sociale și politice a Republicii Socialiste România, cel de-al lll-lea Colocviu româno-american de istorie, dedicat evenimentului de covîrșitoare însemnătate de acum șase decenii din istoria poporului român. La această importantă reuniune, care urmează celor de la Colorado (S.U.A.) și Suceava, participă, în Cadrul schimburilor cultural-științifice stabilite intre cele două țări, cunoscuți istorici români și americani.După cum au subliniat în deschiderea lucrărilor acad. prof. Ștefan Pascu, președintele grupului de istorici români prezenți la colocviu, și Stephen Fischer-Galați, președintele grupului de istorici americani, există toate premisele ca acest colocviu, ale cărui comunicări și dezbateri țin să se reliefeze, in primul rind, prin respectarea adevărului istoric, să constituie o manifestare științifică fructuoasă, care să însemne, in același timp, un aport la înțelegerea mal bună între popoare,între comunicările înscrise în programul prestigioasei manifestări se înscriu : „Lupta poporului român pentru formarea statului național unitar" (acad. prof. Ștefan Pascu), „1918 — considerații contemporane" (St. Fischer-Galați — S.U.A.), „Naționalitățile Conlocuitoare și actul Unirii : rezolvarea problemei naționale în România socialistă" (Carol Golner, Kovacs Jozsef), „Relațiile economice' americane cu România după 1918“ (Robert Forrest — S.U.A.), „Recunoașterea internațională a dreptului poporului român la unitatea sa statală, pentru crearea statului national unitar român" (Florin ConStantiniu, Al. Bo- lintineanu) etc. Un interesant program de documentare științifică — a biblioteca „Astra" din Sibiu, la Muzeul Unirii și biblioteca „Bathya- neum" din Alba Iulia — ca și vizitarea muzeului „Brukenthal" și a Muzeului tehnicii populare din Sibiu întregesc programul colocviului. (Nicolae Brujan).

• VASLUI. în perioada 30 august — 4 septembrie, artiști amatori din județul Vaslui — clmpoierii din comuna Perieni, laureați al primei ediții a Festivalului național „Cîntarea României", formația instrumentală. echipa de dansuri, soliști vocali și la instrumente populare ai ansamblului „Trandafir de la Moldova“-Vaslui — sînt mesagerii folclorului românesc la festivalul internațional de la Strakonlcich din R. S. Ceho

slovacă. (Crăciun Lăluci). • TI
MIȘ. La Grindu Petri, pitoresc loc de agrement în zona collnară a județului, a avut loc o amplă serbare populară. Formații de dansuri, orchestre populare, fanfare, soliști vocali și instrumentali din Sacoșul Mare, Darova, Tormac, Boldur, Hitiaș, Blasova, Nițchidorf șl din municipiul Lugoj au prezentat, în fața a peste 3 000 de spectatori, cîntece și dansuri populare românești, germane șl maghiare, reunite sub

genericul „înfrățiți în muncă, cîntec și joc". La Căminul cultural din comuna Comloșu Mare s-a deschis o expoziție de artă plastică intitulată „România viitorului", cu lucrări de pictură, grafică, sculptură etc. semnate de membrii cenaclului de artă plastică din localitate. (Cezar Ioana). • SIBIU. Casa artelor din Sibiu găzduiește prima expoziție județeană de grafică și artă decorativă a membrilor Asociației artiștilor plastici ama

tori din județul Sibiu, înființată cu doi ani în urmă, sub auspiciile Centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Tot la Sibiu au fost vernisate în aceste zile expozițiile de pictură Măria Sion (la Galeriile „Sirius") și Goth Erich (la Școala populară de

‘ artă). în pitorescul peisaj din vecinătatea cabanei Bilea Cascadă s-a desfășurat cea de-a treia ediție a festivalului folcloric „Întîlnire pe Transfăgără.șan" la care au participat soliști și formații artistice de amatori din cele două județe limitrofe, Sibiu și Argeș. (Nicolae Brujan).

• ARGEȘ. O întîlnire a fiilor satului a avut loc in comuna Mioarele. între manifestările organizate cu acest prilej : montajul muzical „Satul ca o floare", piesa „Tot mai harnici vrem să fim", precum și cîntece și jocuri populare. Pictorița Margareta Popescu semnează citeva zeci de tablouri în ulei aflate într-o expoziție deschisă recent în sala „Metopa" din Pitești. (Gheorghe Cirstea). • SATU MARE. Nu

mărul pe acest an, recent apărut, al tradiționalei publicații „Școala sătmăreană", editată de casa corpului didactic din Satu Mare, cuprinde o culegere de studii metodico-didactice pe tema „Integrarea datelor privind realizările și perspectivele dezvoltării economico-sociale a județului Satu Mare în predarea științelor sociale, geografiei, biologiei și agriculturii în școli". Sub genericul „Oameni și flori", Ga

leriile de artă dfn Satu Mare găzduiesc, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", O expoziție de artă plastică a membrilor filialei județene a U.A.P. Peste 600 de copil din grădinițele și primele clase primare din școlile comunei Ardud au participat la un original concurs medlco-sanitar, sugestiv intitulat „Periuța de dinți" — organizat de comisia de Cruce Roșie din comună. (Octav Gru- meza).
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Cu prilejul marii sărbători 

naționale a României 

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul important al Zilei naționale a României, doresc să vă adresez dumneavoastră, Excelență, partidului, guvernului și poporului român felicitările noastre călduroase și sincere.Noi, în Zambia, urmărim cu profund interes contribuția constructivă a țării dumneavoastră la menținerea păcii și securității internaționale. Poporul zambian salută poziția pe care marea dumneavoastră țară o are pentru promovarea coexistenței pașnice și eradicarea tuturor formelor de imperialism, colonialism, neocolonialism, fascism, rasism.Vă dorim dumneavoastră, marii dumneavoastră țări și poporului frate din România succese continue in anii care urmează.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a XXXIV-a aniversări a insurecției nâționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, în numele poporului meu, al Partidului Unic Național al Muncitorilor, al Guvernului Popular Revoluționar și al meu personal, am onoarea să adresez Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, eroicului popor român felicitări pentru acest eveniment istoric și să vă transmit urări de fericire personală și de prosperitate crescindă poporului român prieten.Sînt pe deplin convins că excelentele relații de prietenie și cooperare reciprocă, care există în mod atît de fericit între țările noastre, se vor dezvolta tot mai mult, spre binele și avantajul reciproc al popoarelor noastre.Cu cea mai înaltă considerație,
MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Unic Național al Muncitorilor, 

Președintele pe viață constituțional al Republicii, 
Șeful Statului și Guvernului Popular Revoluționar 

al Guineei Ecuatoriale

ADUNARE FESTIVA CU PRI1FJUL ÎMP1INIRIIA 30 DE ANI 
DE IA CREAREA ORGANELOR DE SECURITATECu prilejul împlinirii a 30 de ani de la crearea organelor de securitate, miercuri după-amiază a avut loc în Capitală o adunare festivă.Au participat membri ai conducerii Ministerului de Interne, generali și ofițeri superiori, lucrători din aparatul central al Departamentului Securității Statului și din celelalte unități ale ministerului, invitați.Participanții la adunare au primit cu entuziasm și vie satisfacție Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al Forțelor noastre armate, adresat tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne.Despre semnificația acestui eveniment a vorbit tovarășul Tudor Pos- telnicu, ministru secretar de stat la Ministerul de Interne, șef al Departamentului Securității Statului, care a evocat activitatea desfășurată de-a lungul celor trei decenii de organele de securitate și a evidențiat sarcinile ce le revin in lumina documentelor de partid și a legilor țării, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea continuă a muncii, ridicarea nivelului politico-ideologic și profesional al cadrelor, îndeplinirea cu fermitate și vigilență revoluționară a misiunilor încredințate, a îndatoririlor față de popor, față de patria socialistă.In încheierea adunării, cel prezenți, în numele tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne, într-o atmosferă de vibrant entuziasm, de devotament și puternică însuflețire, au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune :Sărbătorind împlinirea a trei decenii de la crearea de către partid a organelor de securitate, gindurile și simțămintele noastre pline de caldă recunoștință și profund respect se îndreaptă cu nemărginită dragoste către dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și prețuit fiu al poporului român, conducătorul înțelept și clarvăzător al partidului și statului, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a lumii contemporane.Mulțumindu-vă din adîncul inimii pentru grija permanentă cu care imneavoastră personal vă preocupați zi de zi de îndrumarea organelor de securitate, a Ministerului de Interne, dorim să vă asigurăm, totodată, mult stimate și iubite tovarășe comandant suprem, de devotamentul nemărginit al tuturor lucrătorilor de securitate, al organelor și organizațiilor de partid, al comuniștilor, față
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
șl 3 septembrie. In țară : Vremea va 
fi instabilă mai ales în nord-vestul ță
rii. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale sub formă de aversă 
mai. ales în Banat, Crișana, Transilva
nia, Maramureș și in nordul Moldovei. 

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

„REVANȘA"
O producție a Casei de filme 5

Scenariul: Sergiu Nicolaescu, Vintilâ Corbul, Eugen Burada, Mlrcea Gîndild. Imaginea: Nicolae Girardi. 
Camera: Gheorghe Cricler. Aranjamentul muzical: Ileana Popovici. Decoruri: arh. Marcel Bogos, arh. 
Dodu Bălâșoiu. Costume: Marga Moldovan. Coloana sonorâ: ing. Andrei Papp, ing. A. Salamanian, Nicolae 
Ciolcâ. Montajul: Mioara lonescu. Regia. Serglu Nicolaescu. In distribuție: Gheorghe Dlnicd, Serglu Nico
laescu, Jean Constantin, Amza Pellea, Ion Besoiu, Mircea Albulescu, Silviu Stânculescu, Ion Marinescu, 
Emanoil Petruț, Colea Răutu, lurie Darie, Alexandru Dobrescu. Film realizat in studiourile Centrului de 

producție cinematografica „București"

de patrie, partid și popor, de hotă- rîrea noastră fermă de a munci fără preget pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului, în care își găsesc o strălucită întruchipare interesele și aspirațiile fundamentale ale națiunii noastre socialiste.Vă raportăm că întregul personal al securității statului, înțelegînd menirea ce îi revine în societate, răs- punzînd încrederii și prețuirii de care se bucură din partea partidului și poporului, este angajat plenar in lupta pentru îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încredințate de partid, a ordinelor și indicațiilor dumneavoastră.Sîntem conștienți, In același timp, că ridicarea întregii noastre activități la nivelul cerințelor și exigențelor actuale necesită, așa cum dumneavoastră ne cereți, așezarea acesteia pe o bază științifică, sporirea preocupării pentru creșterea continuă a nivelului politico-ideologic al cadrelor, a competenței profesionale, a spiritului de vigilență, de răspundere și disciplină în muncă.Militînd cu hotărîre pentru aplicarea in viață a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și indicațiilor prețioase pe care ni le-ați dat, întregul personal al organelor de securitate va acționa cu înflăcărare și răspundere comunistă pentru perfecționarea continuă a muncii, astfel încît, cu sprijinul oamenilor muncii, în strinsă conlucrare cu celelalte organe de stat, cu organizațiile de masă și obștești, să îndeplinim în mod ireproșabil sarcinile și misiunile încredințate de partid și popor. Punînd în centrul activității noastre respectarea cu strictețe a legilor țării, prevenirea infracțiunilor și a altor fapte antisociale, vom lua, în a- celași timp, toate măsurile ce se impun în vederea apărării cu fermitate a intereselor poporului, a independenței și suveranității noastre naționale.Vă asigurăm, iubite tovarășe comandant suprem, că urmind în Întreaga noastră viață exemplul dumneavoastră luminos de fierbinte patriotism și înaltă dăruire comunistă, de cutezanță și fermitate revoluționară, de luptă neobosită pusă in slujba binelui și fericirii națiunii noastre socialiste, vom fi și in viitor, așa cum ne cereți în mesajul adresat tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne, ostași demni și devotați ai partidului și poporului, vom executa neclintit ordinele dumneavoastră, ale patriei, ne vom face datoria fără a precupeți nimic, la nevoie chiar și viața, pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor organelor de securitate.
Vint cu Intensificări de scurtă durată 
din sectorul nord-vestic. Temperatura 
In scădere‘ușoară. Minimele vor fi cu
prinse intre 5 și 15 grade, izolat mai 
coborite in estul Transilvaniei, iar ma
ximele Intre 16 și 26 de grade, local mai 
ridicate in sud. In București : Vremea 
va fi ușor instabilă. Cerul va fi tem
porar noros. Ploaie de scurtă durată 
în a doua parte a intervalului. Vint 
moderat. Temperatura in scădere 
ușoară.

Cronica zileiMiercuri seara a sosit în Capitală Saleh AH Al-Ashwal, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Yemen in Republica Socialistă România.
★Miercuri dimineața a părăsit Capitala George Gramme, membru al Comitetului Director al Partidului So- cial-Creștin (valon) din Belgia, vicepreședinte al Senatului, care a făcut o vizită în țara noastră, împreună cu soția, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Maria Groza, membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști ai Frontului Unității Socialiste.
★Cu ocazia Zilei armatei Turciei, a- tașatul aero, colonelul Ozkan Kaya, și atașatul militar și naval, maiorul Recai Gtirtekin, ai acestei țări la București au oferit, miercuri după- amiază, o recepție.Au participat general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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16,05 Teieșcoală
16,35 „Trofeul Tomls" la volei mascu
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18,05 Tragerea de amortizare ADAS
18,15 România pitorească
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19.50 Concert simfonic. Oaspeți de pes

te hotare ș! muzică românească
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

0 probă a lipsei de ambiție sportivăMeciul, în două manșe, din preliminariile „Cupei campionilor europeni” s-a încheiat cu scorul general de 3—2 în favoarea echipei A.S. Monaco și deci cu eliminarea echipei Steaua.După scorul primei partide, pe care Steaua o pierduse cu 3—0, amatorii de fotbal fuseseră tentați să creadă că A.S. Monaco este o echipă mare. Ieri, spectatorii și telespectatorii au constatat însă direct că, exceptind citeva individualități, adversara Stelei nu practică un joc de clasă. Ceea ce constituie o circumstanță agravantă pentru echipa Steaua. Dacă la scorul de 2—0 in minutul 75, campioana noastră ar fi avut cit de cit forță de joc, curajul, voința și ambiția pe care le reclamau miza jocului și prestigiul echipei Steaua, ea ar fi dobîndit cu relativă ușurință calificarea. Dar nu aceasta a fost situația ; dimpotrivă, întreaga echipă a acționat in ultimul sfert de oră al meciului și mai penibil decit pină atunci, fără nerv, fără ambiție, iar, pe plan tactic, într-o stare de confuzie generală.Atunci cind, după meciul-tur, antrenorul și conducătorii echipei A.S. Monaco declarau că nu se consideră calificați nici la scorul de 3—0 și că la București ii va aștepta o probă foarte dificilă, ei aveau, firește, in vedere capacitatea medie a formației lor și, ca și noi, nu puteau bănui că pe terenul propriu, echipa bucu- reșteană va juca atît de lipsită de ambiție și de clarviziune. Chiar jucători cu mare experiență, ca Dumitru, Iordănescu, Vigu au acționat fără inteligența și vigoarea de care sînt capabili, au fost adesea departe de fazele jocului, și — lucru de necrezut dacă nu l-am fi văzut — aproape toți jucătorii Stelei au dat nepermis de multe pase la adversar.O formație debusolată și fără orgoliu sportiv — iată impresia generală pe care a lăsat-o ieri echipa Steaua.După meciul-tur, antrenorul Constantin Gheorghe explica în principal infringerea și scorul prin starea sufletească labilă a jucătorilor, prin in

sărbătoarea națională a malayeziei

Maiestății Sale TUANKU YAHYA PETRA IBNI 
AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM

Suveran al MalayezieiSărbătoarea națională a Malayeziei Îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul malayezian.Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Malayezia vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii in lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialista România

Excelenței Sale DATUK HUSSEIN BIN ONN
Primul ministru al MalayezieiCu ocazia Zilei naționale a Malayeziei vă adresez sincere felicitări Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Kuala Lumpur, capitala Malayeziei, poartă amprenta eforturilor susținute ale poporului malayezian pentru dezvoltarea e- conomico-socială a țării și consolidarea independenței cucerite la 31 august 1957. Rezultatele acestor e- f orturi, desfășurate de-a lungul celor peste două decenii de viață liberă, sînt consemnate atît prin noile construcții, care ii conferă valențele unei veritabile metropole, cit mai ales prin schimbările petrecute în viața de zi cu zi a oamenilor.Preocuparea în direcția diversificării e- conomiei, prezentă ia majoritatea țărilor în care vechea dominație colonială impusese o evoluție unilaterală, își găsește multiple ilustrări. Prin valorificarea, în Interesul propriu, a marilor bogății ale solului și sub

solului, s-a reușit să se pună bazele unei industrii naționale ; totodată, statul și-a extins controlul asupra unor activități economice și comerciale.Tn actualul plan cincinal (1976—1980), accentul este pus pe extinderea și modernizarea industriei și a- griculturii. în mod deosebit, se are în vedere menținerea, ia un nivel înalt, a producției de cauciuc, cositor, petrol și ulei de palmier — principalele articole de export ale țării — și crearea, pe această bază, a unor noi ramuri ale industriei prelucrătoare. Statul malayezian acordă, de asemenea, atenție construirii de noi sisteme de irigații și modernizării celor existente, pentru obținerea de producții sporite de cereale și plante textile. în a- celași timp, fonduri însemnate sînt alocate
PRONOEXPRES

Numerele extrase la tragerea din 30 august 1978
EXTRAGEREA I i 26 2 42 6 40 13
EXTRAGEREA a II-a : 23 41 17 25 43 3

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 675114 lei, din care 40 042 Iei report la categoria I.

capacitatea lor de a se concentra și mobiliza în partidele importante, in momentele-cheie ale acestor partide. El arăta că trebuie să se sădească la fotbaliștii noștri „voința de a nu se socoti niciodată învinși, de a juca cu înverșunare, indiferent de scor, vreme de 90 de minute încheiate". E un punct de vedere dintre cele mai judicioase. Dar, ce s-a văzut ieri pe teren... Desigur, în cîteva săptămîni nu sint posibile schimbări radicale în mentalitatea fotbaliștilor. Totuși, după cele văzute de numeroșii amatori de fotbal din tribune și la televizoare — sîntem datori să întrebăm conducerea echipei, conducerea secției de fotbal a clubului Steaua, ce fel de muncă educativă au desfășurat.Trebuie să spunem că nu este prima probă a\ lipsei de ambiție sportivă, de angajare pină la ultima picătură de energie pe care ni le oferă echipa Steaua, echipă ce numără in rindurile sale cițiva jucători de certă valoare. Și atunci, vrînd-nevrînd, revenim la Întrebarea: cum se ocupă conducerea secției de fotbal a clubului de formarea moral-sportivă a jucătorilor săi, de înrădăcinarea in inima fiecăruia a datoriei de onoare de a reprezenta și apăra cu demnitate culorile clubului?
Valeriu MIRONESCU

★Meciurile disputate tn prima etapă a competiției de fotbal dotate cu „Cupa F.R.F." s-au încheiat cu următoarele rezultate : seria I : U.T.A. — F. C. Baia Mare 2—0 (2—0); F. C. Bihor — Olimpia 2—4 (0—2); seria a II-a: F. C. Corvinul — Politehnica Timișoara 1—1 (1—1); Jiul — A.S.A. 3—0 (2—0); seria a IlI-a: Chimia Rm. Vîlcea — Sportul studențesc 3—2 (1—1); C.S. Tîrgo- viște — F.C. Argeș 4—1 (1—0); seria a IV-a: Gloria Buzău — Dinamo 2—2 (1—1) ; Politehnica Iași — S.C. Bacău 2—1 (0—0).
LA GÎRBOVI-ILFOV

Finalele concursului național sătesc 
de lupte greco-romaneIeri s-au Încheiat pe stadionul din comuna Gîrbovi (Ilfov) întrecerile finale ale concursului național sătesc de lupte greco-romane dotat cu Cupa Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Gazdă primitoare și organizator merituos al concursului a fost Consiliul comunal pentru cultură fizică și sport din Gîrbovi, condus de Eroul Muncii Socialiste, tovarășul Marcel Dobra, președintele cooperativei agricole de producție din localitate, unitate de mai multe ori fruntașă pe județ.De subliniat interesul stirnit printre tinerii mecanizatori și cooperatori din toată țara pentru acest sport: la concurs, in etapa de masă, pe consilii intercooperatlste, pe judele și zone, au participat peste 1 800 de luptători, dintre care au fost selecționați pentru finalele de la Girbovi 100 de sportivi, cite zece de fiecare categorie. Iată ciștigătorii pe categorii : Ion Asaftei (48 kg) Botoșani ; Petrache Costea (52 kg) Galați ; Ion Roateș (57 kg) Satu Mare ; Emilian Joia (62 kg) Olt ; Ion Chivolu (68 kg) Vrancea ; Aurel Popa (74 kg) Dolj ; Olimpiu Romacea (82 kg) Maramureș ; Constantin Pătrana (100 kg) Prahova ; Ion Constantin (peste 100 kg) Brăila. 

pentru dezvoltarea In- vățămîntului, pentru formarea de cadre necesare tuturor sectoarelor de activitate.Deși situate la mari depărtări, între România și Malayezia s-au statornicit și se dezvoltă continuu relații de prietenie și colaborare, pe baza stimei șl respectului reciproc, deplinei egalități in drepturi. Cursul ascendent al acestor relații a fost impulsionat cu prilejul vizitelor reciproce la nivel guvernamental, cind au fost semnate o serie de documente de colaborare.Dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-malaye- ziene corespunde pe deplin intereselor ambelor țări și popoare, contribuind la promovarea unei largi colaborări intre națiuni, la statornicirea unui climat de pace, înțelegere și cooperare internațională.

VOLEI:
„Trofeul Tomls“Partidele din ziua a doua a competiției internaționale masculine de volei pentru „Trofeul Tomis“, care se desfășoară în Sala Sporturilor din I Constanța, s-au încheiat cu următoarele rezultate : R.P. Chineză — Franța 3—0 ; Brazilia — România 3—2 ; Bulgaria — R.D. Germană 3—1.Turneul continuă astăzi, de la ora 15,00, cu următoarele meciuri : R. D. Germană — Cuba (B) ; România — R.P. Chineză ; Brazilia — Franța ; Ungaria — Bulgaria. (Agerpres).

Campionatele 
europene de atletism PRAGA 30 (De la trimisul Agerpres, Paul Ochialbi): Pe stadionul „Evzen Rosicky" din Praga au continuat întrecerile celei de-a XlI-a ediții a campionatelor europene de atletism.Prezentă la startul uneia dintre semifinalele cursei feminine de 800 m, sportiva româncă Fița Lovin a reușit să obțină calificarea pentru finala programată astăzi. Tot astăzi se va disputa și finala probei de 400 m garduri, printre cei calificați numărîndu-se și atletul român Horia Toboc.Confirmind pronosticurile, atleta sovietică Vilma Bardauskene, cea care marți, în calificări, stabilise un nou record mondial cu rezultatul de 7,09 m, a cucerit medalia de aur în proba feminină de săritură in lungime, realizind in finală 6.88 m. Atleta româncă Gina Panait s-a clasat pe locul 5 cu rezultatul de 6,52 m.In proba feminină de aruncarea greutății, victoria a revenit Ilonei Slupianek (R. D. Germană) — 21,41 m, care a reușit să o întreacă pe recordmana mondială Helena Fibingerova (Cehoslovacia).Iată ciștigătorii celorlalte finale disputate miercuri : 100 m femei :Marlies Gohr (R, D. Germană) — H”13/100 ; 100 m bărbați : Pietro Me- nnea (Italia) — 10”27/100 ; 20 kmmarș : Ronald Wiesner (R.D. Germană) — lh 23’11”5/1O ; suliță bărbați : Michael Wessing (R. F. Germania) — 89,12 m.

Pe echipe, primei clasate, formația județului Satu Mare (21,25 puncte), i s-a acordat „Cupa U.N.C.A.P.". Reprezentativa județului Galați, cu cel mai tînăr efectiv, clasată a doua, cu 20,50 puncte, a fost distinsă cu „Cupa C.C. al U.T.C.", iar echipa județului Bistnța-Năsăud (17 puncte), revelația finalei, pentru modul cum s-a pregătit și cum s-a comportat în întrecere, a primit „Cupa C.N.E.F.S.".Pe următoarele locuri s-au situat județele Vrancea (14,75 puncte), Prahova (14 puncte), Gorj (13,50 puncte). De asemenea, gazeta „Agricultura socialistă" a acordat o cupă și o diplomă luptătorului Bela Gajdo de la clubul sătesc Cernat, cel mai tînăr finalist, în virstă de 14 ani, care la categoria sa s-a clasat pe locul 6. Au mai fost distinși cu cupe și diplome pentru merite deosebite în activitatea sportivă tovarășul Marcel Dobra și Consiliul comunal pentru cultură fizică și sport Girbovi.Menționăm că la deschiderea finalelor au avut loc demonstrații ale campionilor naționali la lupte de la cluburile bucureștene Dinamo ți Rapid, iar la încheierea întrecerilor sportive formații artistice din județ au oferit spectacolul de cîntec, joc și poezie „Pe plaiuri ilfovene", (Lucian Ciubotarul.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFiind deosebit de mișcat de călduroasele dumneavoastră felicitări adresate cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Madagascar, vă exprim mulțumirile mele cele mai sincere.

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale
Domnului JAAFAR SHARIF EMAMI

Prim-ministru al Iranului
TEHERANDesemnarea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Iranului îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de deplin succes in misiunea de înaltă responsabilitate care v-a fost încredințată.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Prhtâri la prial miniștrii al gnvernulHiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, miercuri, pe Carlos Dos Santos Veras, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei la București, In vizită protocolară de prezentare.întrevederea a decurs Intr-o atmosferă cordială.

R. S. VIETNAM

Stă pîni 
aî bucuriilor viețiiVietnamul poate fi (și a fost) asemuit cu o cobiliță la ale cărei capete s-ar afla două coșuri cu bogate roade ale pămîntului : la nord, delta Fluviului Roșu ; la sud, delta Mekong. Două zone de mare fertilitate. Sub soarele tropical cresc aici întinse culturi șl plantații care produc orez, patate, manioc, arahlde, soia, mai de curind grîu, cartofi și porumb. Apoi fructe din cele mai felurite : banane, ananas, portocale, grepfruit, ochiul dragonului, prune, pere, manguie, mangustine și multe altele. Se adaugă culturile industriale : cauciuc, bumbac, nuci de cocos, trestie de zahăr, iută, tutun, cafea, ceai. în rest, teritoriul este acoperit de munți și coline (altitudinea maximă 3142 m, muntele Fansipan) cu adinei păduri tropicale (în care lemnul cu esențe de mare valoare constituie o neasemuită bogăție). Dar și cu alte numeroase resurse naturale. Să enumerăm doar citeva : cărbuni, fier, bauxită, cositor ; au început acum și prospecțiuni pentru extracția petrolului.înțelegem astfel de ce asupra Vietnamului s-au întins, în trecut, mîi- nile rapace ale colonialismului, de ce a fost nevoit poporul să lupte cu atîta înverșunare pentru a deveni singurul beneficiar al avuțiilor pămîntului său.Vietnamul și-a cucerit libertatea cu prețul unor grele sacrificii. Mișcările muncitorești și țărănești, revendicările intelectualității au dobîndit caracterul unei ample mișcări de masă după ce, în 1930, s-a născut Partidul Comunist, care a organizat și limpezit țelurile și căile luptei pentru independență națională, pentru dreptate socială. La începutul celui de-al doilea război mondial (cind armata colonială franceză a cedat locul in Indochina trupelor japoneze) lupta revoluționară s-a amplificat. în 1940 a luat ființă Frontul Vietmin. După război, la 16—17 august 1945, Congresul reprezentanților poporului, întrunit la Tan Trao, a decretat insurecția generală. Puterea revoluționară s-a instaurat în toată țara, iar la 2 septembrie 1945 guvernul provizoriu s-a prezentat în fața poporului, într-o mare adunare, la Hanoi. Președintele Ho Și Min a citit atunci proclamația independenței. Era actul de înstăpi- nire in Vietnam a puterii populare, al începutului unor profunde transformări sociale. Dar, abia născută, republica avea să se confrunte curind cu grave dificultăți. în scurtă vreme trupele coloniale s-au întors, apoi locul lor a fost luat de noii colonialiști sprijinindu-se pe marionetele locale. Ridicat din nou la luptă, poporul Vietnamului avea să poarte unul dintre cele mai îndîrjite războaie de eliberare națională. Un război care a durat 30 de ani și care a lăsat în memoria omenirii pagini de epopee.Războiul — lung și greu, care a dovedit cit de neputincioase sînt forțele intervenționiste în fața dorinței de libertate a poporului vietnamez — s-a încheiat prin victoria de la 30 a- prilie 1975, cind armata de eliberare a intrat in Saigonul ce poartă de atunci numele președintelui Ho....Discutam la Hanoi, într-un amurg ce aducea cu inserările de toamnă de la noi (dar era ianuarie), cu președintele Uniunii ziariștilor din Vietnam, tovarășul Luu Quy Ky, un bărbat trecut și el prin asprele încercări ale războiului. Ne povestea că, pornit să lupte în sud, a fost total despărțit de familie timp de 23 de ani. Un destin comun pentru milioane de bărbați și femei.— Dar, ne ^iunea el, acum revoluția noastră se află într-o etapă istorică nouă, a construcției socialiste, în primii doi ani de după victorie

Însemnări 
de călătorie

Gala filmului vietnamezCu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a organizat miercuri seară, la cinematograful „Studio" din Capitală, un spectacol de gală cu filmul „între cele două cursuri de apă", care evocă momente ale luptei poporului vietnamez pentru apărarea libertății și independenței patriei, pentru vindecarea rănilor războiului, pentru dezvoltarea țării pe calea socialismului.Au participat Tamara Dobrin, vi

în aceeași zi, primul ministru al guvernului, tovarășul Manea Mănescu, a primit pe Siegfried Bock, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o ambianță prietenească. (Agerpres)

am reușit să rezolvăm unele probleme. Am repus în funcțiune mii de km de rețele de transport, am construit și reconstruit sisteme de irigații, extindem cu 450 000 de hectare terenurile agricole prin defrișări. Producția industrială a crescut și ea cu 13 la sută. în viața socială am izbutit ca 13 milioane de copii să meargă la școală, ceea ce pentru noi e un lucru foarte important, pentru că un mare număr de școli fuseseră distruse. Important este că poporul muncește. Fiecare regiune are un plan economic al ei. Și încep să se facă simțite rezultatele întrecerii socialiste. Avem, in agricultură, cooperative fruntașe care au ajuns și la producții de 15 tone de cereale la hectar. Contăm mult pe aceste producții. O recentă plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam a trasat datele unul plan de folosire judicioasă a forței de muncă pe întregul teritoriu...Ne-am amintit că văzusem pe ogoare și în fabrici mii și zeci de mii de oameni muncind, femeile purtînd pe umeri coșuri grele, străzile Hanoiului pline de oameni la orele plecării și întoarcerii de la lucru. La Haifong, în fabrica de ciment construită de România în cadrul ajutorului acordat poporului vietnamez în războiul de eliberare, admirasem munca îndirjită a sutelor de muncitori pentru o mereu mai mare producție de ciment — cimentul reconstrucției, al edificării de uzine, poduri, locuințe.Liiii Quy Ky ne-a vorbit despre multe alte preocupări ale țării sale, acum cind poporul vietnamez a devenit cu adevărat stăpîn în țara ca o cobiliță cu două mari coșuri. Care urmează a fi încărcate cu roade prin- tr-o muncă stăruitoare, prin construcția socialistă.— Pentru asta — a continuat el — partidul nostru desfășoară o intensă muncă de educație. Mai ales în sudul care abia și-a scuturat lanțurile robiei străine, oamenii trebuie să dobândească conștiința de stăpîni în țara lor. O nouă concepție despre muncă și viață. Milităm acolo pentru un tip nou de relații între oameni, pentru dispariția oricărei urme de exploatare a omului de către om.în timp ce gazda noastră ne vorbea astfel, ni se derulau în minte imaginile încă proaspete înregistrate pe retină undeva in Sud, nu departe de fostul Saigon. Pe o minunată plajă la Pacific, lingă portul maritim și pescăresc Vung Tau (dar care este, în același timp, și o splendidă stațiune de odihnă), văzusem un mare grup de tineri, băieți și fete, care se scăldau în valurile oceanului, exuberanți și iradiind sănătate, încredere în viață. Poate că plaja, oceanul li se ofereau atunci prima oară pentru clipele lor de odihnă, într-un loc ce fusese, pînă la victorie, rezervat in exclusivitate bogătașilor din Saigon sau intervenționiștilor străini (se aflase aici, la Vung Tau, comandamentul unei puternice baze militare). Și ne-am gîndit că băieții și fetele care îmbrățișau cu atita bucurie oceanul erau beneficiarii unui act de justiție. Poate că erau chiar tinerii pe care îi văzusem cu două zile mai înainte meșterind cu neînchipuită migală și pricepere, intr-o fabrică din Song Be, minunate obiecte din lemn tropical, mobilă curbată de mare preț, covoare și tapiserii. Poate că ei erau (ni s-a explicat că la Vung Tau se string, duminica, muncitori din Întregul ținut) și veniseră aici ca să se bucure de binefacerile statutului lor de stăpîni ai bucuriilor vieții, intr-o țară liberă, în care toate avuțiile sint ale poporului muncitor.
Mihai CARANFIl

cepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Stanciu Stoian, secretarul Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni de artă și cultură.A fost de față Tran Thuan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București. Au fost, de asemenea, prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
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„Program de acțiune pentru trecerea Convorbiri iraniano-chineze la nivel inalt
la independență a Namibiei"

propus de secretarul general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a prezentat miercuri Consiliului de Securitate raportul său asupra Namibiei, în care propune ca, In perioada de trecere la independență, în această țară să fie staționați, pentru menținerea ordinii și securității, 7 500 militari ai O.N.U. Pentru supravegherea campaniei e- lectorale și a alegerilor, raportul propune prezența în Namibia a 1200 funcționari O.N.U.Propunerile conținute tn acest raport — intitulat „Program de acțiune pentru trecerea Ia independență a Namibiei" și întocmit în baza recomandărilor comisarului special O.N.U. pentru Namibia, Martti Ahtisaari — vizează punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate din 27 iulie a.c. cu privire la situația terito
Aspră condamnare a agresiunii rasiștilor 

sud-africani împotriva ZambieiLUSAKA 30 (Agerpres). — Refe- rindu-se la atacurile aeriene continue ale Republicii Sud-Africane asupra unor zone din provincia occidentală a Zambiei, Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), aflat la Lusaka, a arătat că acțiunile autorităților rasiste de la Pretoria ilustrează refuzul acestora de a da curs hotărîrii Națiunilor Unite referitoare la încetarea focului, precum și intențiile lor de a pune la cale noi acte de agresiune Împotriva statelor africane independente, în special împotriva Angolei și Zambiei, care acordă sprijin luptei de eliberare națională a poporului namibian.Președintele S.W.A.P.O. a reafirmat cu acest prilej hotărîrea dc a conti
Sînt necesare schimbări structurale 

în comerțul internațional
Declarația secretarului general al Conferinței U.N.C.T.A.D.GENEVA 30 (Agerpres). — Numai redresarea economică din țările industrializate nu este suficientă pentru îmbunătățirea standardurilor de viață din țări în curs de dezvoltare, a declarat, marți, la Geneva, Gamani Corea, secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Luînd cu- vîntul în cadrul lucrărilor sesiunii anuale a Consiliului U.N.C.T.A.D., el

ORIENTUL MIJLOCIU
• Eforturi pentru consolidarea acordurilor de încetare a focului 
în Liban • întrevederile premierului R. A. Yemen la WashingtonBEIRUT 30 (Agerpres). — In zona Ani Remmaneh — suburbie de sud- vest a Beirutului — și în regiunile de nord ale Libanului au avut loc, în ultimele 24 de ore, noi incidente între efective ale Falangelor libaneze și Forța Arabă de Descurajare din Liban (F.A.D.) — relevă agențiile de presă, care citează postul de radio Beirut și surse oficiale libaneze. în regiunile de nord ale Libanului, în cursul acestor incidente au fost ucise 43 de persoane.La Beirut, liderii politici libanezi desfășoară o intensă activitate în direcția restrîngerii ariei incidentelor, consolidării acordurilor de încetare a focului, asigurării condițiilor de securitate pe întreg teritoriul libanez și reinstaurării autorității centrale asupra zonelor din sudul țării. Președintele Elias Sarkis a avut o întrevedere cu Kamel El-Assad, președintele Camerei Deputaților, cu care a examinat în principal situația din sudul țării și modalitățile care să permită batalionului forțelor armate libaneze, blocat în localitatea Kawka- ba, să-și îndeplinească misiunea.
DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Evenimentele din NicaraguaCiocniri sîngeroase între manifes- tanți și patrulele militare la Managua, capitala țării, ca și în orașele Mindiri și Esteli, soldate cu zeci de victime numai în ultimele 24 de ore ; situație foarte încordată la Matagal- pa și Leon, unde demonstranții au ridicat baricade pe străzi, înfruntînd focul detașamentelor de represiune, ciocnirile soldindu-se cu moartea a mai multe zeci de persoane ; sporirea vertiginoasă a efectivelor rezistenței armate în alte zone, considerate pină acum „liniștite" ; paralizarea aproape în întregime a vieții e- conomice prin greva generală declanșată la chemarea „Frontului lărgit de opoziție" — iată cîteva dintre componentele celei mai acute crize care a confruntat vreodată regimul dictatorial din Nicaragua.Pe fundalul rezistenței antidictato- riale generalizate, acțiunea recentă a unui grup de comando al Frontului Sandinist de Eliberare Națională (care a ocupat clădirea parlamentului, situată la cîteva zeci de metri de „bunker-ul“ dictatorului Somoza, ob- ținind, în schimbul parlamentarilor și miniștrilor luați ca ostatici, eliberarea a circa o sută de deținuți politici) vine să pună și mai puternic în lumină șubrezenia unuia dintre cele mai vechi angrenaje despotice din America Latină. Alte indicii în acest sens se succed cu repeziciune în ultimele zile. Astfel, sindicatele patronale s-au raliat la greva generală, al cărei scop— cum scria ziarul „La Prensa" — este de „a da lovitura de grație regimului Somoza", zdruncinat de comandoul sandinist. O aprinsă dezbatere a avut loc în parlament, în cadrul căreia deputății singurului partid legal de opoziție — Partidul Conservator, de orientare social-democrată— au cerut demisia dictatorului „ca unic mijloc de a soluționa criza politică".Semnificativ este faptul că întreaga 

riului Africa de sud-vest ocupat în mod ilegal de Republica Sud-Afri- cană.Secretarul general al O.N.U. anunță că intenționează să lanseze o operațiune în sensul celor de mai sus cit mai curind cu putință după aprobarea programului de către Consiliul de Securitate. în acest scop, el intenționează să numească pe generalul de divizie Hannes Philipp (Austria) în funcția de comandant al Grupului de asistență militară și civilă al Națiunilor Unite pentru perioada de tranziție — G.A.N.U.P.T.Raportul prevede ca alegerile din Namibia să se țină la circa șapte luni după adoptarea deciziei consiliului, adică în jurul datei de 1 aprilie 1979. El subliniază că fixarea datei proclamării efective a independenței Namibiei va reveni Adunării Constituante namibiene.

nua lupta plnă Ia eliberarea teritoriului Namibiei de sub ocupația ilegală a regimului rasist de la Pretoria și la cucerirea unei reale independențe.LUSAKA 30 (Agerpres). — într-un mesaj adresat secretarului general al Partidului Unit al Independenței Naționale din Zambia, Congresul Național African, din R.S.A., a condamnat atacul comis recent de trupele regimului minoritar rasist de la Pretoria împotriva unui sat zambian, calificîndu-1 drept o „violare criminală a suveranității teritoriale a Zambiei". Mesajul denunță, totodată, actele de agresiune comise împotriva populației civile din localitatea atacată.

a făcut apel la realizarea unor schimbări structurale în comerțul internațional pentru a se face față problemelor de ordin economic din lume. El a adăugat că o preocupare cres- cîndă o provoacă protecționismul comercial, relevînd că acesta este în creștere, in ciuda faptului că — oficial — este condamnat și deplorat sau sînt luate angajamente formale.

Intr-o declarație transmisă de agenția M.E.N., premierul libanez Selim Al Hoss a subliniat necesitatea ca orice acord sau formulă privind realizarea unei destinderi în Liban să se bazeze pe trei principii : unitatea libaneză, asigurarea suveranității și caracterul arab al Libanului.Miercuri, informează agenția M.E.N., a avut loc o reuniune care i-a grupat pe Soliman Frangieh, fostul președinte al țării, Rashid Kara- me, fost prim-mlnistru, și Walid Joumblatt, șeful Partidului Socialist Progresist. Reuniunea a prilejuit abordarea unor probleme legate de menținerea unității și suveranității Libanului.
★Premierul R. A. Yemen, Abdel- Aziz Abdel Ghani, aflat în vizită In S.U.A., a avut la Washington convorbiri cu oficialități ale guvernului american, care s-au axat asupra întăririi cooperării bilaterale, anunță agenția M.E.N. S-a procedat, totodată, la o trecere în revistă a situației din Orientul Mijlociu.

opoziție politică, începind cu mișcarea de guerilă și terminînd cu cercuri ale marii burghezii, pînă mai ieri strins legate de Somoza, cere abolirea regimului dictatorial și instaurarea democrației. Chiar și fidelitatea Gărzii Naționale — corpul militar și, in același timp, polițienesc al țării, reazemul cel mai sigur al dictaturii — pare să se clatine în fața desfășurării evenimentelor : un comunicat oficial anunța luni că membri ai Gărzii Naționale au fost arestați sub acuzare de complot vizînd răsturnarea guvernului condus de clanul Somoza.Este vorba de una din familiile cele mai rapace din America Centrală, care stăpînește principalele resorturi ale economiei nicaraguane : plantații, mine, bănci, societăți de asigurare și de transport, firme comerciale, de construcții, căi ferate, ziare, posturi de radio și postul de televiziune național — în total cam jumătate din întreprinderile țării, după estimări ale presei. Se adaugă cota ce revine clanului ca asociat la multiplele afaceri din Nicaragua ale monopolurilor străine, cărora li s-au acordat concesii dintre cele mai rentabile.în contrast cu prosperitatea familiei Somoza și a sprijinitorilor ei, panorama economico-socială a țării este din cele mai sumbre. O datorie externă de aproape 2 miliarde dolari (la o țară cu mai puțin de 3 milioane locuitori), un deficit cronic și mereu în creștere al balanței de plăți și nivel slab de industrializare — acestea ar fi caracteristicile principale ale situației unei economii bazate preponderent pe agricultură și pe extracția unor minerale, ambele sectoare aflîn- du-se în mîinile oligarhiei și ale firmelor monopoliste. Peste o zecime din locuitori șomează permanent, a- nalfabetismul atinge 70 la sută, o mare masă de dezmoșteniți trăiesc tn cocioabe, roși de boli și mizerie, mortalitatea infantilă face ravagii,

TEHERAN 30 (Agerpres). — La Teheran au început miercuri convorbirile dintre șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. în cadrul convorbirilor, relatează agenția China Nouă, s-a procedat la un schimb de
PARIS

Conferință națională de luptă 
împotriva concedierilorPARIS 30 (Agerpres). — La Paris a avut loc, din inițiativa Partidului Comunist Francez, o conferință națională de luptă împotriva concedierilor, la care au participat 2 500 de delegați din 1 000 de întreprinderi din întreaga Franță. în cadrul conferinței a luat cuvîntul secretarul general al partidului, Georges Marchais, care a propus un program concret de luptă împotriva șomajului, cuprin- zînd și măsuri pentru depășirea dificultăților economice. După ce a relevat necesitatea lărgirii drepturilor șl libertăților oamenilor muncii, vorbitorul s-a pronunțat pentru unitatea largă a tuturor oamenilor muncii în scopul creării condițiilor necesare pentru realizarea unor ample transformări democratice în Franța.

Experiențe la bordul 
complexului spațial 

„Saliut-6“ - „Soiuz-29“ - 
„Soiuz-31“MOSCOVA 30 (Agerpres). — De patru zile, în spațiu, la bordul complexului spațial „Saliut-6“ — „So- iuz-29“ — „Soiuz-31“ își desfășoară activitatea echipajul format din cos- monauții sovietici Vladimir Kova- lionok, Aleksandr Ivancenkov, Valeri Bikovski și cosmonautul Sigmund Jăhn, cetățean al R.D.G. Cea mai mare parte a zilei de miercuri a fost rezervată de echipaj experiențelor legate de studierea mediului ambiant și prospectarea resurselor naturale.La bordul complexului este în curs experimentul „Polarizare", al cărui scop principal constă în studierea influenței exercitate de structura suprafeței Pămîntului și de starea atmosferei asupra bunei funcționări a aparatelor științifice.De asemenea, este In curs realizarea experimentului „Berolina" pregătit în comun de cercetătorii sovietici șl din R.D.G., care are ca țel studierea influenței imponderabilității asupra proceselor tehnologice și proprietăților materialelor. în cadrul a- cestui experiment, un rol deosebit revine folosirii condițiilor de micro- gravitație la bordul stației „Saliut-6”, care nu pot fi modelate pe Pămînt.Starea sănătății cosmonauților este bună. Zborul spațial continuă.

NOUL GUVERN 
AL DANEMARCEILa Copenhaga a fost anunțată componența noului guvern de coaliție al Danemarcei, format din reprezentanți ai partidelor social-democrat și liberal.Principalele portofolii ale cabinetului condus de președintele Partidului Social-Democrat, Anker Joergen- sen, au fost atribuite după cum urmează : externe — Henning Christop- hersen (P.L.) ; finanțe — Knud Hei- nesen (P.S.D.) ; probleme sociale — Erling Jensen (P.S.D.) ; economie, impozite și taxe — Anders Andersen (P.L.) ; apărare — Poul Soegaard (P.S.D.) ; comerț — Arne Christiansen (P.L.).Realizarea unei coaliții a devenit necesară ca urmare a faptului că guvernul anterior, condus, de asemenea, de Anker Joergensen, dispunea în Folketing — forul legislativ — de numai 66 din totalul de 179 de mandate. Nici coaliția P.S.D.—P.L. nu va avea asigurată majoritatea parlamentară, dispunînd doar de 88 de mandate, dar observatorii politici din Copenhaga apreciază că ea va avea o situație relativ stabilă, bucu- rîndu-se în parlament de sprijinul unor formațiuni politice mai mici.

iar vîrsta medie abia depășește 40 de ani. Asemenea realități, agravate de prigoana politică, stau la baza sentimentelor de revoltă ale maselor, a acțiunilor tot mai hotărîte în vederea unei schimbări de fond.Peste noianul de nemulțumiri acumulate față de un regim ce hărăzește țării de atîta vreme înapoiere economică și flagrante nedreptăți sociale, la începutul acestui an s-a suprapus, ca element detonator al conflictului, asasinarea lui Joaquin Chamorro, liderul Partidului Conservator și directorul ziarului „La Prensa", angajat într-o viguroasă campanie de denunțare a represiunilor și corupției, impiicînd și persoane din preajma lui Somoza. Uciderea lui Chamorro a declanșat puternice manifestații populare timp de săptămîni, ciocnirile ținîndu-se lanț. în primele rînduri ale acțiunilor împotriva regimului dictatorial se află militanții Frontului Sandinist de Eliberare Națională, alcătuit din cîteva grupări ale opoziției și a- vîndu-1 ca simbol pe Augusto Cesar Sandino, care, între anii 1927 și 1933, a condus lupta patrioților nicaraguani, fiind apoi ucis de agenții dictaturii instaurate de Anastasio Somoza senior, tatăl actualului președinte. Sub impulsurile proceselor înnoitoare înregistrate la scara întregului continent latino-american, la începutul anilor ’60, moștenirea lui Sandino a fost preluată de un grup de tineri intelectuali care, în ciuda prigoanei sistematice, a numeroaselor pierderi suferite, au reușit treptat să cîștige aderență în rîndul unor-largi categorii ale populației.Aflată in plină ofensivă pe toate fronturile, mișcarea antidictatorială din Nicaragua aplică lovituri puternice angrenajului represiv, care dă semne de epuizare mai evidente ca oricînd.
Vasile OROS

păreri cu privire la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor bilaterale, la extinderea schimburilor și cooperării chino-iraniene în domeniile economic, tehnico-științific, comer- ’ cial și cultural, precum și In legătură cu alte probleme de interes comun.
Propunerile P. C. Mexican 

pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață 

ale oamenilor munciiCIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — Partidul Comunist Mexican a dat publicității un program în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale oamenilor muncii și stăvilirii inflației. Programul propune, între altele, instituirea unui control de stat eficient asupra prețurilor la bunurile de primă necesitate, realizarea unei reforme radicale a sistemului fiscal prin majorarea impozitelor a- plicate marilor capitaluri, stabilirea controlului statului asupra tuturor operațiunilor valutare.Partidul Comunist Mexican propune, de asemenea, guvernului sporirea investițiilor de stat în vederea stimulării producției, precum și majorarea alocațiilor de stat pentru nevoile asistenței sanitare, pentru învățămînt și asigurări sociale.în domeniul agricol, programul propune o repartizare mai echitabilă a proprietății funciare, crearea de cooperative agricole de producție și a unor întreprinderi agricole de stat în cadrul cărora țăranii să poată coopera cu statul.

agențiile de presă transmit:
La Moscova au avut loc con* vorbiri Intre Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, și Abdel Halim Khaddam, vicepremier, ministru al afacerilor externe al Siriei. Părțile au făcut un schimb de păreri în unele probleme ale actualității internaționale, anali- zînd totodată, aspecte ale dezvoltării continue a relațiilor de colaborare în diferite domenii între U.R.S.S. și Siria.
Convorbiri laoțiano-ame- 

riCOnOe La Vientiane s-a aflat o delegație americană, condusă de G. Montgomery, membru al Congresului american. Agenția Kaosan Pathet Lao anunță că în timpul convorbirilor purtate cu acest prilej au fost examinate problemele relațiilor bilaterale, precum și cele legate de găsirea rămășițelor pămîntești ale piloților americani doborîți in timpul războiului din Indochina. La încheierea convorbirilor, delegației americane l-au fost transmise rămășițele pămîntești ale unui număr de patru piloțl americani.
Conferință. La copenhaga s-au desfășurat lucrările unei conferințe a luptătorilor în rezistență din timpul celui de-al doilea război mondial. Delegații — reprezentînd țările ocupate în timpul conflagrației mondiale de forțele hitleriste — au adoptat o rezoluție prin care cer guvernului vest-german să extindă termenul limită stabilit pentru judecarea criminalilor de război, respectiv decembrie 1979. Participanții la conferință s-au angajat, de asemenea, să depună toate eforturile pentru com- ------------------- }--------------------------------
După constituirea 

guvernului 
de uniune națională 

în CiadN’DJAMENA 30 (Agerpres). — Procesul de revenire la o viață constituțională normală a fost amorsat, a declarat generalul Felix Malloum, președintele Republicii Ciad, după depunerea jurămîntului pe „Carta fundamentală", promulgată marți la N’Djamena, și care va reprezenta cadrul constituțional al țării.Revenirea la pace în Ciad se află In centrul preocupărilor noastre, a afirmat șeful statului, subliniind totodată că „nu vor fi precupețite nici eforturile și nici energia pentru a acționa în interesul și pentru progresul țării". El a precizat că poarta dialogului cu elementele de opoziție rămine deschisă.„Guvernul de uniune națională, condus de către primul ministru Hissen Habre, a spus Felix Malloum, va avea ca misiune punerea bazelor unei dezvoltări dinamice a țării, ținind cont de aspirațiile diferitelor categorii sociale". întreaga activitate a factorilor de conducere, a adăugat ei, va fi orientată în direcția întăririi unității naționale. „Această unitate va trece în mod imperios prin reconcilierea națională", a afirmat șeful statului ciadian.
Tratative 

pentru formarea 
unui cabinet 
de coaliție 
in IslandaREYKJAVIK 30 (Agerpres). — Primul ministru desemnat al Islandei, Olafur Johannesson, președintele Partidului Progresist, Iși continuă demersurile în vederea alcătuirii unui cabinet de coaliție de centru- stînga, cu participarea Partidului Progresist, Partidului Social-Democrat și Alianței Populare, considerat a oferi o soluție viabilă în vederea lichidării crizei de guvern care se prelungește de peste două luni.în urma unor tratative anevoioase, s-a ajuns la un acord de principiu în vederea formării unul guvern de centru-stînga cu participarea Alianței Populare, dar acesta nu s-a materializat încă, date fiind deosebirile de păreri existente între formațiunile politice respective asupra principalelor probleme politice și economice ce confruntă azi Islanda.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TRINIDAD TOBAGO

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad Tobago

PORT OF SPAINLa cea de-a XVI-a aniversare a proclamării independenței de stat a țării dumneavoastră, doresc ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului prieten din Trinidad Tobago.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ERIC WILLIAMS
Prim-ministru al Republicii Trinidad Tobago

PORT OF SPAINAniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Trinidad Tobago îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței Voastre cordiale felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală.
MANEA MĂNESCU

Prim-minlstru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Trinidad Tobago, stat biinsular din nord- estul Americii de Sud (5128 kmp; un milion locuitori), sărbătorește astăzi împlinirea a 16 ani de la proclamarea independenței. Secolele de dominație colonială și-au pus amprenta asupra structurii economice a țării. Planurile economice e- laborate de guvernul de la Port of Spain 

din 1962 încoace au vizat, în primul rînd, dezvoltarea și diversificarea economiei naționale, exploatarea resurselor naturale in interes propriu. înscopul realizării a-cestui deziderat afost creată Corporația pentru dezvoltare industrială, organism de stat menit să impulsioneze și să sprijine ridi-t carea de noi obiective industriale. Zăcămintele de țiței din sud-

baterea neonazismului și să aducă în fața instanțelor de judecată pe cei vinovați de crime de război.
Vizită la Tokio. Primul m,_ nistru japonez, Takeo Fukuda, l-a primit la Tokio pe ministrul vest- german al economiei, Otto Lambs- dorff, aflat într-o vizită oficială în Japonia. Au fost discutate probleme monetare și comerciale, în special reducerea cursului dolarului și consecințele acesteia asupra economiilor vest-germană și niponă. în aceeași zi, ministrul vest-german a avut întrevederi cu alți membri al guvernului nipon și cu lideri ai Federației organizațiilor economice. Lambsdorff a subliniat în fața interlocutorilor săi necesitatea ca Japonia să procedeze la sporirea importurilor provenind din țările vest-europene, relevînd că aceste țări consideră insuficiente ofertele făcute de Japonia In cadrul Conferinței G.A.T.T.
Orașul Istanbul8re tn pre’ zent aproape 5,5 milioane locuitori, situîndu-se pe unul din primele locuri ca mărime în Europa, relatează ziarul turc „Gunaydin". în ultimii 50 de ani, numărul locuitorilor Istanbulului s-a înzecit. Astfel, la primul recensămint efectuat tn 1927 în oraș trăiau 550 000 de locuitori.
Proiectul noii Constituții 

a Nigeriei, care Preved® revenirea la un sistem de guvernare civilă în luna octombrie 1979, a fost prezentat oficial șefului statului, Oluse- gun Obasanjo. Potrivit prevederilor noii legi fundamentale, al cărei text

„Firul44 subțire al speranțeiLa celălalt capăt al 
firului se face auzită o 
voce timidă și in ace
lași timp rugătoare: 
„Ați putea să discu
tați puțin cu mine ? 
De cîteva zile nu am 
mai schimbat cu ni
meni o vorbă, singu
rătatea a devenit atit 
de apăsătoare"... Ape
lul telefonic nu a fost 
făcut la un număr luat 
la intîmplare. Există 
mai multe posturi de 
telefon — de fapt ade
vărate servicii bo
tezate semnificativ 
„S.O.S.-uri telefonice 
— la dispoziția celor 
aflați la un moment 
de răscruce al existen
ței lor și care sînt in 
căutarea disperată a 
unui sfat, a unui aju
tor. Numai înț R.F.G., 
de pildă, există 52 
de puncte telefonice 
„S.O.S." intr-un număr 
apreciabil de localități, 
de la orașe de mări
mea Frankfurtului și 
pină la așezări mai 
modeste, ca Lilbeck. 
Interlocutorii sînt in 
cele mai multe cazuri 
voluntari, gospodine 
sau pensionari, care, 
dispunînd de timp li
ber, vor să devină, 
intr-un fel, utili celor 
din jurul lor, ce trec 
printr-o încercare mai 
grea.

Hildegard Schiffer, o 
femeie de 50 de ani, 
care răspunde de „ser
viciul telefonic de 
prim ajutor" — sufle
tesc, firește — din 
Bonn, mărturisește : 
„Cu cîțiva ani în urmă, 
printre cunoștințele 
mele s-au petrecut, 
la intervale foarte 
mici, trei cazuri de si
nucidere. Trei oameni 
care, negăsind înțele
gere și sprijin la cei 
din jur, și-au pus ca
păt zilelor. Iată ce 
m-a îndemnat să dau 
și eu o mină de aju
tor, pe cît îmi stă in 

putință, pentru a îm
piedica repetarea unor 
astfel de gesturi dis
perate". Iar apelurile 
celor disperați sînt din 
ce in ce mai frecvente. 
Potrivit săptămânalu
lui „SPIEGEL", în 
R.F.G. numărul lor 
s-a ridicat, în cursul 
inului trecut, la 440 000, 
în timp ce în Franța 
— relatează revista 
„NOVVEL OBSERVA- 
TEVR" — cifra respec
tivă se apropie, de 
asemenea, de o jumă
tate de milion, iar 
in S.U.A. se înregis
trează milioane de a- 
semenea apeluri.

Dintr-o statistică a 
acestor convorbiri te
lefonice, întreprinsă in 
R.F.G., reiese că nu
mărul cel mai mare 
de apeluri provin 
de la alcoolici, to
xicomani, singuratici, 
persoane in pragul si
nuciderii. Urmează 
persoanele cu necazuri 
în relațiile cu familia 
sau cu cei din jur. In 
aparență, problemele 
de ordin social, in pri
mul rind șomajul, sînt 
abordate doar de un 
procentaj relativ re
dus de interlocutori, 
cam 7 la sută din cei 
ce apelează la acest 
ultim mijloc de conso
lare. „Dar cei ce se 
ocupă de «sectorul 
suflete» iși dau insă 
bine seama — notea
ză revista „STERN" — 
că șomajul este fun
dalul pe care apar cele 
mai multe probleme, 
în primul rînd alcoo
lismul, care devine 
tema numărul unu a 
problemelor pe care le 
ridică persoanele a- 
flate în impas".

Cum pot fi ajutați 
toți acești oameni ? 
In primul rînd prin 
faptul că într-o lume 
a alienării, Intr-o 
lume in care se izbesc

vestul insulei Trinidad, cît și din largul coastelor constituie principala bogăție a țării, industria petrolieră furnizînd 35 la sută din produsul național brut.Intre România șl Trinidad Tobago se dezvoltă relații prietenești ce cunosc o evoluție pozitivă, stimulată de contactele la diferite niveluri șl acordurile Încheiate cu aceste prilejuri.

a fost pregătit de o adunare constituantă, organele supreme și legislative vor fi președintele, un vicepreședinte, guvernatorii federali, un parlament național bicameral și adunările federale.
Nou partid politic în Pa

nama. La ciudad d® Panama a fost anunțată constituirea partidului „Frontul Popular Larg", alcătuit în special din reprezentanți ai intelectualității progresiste. Partidul se pronunță pentru naționalizarea latifundiilor, dezvoltarea industriei naționale, în special a sectorului de stat, precum și pentru adincirea reformei învățămîntulul. Fondatorii partidului lansează un apel către toate forțele patriotice din țară de a milita și mai activ pentru noi transformări social-politice.
Legea privind recensă- 

mîntul electorala fost aProba- tă de Adunarea Republicii din Portugalia. Noua lege prevede, în special, stabilirea unei carte a electoratului, un recensămint general la fiecare cinci ani și publicarea anuală a listelor electorale.
Descindere. în cadrul unel descinderi organizate în apropiere de Viena, poliția austriacă a descoperit la sediul organizației de tineret a organizației neofasciste Partidul Popular Austriac arme și alt echipament militar. De asemenea, au fost descoperite materiale de propagandă fascistă, ordine și medalii naziste.

de zidul atotprezent al 
nepăsării găsesc un 
suflet înțelegător, un 
semen căruia pot să i 
se destăinuiască și să 
se simtă astfel mai 
ușurați. Cit despre 
partea practică, dinco
lo de cuvintele de 
îmbărbătare, voluntarii 
care asigură serviciile 
S.O.S. telefonice nu 
pot să meargă prea 
mult. Adesea senti
mentul de neputință 
pe care îl încearcă ii 
face să renunțe la a- 
ceastă acțiune carita
bilă, pradă ei înșiși u- 
nor depresiuni ner
voase, atunci cînd văd 
că nu pot fi de un 
real folos semenilor 
lor.

Consultați asupra 
modului cum trebuie 
să procedeze cei de 
la serviciile telefonice 
de ajutorare, in condi
țiile cînd nu dispun 
de nici un fel de mij
loace materiale pentru 
a remedia situațiile 
disperate care li se co
munică, doi cunoscuți 
psihologi au recoman
dat : „Nu răspundeți 
direct întrebărilor care 
vi se pun, ci repeta- 
ți-le cu alte cuvinte; 
pe această cale îl veți 
face să-și găsească 
singur un răspuns"...

Glasuri ale unor oa
meni care cer cu pate
tism un răspuns la 
problemele care le ră
vășesc existența; alte 
glasuri care se fac 
ecoul întrebărilor ce 
nu-și pot găsi dezle
garea prin simpla bu
năvoință a cîtorva su
flete caritabile, aflate 
„pe recepție" : ce poa
te fi mai grăitor pen
tru cercul vicios într-o 
societate a alienării, 
in care nepăsarea și 
indiferența față de 
cei din jur sînt con
stante ale existenței ?

Ioana BARBAT

DE PRETUTINDENI
• OFENSIVA DEȘER- 

TURILOR. Istoria ecologică a planetei noastre reprezintă o lungă succesiune de acțiuni de distrugere a solului, datorită unor greșeli făcute de om — pășunat prea intens, exploatarea nerațională a terenurilor, practicarea monoculturii, tăierea pădurilor etc. Imensa pădure de cedri din Liban, pămintul Țării de Foc din Argentina, munții Zacatecas din Mexic, deșertul Atacama din Chile, așa numitul „dust bowl" (depresiunea prăfuită) din Statele Unite, regiuni odinioară înfloritoare, iar azi multe din ele devenite de- șerturi, vorbesc de la sine in a- celași sens. Cel mai recent exemplu îl oferă Sahelul, o intinsă zonă din sudul Saharei, unde seceta anilor 1968—1973 a ucis mii de oameni și de animale. In decurs de 50 de ani, deșertul s-a extins pe mari suprafețe. în fiecare an, pe glob, pustiul cucerește circa 100 000 de hectare de teren, lupta împotriva deșertifl- cării impunîndu-se ca una din sarcinile urgente ale comunității internaționale.
• NOU VACCIN AN- 

TIRABIC. „Turbarea este definitiv învinsă” — scrie ziarul vest-german „Die Welt", refe- rindu-se la realizarea unui nou vaccin care este in măsură „să rezolve toate problemele create de această boală mortală". După cum arată ziarul, pină în 1885, cînd Louis Pasteur a descoperit vaccinul său, toți cei infeș’ - ți cu microbul turbării erau y. damnați la moarte. Vaccinul? 1\ i Pasteur, care a însemnat o realizare importantă, crea totuși unele complicații ; totodată, nu avea efect dacă era administrat prea tîrziu. Noul vaccin, realizat în Statele Unite de virusologul Hilary Koproyski, imunizează pacientul într-o perioadă de numai șase zile. Datorită faptului că acest vaccin nu creează complicații, medicii nu mai sînt puși în fața dilemei dacă să recomande sau nu administrarea lui.
• PLOI LA COMAN

DĂ. în apropiere de lacul Sevan, în munții Armeniei, se montează o instalație denumită meteotron, care determină condensarea apei din nori șl căderea de ploi. Meteotronul se compune din cinci motoare cu reacție scoase din folosința aviației, care formează un flux de aer încălzit la circa 1 100 grade Celsius, ce urcă pînă la altitudinea de cîțiva kilometri. Acest jet de aer are menirea de a condensa apa din formațiunile noroase mici și de a asigura căderi de ploaie pe suprafețe de 10—20 kilometri pătrați. Cercetătorii consideră că apa provenită din ploile provocate de meteotron va putea salva lacul Sevan, care a început să sece.
• REZERVELE DE PE

TROL - SUPERIOARE 
ESTIMĂRILOR? In lume există f uriașe rezerve de petrol — este concluzia unui studiu publicat de cea mai mare societate petrolieră din lume, „Exxon", în ziarul francez „Le Matin". Potrivit unor estimări considerate optimiste, potențialul petrolier al globului ar fi de 430 miliarde tone. Studiul relevă că mari zone geografice nu au fost încă prospectate, îndeosebi zone greu Accesibile. Totodată, se evidențiază faptul că în viitor va fi nevoie să se foreze tot mai adine. Astfel, potrivit estimărilor specialiștilor de la „Exxon", rezerve de petrol încă nedescoperite s-ar afla la adîncimi între 1 000 și2 000 metri.

• INSECTĂ PLUTI
TOARE. Din toate cele aproximativ 800 000 de specii de insecte cunoscute în lume una singură s-a adaptat exclusiv ■ u mediului marin. Ea a fost întil-nită la cîteva sute de kilometri depărtare de uscat, alunecind pe valuri, cu o viteză de 2 pină la3 kilometri pe oră. Lipsită de aripi, insecta se menține la suprafața apei și se deplasează pe cele patru picioare inalte din spate, celelalte două din față slujindu-i pentru a apuca hrana : plancton, pește mărunt, meduze pe care le înțeapă ex- trăgînd substanța dinăuntrul lor. Insecta marină își depune ouăle pe orice obiect plutitor, perpe- tuîndu-și astfel specia.

• BOALA... POR
TOFELULUI ? Zadarnică ar fi încercarea de a descoperi în tratatele de medicină o boală care eventual s-ar putea numai a portofelului, nume, firește, neștiințific, dar care s-ar baza, totuși, pe anumite fapte, după cum relatează agenția France Presse. Un medic din New Jersey, S.U.A., a tratat deja doi pacienți îmbolnăviți de... propriile portofele. Unul dintre aceștia, în vîrstă de 52 de ani, acuza de 14 luni o sciatică, celălalt, de 35 de ani, suferea de 8 ani de zile de dureri dorsale. Remediul recomandat ? în ambele cazuri s-a prescris mutarea portofelului din buzunarul din spate al pantalonului în cel din haină, pentru ca greutatea acestuia să nu mal a- fecteze nervul sciatic. Medicul american susține cu seriozitate că adesea cazurile de sciatică au această origine. Rămine de văzut dacă acestei teorii i se va da crezare.
• 376 KM DE MARȘ 

NEÎNTRERUPT. Englezul Tom Benson, în vîrstă de 46 de ani, a stabilit luni un nou record de marș continuu, par- curgînd în patru zile și patru nopți distanța de 376,5 kilometri. La sosirea la Liverpool, Tom a declarat că se simte epuizat, dar deosebit de bucuros. Vechiul record — 371,6 kilometri — aparținea deputatului laburist Richard Crawshaw.
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