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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.
Vineri, 1 septembrie, sub președinția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședinței Comite
tului Politic Executiv al C.C. dl P.C.R.

p Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
' aprobat raportul privind terminarea exe
cutării și eficiența investițiilor realizate la 
Sistemul hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier"^S-a apreciat că puterea 
instalată, pentru partea română, de 1 050 
MW, producția medie anuală pe perioada 
1972—1977 de 5,75 miliarde xilowați-ore, 
importantele disponibilități pentru perioa
dele consumului de vîrf, prețul de cast re
dus al energiei produse, termenul scurt 
de recuperare a investițiilor situează 
această mare lucrare hidroenergetică 
printre cele mai eficiente din țara noastră 
și una dintre cele mai avantajoase cunos
cute pe plan mondial. în același timp, in
vestițiile pentru Sistemul „Porțile de Fier" 
au determinat și o puternică dezvoltare 
economico-socialâ a regiunii în care este 
amplasată hidrocentrala.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
' prin realizarea acestui mare sistem hidro

energetic și de navigație s-au creat con
diții pentru extinderea colaborării roJnâ- 
no-iugoslave în utilizarea cît mai com
pletă a potențialului pe care îl oferă Du- 
nărea.țjn acest sens, a fost reliefată im
portanța pe care o reprezintă Sistemul 
hidroenergetic „Porțile de Fier II", aflat 
în plină construcție, care va aduce o con
tribuție însemnată la dezvoltarea colabo
rării economice dintre cele două țâri, la 
utilizarea optimă a potențialului hidro
energetic în sectorul comun al Dunării, la 
satisfacerea necesarului de energie și la 
dezvoltarea economică a zonelor adia
cente. Comitetul Politic Executiv a aprobat 
Procesul verbal privind terminarea execu
tării Sistemului hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier" încheiat la Belgrad.

în cadrul lucrărilor, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut și aprobat un raport 
privind desfășurarea acțiunii de identifi
care și inventariere a bunurilor de valoare 
deosebită.

Aplicînd prevederile Legii privind ocro
tirea patrimoniului cultural național, 
măsurile stabilite în această direcție de 
conducerea de partid și de stat, Comisia 
centrală de stat a patrimoniului cultural 
național, celelalte organe de stat în atri
buția cărora intră înfăptuirea prevederilor 
legale în acest domeniu au activat pentru 
identificarea și evidența valorilor cultural- 
artistice, din țară și străinătate, care re
prezintă bunuri aparținînd întregului nos
tru popor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
măsurile propuse pentru accelerarea lu
crărilor de inventariere și bună adminis
trare a acestor bunuri aparținînd patrimo
niului cultural național și a indicat să se 
ia măsuri în continuare pentru apărarea și 
evitarea oricăror înstrăinări sau deterio
rări ale valorilor culturale, pentru conser
varea, valorificarea științifică și punerea în 
circuitul public a tuturor bunurilor care 
alcătuiesc această prețioasă avuție mate
rială și spirituală a națiunii noastre socia
liste.

Comitetul Politic Executiv a aprobat di
rectivele privind participarea României la 
lucrările celei de-a XXXIII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., care începe

în septembrie a.c., și propunerile ce vor fi 
făcute de țara noastră cu acest prilej. în
treaga activitate a delegației române la 
această sesiune va fi consacrată promo
vării tezelor și liniilor directoare privind 
relațiile internaționale cuprinse în hotări- 
rile Congresului al Xl-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, în expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în alte do
cumente de partid și de stat, principiilor 
deplinei egalități în drepturi, independen
ței și suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului reci
proc, renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un amestec 
din afară. Delegația va prezenta poziția 
României pentru găsirea unor soluții juste 
și echitabile problemelor complexe care 
preocupă în prezent omenirea, probleme
lor care se află în atenția Organizației 
Națiunilor Unite, militînd pentru creșterea 
rolului și contribuției O.N.U. la soluțio
narea, în interesul tuturor popoarelor, a 
problemelor actuale ale vieții internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a soluționat,* 
de asemenea, probleme curente ale acti-‘Ț 
vității de partid și de stat.

★

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o în țara noastră, între 16 și 21 
august, tovarășul Hua Kuo-fen, președin
tele Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în
tru totul și a dat o înaltă apreciere acti- ' 
vității tovarășului Nicolae Ceaușescu, des
fășurată în conformitate cu linia politică 
generală a partidului și statului nostru, cu 
orientările Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., cu inte
resele fundamentale ale cauzei socialis
mului, progresului social, păcii și colabo
rării între popoare. S-a relevat impor
tanța deosebită a acestei vizite — prima 
vizită la nivelul cel mai înalt al conduce
rii partidului și statului chinez în România 
— care, încununată de succes deplin, mar
chează un moment cu adevărat istoric în 
dezvoltarea continuă a relațiilor tradițio
nale de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. Vi
zita se înscrie în politica consecventă a 
României de dezvoltare a prieteniei, co
laborării și solidarității cu toate țările so
cialiste, de depășire a divergențelor din
tre ele, de normalizare a raporturilor și 
întărire a unității și solidarității lor.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu 
profundă satisfacție rezultatele fructuoase 
ale vizitei, ale noii întîlniri — a doua în 
acest an — dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen, care s-a des
fășurat sub semnul dorinței comune de a 
asigura o bază și mai concretă, de a con
feri dimensiuni tot mai cuprinzătoare, un 
conținut tot mai bogat bunelor raporturi 
româno-chineze, întemeiate pe încredere, 
stimă și respect mutual, pe egalitate si în
trajutorare tovărășească. Voința ambelor 
părți de a amplifica și aprofunda conlu
crarea dintre partidele și țările noastre 
își găsește o pregnantă expresie în noile 
înțelegeri stabilite de cei doi conducători 
de partid și de stat, în documentele de

colaborare semnate la București. A fost 
evidențiată, în acest sens, însemnătatea 
convențiilor și protocoalelor încheiate cu 
ocazia vizitei tovarășului Hua Kuo-fen în 
România, a acordului cu privire la consti
tuirea Comisiei guvernamentale româno- 
chineze de colaborare economică și 
tehnică.

Comitetul Politic Executiv își manifestă 
convingerea că, în spiritul importantelor 
hotârîri stabilite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt, de la Pekin și București, se va 
intensifica și diversifica cooperarea eco
nomică, în producție și pe terțe piețe, co
laborarea în ramurile de vîrf ale științei 
și tehnologiei contemporane, conlucrarea 
pe tărîmul învățâmîntului, artei și culturii 
dintre China și România. S-a apreciat, de 
asemenea, perspectiva extinderii contacte
lor pe linie de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești, între parlamente și alte 
instituții ale celor doua țări, a schimburi
lor de experiența în construcția socialistă 
între România și China populară.

Comitetul Politic Executiv subliniază că 
un rol determinant în extinderea și întă
rirea conlucrării multilaterale dintre țările 
și popoarele noastre revine Partidului Co
munist Român și Partidului Comunist Chi
nez — forțele politice conducătoare ale 
celor două națiuni — între care s-au sta

tornicit și se dezvoltă tot mai larg relații 
de strînsă și trainică prietenie și solida
ritate.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în 
mod deosebit importanța schimbului de 
opinii dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen cu privire la evoluția si
tuației internaționale, la problemele com
plexe care confruntă omenirea. Comitetul 
Politic Executiv își exprimă deplina satis
facție față de acordul celbr două partide 
și țări de a conlucra tot mai activ pe 
arena mondială în slujba cauzei păcii și 
progresului social, de a milita ferm pen
tru lichidarea politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, a oricăror forme 
de dominație și asuprire, a politicii rasiste 
și de apartheid, de a-și aduce contribuția 
la lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale, 
la realizarea dezarmării, la respectarea 
independenței și suveranității naționale, 
a libertății și dezvoltării economico- 
sociale de sine stătătoare a tuturor națiu
nilor, la făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Comitetul Politic Executiv apreciază câ 
dialogul româno-chinez la nivel înalt de 
la București, care va da un nou și puternic 
impuls prieteniei și conlucrării multilate
rale dintre cele două partide și țâri, co
respunde pe deplin intereselor și aspira
țiilor celor două popoare, precum și 
cauzei generale a întăririi forțelor socia
lismului în lume, a păcii și colaborării 
internaționale.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei, al noii întîlniri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, Comi
tetul Politic Executiv a sțabilit măsuri co
respunzătoare pentru aplicarea lor în 
viață, pentru dezvoltarea tot mai intensă 
a colaborării economice și în alte dome
nii româno-chineze, a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, a conlucrării multilaterale 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză.

Laminorul de sîrmd de la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii Foto : S. Cristian

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Joaquim Jose Catanho de Meneses

și pe Alfredo de Carvalho,
secretari naționali ai Partidului Socialist PortughezTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri, pe Joaquim Jose Catanho de Meneses și pe Alfredo de Carvalho, secretari naționali ai Partidului Socialist Portughez, a- flați la odihnă în țara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.La primire a luat parte Vasile Mu- șat, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, oaspeții au lnmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea secretarului general al Partidului Socialist Portughez, Mario Soares, în care sînt transmise secretarului general al Partidului Comunist Român un călduros salut, împreună cu sentimentele sale de înaltă stimă și considerație.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmită secretarului general al P. S. Portughez un salut prietenesc și cele mai bune urări.în timpul întrevederii a avut loc o discuție în legătură cu activitatea și preocupările actuale ale celor două

partide și țări. A fost, totodată, relevată evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare dintre P.C.R. și P.S.P., dintre România și Portugalia.și a fost exprimată dorința de a intensifica aceste raporturi, de a extinde colaborarea dintre cele două partide și conlucrarea dintre cele două țări, in folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale. S-a subliniat că în dezvoltarea legăturilor de prietenie româno—portugheze un rol important il au înțelegerile și hotărîrile convenite cu prilejul vizitei in Portugalia a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.S-a efectuat, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la situația politică internațională. S-a subliniat că în lume au loc profunde schimbări ca urmare a afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a trăi libere, suverane și independente, de a-și organiza viața conform propriilor lor aspirații, fără nici un amestec din afară. A fost exprimată hotărîrea celor două partide de

a acționa pentru edificarea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa, prin transpunerea în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, prin adoptarea unor măsuri ferme de dezarmare, și in primul rind de dezarmare nucleară.S-a subliniat că întărirea păcii și securității în lume impune acțiuni hotărite pentru instaurarea in viața internațională a unor relații interstatale noi, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice mondiale, care să ducă la lichidarea inechităților și a subdezvoltării și care să asigure progresul și bunăstarea tuturor popoarelor.A fost relevată, totodată, importanța întăririi solidarității dintre toate forțele democratice și progresiste, antiimperialiste și anticolonialiste in lupta pentru triumful ideilor păcii, libertății, independenței și ințelegerii între popoare, ale democrației și progresului social.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRIIîn copilăria mea de pui de ploieștean, crescut pe circumferința rafinăriilor petroliere care dădeau horă orașului alb al aurului negru, două enunțuri m-au intrigat, ținindu-mă ore în șir în fața globului pămîntesC de pe catedra profesorului de geografie. Primul l-am auzit prin- tr-a treia primară din gura dascălului meu, COs- tică Vintilescu, în școala nr. 4 mixtă de pe Fundătura a Il-a Izvoare, și el glăsuia că pe la nordul orașului nostru trecea paralela de 45 de grade,care marca jumătatea distanței între Polul Nord și Ecuator; iar celălalt era scris cu litere roșii pe cisternele și rezervoarele din rafinăria unde lucra tatăl meu : „Uleiul Vega unge axa Pămintului" ! Și vă mărturisesc că, pe cei de-acolo, din cea mai nordică rafinărie ploieș- teană, și deci 'Cpi mai a- propiați de locul pe unde trebuia să treacă misterioasa paralelă din miezul emisferei boreale, ii vedeam in imaginația mea de copil lucrind de zor pentru a pompa ulei în axa Pămintului, ca globul să nu scirțiie și să se în- vîrtească mai departe domol și cuviincios intre zi și noapte și în jurul Soarelui.

Acum 34 de ani, in a- cel august atoatepurifica- tor, dătător de dulcea speranță a reașezării lucrurilor pentru o nouă rînduială a vieții, „Vega"
ce-i dăduseră viață. Era sfirșită. Era la pămint. Era înjunghiată, pirjolită. răvășită. Și-am asistat a- tunci. cind pe ruinele a- bia reincropite se scria

IN CONSTELAȚIA INDUSTRIEI 

PETROLIERE ROMÂNEȘTI

IVega" 

își amplifică 
strălucirea

ieșea din război ca marele mutilat al Ploieștiului. Trei duzini de bombardamente ii hăcuiseră trupul, de la 1 august 1943 pină la 10 august 1944, timp de 375 de zile și nopți, cind trăise o agonie fără extaz, lăsîndu-și pe instalațiile mereu incendiate trupurile celor

cu litere roșii „Totul pentru front, totul pentru victorie !“, la prima ei renaștere. Puteri nu erau prea multe, dar pe una se putea conta, fără rezerve : vrerea clasei muncitoare, condusă de partidul comunist, puternicia ei în fața conștiinței că,

de-acuin. tot ce clădea a- vea sâ-i aparțină.Și „Vega" a renăscut. Și lucrurile s-au reorin- duit. Și viața a început să redevină viață. A doua ei renaștere s-a produs după naționalizarea din 11 iunie, și putem spune că a durat pină in pragul acestui cincinal — al afirmării revoluției tehnico- științifice. Aici se cere deschisă o paranteză. în 1974, cind se aniversau șapte decenii de la înființarea ei, se auzeau voci care vorbeau despre necesitatea demolării „bă- trinicăi*. Dar cei din „Vega“, care timp de șaptezeci de ani unseseră cu uleiul produs de ei axa Pămintului, n-au prea vrut să le audă. „Asta-i pămint bătut de talpă muncitorească" — imi spunea atunci unul dintre cei mai vechi maiștri-dis- tilatori ai „Vegăi", om care putea stabili cifra octanică a benzinei cu vîrful limbii, ca marii meșteri degustători de vinuri. „Cum să-1 nivelăm? Să facem un parc ? N-or mai fi alte locuri pentru îndrăgostiți ? Și ce-o să răsară din acest pămînt
Ioan GRIGORESCU
(Continuare 
în pag. a V-a)

importante 
economii 

de energie 
electricăEforturile depuse de colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județelor Iași și Vaslui, de personalul muncitor de la întreprinderile de rețele electrice din cele două județe pentru utilizarea rațională a energiei electrice s-au soldat cu o economie de la începutul anului de 23,6 milioane kilowați-oră energie electrică. Această cantitate echivalează cu necesarul de energie electrică pe 50 de zile la Combinatul de fibre sintetice din Iași. Acest succes are la bază preocupările pentru încadrarea tuturor întreprinderilor in consumul tehnologic propriu, eliminarea mersului in gol al instalațiilor, înlocuirea unor agregate cu consum mare, utilizarea potențialului tehnic productiv la parametri superiori, amplasarea judicioasă a surselor de iluminat, reducerea consumurilor normate.

CĂREI :

O nouă capacitate 
de producție 

a intrat 
în funcțiuneIeri, harnicii constructori ai grupului de șantiere Satu Mare al T.C.I. Oradea au raportat un succes de seamă : darea în funcțiune, cu aproape un an înainte față de termenul planificat, a unei importante capacități de producție — de fabricare a pastei de tomate — în cadrul noii întreprinderi de conserve din Oarei. Tot in cadrul acestei fabrici, recent a început să funcționeze o linie de conserve de legume și fructe, cu o capacitate de 7 700 tone anual. (Octav Grumeza).

Grădina de aur 
a sufletului nostruZilele acestea. o voce emoționată, emoție pe care zumzetul mecanic al telefonului nu reușea s-o estompeze. mă anunța că. printr-o întimplare. a fost găsit un tablou, oină acum necunoscut, al unui clasic al picturii noastre, artist patriot. reprezentant de frunte al generației pașoptiste. Putem spune, parafrazînd un titlu arhicunoscut, că am auzit de multe ori oameni fericiți, oameni ce îsl împărtășeau altor oameni prea-plinul inimii într-o Împrejurare supremă a vieții cum ar fi nașterea unui copil. Si vocea interceptată de mine prin telefon trăda o asemenea fericire. Cineva, nu un istoric de artă, nu un cercetător. un cetățean, unul din cele 22 de milioane de cetățeni ai patriei mele, care in viata lui obișnuită are cu totul alte preocupări. se simțea inundat de fericire la gindul că. fără voia lui. este autorul unei atari descoperiri ce vine să a- dauge tezaurului de simțire si frumos al neamului nostru o capodoperă.Numele acelui înaintaș al plasticii românești mi-a readus în memorie primele mele întîlniri cu el în.tr-o îndepărtată si lirică e- pocă a copilăriei, paginile de manual ilustrate cu înaripatele lui imagini pereții sălii de clasă ornați cu reproduceri din opera sa. Si

am fost contaminat de bucuria interlocutorului meu telefonic, de bucuria regăsirii unei comori unice.Printr-o înlănțuire de idei mi-a venit în minte altceva ce. trebuie să recunosc, a a- runcat o umbră asupra stării mele de bucurie. Citisem de atîtea ori în diverse rubrici sau uneori chiar pe primele pagini ale ziarelor de mare tirai relatări despre furturi
însemnări de

Vasile REBREANUde opere celebre, odi- seile incredibile ale acestora pină să fie recuperate. anunțul victorios al redobindi- rii lor. Si vibrația de fericire pură din vestea auzită de mine prin telefon m-a făcut să înțeleg cu o concretețe șocantă deosebirea totală dintre două mentalități, dintre două sisteme de mentalitate, as zice, de atitudini fundamental diferite. Pentru că, în timp ce tabloul unui flamand de geniu este văzut ca o sumă bănească nu numai de către declasatul ce operează spargerea. ci si de către proprietarul picturii, ca unul din obiectele ..de preț" ale inventarului său. compoziția recent descoperită a pașoptistului nostru era simțită în semnificația ei înaltă, de ființă vie. învestită cu virtuțile perenității, purtătoare

a unui mesaî de mare artă si adine patriotism. toate acestea imposibil de estimat financiar. Mi s-ar fi părut cu totul absurd, de neimaginat, ca la aflarea acestei vesti cineva să întrebe : ..la cit se cifrează valoarea acestui tablou ?“, tot asa cum nimeni nu întreabă cit costă un nou-născut întrebările acestea nemaifiind deloc absurde, ba fiind chiar uzuale in alte spatii geografice. Si nu numai cind e vorba de o operă de artă, ci chiar de nou-născuti. presa internațională publicînd comentarii despre adevărate campanii ce si-au cîstigat trista faimă din comerțul cu odrasle u- mane.întimplarea povestită aici are niște înțelesuri mult mai largi. E vorba nu de o descoperire serîzatională, ci de atitudinea pe care românul, făuritor al societății socialiste și cetățean al acesteia, făuritor al unei conștiințe socialiste pe care și-o asumă, de poziția pe care acest om creator de orîn- duire nouă și creație, la rîndul său, a acesteia o are față de valoare, față de valoarea umană și față de valorile create de om. Atitudini, cum ziceam, cristalizate într-un întreg sistem. Atitudini
(Continuare' 
in pag. a V-a)
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„Membrii Partidului Comunist 
Uniunii Tineretului Comunist au 
perfecționeze necontenit pregătirea 
și de specialitate, să-și îmbogățească permanent 
orizontul cultural - științific".(Din Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste)

Român și ai 
obligația să-și 

profesională

— Ții minte ce ți-am spus atunci ? „Să nu-mi zici mie Foti Craioveanu, secretar al comitetului de partid de la Șantierul naval Brăila, dacă puștii ăștia cu care vapoare nu seȘi, probabil, de becuri (o becuri sustrase același interlocutor adăugase atunci pentru sine : „Să știi că-n fiecare poate că zace un... Edison". Atunci, ascultînd anticipația făcută de tovarășul Craioveanu, am zîmbit neîncrezător. Totuși, faptele acelea... Acum patru ani încă mai dispăreau din șantierul naval diverse lucruri. Pînă și ștergătoarele de încălțăminte fuseseră fixate cu lanțuri în tocurile ușilor. La prima vedere, totul părea firesc : „puștii care începuseră să construiască vapoare" — și azi media de vîrstă pe șantier este de 20 ani — veniseră din toată țara. Șl nu oriunde, ci la Brăila, adică în orașul-port. Deprinderile inițiale — și bune și rele — erau supuse tirului tentațiilor din port. Iar tentațiile — ca tentațiile, băieții — ca băieții...Unii, meditativii, se simțeau Izolați și singuri. Priveau cu nostalgie la vapoarele sub pavilioanele unor țări de peste mări și oceane. Alții, curioși și entuziaști, dar ambițioși numai din cînd în cînd... Serios munceau destul de rar. în schimb chiuleau des. Probleme avea colectivul nu numai cu puștii. Funcționarele obișnuiau încă să dea cîte o raită prin piață, pentru cumpărături in... timpul programului. Șantierul se înnoia și se mărea, se ridicau hale, gardurile erau mutate, se putea intra și ieși prin tot felul de locuri, porțile deveniseră simple convenții. Subinginerul I. B. abia sosit pe șantier, venea și pleca după pofta inimii, scuturîndu-și a nepăsare pletele ori de cîte ori cineva încerca să-l împiedice. Răspundea in- varabil : „Nu vreau tehnologie, vreau la proiectare". Un inginer, tehnician desăvîrșit, însă numai cînd era... treaz. Altfel, colegii trebuiau să se ducă dimineața acasă la el, să-1 aducă la muncă.Exemplele ar putea continua. Părea că problemele rivalizau ca număr cu firele de nisip de pe plajele brăi- lene ale fluviului. Probleme ridicau oameni de toate vîrstele, formațiile, aspirațiile. Aveai impresia că fiecare are propriul lui cod moral, nu întotdeauna grozav de aproape de normele muncii și eticii socialiste.Iar în acești oameni (fiindcă de unde alții ?) trebuia depistați ...Edi- sonii. Perioada a coincis cu lansarea ideii Festivalului național „Cîntarea României", înțeles ca o activitate creatoare complexă, ideologică, teh- nico-științifică și artistică. Organizațiile de partid, de tineret, de sin-

am început să facem vor da pe brazdă".unde tot fusese vorba întimplare cu niște de pe o navă lansată).

dicat, celelalte organizații obștești au trecut neîntîrziat la treabă. Ca peste tot. Comuniștii au înțeles că trebuie făcut mai mult, mai bine, dar că

puține absențe, mai puține rebuturi, disciplina era în creștere. Așa, nitam- nisam (aparent) un tinăr s-a dus și a declarat că el a fost acela care... luase niște truse de la sculărie. Le-a făcut cadou tatălui său, șofer, de ziua lui... Au urmat ședințe cu părinții (exact ca la școală !), s-au organizat mai multe întâlniri cu activiști de partid și de stat, cu juriști...— Iar amintiți de ...Edisoni ?! s-au mirat „ponderații", atunci cînd pe șantier a fost lansată inițiativa „Gin- 
direa tehnică proprie — valută forte". Avem proiecte bune ? Avem institut de specialitate ? Avem ! Are cine să-și frămînte creierul, pentru asta sînt plătiți. Atunci la treabă, fără sporovăială. Există doctori ingineri care n-au inventat nimic și v-ați găsit voi, acum... Lăsați-vă de glume,

Ion Grigore, care a construit un elicopter încă din 1909... De ei și de. mulți alți români cu minți agere și energice 11 s-a amintit neîncrezătorilor. Li s-a explicat că, firește, participarea tuturor la creația tehnico- științifică nu înseamnă neapărat că toate bunele intenții vor deveni fapte, că toate dorințele se vor transforma în realitate, că simpla voință generează invenții, dar că năzuința de a lua parte activă la înlăturarea vechiului și la crearea noului trebuie să ne caracterizeze pe toți...De la idei la faptă n-a fost decît un pas. Primul l-a făcut Gheorghe Stanciu, secretarul organizației de partid de la serviciul tehnic. A vorbit cu inginerul Petre Buleci. șeful aceluiași serviciu : ,.Să-i luăm la noi pe inginerul Victor Trifan și pe subin-
„Șl TU POȚI DEVENI

UN EDISON"
• Energii creatoare și valori umane descoperite în climatul 
stimulator al competiției „Cîntarea României4* • Șantierul 
educativ de Ia șantierul naval Brăila, unde vîrsta medie este 

de ••• 20 de ani

pentru asta trebuia renunțat Ia spiritul festivist, la stările - de inerție, la puseurile de orgoliu. Că fiecăruia trebuie să i se creeze condițiile necesare dezvoltării ca personalitate și că numai astfel fiecare este implicat, poate să se simtă participant direct și activ la ceea ce se întîmplă cu el și cu ceilalți. Nu-i mai puțin adevărat că existau și glasuri... prudente. Așa, în sotto voce. își exprimau nedumerirea : „Problemele noastre sint cele ale planului de producție, ce legătură au astea cu brigada artistică (ori cu fanfara, ori cu orchestra de muzică ușoară etc.) ?!“. Li s-a răspuns că legătura există, chiar dacă ei n-o văd pentru moment. Li s-a răspuns chiar de către ...brigada artistică. Nu oricine poate face parte dintr-o asemenea formație. Cum să-1 critici pe altul că e codaș, că risipește, că nu-și face planul, dacă tu nu ești exemplu ? Pentru asta trebuie să ai acoperire morală. S-au făcut descoperiri — pentru unii — uluitoare : tineri care chiuleau cu zilele de la muncă, dar care se înscriseseră la fanfară, n-au mai lipsit pentru că nu voiau în ruptul capului să renunțe la ...alămuri. în fapt, ca să nu renunțe fanfara la ei. Mulți au fost antrenați în activitatea gazetelor de perete și a celor satirice. Angelin Drăghici, un lăcătuș matrițer, a scris o piesă de teatru — „Accidentul" — inspirată de un fapt petrecut pe șantier. L-au ajutat s-o pună în scenă cinci colegi de muncă.Rezultatele ? N-au apărut dintr-o dată. Așa ceva se întîmplă destul de rar și în filme. Se înregistrau însă mai

dotarea că vețice n-au inventat străinii, cu și cu tradițiile lor, credeți reuși voi ?Și pentru aceștia a existatLi s-a amintit de Marin Mehedințea- nu, care, la Ploiești, a înființat prima rafinărie din lume ; de oțelul reșițean pe care însuși Napoleon Bonaparte l-a apreciat, dovadă că la Reșița și-a comandat ghiulelele pentru o întreagă campanie ; de gazetarul Alexandru Ciurcu, care a realizat cea dinții ambarcațiune propulsată prin forță reactivă ; de Nikita, fiul poetului Al. Macedonski, inventatorul procedeului de obținere a sidefului pe cale chimică ; de mecanicul

replică.
ginerul Ion Burlacu" ; „încărcați-1 pe Gheorghe Popa, inventatorul, cu sarcini pe măsura posibilităților sale" ; „să întărim colectivul cu inginerul Vasile Da teu — este deosebit de înzestrat și serios" ; „am avea nevoie de. cîțiva consultanți de nădejde — gindesc la tehnicienii Aurel Andrei Bejan și Nicolae „cu inginerul Dan Cucu personal...".același mod a procedat și _______ Manole Dima, șeful scu- lăriel. La „puștii" lui, media de vîrstă este 20 de ani. Pe 65 dintre ei i-a școlarizat chiar în atelier, organizația U.T.C. l-a ajutat enorm. Pe Du

mă Ciubotă, Procaci" ; voi vorbiCam în inginerul

mitru Ivănescu, nedisciplinatul strungar de odinioară, l-au numit șef de tură. Pe Tudorel Geru și pe Stelian Ionescu, muncitori, i-a îndemnat să urmeze exemplul lui Petre Doroban- țu, tovarășul lor de muncă devenit subinginer fără să părăsească secția...Așa au luat naștere colectivele de creație tehnico-științifice la Șantierul naval Brăila. în ele au fost atrași cei mai buni dintre buni : tehnicienii Ștefan Dănel, Nicolae Taflan, țeva- rul Dumitru Costică, mecanicul Mina Economu. maiștrii Ion Varga și Nicolae Vlad... N-au „scăpat" nici directorul, nici inginerii șefi. Pasul numărul doi : elaborarea unor teme precise pentru fiecare colectiv. Așa s-au integrat navaliștii brăileni in prima ediție a Festivalului național „Cintarea României".Rezultatele ?Intru la comitetul sindicatului, iar tovarășul Podeanu, președintele, îmi arată : Cupele de cristal ? Le-am primit pentru creația tehnică și științifică. Anume : „Modulizarea navelor prin analiza valorii", „Asamblări elastice conice", „Asimilarea bigii navale de 5 tone forță...". în prezent ? Sintem în plină desfășurare a celei de-a doua ediții. Am antrenat în „Cîntarea României" peste 1 500 de oameni : 365 in creația tehnică, 1 200 în activitatea artistică. Am fost nevoiți să înființăm o nouă echipă de teatru, un cenaclu literar, un cerc de artă plastică. Pictorii noștri au avut deja două expoziții.Mi-am amintit atunci de notele pe care le luasem după un articol de la gazeta de perete a șantierului. Sub titlul : „Gîndirea tehnică proprie — valută forte" era scris printre altele : „Inginerul Vasile Datcu a conceput un lagăr de cîrmă cu o eficiență Ia capitolul reducerea importului de peste 40 000 lei valută/buc. Valoroasă este și ideea inginerilor . Petre Buleci, Vasile Datcu și Manole Dima. care au conceput un schimbător de căldură nou. Efortul valutar va fi redus astfel cu 200 000 lei...".Vasăzică „și tu poți deveni un Edison" n-a fost vorbă goală pentru navaliștii Brăilei. Iar aceasta tocmai pentru că Festivalul național „Cîntarea României" conține idei care generează faptă : cinstită, viguroasă, muncitorească, pe măsura oamenilor de la kilometrul 173,5 ăl Dunării.
Mircea BUNEA

I C* ER SOCIAL
............ . . ■ ■ ■■

Nu stîngăcia caricaturii...„Gazeta de stradă comunală". Tot mai des întîlnitâ in satele noastre. Privită așa, în trecere, poate părea uneori un element decorativ, grafic, printre altele care împodobesc strada mare. Dacă, străin de sat, te o- prești în fața ei, poți vedea, ca printr-o fereastră deschisă, un colț din intimitatea vieții și muncii satului. In fine, dacă treci și dincolo de cadrul ei fix. pentru a descifra ce ecou capătă in viața colectivității fiecare centimetru pătrat din suprafața acoperită cu articole, desene și fotografii, ți se dezvăluie, uneori, și tă- rîmul unei adevărate ofensive pentru respectul eticii și echității socialiste care Iși au, în bună măsură, rădăcina chiar în străvechile și puternicele legi morale ale satului românesc.Privisem, la Diosig, în județul Bihor, gazeta de stradă aflată ■ în fața primăriei. Jumătate din spațiul ei era ocupat cu caricaturi. Cam stîngace, făcute de o mînă ne- deprinsă cu exercițiul desenului, cu atît mai puțin al desenului u-

pur- ma-
moristic. Dar expresive prin modul deschis și necruțător în care înfățișau obștii târî, atitudini,nifestări ale unuia sau altuia și pe care bunul simț ai obștii le respinge. Apoi am discutat cu Nicolae Flonta. primarul.— Ajută la ceva a- ceste caricaturi ?— Și încă cum ! S-au rezolvat cazuri pe care nu le-am răzbit nici cu vorba bună, nici cu chemarea la ordine De exemplu, un cetățean din comună și-a alungat de-acasă ne- și copiii, după certuri în Neînțelegeri ge-vasta nesfîrșite familie, mărunte, ambiții, lozie. s-au tot agravat pmă la acel act nesăbuit. Am discutat cu el. am încercat să*l lămurim, să-i spunem ce răspunderi are față de familie. Omul însă sfida orice apel la buna cuviință. Parcă nu-i păsa de nimic... Și-atunci, ne-am zis. să-i judece satul fapta. I-am făcut o caricatură la gazeta comunală. cu un text usturător. Ei bine, l-a pus pe jar.n-au trecut două zile și a venit„Scoateți de-acolo ca-

ăsta Nicila noi :

că, uite, adus acasă și copiii. Șiricatura mi-am nevasta n-o să .mai auziți de vreo neînțelegere In familia mea !“.— Care ar fi explicația ?— Explicația e că unii dintre acel oameni care nesocotesc normele noastre morale ar vrea s-o facă... în secret. Iar de opinia obștii se tem. Obștea este judecătorul cel mai drept și mai necruțător.Pentru că — așa cum se dovedește în nenumărate împrejurări — chemată să-și spună cuvîntul, să acționeze, obștea o face cu forța integrității morale în fața căreia umbrele se risipesc, gîndul negru se ofilește. Mi-a istorisit primarul și alte cazuri care confirmă a- cest adevăr. Gazeta comunală, alături de celelalte mijloace de influențare obștească, și-a dovedit astfel puterea de instrument corectiv. Foile afișate acolo sint, cum spuneam, tot atitea ferestre deschise spre intimitatea procesului stăruitor de formare a omului nou.
Mihai CARANFIL

Fiecare cu viața lui?

Ce știm și ce nu știm
despre... trombonist

Cînd nora i-a adus vestea cea mare, mama soacră a sărutat-o in colțul buzelor, urindu-i naștere ușoară și neui- tind să adauge : „Pe mine, e clar, să nu contați. Fiecare să-și trăiască viața, să-și crească copiii, așa cum ți l-am crescut eu pe bărbatul tău". A venit pe lume Bobită, tinerii soți cum avînd mai apelînd pe la vecini, niciodată la aceea care în mod normal ar fi trebuit să fie cel mai aproape de puiul de om, du-1, adu-1 de la creșă. Mama soacră, deși la o asvîrlitură de băț, venea doar să vadă dacă i-a trecut pojarul sau cum i se împlinesc dinții. Ba, ca să fim chiar a ra cu nora și teatru care Bobiță a aflat că dînsa este mam’mare.

adică bunica... Bunicile, se știe, născocesc o grămadă de lucruri grozave, deapănă povești și mai și. Dar Bobită n-a mai avut prilejul să asculte toate acestea. Pentru că, din seara aceea, cînd bunica a avut treburile ei — „de ce v-ați luat bilete la teatru contînd pe mine ?“ — a „vă- zut-o“ doar la telefon, din cînd în cînd. N-a avut timp bunica nici să se minuneze cît de frumos îi venea lui Bobiță întîia uniformă de școlar, cît de mult ii îmbujora cravata deHabar n-avea bunica cît de bine învățase nepotul să înoate. Ea se ducea singură Ia mare. „Fiecare cu viata lui", nu î„întocmai, l-a spus odată pe o bancă, la munte, o altă bunică, cam tot de vîrsta ei. Trei nepoți am crescut, și pot spune că nu mi-au furat nici o cli-
Dacă vrei să te faci om, om „mare", nu trebuie să-ți faci probleme, pentru că trombonistul te face cît ai bate din cele două palme pe care le ai. Trombonistul te trombonește in orice meniu aî nevoie, feri de stomac ? trebuie să pui la mă pentru că el prieten din fașă cu cel mai mare specialist de boli de stomac din lume. S-a bătut cu el și cu bulgări de zăpadă mai afinată. Specialistul ăsta îi datorează o cravată. O cravată roșie cu picățele albe. I-a împrumutat-o cînd a trebuit să se fotografieze pentru buletinul de identitate.Suferi de inimă ? Ei șl ? Cind a venit doctorul Barnard în România, la el a tras. L-a ținut pe mîncare și pe distracții și un ban n-a primit de la el. A fost cu el și la pescuit. Așa că... Dar ce, numai Barnard este specialist in boli de inimă ? Are el în țară niște specialiști și mai și. Cu unul din specialiștii in boli cardiace a traversat Podul Grant de mai multe ori. Ba au traversat împreună și podul Elefterie. Să nu-ți faci probleme !Iți trebuie un zugrav serios care să... Lasă domnule oftatul, trombonistul are o soră mai mică decît el care este măritată cu cel mai bun „calciove- chist". Nu din lume, ci

do- Su-Nu ini- este

numai din Europa. Iar dacă pune trombonistul o vorbă pentru tine, într-o zi jumate ai casa zugrăvită exact cum îți poftește inima, în aceiași bani iți vopsește și ușile și tocurile de la uși și cele de la ferestre. Iți dă și parchetul la rindea. Dacă pune trombonistul o vorbă bună, zugravul îți face toate astea fără să ia un ban.Ai nevoie de un avocat bun ? Ai făcut o trăznaie, ești dat în judecată și vrei să ciștigi procesul ? Dacă vrei lucrul ăsta, apelează la dumnealui, la trombonist, nistul și cel mai bun avocat din țară țin două surori gemene. Locuiesc la același etaj. Surorile aproape gemene se împrumută între ele cu condimente cînd nu se găsesc în colț la Alimentara. Deci procesul ăla al tău este ca și cîștigat, așa că nu mai sta îmbufnat.Trombonistul este cumnat și cu un șef de la O.N.T. Sînt ei cam certați din pricina unei mașini de rîșnit cafea, dar dacă ai o treabă la O.N.T., trombonistul se împacă cu el și face să fie bine. Cumnata soției este căsătorită cu responsabilul magazinului UNIREA ori COCOR, care vrei. Pe alese. O mătușă a lui l-a întreținut în facultate pe șeful depozitelor de mărfuri din Militari. Nu este voie să se mai vîndă

Trombo-

mărfuri direct din depozit, dar ție, pentru că ești prieten cil trombonistul, îți vinde ce vrei.Cel care dă aprobări pentru locurile de veci la cimitirele mai centrale este „microbist" ca și el și la toate meciurile stau alături. Apropo, ai nevoie de o legitimație ca să intri gratis pe stadioane ? O ai. Joi o ai. Trombonistul a jucat leapșa pe cocoțate cu cel care eliberează astfel de legitimații. A făcut armata cu Gică Petrescu, a fost reformat în aceeași zi cu Horia Căciulescu, iar lui Marin Moraru i-a fost comandant de grupă. A făcut culcări și „aviație inamică" de nenumărate ori cu el.Ce nu știm despre tromboniști ? Nu știm cam ce grad de rudenie o fi între ei și mincinoși, ori între ei și lăudăroși, muri sînt în Ei nu vor să că, dar se Mai mult decît sigur că se înrudesc. Nu știm precis dacă nu chiar ei, sînt cei ce leagă și dezleagă ploile și a- ranjează să fie vreme frumoasă și Marea Neagră caldă cînd te duci în concediu pe litoral. Și, de asemenea, nu știm dacă se pricep să cînte și la vreun alt instrument, de percuție...

că nea- orice caz. recunoas- înrudesc.
tromboniștii,

Nicuță TANASE

pă din viață ; ba, dimpotrivă. Mă simt împăcată, și de ce nu ? mîndră că i-am ajutat la primii pași în viață". „Dar...", a încercat bunica lui Bobiță să spună ceva. N-a mai avut vreme pentru că s-au trezit înconjurate de un stol de copii. Un băiețel, cu chipul numai soare, s-a azvîrlit în brațele celeilalte bunici, re- proșîndu-i : „Te caut peste tot și tu !...“, „Dar ce-i cu tine aici, băiatul meu?" „Sintem în expediție pionierească și nu puteam trece prin orașul ăsta, unde te odihnești, fără să te văd. Nu ?“.Din capul aleii se Ivi un alt grup de copii. Și în zadar căuta cineva cu privirea un chip care să semene cu al lui Bobiță. Bobiță începea, poate, să-și trăiască și el viața lui, nu ?

obrajii pionier.

s-au descurcat au putut — mai cite o femeie,

drepți, o dată stat toată sea- băiatul — cînd fiul au mers la— timp în
Ilie TANASACHE

„Ofer meditații la matematică în vederea concursului de admitere in liceu. Adresați-vă la telefon nr. „Inginer, meditez la matematică și fizică în vederea admiterii la facultate. Adresa...". „Specialist, meditez elevi la fizică, matematică — pentru admiterea în liceu sau facultate (deci universal I ? — n.n.). Telefon...“...Ne obișnuisem, cu ani în urmă, să întilnim asemenea „oferte" la „Mica publicitate" sau pur și simplu afișate pe stîlpii din stațiile autobuzelor, pe gardurile unor școli. Intervenția promptă a cadrelor didactice și forurilor de învățămînt, a opiniei publice a pus, cum era și firesc, capăt unei asemenea practici dăunătoare, care încuraja, alături de în- vățămintul public, de pregătirea științifică sistematică asigurată în mod gratuit de școala de toate gradele, un fel de „școală paralelă" întreținută însă pe banii părinților, pentru rotunjirea veniturilor personale, de diferite persoane particulare (nu numai cadre didactice), mai mult sau mai puțin pregătite, mai mult sau mai puțin oneste in realizarea scopului instructiv propus.în cele ce urmează nu va fi vorba despre meditațiile utile, necesare pentru completarea unor goluri in cunoștințe, pentru cultivarea suplimentară a unor aptitudini și preferințe. Ci despre lipsa de scrupule cu care unii oameni — profitînd și de unele slăbiciuni, imperfecțiuni ale școlii în pregătirea elevilor — au găsit în meditații o sursă de cîș- tig NELIMITAT, exploatând nu atît credulitatea sau nesiguranța unor părinți și elevi, într-o Împrejurare sau alta, cît dragostea firească pe care un părinte o pune în grija pentru evoluția cît mai bună, pentru ceea ce el consideră că este viitorul fiului său. Este vorba, între altele, despre „dopajul" în derea altul, mod rind, ciuni discutarea problemei enunțate plecăm, desigur, de la sublinierea răspunderii, competenței profesionale și pasiunii cu care slujitorii școlii noastre s-au dedicat pregătirii pentru muncă și viață a tinerei generații, a rezultatelor acestei activități. O asemenea realitate firește că nu poate decît să ne bucure pe toți, confirmind că școala noastră în întregul ei, desigur cu excepțiile care pot exista intr-un loc sau altul, asigură pentru toți copiii și tinerii o pregătire de calitate, la nivelul cerut de societatea noastră, de exigențele științei, tehnicii, culturii socialiste, ale progresului contemporan. Tocmai de aceea o serie de semnale critice adresate redacției de părinți, de profesori, îngrijorați pe bună dreptate și indignați de existenta nefastei „industrii a meditațiilor" nu ne pot lăsa indiferenți.Cine și ce întreține această practică socotită dăunătoare atît de părinți, cît și de profesori ?...Sondaj intr-o clasă terminală a

ve- promovării unui examen sau necesitate creată adesea in artificial sau, uneori, izvo- așa cum spuneam, din slăbi- ale procesului educativ. în

la un liceu bucurestean. întrebări — referitoare școlare, profesionale, latreptei întii Printre alte la opțiunile . , .pregătirea în acest scop — figura și aceasta : „Faceți meditații acasă ?“. Nici un răspuns afirmativ, dar nici negativ. „Știam cu exactitate, din discuții individuale cu unii părinți — ne povestește diriginta clasei — că aproape toți elevii făceau meditații. De ce nu spuneți adevărul ? i-am întrebat pe fiecare. Răspunsurile au fost surprinzătoare : e greu să recunoști față de colegi că ești mai «slab» decît ei ; și ceilalți fac meditații, de ce să recunosc numai eu ?! Nu voiam să se supere tovarășii profesori de matematică și de

puns, copilul Învață foarte bine, dar dacă colegii se meditau, puteam „să-i riscăm viitorul ?“. Nemaivorbind de cazurile limită de meditatori (printre care și profesori), aflați în cercetarea forurilor de resort, care și-au mutat activitatea principală de la școală... acasă, organizind o veritabilă „industrie a meditațiilor" la prețuri exorbitante.— Ce a făcut școala pentru a combate asemenea practici și mentalități greșite ale unor părinți, dar și, totodată, pentru a spori eficiența pregătirii? Pentru că, este știut, cel mai convingător argument pentru a nu recurge la soluții extra- școlare este calitatea muncii în școa-

discuție și ceea ce numeam, la începutul acestor rînduri, imperfecțiunile în pregătirea elevilor....După proba de matematică de la concursul de admitere în treapta a doua de liceu, cițiva profesori de matematică de la un liceu bucureș- tean au făcut următoarea experiență : fiecare, la tablă, și-a propus să lucreze subiectele date candidaților. Un prim rezultat : nu le-a fost suficient timpul (același cu timpul acordat în concurs elevilor). Al doilea rezultat : au constatat că la problema de geometrie „un «amănunt» sau un «chițibuș», cum vreți să-i spuneți, trecut cu vederea in manual, îngreuna rezolvarea. Ceea ce a creat

„INDUSTRIA MEDITAȚIILOR**
o îndeletnicire ilicită, contrară normelor
morale ale societății, spiritului profund

democratic al învățămintului nostru
fizică pentru că iau lecții particulare. Am descifrat — continuă diriginta — în răspunsurile copiilor mentalitățile greșite ale unora dintre părinți".— S-a creat printre unii părinți, chiar și ai elevilor buni, un adevărat „mit" al meditatorului — ne relatează prof. Eleonora Popescu, directoarea Liceului de filologie-is- torle nr. 1 din București. El este persoana care „știe" toate subiectele care s-au dat de-a lungul anilor la diferite concursuri (după caz, de admitere în liceu sau în facultate) și le rezolvă cu elevul meditat. El supraveghează pregătirea zilnică a elevului (deci părintele e „scăpat" de o grijă). La nevoie, el, meditatorul, ar putea pune chiar și „o vorbă bună" la cineva din comisia de examinare a viitorului candidat. Este clar că astfel de practici contravin flagrant eticii și echității noastre socialiste, iar tolerarea lor nu poate găsi nicăieri, la nimeni, nici o justificare.Cît de costisitor este un asemenea „mit" ? Familia B din Brașov (tatăl inginer, mama funcționară) recunoaște că a cheltuit 15 000 lei pentru meditațiile fiului lor candidat la studenție. „îmi dau și cămașa de pe mine, numai să-1 văd intrat" — spune cu convingere tatăl. Familia C. din București (ambii părinți pensionari) „și-a rupt de la gură" ca să economisească 8 000 de lei necesari pentru meditațiile fiicei unice, candidată la treapta a Il-a de liceu. Era chiar necesar ? — i-am întrebat pe fiecare în parte. Poate nu, ne-au răs-

lă și încrederea pe care astfel părinții o dobîndesc.— în marea majoritate a școlilor, ca și la noi — continuăm dialogul cu prof. Eleonora Popescu — a devenit o practică obișnuită ca pentru clasele terminale de ciclu, aflate în fața unor examene și concursuri, să se organizeze cu regularitate ore de meditații (pentru sistematizarea cunoștințelor, împrospătarea și aprofundarea noțiunilor din anii anteriori,

se organi- sinteză etc. constatăm participă la intensitatea

rezolvarea unor probleme șl teme de sinteză etc.). Mai mult, chiar din primele zile ale anului școlar se reiau cu clasele respective subiectele date la concursurile de admitere din vară. La solicitarea elevilor zează felurite lecții de Avem însă surpriza să adesea că nu toți elevii acestea, nu folosesc lacuvenită ajutorul competent, sistematic, oferit în mod gratuit de profesorii școlii, în cadrul școlii. Este un capitol la care sprijinul părinților, supravegherea se impun.S-ar putea spune, de asemenea, mai multe despre modul cum, în diferite școli, se acționează pentru cit mai temeinica pregătire a elevilor, pregătire generală, curentă, cit și în vederea unor examene și concursuri. Este însă momentul să aducem In

reale dificultăți elevilor" — ne explică profesorul de matematică A. Păunescu. Asemenea cazuri — este drept, analizate și rezolvate la timpul lor de forurile centrale de învăță- mînt — în care subiectele de concurs depășeau nivelul cunoștințelor, prevăzute în programele școlare, al candidaților, s-au mai întîmplat. De aici : îngrijorarea părinților, teama candidaților, încercate a fi remediate prin meditații individuale, intensive și costisitoare. De aici : graba unor cadre didactice de a subaprecia manualul școlar, de a-1 „completa" sau chiar înlocui prin tot felul de „culegeri" de probleme și exerciții, de sinteze — tipărite, șapi- rografiate, dactilografiate — care, prin tirajul redus, nu puteau fi procurate de toți elevii (cei ce nu le aveau fiind nevoiți să.se adreseze meditatorilor). De aici : stimulent pentru interesul unor cadre didactice de a se ocupa mai mult de pregătirea elevilor lor „de acasă" decît a celor „de la școală".Mai mulți interlocutori ne-au vorbit și despre defectuoasa organizare a claselor de elevi : cele mai multe alcătuite la limita maximă a numărului de elevi prevăzut în normativele legale, fapt care îl pune adesea pe profesor în imposibilitatea de a lucra nic, individual sau în temei- grupuri mici, cu elevii, de a le sesiza la timp și completa operativ eventualele goluri în cunoștințe, de a verifica sistematic gradul de receptare ă mate-

riei predate în clasă, de înțelegere și însușire profundă a noțiunilor din manuale. Supraîncărcarea unor programe și manuale, nivelul excesiv de ridicat al unor lecții se adaugă dificultăților amintite.Revine forurilor centrale de invă- țămînt, factorilor de resort îndatorirea ca — pregătind buna desfășurare a procesului de învățămint în noul an școlar care va începe nu peste mult timp — să ia măsuri ferme pentru a pune cu adevărat capăt atit abuzului de meditații în afara, școlii, cît și imperfecțiunilor din predare, neajunsurilor care mai există în activitatea unor cadre didactice.— Partidul nostru, societatea socialistă asigură accesul gratuit la învățămintul de toate gradele, creează tuturor elevilor condițiile necesare unei pregătiri temeinice — ne spune tovarășul Vasile Nedelcu. președintele comitetului de părinți de la Liceul de filologie-istorie nr. 1 din București. Or, această anacronică „industrie a meditațiilor", încurajată și de unii părinți, nu face decît să scumpească artificial Învățămintul, să greveze artificial bugetul familiilor respective, iar, în unele cazuri, pur și simplu să anuleze gratuitatea învățămintului, această cucerire, acest drept social Ia care aspiră milioane de tineri din lume. Pentru toți cei care mai contribuie, voluntar sau involuntar, Ia menținerea acestei practici dăunătoare, eu aș pune problema in termenii următori : accesul Ia învățătură este o cucerire fundamentală a revoluției noastre, înscrisă în programul militanților comuniști, realizată în anii socialismului. Transformarea de către unii oameni — cadre didactice sau nu — a procesului de pregătire a noilor generații în sursă de venituri, într-o afacere personală, în teren de căpătuială, este expresia unei mentalități profund retrograde pe care opinia publică are datoria să o demaște cu tărie, fără menajamente.— Dincolo de aspectul materia! al problemei trebuie să avem în vedere și aspectele sociale, politice — consideră și profesoara emerită Luiza Răican, directoarea liceului de ma- tematică-fizică „N. Bălcescu" din București. învățămintul nostru, așezat ferm pe principiile democratismului, ale accesului larg la învățătură, cultură, știință, creație, asigură tuturor copiilor și tinerilor țării condiții egale de studiu, de afirmare plenară a personalității, a capacităților creatoare. Fiecare copil sau tinăr. pe baza studiului sistematic, a efortului susținut pentru lărgirea orizontului de cunoaștere, pentru cultivarea aptitudinilor personale, poate parcurge toate formele de învățămint, de la grădiniță pînă la facultate. Nu trebuie să permitem ca „industria meditațiilor" să se contrapună acestor principii democratice, să creeze Inegalități artificiale intre elevi, in promovarea pe diferite trepte ale școlarității.
Florica D1NULESCU
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COLECTIVUL A ACȚIONAT

Restanțele
la producția fizică 
au fost recuperateta* din

La întreprinderea 
de panouri și tablouri 

electrice din Alexandria
oamenilor muncii

cu 3 zile, iar la linia a Il-a de galvanizare și la vopsitorie — cu patru zile. Și rezultatele : numai prin reducerea cu o zi a duratei lucrărilor de reparații la una din ghilotine s-au confecționat, în plus, repere pentru 47 de panouri de automatizare.— Reducerea duratei reparațiilor — ne spune șeful atelierului mecano- energetic, loan Chișu, are loc în condițiile în care calitatea acestor lucrări a crescut. Mai intii. pentru că ele sînt temeinic șl din timp pregătite din toate punctele de vedere — de la asigurarea documentației tehnice, pină la cea mai neinsemnală piesă de schimb. Apoi, deoarece acordăm o mare importanță întreținerii și exploatării raționale a utilajelor. efectuării la timp a lucrărilor de reparații planificate, ceea ce pre- întîmpină uzura prematură a mijloacelor tehnice, improvizațiile de tot felul, care, de regulă, duc la dese întreruperi accidentale.Se cuvine a mai fi reținut că pentru folosirea rațională a mașinilor și utilajelor, în întreprindere s-a întărit sectorul de întreținere în schimbul trei, s-a extins cu încă 10 la sută gama pieselor de schimb realizate în unitate, iar instrucțiunile de exploatare și întreținere sînt afișate la fiecare loc de muncă, ele fiind bine cunoscute de către toți lucrătorii. E- fectele pozitive ale acestor recente măsuri nu au în- tirzfat : in secțiile de bază, indicele de folosire a mașinilor lor a la 89,5era la

CU RĂSPUNDERE ȘI A IZBUTIT

Gh. SaftaNoua secție de țesătorie a întreprinderii „Trainica" din Pucioasa, dotată cu mașini de inalt randament

:JȘ?

• Stadiul si ritmul lucrărilor
• Preocupări și direcții de acțiune

întreprinderea de panouri și blouri electrice — I.P.T.E. - Alexandria ocupă un loc deosebit de important in angrenajul mecanismului nostru industrial, fiind una dintre principalele unități furnizoare de elemente de automatizare. Este limpede că de modul in care colectivul întreprinderii din Alexandria își îndeplinește sarcinile de producție depind, in mare măsurii, bunul mers al lucrărilor pe o serie de șantiere de investiții, respectarea întocmai a termenelor de punere in funcțiune a unor noi capacități productive. Dar rezultatele obținute aici în acest an nu se situează la nivelul posibilităților reale de creștere a producției existente în întreprindere, la nivelul sarcinilor de plan. Mai exact, după șase luni, la producția fizică se înregistra un minus față de prevederile de plan de peste 20 milioane lei.BUNA ORGANIZARE ȘI-A SPUS CUVÎNTUL. Ce măsuri practice au fost luate in întreprindere pentru recuperarea restanțelor? Iată, pentru început, opinia tovarășului Petre Ghevrec, directorul unității.— Au fost stabilite sarcini de producție precise pe zile, decade și luni, pe secții, ateliere, echipe și locuri de nruncă. Răspunderi sporite, concrete au fost precizate și pentru personalul din compartimentele tehnico-eco- nomice, activitatea acestora fiind orientată spre soluționarea problemelor de care de- . pinde realizarea la termen a fiecărei comenzi. Măsuri importante au fost adoptate în ultimul timp de comitetul de partid și consiliulși pentru mai buna organizare a producției, întărirea ordinii și disciplinei in muncă.Continuăm investigațiile In sectoarele de producție. În secția echipare electrică unicate, consemnăm că, nu de mult, a fost înființat un atelier centralizat de prelucrare a barelordin cupru și aluminiu, producțiafiind organizată in flux continuu, iar lucrătorii specializați în executarea unor anumite operații și repere. Rezultatele ? In acest fel se obține un spor de producție echivalent cu rezultatele muncii a circa pe o perioadă de un an, sesc însemnate cantități aluminiu.Deosebit de eficiente a fi și măsurile luate in fecții metalice, și vopsitorie privind dotarea acestor sectoare cu noi mașini și instalații, generalizarea lucrului in trei schimburi și mecanizarea unor operații. In acest fel, multe puncte de lucru au încetat să mai fie „locuri înguste" in cadrul fluxului tehnologic, se înregistrează importante sporuri de producție. Bunăoară, prin asemenea acțiuni, care sint în curs de finalizare, în secția prelucrări mecanice se va obține o creștere de peste 20 la sula la producția fizică. Dar iată ce ne declară, in această privință, șeful de atelier Ștefan lancu, din secția echipări electrice serie :— în prezent, in secția noastră timpul de pregătire a fabricației s-a redus la .jumătate, iar cel de montaj cu circa 70 la sută. Adică acum, cind ne-am organizat mai bine munca, cind s-a întărit disciplina și folosim din plin fiecare minut, rezultatei^ obținute în producție sint mai bune, de natură să asigure recuperarea restanțelor. De acest adevăr ne-am convins cu toții și sîntem hotăriți să acționăm cu fermitate pentru continua perfecționare a muncii noastre.

15 se dese

mestru al anului, in trimestrul doi. in92.6
și utila,|e- erescut de la sută, cit primul trl- la sutăPRODUCȚIA

lucrători economi- cupru șidovedesc secțiile con* prelucrări mecanice

O RELAȚIE A EFICIENȚEI : 1LA SUTA = 250 000 LEI. Dacă la întreprinderea din Alexandria ritmul producției este acum mai ridicat, a- ceasta se datorează șl atenției sporite care se acordă in prezent folosirii mijloacelor tehnice din dotare. In a- cest sens, in întreprindere au fost făcute numeroase calcule. Unul dintre ele relevă că reducerea cu numai unu la sută a duratei de staționare în reparații a mașinilor și utilajelor echivalează cu un plus de producție de peste 250 000 lei. De la calcule s-a trecut la acțiune. Astfel, la presele de 63 t.f. din secția confecții metalice, ciclul de reparații a fost redus

CUM A EVOLUAT ÎN ULTIMELE DOUA LUNI. Evident, în rîndurile de față ne-am referit doar la cîteva dintre direcțiile în care s-a acționat în ultima perioadă pentru recuperarea restanțelor. Ar mai putea fi amintită și altele. Care este insă eficiența lor practică ?— Luna iulie a fost o lună record în producție — precizează directorul întreprinderii. Prevederile de plan Ia producția fizică in această lună au fost îndeplinite și depășite substanțial, practic am recuperat 111 milioane de lei. adică aproape jumătate din restanțele care se înregistrau la sfîr- șitui primului semestru. In luna august ș-a menținut aceiași ritm inalt de muncă și, ca urmare, cu o lună mai devreme decit am prevăzut inițial, am lichidat integral rămînerile in urmă.Așadar, colectivul a răspundere, cu exigență și, restanțele au fost recuperate, poate !— Sigur că se poate și mai ne confirmă șeful de brigadă Constantin Casapu, din secția confecții metalice. Aceasta este și concluzia ia care am ajuns in recenta adunare generală a oamenilor muncii, cind am hotărit să recuperăm grabnic restanțele și să ne onorăm, in totalitate. angajamentele asumate in întrecere. Este nevoie însă ca și unitățile cu care colaborăm să se alinieze la eforturile noastre, pentru a ne îndeplini ritmic, Zi de zi. planul la producția fizică, la toate sortimentele.O asemenea cerință a fost subliniată adeseori in timpul documentării noastre în întreprindere. 1 Este pe deplin îndreptățită și vizează întreprinderile „Electromagnetica" rești, „Electroputere" “ brica de elemente de din Capitală, precum aprovizionare cu utilaje și piese de. schimb din Ploiești — unități care nu flltotdeaUna își respecți» obligațiile asumate prin contracte.Cu încredere In neîmpăcîndu-se cu analizindu-și serios lectivul acestei întreprinderi a demonstrat ‘prin fapte că este posibil să recupereze nerealizârile la producția fizică, să repede din situația de anumite sortimente.

Două dintre numeroasele instalații tehnologice aflate în construcție la ora actuală la Combinatul din orașul Victoria — una pentru fabricarea alcoolului furfurilic, alta pentru săruri de cadmiu — au numeroase puncte de asemănare. în primul- rînd, cele două investiții sint realizate — vom vedea in ce ritm — de același constructor : șantierul din orașul Victoria al Trustului de construcții industriale Cluj. Apoi, ele sint amplasate in apropiere una de alta ; în sfîrșlt, o serie de lucrări (alimentarea cu apă, abur, electricitate) sint comune. Existau deci premise favorabile pentru desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor. Dar în realitate, altfel s-au petrecut lucrurile pe șantier. La data planificată pentru intrarea in funcțiune a celor două instalații — sfirșitul semestrului I — lucrările erau mult rămase în urmă față de prevederile din graficele de execuție. Care sint cauzele principale ale restanței acumulate ?CAUZELE RAMINERILOR ÎN URMA. Să examinăm lucrurile pe rînd. In ce privește instalația de săruri de cadmiu, intîrzierea cu care au demarat aici lucrările explică, in parte, stadiul cu totul nesatisfăcător în care se află la această dală construcția acestei noi capacități de producție.— Lucrarea respectivă a fost repartizată în anul 1977, de Ministerul Industriei Chimice, să fie realizată de o unitate specializată din subordine — Trustului de construcții, montaje și reparații pentru industria chimică, menționează tovarășul Constantin Pria,
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timp de șase luni, constructorii de la unitatea amintită au tergiversat nejustificat începerea lucrărilor. De

Ce s-a întîmplat cu investiția alăturată — instalația de alcool furfuri- lic ? După un început — de data aceasta — bun, care a permis constructorilor și montorilor nu numai să respecte graficele de execuție, dar să și cîștige avansuri la unele lucrări, întîrzierile în livrarea unor utilaje tehnologice au anulat în mare parte aceste cîștiguri de timp, ceea ce a dus, pină la urmă, la nerespec- tarea termenului de punere în funcțiune.CEpentru a tarea la circuitul productiv a celorSE ÎNTREPRINDE ACUM urgenta la maxim conec-

sară, In continuare, concentrarea formațiilor proprii ale beneficiarului la punctele de lucru care asigură deschiderea unor noi fronturi de montaj.— Formațiile noastre sint dimensionate și dotate corespunzător pentru a termina în următoarele două luni montarea utilajelor tehnologice, — apreciază tovarășul Alexandru Ureche, șef de lot la Trustul de montaj utilaj chimic București. Cu o singură condiție : furnizorii să lichideze integral restanțele.După cum spuneam, alături de montorii de la trustul amintit, lu-
PE ȘANTIERUL UNOR NOI INSTALAȚII LA COMBINATUL CHIMIC „VICTORIA":

REZULTATELE BUNE BIN LUNA AUGUST 
OBLIGA LA PERSEVERENTA

aceea, la începutul acestui an a trebuit să contractăm cu Trustul de construcții industriale din Cluj realizarea investiției respective. S-au pierdut deci din start șase luni de zile. Mai mult, chiar, fundațiile canalizate, alimentările cu apă au trebuit să fie executate în timpul iernii, in condiții grele de lucru, cu un consum mai ridicat de manoperă și astfel, implicit, restanța s-a mărit.Surprinde cum a fost posibil ca timp de o jumătate de an să nu poată fi începute lucrările la o investiție ai cărei factori responsabili — beneficiar, constructori, proiec- tanți — sint subordonați aceluiași minister. In schimb, în toată această perioadă au circulat în acest perimetru tomuri de hirtie care, după cum s-a văzut, nu au rezolvat problemele.

două instalații, ale căror produse sint așteptate de mai multe luni de beneficiari ?In primul rînd, se cuvine menționat faptul că organizația de partid a comhinatului, consiliul oamenilor muncii, analizind situația care s-a creat la cele două investiții, au stabilit o serie de măsuri pentru impulsionarea ritmului lucrărilor. Dintre acestea se detașează, prin efectele ei pozitive, preluarea de la constructori și montori a unor importante lucrări de către formațiile specializate ale beneficiarului. Acțtonîndu-se astfel, s-a reușit ca în luna august volumul de investiții realizat la cele două obiective să fie dublu față de luna precedentă. Important este acum să nu se considere drept satisfăcător acest ritm de execuție, fiind nece-

crează și muncitori specialiști din combinatul chimic. Cu forțe reunite, s-a reușit să fie scurtată la jumătate perioada normală de montare a unor utilaje complexe, cum sînt su- flantele compresoarelor și coloanele de la instalația de alcool furfurilic. Eforturi serioase se depun de către Constructori și montori și pentru înaintarea mai rapidă a lucrărilor la instalația de săruri de cadmiu. „Știm că cele două obiective sînt in restanță și. de aceea, nu precupețim eforturile pentru a urgenta punerea lor în funcțiune" — ne spune șeful de echipă Paul Mihai.SEMNALE PE ADRESA UNOR FURNIZORI RESTANȚIERI. Pentru consolidarea revirimentului din luna august și intensificarea la maximum montajului utilajelor tehnologice,

concomitent cu buna organizare și disciplina riguroasă care trebuie să domnească pe șantier, esențială este urgentarea livrărilor de utilaje de eătre unii furnizori aflațl in postura de restanțicri. Concret, ce anume utilaje și echipamente solicită montorii și care sînt unitățile furnizoare vizate ? Iată o listă a urgențelor, pe care o supunem atenției consiliilor oamenilor muncii și organizațiilor de partid din întreprinderile respective :• un filtru presă de 16 m2 — furnizor : Întreprinderea „Independența" din Sibiu ; O un dispozitiv de amestecare, trei atomizoare, un schimbător de căldură, trei reactoare (restante din anul trecut), un buncăr separator cu ciclon — furnizor : întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș : © 10 alimentatoare celulare, un cuptor calcinate și un omogenizator — furnizor : întreprinderea mecanică de utilaj chimic din București ;• două pompe PCH 40—16 și PCH 40—25, o pompă termă 65—22, două pompe EPEC 65—22, două pompe Lotru 124 — furnizor : întreprinderea „Aversa" din București.De asemenea, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce se ridică în timpul montajului este absolut necesară prezența pe șantier și a proiectanților celor două instalații (inginerii Gheorghe Stoica și Mihai Palade la filialele din Iași și, respectiv, București ale Institutului de inginerie tehnologică și proiectări in industria chimică) care au obligația profesională de mare răspundere de a acorda .asistența tehnică de care este nevoie acum, la fața locului.Toți factorii cu responsabilități in realizarea investițiilor respectivă — beneficiar, constructori, montori, jpro- iectanți, furnizori de utilaj —■ au obligația să acționeze cu forțe sporite. cu și mai multă perseverență, să colaboreze strîns pentru soluționarea promptă a tuturor problemelor care condiționează intensificarea ritmului de execuție, astfel incit cele două instalații ale combinatului din orașul Victoria să intre în exploatare în cel mai scurt timp..
Dan CONSTANTIN

crescătorii de

Prin asociere-producții 
și venituri sporite

In unitățile agricole din județul Suceava, la recoltarea cartofilor se folosesc 
utilaje de mare randament, lată două aspecte de muncă surprinse, cu 
oparatul de fotografiat, pe terenurile Stațiunii de cercetări agricole din Suceava Foto : Ion Mindrescu
CARTOFILOR

o lucrare care trebuie însoțită de măsuri chibzuite9
pentru buna organizare a transportuluiîn județul Suceava, unde cartofii se cultivă pe suprafețe mari, recoltarea, transportul și însilozarca lor presupun un mare volum de muncă. De aceea, organele județene de partid și de stat au stabilit un complex de măsuri cu precise, astfel incit să se desfășoare în In legătură cu aceasta, Gheorghe Acatrinei, secretar al comitetului județean de partid, ne-a precizat :„De citeva zile a început recoltarea cartofilor, iar de la 1 septembrie — și livrarea lor către beneficiari. Ți- nind seama de învățămintele anilor precedenți, am elaborat un program de recoltare pină la ultimul amănunt. Au fost reparate și puse in stare de funcționare cele 475 mașini și combine de recoltat cartofi. Apoi, încă in urmă cu 2—3 săptămîni s-a trecut la distrugerea, pe cale chimică, a vrejurilor pe suprafețele destinate cartofilor de sămînță, precum și la strîngerea mecanică sau mrtnuală a vegetației pe celelalte suprafețe. în funcție de soiurile cultivate, a fost stabilită ordinea în care va fi recoltată fiecare tarla, măsură menită să

responsabilități această acțiune bune condiții, tovarășul

eșaloneze lucrările și să permită executarea lucrărilor potrivit mașinilor folosite. Urmărim, totodată, ca in ritm cu recoltatul să se facă sortarea și încărcarea tuberculilor. Alte măsuri vizează pregătirea bazelor de recepție și a rampelor de încărcare, elaborarea unor grafice de livrare
rîndu-și integral obligațiile contractuale. în plus, o seamă de piese au fost realizate in stațiune. Așa se face că, in prezent. S.M.A. lacobești poate livra sollcitanților. chiar și celor din alte județe, o seamă de repere, printre care : echise. vergele, roți motrice, axe-față, role de sprijin, pre-

În unități agricole din județul Suceava

către unitățile de industrializare. Prin urmare, sint create toate condițiile ca lucrările să se desfășoare în ritm corespunzător".Am urmărit, in cîmp, cum au demarat lucrările. Sîntem pe terenurile unităților agricole care fac parte din consiliul intercooperatist lacobești. De la inginerul Vasile Ilade, directorul S.M.A. și președinte al consiliului, aflăm că în atelierul stațiunii au fost reparate toate agregatele din cadrul trustului. Fapt îmbucurător : a fost rezolvată problema pieselor de schimb, uzinele „Semănătoarea" ono-

cum și benzi asamblate, toate acestea pentru mașinile de tip E-649. La C.A.P. Calafindești, lucrările de recoltare a cartofilor au început de ci- teva zile și se desfășurau cu maximă intensitate. Tovarășul Gheorghe Usa- tiuc, inginerul șef al cooperativei, ne-a informat că toate cele șase mașini de recoltat cartofi se află la lucru, iar în zilele imediat următoare, in cadrul acțiunii de întrajutorare, vor sosi cîteva mașini de la cooperativele agricole vecine — Serbâuți și Grămești. Este o măsură eficientă, prin care, în funcție de soiurile ce se

si insilozarn9recoltează, se realizează folosirea acestor importante mijloace cu cel mai mare randament. De altfel, măsura a fost generalizată in județul Suceava, iar roadele se văd chiar de pe acum, încă din primele zile de lucru.In încheierea raidului nostru am. avut discuții cu specialiști ai direcției agricole județene, din care am desprins cîteva cerințe la adresa unor organe centrale :• Departamentul industriei alimentare este solicitat să impulsioneze preluarea cartofilor destinați industrializării.• Ministerul Transporturilor să asigure, încă din prima zi. conform înțelegerilor anterioare, parcul de autocamioane dislocat din alte județe, precum și necesarul de vagoane, conform graficelor eșalonate pe zile. De asemenea, vagoanele puse la dispoziție ar trebui dotate corespunzător, inclusiv cu prelate, pentru ca tuberculii să nu se degradeze în timpul transportului.
Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Alături de unitățile agricole de stat și cooperatiste, la realizarea producției agricole contribuie și producătorii cu gospodării individuale din localitățile necooperativizate. Deși ponderea acestui sector in suprafața arabilă a țării este de numai 5 la sută, prin suprafața de pășuni și finețe, prin plantațiile pomicole deținute, el poate și trebuie să asigure cantități însemnate de produse agroalimentare, îndeosebi carne, lapte, lină și fructe. Pe baza politicii partidului de dezvoltare și modernizare a agriculturii, în ultimii ani au l'ost alocate de la bugetul statului fonduri importante destinate -ameliorării pajiștilor^ e- xecutării unor lucrări de îmbunătățiri funciare, de care au beneficiat și producătorii agricoli cu gospodării individuale din localitățile necooperativizate. De asemenea, lor li s-au acordat credite în condiții avantajoase, li s-au asigurat semințe, material să- ditor pomicol, animale de producție, substanțe pentru combaterea bolilor și dăunătorilor agricoli ; de aseme- • nea, pentru produsele agricole pe care aceștia le livrează la fondul de stat, au fost stabilite prețuri avantajoase. Toate acestea au determinat ca și în zona necooperativizată producția agricolă să sporească an de an.Conducerea partidului a subliniat necesitatea ca gospodăriile producătorilor individuali din localitățile necooperativizate să fie sprijinite și mai activ, astfel îneît ele să contribuie in măsură tot mai mare cu produse agricole la fondul central, a- ceasta constituind, totodată, o puternică bază de creștere a veniturilor și deci a bunăstării lor. Recent, prin- tr-un decret al Consiliului de Stat au fost aprobate Statutul asociației crescătorilor de bovine și ovine, precum și Statutul asociației pomicultoril.ir. Reglementările cuprinse în aceste statute sînt de natură să asigure practicarea unei agriculturi moderne de mare randament, să ofere posibilități acestor gospodării să se integreze mai repede și mai ferm în progresul general al agriculturii noastre, corespunzător sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. Cum se organizează aceste asociații și ce avantaje prezintă ele pentru producătorii agricoli din localitățile necooperativizate ?Asociația crescătorilor de bovine și ovine, de exemplu, se înființează prin asocierea, pe baza liberului consim- țămînt, a crescătorilor de animale cu gospodărie individuală dintr-unul sau mai multe sate ale aceleiași comune. Scopul asociației este de a spori efectivele și îmbunătăți rasele de animale aparținind membrilor respectivi, de a rea tehnologiilor moderne, sive, respectarea normelor și măsurilor zootehnice terinare. Membrii păstrează dreptul asupra terenurilor, animalelor și producțiilor obținute. Printr-o serie de măsuri pe care le întreprinde asociația se realizează atît sporirea efectivelor. cit și a producției animaliere, se asigură condiții mai bune pentru valorificarea produselor respective. Amintim că statutul prevede organizarea folosirii reproducătorilor șau a materialului biologic de mare valoare zootehnică pentru animalele membrilor asociației ; de asemenea, acestora li se asigură cu prioritate, pe bază de contracte de lungă durată, suprafețele de pășuni aflate în administrația consiliului popular comunal, pentru efectivele de bovine

și ovine ; totodată, membrii asociației sint sprijiniți să cumpere îngrășăminte chimice, semințe de plante furajere, primesc credite pe termen lung sau scurt, beneficiază de posibilitatea iernării animalelor in zone cu condiții mai favorabile și cu resurse ieftine de furaje. Membrii asociației sînt sprijiniți să valorifice bovinele, ovinele și produsele animaliere prin contractarea acestora cu organizațiile socialiste, precum si prin vinzarea directă către consumatori. La Cererea membrilor, asociația poate organiza contractarea și valorificarea în comun a unor can- produse animaliere a-tități de parținînd membrilor asociației. Uniți în cadrul asociației, bovine și ovine pot participa, in mod organizat și cu rezultate mai bune, la lucrările de întreținere a pășunilor naturale. Cu aprobarea adunării generale, asociația poate realiza unele obiective de interes comun — alimentări cu apă, adăposturi, construcții
Ce prevăd recentele 

statute 
ale producătorilor 

agricoli din localitățile 
necooperativizate

asigura aplica- inten-și sanitar-ve- asociațiel își de proprietate

productive și altele — poate procura utilaje și mijloace mecanice, acestea devenind proprietate comună a membrilor asociației, potrivit cu contribuția fiecăruia.Asociația pomicultorilor din localitățile necooperativizate își propune drept scop ridicarea potențialului de producție al plantațiilor existente, modernizarea acestora și înființarea de noi plantații de tip intensiv în masiv, pe terenurile membrilor asociației, în vederea sporirii producției de fructe, îmbunătățirii calității acesteia, precum și livrării unor cantități sporite la fondul de stat sau direct către consumatori. Pe lingă acțiunile amintite, asociația pomicultorilor asigură aprovizionarea membrilor ei cu material sădilor din soiuri valoroase, cu îngrășăminte chimice, contractează cu S.M.A. executarea lucrărilor în plantații, organizează acțiuni pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare la pomi, sprijină pe membrii asociației să primească credite, pe termen lung sau scurt, să-și procure mașini, utilaje și unelte pomicole, să contracteze și să valorifice producția de fructe prin organizațiile de stat sau direct către consumatori. Pe lîngă înființarea pe terenurile membrilor ei de plantații în masiv, cu aprobarea adunării generale, executa și comun : antierozionale _____________________ ,depozite pentru păstrarea și prelucrarea produselor ș.a. ; în plus, ea poate procura utilaje și mijloace mecanice, acestea fiind proprietate comună a membrilor asociației, potrivit cu contribuția fiecăruia. Se cuvine precizat că, potrivit statutului, membrii asociației pomicultorilor își păstrează dreptul de proprietate a- supra terenurilor, plantațiilor și producțiilor obținute.

, asociația poate unele lucrări de interes alimentări cu apă, lucrări și hidroameliorative,

Prevederile 'statutului amintit se aplică în mod corespunzător și in cazul constituirii de asociații vitipomi- cole sau viticole ale producătorilor din localitățile necooperativizate. De asemenea, în localitățile unde nu sint condiții pentru înființarea de asociații pomicole, viticole sau viti- pomicole, se pol constitui asociații mixte vitipomicole și zootehnice.Cele două statute cuprind capitole Separate, privind drepturile și îndatoririle membrilor asociației, organele de conducere și mijloacele financiare ale asociației. în acest cadru democratic, membrii asociației hotărăsc asupra desfășurării întregii activități și participă activ la îndeplinirea ho- tărîrilor adunării generale și ale comitetului de conducere, la acțiunile inițiate.Asociațiile crescătorilor de bovine și ovine și ale pomicultorilor constituie forme organizatorice potrivite care vor face posibilă creșterea eficienței sprijinului acordat de partid și de stat agricultorilor din localitățile necooperativizate. Trebuie arătat, dealtfel, că în unele județe — Prahova, Vîlcea, Argeș, Suceava și altele — există o bună experiență în ce privește organizarea și funcționarea asociațiilor producătorilor din localitățile necooperativizate. De mai multă vreme, la Valea Doftanei, județul Prahova, își desfășoară activitatea o asociație care constituie un bun exemplu de urmat pentru țăranii cu gospodării individuale, nu numai din Prahova, ci și din alte județe. Aici a fost organizat un schimb de experiență cu crescători de animale din județul Bistrița-Năsăud. Convingîndu-se de multiplele avantaje ale acestei forme de asociere, reîntorși acasă, ei au hotărît să se unească în asociații zootehnice. Și tn alte județe — Neamț, Buzău, Vîlcea — au fost organizate asemenea acțiuni de cunoaștere și popularizare a experienței bune care există în a- ceastă direcție, ceea ce explică interesul . larg manifestat de producătorii agricoli din localitățile necooperativizate față de aceste asociații.Aprobarea statutului face cu putință ca întreaga activitate de constituire și conducere a asociațiilor să se desfășoare în mod organizat. Se cere însă ca organele județene de partid și de stat, uniunile județene ale cooperativelor agricole să sprijine pe țăranii din localitățile necooperativizate în vederea unirii lor în asociații ale crescătorilor de bovine și ovine, ale pomicultorilor. La indicația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, comisiile județene ale producătorilor agricoli din zona ne- cooperativizată au organizat colective formate din activiști șl specialiști, care se deplasează in comune, unde studiază posibilitățile de înființare a asociațiilor producătorilor agricoli, popularizează prevederile statutelor în vederea organizării de noi asociații, cu respectarea strictă a prevederilor statutare. Comisiile județene șl comunale ale producătorilor agricoli au datoria să sprijine activitatea producătorilor agricoli în rezolvarea problemelor de producție, să stabilească acțiuni curente și de perspectivă care să determine creșterea contribuției lor la sporirea producției a- gricole și ridicarea nivelului de trai al locuitorilor din localitățile necooperativizate.
loan HERȚEG
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Formații artistice participante la Festivalul național „Cintarea României"
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
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în peisajul atit de bogat și divers al vieții noastre culturale, dominat de marele Festival național „Cîn- tarea României", Radiotele- viziunea s-a impus, în ultimele luni, printr-o manifestare de largă anvergură și, am putea spune, de înaltă valoare artistică, politică și educativă în același timp. Sinteză, pe mari centre geografice, a unui adevărat festival-maraton — „Antena vă aparține", care a durat aproape un an, fiind urmărit cu interes, săptămină de săptămînă, și apreciat de milioane de telespectatori — „Gala antenelor", âvîn- du-1 ca realizator, pe poetul Adrian Păunescu. a reușit să ne demonstreze incă o dată cit de bogată, cit de fertilă este contribuția artistică și culturală a fiecăruia dintre județele țării prin forțele creatoare aduse la lumină in anii socialismului și, în același timp, ce uriașe resurse se află la îndemîna animatorului cultural, astăzi.Fiindcă, trebuie s-o spunem, pe lingă marea bucurie pe care ne-au procurat-o serile, intr-adevăr de gală, ale „Galei antenelor", pe lingă emoția artistică pe care am trăit-o în calitate de iubitori ai frumosului, concluziile esențiale la care merită să ne oprim acum vizează. în mod incontestabil, cerința generalizării unei experiențe.Meritul principal al emisiunii este, credem noi, acela de a fi impus, încă de la început, atit „Antenei" cit și „Galei antenelor" o clară orientare politică, spectacolele realizate cu forțele județelor emanînd o puternică aură patriotică, fundamentată pe dragostea față de tradițiile poporului, față de partidul comunist, in frunte cu secretarul său general, față

de marile izbînzi ale națiunii noastre in anii socialismului. Acestei nobile o- rientări, realizatorul i-a a- lăturat — lucru foarte important ! — patosul săuspecific, adinca convingere că în sinul poporului român. se găsesc inestimabile valori originale, proaspete, care abia așteaptă să li se

făcut ca, de fiecare dată, să fim mai conștienți de valoarea colectivității noastre, mai mîndri că aparținem acestui popor condus cu înțelepciune de oameni luminați. De fapt, succesul „Antenei" și al ..Galei antenelor" constă in dorință vie de a merge spre rădăcini, spre lucrurile durabi-

despre care vorbim au avut un contact direct cu mii și mii de creatori, in cea mai mare parte cunoscuți acolo, in satele și orașele unde trăiesc și muncesc. Pentru cele circa 75 de ore de emisie prin antena televiziunii, echivalind cu mai mult de 300 de ore de spectacole in sălile județene, s-a efec-
Jill ANTENELOR" 

o amplă manifestare a vieții 
noastre cultural-artistice, 

cu înalte virtuți politice și educative
dea cuvîntul, să fie scoase în relief.O notă caracteristică a acestor emisiuni este pasiunea pentru lucrul bine făcut, dorința de a pune in lumină adevăratele valori, grija de a le prezenta la un înalt nivel, așa cum ele o merită. Intr-adevăr, așa cum s-a putut vedea, fiecare spectacol a scos la i- veală și a pus în valoare tendințe noi, militante in mișcarea cultural-artistică, a afirmat creații inestimabile, oameni minunați, talente din popor, creatori autentici în fiecare județ. Desigur. acești oameni și aceste valori n-au fost „inventate" de realizatorii emisiunilor de televiziune. Subsumarea spectacolelor unor idei majore, transformarea emisiunilor intr-un adevărat reflector care a urmărit întregul peisaj al țării, a

le. care vor rămîne în copiii și nepoții noștri, în consecvența realizatorilor de a manifesta o atitudine fermă, de respingere a monotoniei. a mediocrității și superficialității. Din toate
Cronica TVacestea decurge un fapt care merită să fie reținut : animatorul cultural, astăzi, acel animator de care are intr-adevăr nevoie Festivalul național „Cintarea României", trebuie să simtă in permanență pulsația vie, caldă a realității. El trebuie să fie prezent in fabrici, pe ogoare, în case de cultură și cămine culturale. mereu printre oameni, acolo unde se creează valorile întregii noastre societăți. Realizatorii emisiunilor

tuat o profundă acțiune de sondare, de audiere, de filtrare : cu exigență, cu grijă deosebită pentru valoarea autentică, pentru calitate. Numai așa au putut fi a- duse laolaltă și apropiate în mod firesc generații și categorii foarte diverse de creatori — muncitori, țărani, intelectuali ; poeți, muzicieni, dansatori, artiști plastici etc., creatori individuali sau mari ansambluri, selecționați cu pasiune, cu răbdare și migală, cu acea știință de a scoate la iveală bobul de aur. talentul autentic, a- colo unde el există. Aleși de pretutindeni, din masa largă a oamenilor, potrivit criteriului calității, au stat, astfel, unii alături de alții, cu drept egal la afirmare, artiști amatori și mari personalități ale artei profe

sioniste ; români, maghiari, germani șl de alte naționalități. Căci, redînd în mod expresiv caracterul de tot unitar al fenomenului creației artistice din România, „antenele" s-au constituit și intr-o exemplară expresie a largului democratism al vieții noastre culturale.Meritoriu este și faptul că întreaga concepție și, ca să spunem așa, întreaga „regie" a spectacolelor — îndeosebi vizibilă în „Gală"— a urmărit ca locurile înseși de unde s-au făcut transmisiile să îmbogățească rezonanța patriotică din inima telespectatorului. Ochiul camerei de luat vederi s-a deschis, totodată, spre unele dintre cele mai frumoase colțuri ale țării, punînd înseși construcțiile noi. socialiste în slujba sporiri fiorului emoțional al spectacolelor.Relevind deci marile merite ale realizatorilor „Galei antenelor"— și-i numim aici pe toți cei ce au contribuit la această mare reușită : activiștii comitetelor județene de partid, numeroșii instructori și activiști culturali din toată țara, specialiștii televiziunii etc. — subliniem, încă o dată, că a- ceastă veritabilă reușită care s-a constituit într-o caldă și vibrantă cîntare a patriei, a partidului și a secretarului său general, a realităților socialiste și a vieții noi din patria noastră — poate și trebuie să constituie un e- xemplu și un îndemn de a face din fiecare acțiune înscrisă în Festivalul „Cintarea României" un moment de înaltă vibrație patriotică, care să dea expresie, la cele mai înalte cote artistice și valențe educative, spiritului general constructiv al poporului nostru.
Eugen FLORESCU

PROGRAMUL 1
12.00 Telex
12,05 Roman-foileton : Putere fără glo

rie. Reluarea primului episod
13,05 Concert distractiv
13.35 Bucureștiul necunoscut. Vechi 

școli bucureștene : Liceul „Gheor- 
ghe Lazăr"

14,00 Documentar artistic ; Printre pes
carii din Tahiti

14.50 Clubul tineretului. Ediție specială 
realizată în ,,Tabăra de instruire a 
redactorilor revistelor școlare" or
ganizată de Ministerul Educației și 
Invățămîntului la Cheia, județul 
Prahova

15,40 Agenda culturală
16,10 Repere vietnameze
16.35 Trofeul Tomis la volei masculin. 

Aspecte din semifinale. Transmi
siune directă de la Constanța

18,15 Săptămînă politică internă și in
ternațională

18.35 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Anii de aur ai comediei

19,30 Telejurnal
19.50 Reportaj de scriitor : „Am băut 

apă din Bega" de Nikolaus Ber- 
wanger

20,15 Teleenclclopedla
20,55 Film serial : Om bogat, om sărac. 

Episodul 12
22,38 întîlnire cu satira șl umorul
23,00 Telejurnal
23,10 Campionatele europene de atle

tism. Selecțiuni înregistrate de la 
Praga. Finala probei feminine de 
400 m garduri și finalele probe
lor masculine de înălțime, 5 0000 m, 
lungime și 58 km marș

23.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.50 Desene animate
20,05 ,,Tinerii și muzica lor" — for

mația ,, Sfinx"
20,25 Tribuna TV. Ciclul „Confruntări 

ideologice în lumea contempo
rană'*. Două moduri de a concepe 
drepturile omului

20,55 Compozitori contemporani • M. 
Ravel — Alborada del gracioso. 
Interpretează Filarmonica din 
București, dirijată de Sergiu Celi
bidache • Francis Poulenc — 

■ Concertul pentru orgă, orchestră 
și timpani. Solist : Pierre Coche- 
reau

21.30 Efigii lirice. Versuri în lectura 
autorilor : Ion Caraion. Dan Mu- 
tașcu, Lendvay Eva, Tiberiu Utan

21.50 Dicționar cinematografic : De la 
filmul muzical la... operetă
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I
I
I

I
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I23,00 închiderea programului

Ansamblul de 
si dansuri din

I

cinema
• Orchestra ambulantă : SALA 
PALATULUI — 17.15; 20. PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
— 18.
4» întoarcerea proscrișilor : SCA
LA •— 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
CAPITOL _ 9,15: 11.30: 13.45: 16; 
18,15; 20.30, la grădină — 19,30.
• Capcana din munți : FAVORIT 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.30, 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13.30; 16: 
18.15; 20.30. LUCEAFĂRUL — 8.30; 
10.30; 12.30; 14.30; 16,30: 18,45: 20.45, 
la grădină — 19.45.
• Avaria ; EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20.15, MODERN — 
9; 11,15; 13.30: 16: 18.15: 20,30, la 
grădină — 19,45, TOMIS — 9: 11: 
13.15; 15.30; 17.45; 20. la grădină — 
19,30, CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30.
• Aventurile Iui Don Juan : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;

20.15, la grădină — 19,50, FERO
VIAR — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, FLAMURA — 11,30; 14; 16,30;
19.15.
• Veronica : FLAMURA — 9.
• Soțul meu : PATRIA — 9; 11.45: 
14.30; 17,15; 20, BUCUREȘTI — 
8.30; 11.15; 14: 16,45; .19,45, MELO
DIA — 9: 12,30; 16; 19,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15. la grădină — 19,45.
• Urmărire periculoasă : CINE
MA STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Bătălia navală din 1894 î COS
MOS — 15.30; 17.45: 20.
• Aventurile maimuței Nuky — 
9,30; 11,30; 13,30, Sonata pe malul 
lacului — 15,30; 18; 20 î DOINA.
• Corsarul din insulă : EFORIE
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 15.45:
18: 20.15. GRIVIȚA — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20,15.
• O fată aproape cuminte ; CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Operațiunea „Monstrul44 : DA
CIA — 9; 11,15; .13,30; 15,45; 18; 20.

• Kis și „două ghiozdane- — 9, 
Visul roz — 11.15: 13,30; 16; 18: 20. 
la grădină — 19,30 : FLACĂRA,
• Mark polițistul la Genova : 
ARTA — 9: 11,15: 13,30: 15.43: 13; 
20. la grădină — 20,15, VICTORIA 
— 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.15.
• Brigada specială : BUCEG.T — 
9: 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20, la gră
dină ■ 19,30.
• Umbra păsării în zbor : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Fair play — 15,30. Milițiencele 
din insulă — 17.30; 19.30 : FEREN
TARI.
• împușcături sub clar de lună : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
LIRA — 15.30; 18, la grădină — 20.
• Colonel în rezervă : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18: 20.
• Melodii, melodii ! GIULEȘTT —
9; 11; 13,15; 15,30: 17.45; 20, VOL
GA — 9: .11,15; 13.30; 16; 18.15;
20,15.
a Un comisar acuză ; TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
• New York, New York : MIORI
ȚA — 9: 12: 16; 19.

• Rătăcire ; MUNCA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Viața unei femei — 
19.30, (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 20.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneu sala Studio) : Recital de 
sonate : RODICA TANCOVICI — 
pian, EMIL KLEIN — violoncel — 
19..
• Opera Română : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : O familie îndoliată — 19.30, 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Noaptea păcălelilor — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiri c-muzicjtl ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.

Cine a văzut India sau, pasionat de cultura și civilizația O- rientului, a citit despre India iți vorbește cu siguranță despre incredibila frumusețe a Taj Mahal-ului, cel mai minunat edificiu închinat dragostei, despre vîrtejurile palmierilor de cocos din Kerala, despre deșer- turile Rajasthan-ului, despre faimoasele festivaluri de toamnă din Valea Kulu și Mysore, despre Delhi (New și Old Delhi), în care Qutb, Tughlagabad, Humayun’s Tomb, Red Fort stau mărturie mileniilor de istorie ; despre celebrele ansambluri de temple de. lingă Madras, la Mahabalipuram și Kanchipuram..., despre tradiționalele sariuri ornamentate cu fire de aur și argint. Ori- cum, nu pot fi cuprinse, toate, intr-o sin- ?ură povestire ; mai convingător decît o ninuțioasă istorisire iste însă dansul : dansul indian împletit cu melopei tărăgănate, repetate de zeci de ori fără nici o inflexiune în plus, și fără a deveni monotone. Dansul pictat în frescele de mii de ani de la Ajanta sau Khajuraho, descris în Vede, Rama- yana și Mahabharata.Ne-am convins încă o dată de acest adevăr

urmărind spectacolul Ansamblului de cîntece și dansuri din India, care ne este oaspete, ansamblu de stat reprezentînd Centrul de balet „Natya" din New Delhi. De fapt, solista Meenakshi Sabanaygam a explicat sensul fiecărei mișcări în stilul Bhara- tanatyam. Strălucitoare, purtînd cu eleganță udianamul (brîu bătut cu pietre), talei- saaman-ul (podoabele părului), mareînd ritmul cu șalangaii (sule de clopoței) prin zvîc- nirea gleznelor. a- companiată de mridan- gain (instrument de percuție), de veena (instrument de coarde), de un fel de fluier — nadesvasam, in sunetele muzicii karnatice (specifice regiunii Madras), a convins că fiecare gest înseamnă un cuvînt, o frază ; chiar trimiterea la o veche legendă. la un text clasic, la o poveste cu tilc, săpată in templele sudului. Meenakshi este o mare dansatoare, dar grația și frumusețea ei. eleganța cu care descifrează taina sutelor de mișcări, cu care coordonează mișcările ochilor,, ale mii- nilor, ale degetelor, ale trupului, trec parcă înaintea tehnicii ireproșabile.împreună cu ansam-

cîntece 
Indiablul, am pătruns în stilul Odissi — ce a- mintește despre sculpturile templelor Oris- sam (sec. II î.e.n.), în stilul Kathakali — născut în Kerala, dans bărbătesc sofisticat (fețele dansatorilor sint puternic machiate. costumele fantastice dau dimensiuni supranaturale personajelor). Am înțeles nordicul Kathak — dans de virtuozitate ce povestește despre dragostea lui Krishna pentru ciobănlța Rad- ha, pagini de mitologie hindusă. Dansatorii și instrumentiștii indieni ne-au înfățișat drama „Jakshagana", forma de teatru popular „Tamasha", povestea nomazilor „Banja- ra“, momentul de invocare „Gangaulan"... L-am ascultat la san- toor (un fel de țambal cu sunete înăbușite) pe Bhajan Lai, pre- lucrînd vechi cîntece indiene.Muzică și dans din Kerala, din Madras, din răsăritul Indiei... Ne aducem aminte de cuvintele lui Yehudi Menuhin despre folclorul indian : „Un exercițiu matematic care se transformă, spre extazul nostru, într-o fermecătoare astronomie".

Smaranda 
OȚEANU
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Ediție specială 
consacrată poezieiRevista brașoveană „Aștra" publică în numărul său din august o „ediție specială" dedicată in exclusivitate poeziei. Un asemenea prilej, rar, să recunoaștem, l-a oferit desfășurarea in luna mai, in orașul de la poalele Tîmpei, a Festivalului internațional de poezie, cu participarea unor poeți din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia. Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică și, firește, din România. Acestei inedite manifestări, deopotrivă a artei și a prieteniei, îi este închinat acest număr.Reflectind amploarea acestei manifestări, revista — realizată în colaborare cu Asociația scriitorilor din Brașov — cuprinde un mare număr de poezii semnate de par- ticipanții la festival, cit și o serie de anchete, eseuri și cronici dedicate fenomenului liric contemporan. Se întîlnește astfel în paginile ei un bogat florilegiu liric, expri- mînd cele mai diverse genuri, modalități și stiluri, experiențe de viață, tradiții și peisaje specifice nu numai fiecărui creator în

parte, ci și țărilor respective. Indiferent de limba în care au fost scrise.' ele au ajuns să exprime, in tălmăcirea românească, posibilitatea universală de a se comunica prin vers profunda vibrație umană iscată de eterna sete de frumos și înțelegere între oameni și popoare.Alături de revărsarea lirică își află locul firesc și dezbaterea critică. Eseiști, critici, istorici literari, dar și poeți, editori și cititori se întreabă despre rosturile poeziei în lumea de azi, despre căile de a o face să ajungă 'mai ușor la mințile și inimile oamenilor. Asistăm, astfel, la un cuprinzător dialog închinat descifrării unor sensuri mereu actuale ale creației autentice, preocupată să-și descopere neîncetat reverberațiile în conștiința cititorilor, a tuturor iubitorilor de frumos. Acesta a fost și rostul festivalului pe care ediția specială din „Astra" l-a pus și mai bine in evidență, consemnînd pentru posteritate o manifestare demnă nu numai de laudă dar mai ales de continuat.
Emil VASILESCU

Monotonia epigonilor...Orice om care merită acest nume — nu numai Ivan Turbincă — s-ar plictisi de moarte in rai, unde totul — după cum spun cei care au fost și au văzut — este fă

cut ca să placă, de la lumina trecută prin cele mai fine filtre și* pină la sunetele dulci susurătoare. Amintesc acest paradox devenit banal pentru că o direcție paradisiacă se profilează și în literatura noastră de azi, generind opere narco- tizante, efeminate, înecate in propria lor frumusețe.Rațiunea acestei direcții este, desigur, plină de noblețe, con- stînd în reabilitarea artei cuvîntului, artă degradată la un moment dat de tot felul de adepți ai adevărului spus „verde, lăută-; rește", ai unei sobrietăți de operetă ori ai modernizării prin... cultivarea agramatis- melor. Dar, după cum se știe, în literatură scopul nu scuză mijloacele. Și apoi, oricum, ca să salvezi pe cineva de la îmbătri- nire, soluția cea mai indicată nu este să-l îngropi sub parfumuri și farduri.Tendința despre care vorbesc are ca punct de plecare — in mod curios, dar și alarmant 1 — cărți de valoare sau aparținind unor scriitori de valoare. Să ne gindim, de pildă, la evoluția lui loan Alexandru. Cu zece ani in urmă, cind recita în amfiteatrul „Odobescu" neliniștitorul său poem Oedip — străbătut în final, ca de un vînt fierbinte, de bucuria eroică de a trăi — tinărul poet era încă un furtunos căutător al adevărului, mult prea infierbîntat pentru a-și mai îngădui răgazul să contemple jocurile de artificii ale imaginilor poetice.

Versurile sale pline de forță — și de un fel de stîngăcie bărbătească — ii smulgeau din apatie chiar șl pe cititorul cel mai indiferent. Iată insă că odată cu trecerea anilor, loan Alexandru și-a compus o mască cucernică, a devenit, pur și simplu, de nerecunoscut. Versurile sale s-au transformat intr-un ne- sfîrșit murmur de aed în extaz, cultivînd o anumită monotonie a frumuseții. Prestigiul binemeritat al autorului „imnelor" face, însă, ca și acest stil îmbibat de mierea cuvintelor sublime sâ fie imitat sau, măcar, considerat un îndemn spre continua beatitudine lirică. în orice caz, mulți reprezentanți ai noii generații — Dan Verona. Paul Balahur, Arthur Porumboiu. ca să-i numesc numai pe cei talentați — sint sau au fost adepții unei asemenea calofilii.în proză, cazul similar îl reprezintă Fănuș Neagu, care, după proza bine stăpînită, de un realism aproape halucinant, a debutului, și-a constituit o manieră, cum ș-a mai spus, „carnava- lescă", scoțînd din m îneca inepuizabilului său talent literar sute și sute de inimitabile străluciri stilistice, de toate culorile curcubeului.Oricît ne-ar delecta un asemenea spectacol — preluat, în parte, de la alți specialiști ai metaforei, ca Ilarie Voronca sau Ionel Teodoreanu —, să recunoaștem că nu-1 putem privi la nesfîrșit și că, în

orice caz, își pierde valoarea atunci cind îl susțin tot felul de epigoni ai acestor emlnenți scriitori. N-am in momentul de față o evidență clară a acestora, dar pot să afirm încă de pe acum că numărul lor este de ordinul zecilor și că printre ei se află foarte mulți debutanți.Efervescența stilului frumos în proză s-ar fi stins . poate de la sine dacă recent n-ar fi apărut un roman de valoare care con-

feră din nou acestui stil un mare prestigiu. Este vorba. se știe, de Cartea Milionarului de Ștefan Bă- nulescu, operă literară unică, de o frumusețe aproape neverosimilă. Cel puțin un timp, așadar, nu ne mai rămîne decît să ne lăsăm inundați de e- fluvii paradisiace, vi- sind, in taină, la apariția unui Camil Petrescu al zilelor noastre...
Alex. 
ȘTEFANESCU

„Bibliografie
de literatură română

pentruO inedită și utilă lucrare a tipărit nu de mult editura „Ion Creangă" sub un titlu in aparență de strictă specialitate : „Bibliografie de literatură română pentru copii", prima încercare de a- cest fel în cultura românească prin care se realizează o inventariere a tot ceea ce s-a scris în domeniul literaturii pentru copii în țara noastră. Numai parcurgînd cele peste două sute de pagini, unde se înșiruie în ordine alfabetică autori și titluri, descoperi, cu surpriză, dar și cu justificată mîndrie, că și în acest domeniu, atit de gustat de micii sau de mai marii cititori, scrisul românesc și-a dovedit rodnicia, autentica pasiune pentru arta ingenuității turnată în ti-

topiiparele nepieritoare ale frumosului.Lucrare de strictă specialitate, instrument de lucru în primul rînd, util oricui dorește să se informeze în domeniu, „Bibliografia" este în a- celași timp un răspuns argumentat și elocvent dat unor afirmații mai vechi sau mai noi după care „în țara noastră nu ar e- xista o tradiție puternică a acestei literaturi", capabilă să se impună în marea panoramă a literaturii. Prezentînd impresionanta înșiruire de titluri și autori, dintre care nu lipsesc scriitori de referință ai literaturii noastre, ca A- lecsandri, Creangă, E- minescu, Odobescu, Sadoveanu, Arghezi, Eugen Barbu și mulți alții, realizatorul lu

crării, Viniciu Gafița, ne oferă ca introducere o substanțială incursiune în universul fascinant al Literaturii pentru copii. Din acest studiu introductiv, ca și din nota explicativă, rigoarea demonstrației se împletește cu spiritul polemic discret infuzat in acele pagini care
Folclor dinAvînd drept autori pe Constantin Brâiloiu (etnograf, folclorist și muzicolog de reputație europeană), pe Emilia Comișel și Tatiana Gălușcă-Crîșmaru (a- mindouă eminente colaboratoare ale lui Const. Brăiloiu, bune cunoscătoare ale folclorului românesc), recenta culegere de Fol

clor din Dobrogea (e- ditura „Minerva" 1978), precedată de un amplu studiu introductiv semnat de către Ovi- diu Papadima, se impune ca prima culegere completă de aspect monografic referitoare la această regiune. Pentru alcătuirea ei, autorii mai sus-citați au desfășurat o îndelungată și perseverentă acțiune — pe parcursul a mal bine de patru decenii culegerea fiind întregită și de înregistrările din 1885—1889 din colecția Gr. Crețu (aflate în păstrarea lui Gh. Cardaș), cum și de textele culese în 1928 și respectiv 1931—32, de către Emil Riegler- Dinu, Atanasie Nasta și Paul Jelescu. Acțiunea de înregistrare a folclorului dobrogean se extinde astfel pe o

dau o replică binemeritată unor divagații diletante și răuvoitoare.Desigur, rămîne în continuare 'destul loc pentru cuprinzătoare discuții despre calitatea actuală a cărții pentru copii.
V. EMILIAN 

Dobrogea perioadă de aproape un secol...Meritul acestei impunătoare culegeri nu constă numai în monumentalitatea și în- tiietatea ei, ci și în faptul că însumează texte autentice, materialul folcloric ordonat în patru secțiuni (poezia obiceiurilor tradiționale, poezia e- pică, poezia lirică și folclor aromân) fiind — după cum se precizează în Notă asupra 
ediției — „inedit în întregime, publicîn- du-se pentru prima dată acum".Scopul publicării unei atit de grandioase lucrări constă — după cum arată Ovi- diu Papadima — atit în valoarea artistică inestimabilă a unor creații folclorice, cit și pentru însemnătatea documentar-istori- că a folclorului în general și a celui dobrogean în special. Creația populară a trecutului — arată Ov. Papadima — nu trebuie dată uitării „nu numai pentru marea ei valoare artistică, dar și pentru că întreaga noastră cultură populară tradițională ne ajută să înțelegem

mai bine viața oamenilor din trecut, gîn- durile și sentimentele lor, de multe ori tot atit de lămurit ca și documentele istorice și scrierile cronicarilor". Cit privește folclorul dobrogean, el atestă, o dată în plus, „adevărul continuității vieții românești în Dobrogea, încă din timpul cind a început procesul istoric al genezei poporului nostru, prin penetrația civilizației latine in existența populației getice de aici și apoi prin instaurarea stăpînirii și a legiunilor Romei".în viziunea critică a prefațatorului, acțiunea de strîngere a folclorului dobrogean se constituie intr-o „elocventă demonstrație a unității și perenității culturii noastre populare", afirmație amplu ilustrată prin docte comentarii ale unor cîntece ceremoniale, conexate mentalității arhaice de înțelegere a raporturilor dintre om și Cosmos, dintre om și societate, prin descifrarea rosturilor primordiale.Lectura directă a textelor incluse în culegerea de Folclor din 
Dobrogea (în care sint cuprinse numai producții versificate) o- feră atit specialistului, dar și cititorului însetat de frumos multiple satisfacții estetice, cum și mai buna cunoaștere a u- nor aspecte istorice, sociale și etice ce se degajă din producțiile populare românești din Dobrogea...

Simlon 
BARBULESCU

Reluarea cercetărilor pe șan
tierul arheologic Cindești, jude
țul Vrancea, a adus in atenția 
specialiștilor din Iași și a celor 
de la Muzeul de istorie și etno
grafie din Focșani noi mărturii 
materiale despre viața locuitori
lor unei puternice așezări din e- 
poca bronzului — cultura Mon- 
teoru. Pină acum, au fost iden
tificate peste 500 de morminte 
de inhumație și incinerație, di
ferite obiecte de podoabă, unel
te, urme de locuințe. O impor
tanță cu totul deosebită o pre
zintă semnalarea unor urme de 
locuire de la sfirșitul epocii 
bronzului și din perioada geto- 
dacică, precum și a unor măr
turii din prima epocă a fierului.

Alo, 
se aude?

Ne 
Curtea 
urbea sa există o serie de tele
foane automate interurbane, de 
unde se poate vorbi cu prefix. 
Se poate, dar cine poate ? Tre
buie să ai noroc cu carul ca să 
nimerești, din cinci telefoane, 
unul fără... toane. Vasăzică, in
troduci moneda, formezi pre
fixul și numărul dorit, aștepți 
să facă apel, dar nu face. Tele
fonul îți aduce in auz din nou 
ionul, după ce, firește, ți-a „în
ghițit" moneda. Hai să zicem că, 
in sfirșit, sună ! Dar in loc să-ți 
răspundă cine trebuie, de la ce
lălalt capăt al firului de telefon 
ți se spune, in cel mai bun caz, 
că e greșeală, cind nu dai 'de 
cineva pe care-l deranjeazi, sau 
care te ia la trei păzește. Sem
natarul scrisorii se 
„noi pe cine luăm

Se aude ?

scrie dr. Ion Micuț din 
de Argeș precum că in

intreabă : 
la rost 1“

Durere 
de cap

în loc să-și vadă 
bătrinețea ei, nana 
dat in patima 
caro, inimă 
zind că in satul ei lumea nu-i 
mai dădea crezare in ale ghici
tului, a „picat" pe capul credu
lilor din Oradea. Lista „onor 
clientelei" cuprinde de pe acum 
destule nume ale celor pățiți. 
Floarea C. — de exemplu — a 

~ ■' ar fi 
o 

Cum credeți că 
doftoroaia ? în-

în tihnă de 
Catița V. a 

cărților : treflă, 
neagră, pică... Vă-

auzit că nana Catița 
și doftoroaie. Pe femeie 
durea capul. ~ 
a procedat 
tr-un mod cit se poate de ori
ginal : i-a înfășurat capul cu o 
sfoară, apoi i-a invelit picioare
le cu niște hîrtii, apoi sfoara 
de la cap, hîrtiile de la picioare, 
plus o monedă, plus niște piper 
șt usturoi, le-a amestecat, tal- 
meș-balmeș, într-o picantă „re
țetă" pe care paciența a plătit-o 
cu bani grei. Că abia după aceea 
a început s-o doară și mai rău 
capul. Și pe ea, dar și pe pre
zicătoare, care nu și-a putut 
„ghici" că o să ajungă in con
flict cu legea.

De meserie...De cum afla că un cetățean 
sau altul din Zalău avea nevoie 
să-și instaleze lumină electrică 
sau să-și facă unele reparații, 
Andone Herța (de fel, de prin 
părțile Năsăudului) se și pre
zenta la el pentru a încheia 
tîrgul.

Dar după ce incasa „acontul" 
zilele treceau, termenele fixate 
așijderea, iar „inginerul" nu mai 
apărea. In schimb, a apărut în 
fața anchetatorilor de la miliție, 
cărora le-a declarat tot cu aerul 
cel mai firesc din lume :

— Ce, le-am băgat eu mina in 
buzunar ? Și mai la urma urmei, 
eu nu sint inginer, nici măcar 
electrician. Eu sint...

Un escroc sadea !

I Fiola, țuica... 
si soferita• • •

Coborînd de la volanul auto
turismului l-SM-4240, M.P. a in
trat in braseria comunei Livada 
(Satu Mare), unde a dat pe git 
o dușcă de țuică. Apoi încă 
una... Un lucrător de la servi
ciul de circulație al miliției a 
observat, intimplător, scena de 
mai sus și a fost convins că M.P. 
nu se va mai urca din nou la 
volan. Dar, după numai o jumă
tate de oră, la punctul de con
trol a fost invitat să tragă pe 
dreapta și autoturismul respec
tiv, condus de una și aceeași 
persoană care se „cinstise", și 
care a și înverzit fiola pe loc. 
De prisos să mai spunem că 
M.P. s-a ales și cu amendă, și 
cu permisul de conducere sus
pendat. Dar cine este M.P. ? Este
— poate nu vă vine să credeți
— nu șofer, ci șoferiță, iar in 
viața de toate zilele, soră medi
cală.

Ceasul rău
Un individ elegant, care, 

prima vedere, inspira seriozitate 
celor din jur, privea cu foarte 
mare interes ceasurile din vitri
na raionului de specialitate al 
magazinului universal „Brașo
vul" din orașul de la poalele 
Tîmpei. După modul in care le 
admira, cind din apropiere, cind 
mai de la distanță, se părea că 
e un mare cunoscător in mate
rie. Apoi, profitind o clipă de 

■ neatenția celor din jur, cu o in- 
deminare de prestidigitator, in
dividul (care nu era altul decît 
loan Farcaș, un vechi client al 
penitenciarelor) a ridicat sticla 
vitrinei și a înșfăcat trei ceasuri 
de mină. Dar, tocmai cind încer
ca să se furișeze spre ieșire, i-a 
stat... ceasul, nu alta! Cițiva 
cumpărători, care îl observaseră, 
l-au imobilizat, pină a venit un 
lucrător de miliție care l-a in
vitat să dea explicații... Ceasul 
rău I
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Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
„Scînteii"
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Zilei naționale a României, Comitetul Central al Uniunii Socialiste Sudaneze felicită Comitetul Central al Partidului Comunist Român și, prin intermediul său, poporul român și pe președintele Nicolae Ceaușescu. Înfrîngerea forțelor naziste de către armata română a constituit o victorie istorică asupra fascismului și nazismului. Memoria martirilor români va dăinui întotdeauna în lupta pentru libertate și pace.Insurecția armată a marcat începutul transformărilor social-economice și culturale din România. Astăzi, Republica Socialistă România ocupă un loc de frunte printre alte țări industrializate din lume.Comitetul Central al Uniunii Socialiste Sudaneze își exprimă satisfacția pentru relațiile în dorește ca relațiile în cei mai mult. continuă dezvoltare dintre cele două țări ale noastre și bilaterale, economice și culturale să se întărească din ce

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII SOCIALISTE SUDANEZE

Conferință de presă la Ambasada R.P.D. CoreeneCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a întemeierii Republicii Populare Democrate Coreene, sărbătoarea națională a poporului coreean, ambasadorul acestei țâri la București, Sin In Ha, a organizat, vineri la a- miază, o conferință de presă. Au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, Agenției române de presă — Agerpres, Radioteleviziunii, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe.Importanța istorică a evenimentului, semnificațiile sale în Viața poporului coreean au fost subliniate în alocuțiunea rostită cu acest prilej de ambasadorul R.P.D. Coreene la București. Vorbitorul a scos in evidență succesele obținute de țara sa, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, pe calea dezvoltării libere și independente, în opera de construcție a socialismului. El s-a referit la eforturile depuse de Partidul Muncii din Coreea, de Guvernul R.P.D. Coreene, pentru reunificarea pașnică, independentă șl- democratică a țării.

Ambasadorul coreean a evocat strînsele legături de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre cele două țări și popoare, la întărirea cărora o contribuție hotărîtoare au avut-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. A fost subliniată însemnătatea deosebită a recentei vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreeană, ca și a celei efectuate de tovarășul Kim Ir Sen în țara noastră. Vorbitorul a dat glas sentimentelor de profundă recunoștință ale poporului Său față de România, de Partidul Comunist Român, pentru solidaritatea deplină cu lupta dreaptă a poporului coreean pentru reu- nificarea independentă și pașnică a țării. Totodată, ambasadorul coreean și-a exprimat convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre cele două țări și partide se vor întări și mai mult în folosul și spre binele ambelor popoare, al triumfului cauzei socialismului și păcii în lume. (Agerpres)
\----------------------------------------------------- .----- -------------------------------------- _------- _—

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele europene de atletismPRAGA (De la trimisul Agerpres, P. Ochialbi) : La Campionatele europene de atletism de la Praga, in seriile probei feminine de 1 500 m, atletele noastre Natalia Mărășescu și Maricica Puică au realizat cei mai buni timpi: 4’05”80/100 și, respectiv, 4’06”10/100, ocupind in această ordine primele două locuri în seria a Xl-a.Proba feminină de aruncarea suliței s-a încheiat cu victoria scontată a campioanei " " _ “din R. D. Germană,

Ruth Fuchs — 69,16 m (nou record european). Prezentă printre finaliste, Eva Zorgo (România) a ocupat locul 5, cu rezultatul de 61,14 m. Cîștigînd proba de 200 m plat, sprinterul italian Pietro Mennea a devenit primul dublu campion european al actualei ediții. Mennea a realizat în finală timpul de 20”15/100. în cursa similară feminină, medalia de aur a fost cucerită de Ludmila Kondratieva (U.R.S.S.) — 22”52/100.
TIR Succese ale sportivilor români 

la campionatele europene(Agerpres). — Repre-HELSINKI 1 zentanții României au obținut un succes deosebit (două medalii de aur și două de bronz) în ziua a doua a campionatelor europene de tir pentru senioare și juniori, care se desfășoară în orașul finlandez Ha- meenlina. Astfel, talentata țintașă bucureșteană Niculina Iosif a cucerit medalia de aur la armă standard — poziția culcat (60 focuri), cu performanța de 595 puncte, urmată în clasament de Marlies Moch (R.D. Germană) și Odette Meuter (Belgia). Pe echipe, proba a revenit se-

lecționatei R.D. Germane, urmată de Polonia și România.La armă standard juniori, în clasamentul pe echipe locul întîi a fost ocupat de formația României, care și-a adjudecat medalia de aur cu 1 783 puncte. Pe locurile următoare s-au situat R.D. Germană și Ungaria. La individual, în această probă, titlul a fost ciștigat de A- leksandr Pasternak (U.R.S.S.) — 598 puncte. Concurentul român Gabriel Tătaru s-a clasat pe locul trei, cU 595 puncte.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Excelenței Sale colonel MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 
Șeful statului,

Șeful Guvernului Militar Revoluționar al Republicii Populare Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă prilejul de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări deși fericire, de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată dezvoltării independente a patriei, progresului și prosperității poporului beninez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Benindeosebit sănătate

Vizita unei delegații de activiști ai P. C. din Vietnamîn peripada 19 august — 1 septembrie a.c., o delegație de activiști ai Partidului Comunist din Vietnam, condusă de tovarășul Nguyen Minh Vy, adjunct al șefului secției propagandă a C.C. al P.C. din Vietnam, a efectuat, la invitația C.C. ai P.C.R., o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră.Oaspeții au avut convorbiri la secția propagandă a C.C. al P.C.R.. la Academia „Ștefan Gheorghiu", la comitetele județene Buzău și Galați ale P.C.R., au vizitat o serie de întreprinderi industriale și agricole, precum și instituții social-culturale

din Capitală Și județele menționate.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de către tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă participat junct de P.C.R.A fost basadorul rești.
cordială, prietenească, a tovarășul Matei Ilie, ad- șef »de secție la C.C. alprezent Tran Thuan, am* R.S. Vietnam lâ Bucu-

Plecarea delegației parlamentare elvețieneVineri după-amiază, au părăsit Capitala Alfred Bussey, președintele Consiliului Național, șl Robert Reimann, președintele Consiliului Statelor ale Adunării Federale a Confederației Elvețiene, care, la invitația Marii Adunări Naționale, au făcut o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de alte persoane oficiale.A fost de față Pierre-Henri Th6- venaz, ambasadorul Elveției la București.
★în cursul dimineții zilei de vineri, Dumitru Bej an, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exte-

rior și Cooperării Economice Internaționale, a avut convorbiri cu Alfred Bussey, președintele Consiliului Național, și Robert Reimann, președintele Consiliului Statelor ale Adunării Federale a Confederației Elvețiene, care au făcut o vizită în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale.în timpul Întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice româno-elveție- ne, extinderea și diversificarea cooperării bilaterale și pe terțe piețe, precum și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.A fost prezent ambasadorul Elveției la București. (Agerpres)
CronicaVineri după-amiază, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, l-a primit pe Saleh Aii Al-Ashwal, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Yemen în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

★Delegația Apelului Creștin Democrat din Olanda, condusă de președintele Pajim Steenkamp, care face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al F.U.S., a avut vineri o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale,Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice româno-olandeze, în domenii de interes comun, extinderea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și Olanda.A participat Louis Jean Marie Bauwens, ambasadorul Olandei la București.
★Președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare, Benjamin

Gradina
(Urmare din pag. I)

zileiThomas Ford, a avut, în cursul zilei de vineri, întrevederi la Marea Adunare Națională cu loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, președintele Grupului român ai U- niunil Interparlamentare, la Uniunea Generală a Sindicatelor, cu Cornelia Filipaș, secretar al Consiliului Central, și la Ministerul Afacerilor Externe, cu Vasile Gliga, adjunct al ministrului.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele britanic a avut, de asemenea, întrevederi la Comitetele Executive ale consiliilor populare județean Suceava și municipal Constanța, a vizitat Tîrgul de mostre de bunuri de consum București 1978, precum și obiective economice și social-cultu- rale.Cu prilejul vizitei în țara noastră a lui Benjamin Thomas Ford, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Marii Britanii la București, Colin G. Mays, a oferit un dejun.După-amiază, președintele Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare, Benjamin Thomas Ford, a părăsit Capitala. (Agerpres)
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Sărbătoarea poporului vietnamez prieten
Tovarășului TON DUC THANG

Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Prim-ministru al GuvernuluiLa cea de-a 33-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Marii Adunări Naționale șiAdunări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm calde felicitări și salutul nostru prietenesc dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și poporului frate vietnamez.Solidar cu poporul vietnamez în lupta desfășurată pentru apărarea libertății și independenței patriei sale, poporul român urmărește cu interes și simpatie activitatea desfășurată de poporul vietnamez, sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam, pentru vindecarea rănilor războiului, lichidarea urmărilor dominației străine, pentru refacerea și dezvoltarea economiei, înflorirea științei și culturii, pentru realizarea hotărîrilor Congresului al

Vietna-solida- nutrim
Tovarășului FAM VAN DONG

Republicii Socialiste VietnamIV-lea al partidului privind înaintarea rapidă a mului unificat pe drumul socialismului.Dînd o înaltă apreciere relațiilor de prietenie, ritate și colaborare frățească româno-vietnameze,ferma convingere că, acționînd împreună in spiritul Declarației comune semnate cu prilejul vizitei in frumoasa dumneavoastră țară a delegației române de partid și de stat, conlucrarea pe multiple planuri dintre partidele, țările și popoarele noastre se va adinei și consolida continuu, în interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei socialismului, păcii și cooperării internaționale.La marea dumneavoastră sărbătoare vă adresăm dumneavoastră și întregului popor vietnamez prieten urări de noi succese în construirea societății socialiste, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, in întărirea independenței și suveranității Vietnamului socialist. iiuciit ci ucuncu hui iiiuiivit, Xi* și suveranității Vietnamului so-
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam — sărbătorită astăzi — constituie un prilej de evocare a unui important eveniment politic — apariția, cu 33 de ani în urmă, a primului stat al muncitorilor și țăranilor în sud-estul Asiei. Poporul vietnamez marchează această aniversare în condițiile cînd, drept urmare a victoriei împotriva forțelor reacțiunii interne și a intervenției imperialiste străine, a fost înfăptuită unitatea națională sub steagul socialismului și a fost proclamată Republica Socialistă Vietnam.Pășind într-o nouă etapă istorică, oamenii muncii vietnamezi acționează pentru a da viață hotărîrilor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Comunist din Vietnam, pentru accelerarea dezvoltării economice și creșterea nivelului de trai porului.Poporul român urmărește teres activitatea creatoarebucură sincer de succeselet repurtate
al po~cu inși se

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru
al Guvernului 

Republicii Socialiste România

de oamenii muncii vietnamezi in opera de construcție pașnică. România socialistă, care și-a manifestat activ solidaritatea și s-a aflat alături de poporul vietnamez în cursul luptei sale împotriva agresiunii, ' acordindu-i un neprecupețit ajutor internaționalist sub toate formele — material, moral, politic și diplomatic — a salutat cu bucurie victoria obținută, care a permis reuni- ficarea țării și a deschis perspectiva edificării noii orînduiri pe întregul teritoriu național.întemeiate pe principiile marxism- leninismului și internaționalismului socialist, relațiile româno-vietname- ze au cunoscut un curs continuu ascendent pe tărîm politic, economic, tehnico-științiflc, cultural, fiind puternic stimulate de raporturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, de contactele directe dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. Intîlnirile și convorbirile care au

NICOLAE GIOSAN
Președintele

Marii Adunări Naționale 
a Republicii 

Socialiste România

t loc în 1971 șl 1975 — la Hanoi București — între tovarășulavut și 1 .Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le Duan s-au înscris ca momente de cea mai mare însemnătate în evoluția continuu ascendentă a ansamblului raporturilor româno-viet- nameze. Noul dialog la cel mai inalt nivel, cu prilejul istoricului itinerar din această primăvară ai secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țări socialiste ale Asiei, Declarația comună semnată, înțelegerile convenite au deschis noi și largi perspective în dezvoltarea colaborării multilaterale dintre partidele, țările și popoarele noastre, în interesul reciproc alcauzei socialismului și păcii.Ziua de astăzi ne oferă prilejul de a adresa poporului vietnamez cald salut și urarea pornită din inimă de a obține noi izbînzi in opera pașnică de edificare a unui Vietnam socialist, liber și prosper.
un

• în sferturile de finală ale „Di- namoviadei" la box de la Lodz, intr-unui culoase apreciat dentul român locie mică) l-a învins la puncte cu o decizie de 4—1 pe campionul cubanez Elbigio Rodriguez. La categoria semi- ușoară, Ion Vladimir a ciștigat prin K. O. tehnic in rundul II meciul cu Alberto Montoja (Cuba), iar la categoria pană, Titi Cercel l-a întrecut pe Peter Pelk (R. D. Germană).

dintre cele mai specta- rneciuri de pînă acum, ca atare de corespon- agenției P.A.P.. pugilistul Vasile Cicu (categ. mij-
(Brazilia), iar olandeza Betty Stove a eliminat-o cu 6—3, 6—2 pe Tery Holladay (S.U.A.).

• Campionatele internaționale de tenis ale S.U.A. au continuat la arena Flushing Meadows din New York cu primele partide din proba de simplu femei. Jucătoarea româncă Virginia Ruzici a învins-o în două seturi, cu 6 -1, 6—0, pe australianca Pamela Whitcross, Renata Tomanova a cîști- gat cu 6—4, 6—3 la Patricia Medrado

• Pe o vreme extrem de nefavorabilă s-a dat startul in etapa întîi, Brașov — Rupea, a cursei internaționale „Cupa Cibo", ediția a XV-a. încă de la plecare, ploaia, care continua să cadă neîntrerupt, și frigul persistent au dus la situația ca juriul să hotărască scurtarea etapei cu circa 10 km. Cu circa 20 km inainte de sosire, din primul pluton format din 18 alergători se detașează doi alergători cu circa 100 m. — Kletnein Detlef de la A.S.K. Frankfurt (R.D.G.) și Teodor Drăgan (Olimpia)— care trec linia de sosire în această ordine, cu timpul de 2 ore 31’ 55’’ (medie orară: 39,700 km). Astăzi au loc etapele a doua și a treia, dintre care ultima de contratimp individual— 10 km. pe șoseaua Zizin. .(Mircea Bărbulescu).

prezente și atunci cînd omul acesta amenajează un parc pentru joaca copiilor și cînd proiectează un nou cartier, cind durează un complex hidroenergetic ce umple de lumină și vigoare Țara de piatră, cum și cînd restaurează o frescă din strălucita epocă a lui Petru Rareș.Respectul dus pînă la afecțiune pentru semenul cu care împărți greul unei munci, pentru înaintașii bătrini și înțelepți, pentru femeie, fragila și perpetua minune fără de care viața Însăși e de neînchipuit, pentru co-

piii ce vor constitui generația de mîine, legatara testamentului nostru de aspirații și fapte, față de apropiatul nostru de alt grai, dar deopotrivă fiu al aceluiași pămînt, față de cel de pe alt meridian, cu care dorim să conlucrăm în pace, întreg acest cod al o- meniei transmis nouă de generații, grădină de aur a sufletului nostru, a fost în orîndulrea la rangul de de stat, statuatinstaurat ca unic mod de viețuire.Omenie, cuvîntul încărcat de cele mai nobile înțelesuri, prezent

ridicat noastră politică în legi,

au rîn filozofia austeră a pildelor străvechi și în istețimea proverbului, în feeria basmului și in înfloritura nială a stilpului pridvor ori al iei, în suspinul omenesc _.l cavalului, în edificiul înnobilat cu seînteia vieții pe Argeș în sus ori în transhumanta Mioriței de pe un picior de piai in eternitate.Omenie, însemn de altruism, de cult al valorii, de frumos și suflet incandescent sub care poporul nostru înțelege să-și desăvîr- șească destinul, să-și semneze prezența in lume.

ge- deal

SUB DRAPELUL INDEPENDENTEI NAȚIONALE SI SOCIALISMULUI
4 4buția. Puterea revoluționară tărită și perfecționată în țară. Clasa exploatatoare a chidată. Securitatea și ordinea socială sînt bine menținute. Economia a fost refăcută după război și devine independentă, reunificată, socialistă. Ea se perfecționează și se dezvoltă.- Apărarea națională a tregului popor se întărește continuu. Avem suficientă forță pentru lichidarea oricărei tentative primejdioase a dușmanului față de cauza poporului vietnamez. în momentul de față, întregul popor este strîns unit și ridică tot mai sus spiritul de stăpîn colectiv și constructor al socialismului, cel de independență și autonomie, voința de a se baza pe propriile sale forțe. El este ferm hotărît să construiască și să-și apere cu succes patria iubită — Vietnamul.Pe frontul agriculturii, peste un

(Urmare din pag. I)sub care nu este altceva decît un păienjeniș de țevi, cel mai încurcat labirint de oțel din și-ar putea închipui va ?“Și s-a purces la de-a treia renaștere „Vegăi", într-o strație palpabilă și vizuală, care să ateste ce înseamnă în practică transformarea cantității într-o nouă calitate. Căci „Vega" era o demonstrație de acumulări cantitative. De suprastratificări ale epocilor industriale succesive in procedeele tehnice folosite la prelucrarea țițeiului. Existau in incinta ei, pînă nu de mult, cele două baterii cu blăze pentru rafinarea petrolului brut instalate cu șaptezeci de ani în urmă și menținute în producție după numeroase renovări. Cind s-a trecut la demolarea lor, pentru a face loc altor instalații, petroliștii de aici au găsit o cărămidă purtînd inscripția anului 1905 și s-au trezit că fac un soi de arheologie industrială, nu mai puțin revelatoare pentru descendenții din primele generații care au lucrat aici. Și astfel de descendenți erau destui, căci petroliștii, ca și minerii, își transmit meseria din tată în fiu. Dovezi, dacă vreți, sînt destule. Țevarul Radu Vasile își are la „Vega" fiul, pe Cornel, strungar, și nepotul, Ion, lăcătuș-pompe. La fel sînt ai lui Mihai Vasile, sau frații Carda- șol, patru la număr și tot unul doi unul tivă mai

Morcovescu, Nico- Dumitrache, Petre
cite cine-cea a demon-

Mihai laeIordan, care, deși pensionari, nu vor să părăsească organizația de rafinăriei și vin bată trebi i-am iulie, .tuturor în momentul cînd, în sala mare a clubului muncitoresc de la „Vega", colectivului i se înmîna, intr-un cadru festiv, dra-

partid a să dez- ceilalți Așa delaolaltă cu comune, găsit la sfîrșit părtași la bucuria

ridi-talizatori destinați carii calității produselor petrolifere, cu alte cuvinte — producție de tonaj mic cu valoare mare (numai cîteva firme celebre în lume produc astfel de catalizatori). Drept care, incinta rafinăriei este un vast șantier. Se demolează vechi instalații, se pun temelii noi, se înalță ziduri, se montează instalații ultramoderne, proiectate și executate în ța-
„VEGA“ IȘI

și unul in meserie, operatori chimiști, mecanic do locomo- și altul strungar. Și sînt septuagenarii

pelul de fruntaș și diploma de onoare pe ramură în cadrul întrecerii socialiste de pe parcursul lui 1977. Era, dacă vreți, în acel ceas de sărbătoare, răspunsul „bătrînicăi" dat propriului ei viitor. De trei ani nici un accident de muncă. De cinci ani nici o reclamație la calitatea produselor. De peste 25 de ani, lună de lună, an de an, planul depășit. Era atestarea tinereții „Vegăi". confirmarea împlinirii celei de-a treia renașteri a ei.în ajun, consiliul oamenilor muncii analizase darea de seamă asupra activității pe primul semestru al anului în curs și dezbătuse problemele semestrului al doilea. Dar cel mai mult s-a vorbit despre perspective. Asta e tema la zi în „Vega".Viitorul înseamnă pentru cei de la „Vega" ca-

ră. Se implantează infrastructura unei puternice instalații de hidrofinare, a unei instalații de nor- mal-hexan, se construiește o nouă centrală termică, o stație pentru demi- neralizarea apei, toate grevînd în jurul marilor linii pentru producerea de catalizatori — marfă de înaltă clasă.Pentru cel ce cunosc într-ale petrolului, perspectiva este pe cit de ambițioasă, pe atît de stimulatoare, așa cum o demonstrează și entuziasmul pe care II descopăr la tinerii specialiști de aici : 25 de ingineri au luat ziua de mîine a „Ve- găi" de la prima filă. Se calculează utilizarea la maximum a fiecărei suprafețe, pentru ca viitoarea cvadruplare a valorii producției „Vegăi", în 1985, să fie realizată în

același perimetru Industrial, fără nici o palmă nouă de pămînt smulsă fondului funciar.Cel de la „Vega" n-au de partea lor numai tradiția, experiența, ci și îndrăzneala. Pînă la atingerea gradului de dezvoltare plănuit și declanșat prin deschiderea unor mari cheltuieli de investiții, ei dezbat căile de obținere a unor produse competitive cu actualele capacități, aduse însă la un nivel de modernizare corespunzător, precum și posibilitățile prezente pentru atingerea de noi performanțe. Adeseori, în clubul lor se desfășoară simpozioane științifice, cu participarea celor mai interesați factori în dezvoltarea întreprinderii. „Cu astfel de ocazii, după cum ne spune Gheorghe Ioniță, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, se produc adevărate explozii de idei. Este și cazul într-un oraș care a concentrat o bună parte din gîndirea și capacitatea de concepție din lumea petrolului romă •lumea petrolului nesc".Cînd intri în zece pași pe întîmpină un,Bun venit !“ dintr-o fra- caldă, omenească, glă-
„Vega", dreapta, salut dela teză ______, ______ , _suind despre o nouă zi de muncă și despre rodnicia ei. Cînd ieși din „Vega" pe dosul acele- eași pancarte, ți se urează „Odihnă plăcută", ară- tîndu-ți-se cît de importantă a fost pentru toți tovarășii tăi de muncă, pentru familia ta, pentru întreaga țară ziua în care ai lucrat cu spor și ai dat un ulei bun să ungă... și osia Pămîntului.

L O T O
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 1 SEPTEMBRIE 1978 Extragerea I : 33 13 85 57 35 39 29 34.Extragerea a II-a : 69 28 1 6 84 16 70 5.Fond general de cîștiguri : 1 126 480 lei din care 453 580 report la categoria I.

7555

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3. 

4 șl 5 septembrie. In țară : Vremea va 
fi rece, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de averse. Vînt cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura va 
crește ușor in a doua parte a interva
lului. Minimele vor fi cuprinse intre 
2 și 12 grade, Izolat mai coborite in 
Transilvania, iar maximele Intre 14 și 
22 de grade, pe alocuri mal ridicate In 
sud. In București : Vreme rece. mal 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fl temporar noros. Ploi de scurtă du
rată. Temperatura va crește ușor în 
a doua parte a Intervalului.

Sub conducerea clarvăzătoare a partidului de avangardă al clasei muncitoare din Vietnam, înarmat cu marxism-leninismul invincibil, poporul vietnamez a realizat cu succes revoluția din august și a cucerit independența patriei la 2 septembrie 1945, marcînd pe drapelul său de luptă și de victorie deviza luminoasă : „Independența națională și socialismul".Pentru prima dată în Istoria popoarelor coloniale, poporul vietnamez a răsturnat jugul dominației imperialismului, obținînd independența și libertatea patriei și instaurînd primul stat democrat-popular din sud- estul Asiei.Aceasta a fost o revoluție radicală, care a îmbinat strîns independența cu socialismul, pentru eliberarea națiunii și a clasei asuprite ; ea a inaugurat elanul eliberării națiunilor asuprite și este parte integrantă a revoluției proletare din lume intr-o zonă strategică importantă. Din a- ceastă cauză, imperialiștii și reacționarii internaționali au căutat prin toate mijloacele să saboteze această revoluție chiar din primele zile după victoria sa și în tot procesul revoluționar.Poporul nostru a dus o luptă grea, plină de dificultăți și sacrificii timp de peste 30 de ani împotriva colonialiștilor francezi și imperialiștilor a- mericani agresori pentru obținerea independenței totale și reunificarea definitivă a patriei. Această victorie și glorie aparțin poporului vietnamez și, în același timp, forțelor socialismului, forțelor care luptă pentru independență națională, pace și democrație în întreaga lume.Datorită conducerii juste a partidului, noi am reușit să determinăm o mare solidaritate națională și să cîș- tigăm solidaritatea internațională, punînd întotdeauna mai presus de- cît orice libertate, ție și ca poporului dîrză, în porul puterea din mîna fasciștilor japonezi. El a luptat și a învins, în continuare, alte mari forțe agresive pentru menținerea independenței și a libertății. Este un popor care știe să-și apere independența și suveranitatea.Au trecut mai bine de 3 ani din primăvara anului 1975, de la grandioasa victorie a rezistenței poporului nostru împotriva agresorilor americani, pentru salvarea națională. Poporul nostru a obținut in acest timp succese remarcabile. Revoluția socialistă și opera de construcție a socialismului se desfășoară viguros în întreaga țară, în lumina hotărîrilor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Comunist din Vietnam.Vietnamul este reunlficat total pe plan statal ; au avut loc alegeri generale în toată țara ; Adunarea Națională a elaborat noua Constituție a Republicii Socialiste Vietnam, la care întregul popor și-a adus contri-

voința de independență și valorificîndu-le ca o tradi- cea mai prețioasă avuție a vietnamez. Printr-o luptă revoluția din august, po- vietnamez a reușit să obțină

Manifestări cu prilejul Zilei nafionaleCu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Comitetul național pentru apărarea păcii, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie și alte organizații și instituții centrale au adresat telegrame de felicitare personalităților, or- > ganizațiilor și similare din Vietnam. instituțiilor centrale Republica Socialistă
★Cu același prilej, vineri a avut loc, în sala Asociației artiștilor fotografi

din Capitală, vernisajul expoziției de fotografii construirii și liste".Expoziția timpul vizitei cent de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Republica Socialistă Vietnam, ale vizitei oficiale de prietenie făcute în țara noastră, în 1975, de tovarășul Le Duan. ale întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt româno- vietnameze.Sînt prezentate, de asemenea, lucrări care înfățișează aspecte ale succeselor obținute de poporul vietnamez în edificarea unei țări prospere, libere și independente.Au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și

„Vietnamul pe drumul apărării patriei socia-cuprinde imagini din oficiale întreprinse re-

este în- întreaga fost li-

Tran THUAN
Ambasador Extraordinar 

și Plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Vietnam

milion de oameni au participat la construcția noilor zone economice ori s-au întors în satele natale pentru producție. Aproape 800 de mii de hectare au fost defrișate și au devenit pămînt arabil ; mai multe zone mari s-au specializat în plantații de cauciuc, trestie de zahăr, bumbac, cafea. Cu toate că în industrie mai sînt multe dificultăți, ea continuă să se dezvolte într-un ritm înalt, de 11,3 la sută. Ramurile industriale de bază, ca mecanica și construcțiile de mașini, metalurgia, energetica, chimia, au cunoscut o creștere remarcabilă, depășind cifra amintită.Pe arena mondială prestigiul Republicii Socialiste Vietnam este în continuă creștere. în ultimii 3 ani, în- fruntînd condițiile cele mai grele ale unei țări abia ieșite dintr-un război aspru și îndelungat, asupra căreia s-au abătut catastrofe naturale și a fost mereu amenințată de imperialiști, care caută prin toate mijloacele să încetinească și să submineze procesul înaintării noastre spre socialism, am obținut succese remarcabile.După o perioadă de peste 30 de ani de grave distrugeri provocate de război, poporul vietnamez nu are altă aspirație mai arzătoare decît să-și reconstruiască țara ca să devină „mai prosperă, mai frumoasă", să-și făurească o viață înfloritoare, fericită, prin propriile sale forțe de muncă. Fiind aspru supus timp îndelungat de dominația și agresiunea imperialistă, poporul vietnamez nu a avut niciodată intenția agresiunii asupra altcuiva și este hotărît să riposteze oricărei încălcări a independenței șl suveranității sale naționale. în prezent, în condițiile actuale, sarcina imediată a revoluției vietnameze este de a promova, mai presus de orice, spiritul patriotic și al dragostei pentru socia-
a R. S. VietnamEducației Socialiste. Stanciu Stoian, secretar al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.La deschidere au rostit alocuțiuni Vasile Nicolescu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și Tran Thuan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.La Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc o manifestare culturală. Ziaristul Mihai Caranfil a prezentat impresii de călătorie din această țară. în continuare, asistența a vizionat un film documentar vietnamez.

lism, al tradiției unității In lupta Împotriva agresiunii străine, al voinței de a se baza pe propriile forțe ale țării întregi, de a încuraja spiritul de stăpîn colectiv al socialismului, de a intensifica opera construirii socialismului și apărării patriei, de a zdrobi complotul ' ÎIP* meritelor slăbească Socialistă Poporultotdeauna ajutorului . _ _ _______partea Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste, printre care și Republica Socialistă România, al prietenilor de pretutindeni, față de cauza sa revoluționară, precum și față de o- pera construirii și apărării patriei socialiste vietnameze.Solidaritatea, prietenia și cooperarea dintre Vietnam și România au iz- vorît din înaltele idealuri comune ale celor două națiuni de a construi cu succes socialismul și comunismul, ale cauzei socialismului în întreaga lume. Această solidaritate și prietenie au trecut prin mulți ani de încercare și s-au dezvoltat necontenit. Partidul Comunist Român, statul și poporul român au acordat poporului vietnamez sprijinul și ajutorul lor prețios în lupta sa antiamericană pentru salvarea națională, precum și în opera de construire a socialismului.Poporul vietnamez urmărește cu profundă simpatie realizările strălucite obținute de poporul român, condus de partidul său comunist, în frunte cu stimatul tovarăș ‘Ceaușescu, în dezvoltarea rală, rapidă și puternică a Socialiste România.Vizita în România, In ____________1975, a delegației de partid și guvernamentale vietnameze, conduse de tovarășul Le Duan, precum și vizita în Vietnam, în mai a.c„ a delegației de partid și guvernamentale române, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. documentele semnate sînt dovezi elocvente ale dorinței de a întări prietenia și cooperarea dintre popoarele celor două țări, pentru cauza socialismului și a păcii în întreaga lume.Politica externă a Republicii Socialiste Vietnam este o politică de pace, prietenie, solidaritate și cooperare internațională. în primul rînd cu U.R.S.S. și țările socialiste frățești, între care și Republica Socialistă România, cu țările vecine din sud-estul Asiei ; Vietnamul sprijină mișcările revoluționare ale țărilor din Asia. Africa, America Latină și mișcările de luptă ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii din țările capitaliste ; el dorește dezvoltarea unor relații normale, de cooperare în multiple domenii cu toate țările, indiferent de regimul politic. pe baza principiilor coexistenței pașnice.în ceea ce privește problemele dintre Vietnam și China, dintre Vietnam și Kampuchia, poziția și bunăvoința noastră sînt clar exprimate în declarațiile oficiale ale Guvernului Republicii Socialiste Vietnam. Noi prețuim din totdeauna prietenia dintre poporul nostru și poporul chinez, prietenia cu poporul kampuchian. Dorim ca aceste probleme să fie rezolvate pe calea tratativelor pașnice. Poporul nostru apreciază în mod deosebit relațiile de prietenie și de cooperare pe multiple planuri cu Republica Socialistă România și militează pentru intensificarea lor în diverse domenii ale construcției socialiste, aducînd astfel cea mai activă contribuție la cauza luptei pentru pace, independență națională, democrație și socialism în întreaga lume.Dorim ca prietenia, solidaritatea și cooperarea frățească dintre partidele, guvernele și popoarele celor două țări ale noastre să fie trainice pe veci !Urăm tuturor cititorilor ziarului „SCÎNTEIA", poporului român multă sănătate, multă fericire și să obțină noi și mai mari succese I

imperialismului și al ele- dușmănoase, care vor să și să submineze Republica Vietnam.vietnamez rămlne pentru recunoscător sprijinului și mare și prețios primite din

Nicolae multilate- Republiciinoiembrie
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UN DEZIDERAT MAJOR EXPRIMAT

LA REUNIUNEA O.N.U. DE LA BUENOS AIRES
încheierea vizitei președintelui Hua Kuo-fen

in Iran

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — Cea de-a doua zi a lucrărilor Con
ferinței Națiunilor Unite privind cooperarea tehnică între țările în curs 
de dezvoltare a cunoscut o atmosferă intensă de lucru atit in cadrul se
siunii plenare, a comisiei principale a Conferinței, cit și in comisiile d» 
lucru și in cadrul „Grupului celor 77".în cadrul sesiunii plenare au luat cuvîntul șefii delegațiilor Egiptului, Panama, Kuweitului, Iordaniei, Ve- nezuelei, R.P. Chineze, Irakului, Bo- liviei, Norvegiei, R.F. Germania, precum și reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), Comisiei Economice O.N.U. pentru A- merica Latină (C.E.P.A.L.), Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială (O.N.U.D.I.) și ai altor organizații specializate ale O.N.U.Cu acest prilej s-a subliniat necesitatea trecerii la acțiuni practice, e- fective in vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale și s-a scos în evidență rolul eforturilor proprii ale popoarelor ca factor hotăritor al dezvoltării economice și sociale a fiecărei țări în parte. în același timp, s-a reliefat necesitatea

PEKIN 1 (Agerpres). — Hua Kuo- fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și-a încheiat vineri vizita o- ficială de prietenie în Iran. La plecarea de pe aeroportul Mehrabad din Teheran, înaltul oaspete chinez a fost condus de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr.Agenția China Nouă informează că

în timpul vizitei Ia Teheran, președintele Hua Kuo-fen și șahinșahul Aryamehr au procedat la un schimb de opinii cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale și în legătură cu probleme internaționale de interes reciproc, care au contribuit la adîn- cirea înțelegerii dintre cele două țări, în cursul vizitei a fost semnat un a- cord de cooperare culturală între cele două țări.

a formării statului

reducerii decalajelor dintre țările puternic industrializate și cele mai puțin dezvoltate, arătîndu-se, în context, că o formă eficientă ar putea-o constitui cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, întărirea unității de acțiune și solidaritatea acestor țări.în cadrul ședințelor grupurilor de lucru ale conferinței, inclusiv în cadrul „Grupului celor 77", au continuat dezbaterile și consultările asupra definitivării textelor lor ce vor fi elaborata conferință.Delegația țării noastre participare activă în cadrul dezbaterilor, inclusiv în cursul consultărilor realizate de „Grupul celor 77“, adu- cînd amendamente și înaintînd propuneri concrete asupra problemelor aflate în discuție.

documente- de actualaa avut o

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A R. S. VIETNAM

Adunarea festivă de la HanoiHANOI 1 (Agerpres). — Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, la Hanoi a avut loc vineri o a- dunare festivă. Au participat Ton Duc Thang, președintele R. S. Vietnam, Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam, alți membri ai conducerii de partid și de stat.Adunarea a fost deschisă de Truong Chinh, președintele Comite-

tulul Permanent al Adunării Naționale. A luat apoi cuvîntul primul ministru al Guvernului R.S. Vietnam, Fam Van Dong, care a vorbit despre semnificația acestei sărbători și despre eforturile depuse de poporul vietnamez pentru reconstrucția țării, subliniind, totodată, succesele înregistrate in toate domeniile de activitate pe calea transpunerii în viață a hotărîri- lor Congresului al IV-lea al Partidului Comunist din Vietnam.
NICARAGUA

Represiune sîngeroasd declanșatâ 
de regimul dictatorial

Extinderea grevei Inițiate de Frontul de opozițieMANAGUA 1 (Agerpres). — Orașul Matagalpa, centru al rezistenței populare din Nicaragua, a fost transformat intr-un teatru de operațiuni militare. După cum informează agențiile internaționale de presă, dictatorul Anastasio Somoza a declanșat o amplă operațiune de lichidare a forțelor care se opun regimului, folosind aviația, artileria și blindatele. în dimineața zilei de 1 septembrie, orașul Matagalpa — controlat în proporție de două treimi de forțele populare — a fost bombardat de avioane aparți- nînd gărzii naționale. în același timp, artileria plasată in jurul orașului a deschis focul asupra baricadelor ridicate de insurgenți. Tancurile au încercat apoi — fără succes — să străpungă punctele de rezistență ale luptătorilor împotriva regimului dictatorial.în cursul zilei de vineri, în orașele Matagalpa și Granada din Nicaragua, precum și în capitala țării — Managua — au continuat luptele între forțele rezistenței populare și unități ale armatei care sprijină regimul dictatorial al lui Somoza. Potrivit unei informații transmise de agenția France

Presse, forțele rezistenței populare s-au repliat vineri seara, după mai multe ciocniri cu armata, în zonele de deal învecinate ale orașului Ma- tagalpa.în urma luptelor desfășurate ieri la Matagalpa, numărul victimelor este estimat la 50 morți și 200 răniți, informează A.F.P. Pe de altă parte, în mai multe cartiere ale capitalei au explodat bombe de mare putere. La Mantaguas, localitate situată la 70 km de Matagalpa, populația s-a răsculat. Autoritățile regimului dictatorial au trimis aici întăriri.în pofida represiunii sîngeroase declanșate de regimul dictatorial, forțele progresiste din Nicaragua continuă să ceară demisia lui Anastasio Somoza. Lor li se adaugă reprezentanți ai altor sectoare, care apreciază că a sosit momentul lichidării regimului dictatorial, ce se menține în Nicaragua de mai bine de 40 de ani. Astfel, la 31 august. Federația camerelor de comerț din Nicaragua și Institutul de dezvoltare din această țară s-au alăturat grevei declanșate in urmă cu o săptămînă din inițiativa Frontului de opoziție, cerînd demisia guvernului Somoza.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi incidente în Liban •BEIRUT 1 (Agerpres). — în ultimele 48 de ore, la Beirut șl în regiunile muntoase din nordul Libanului situația s-a agravat din nou după o perioadă scurtă de acalmie intervenită în baza acordului de încetare a ostilităților și a activității politice și diplomatice vizînd reinstaurarea securității și autorității centrale asupra tuturor regiunilor țării. în noaptea de joi spre vineri — transmit agențiile France Presse și Associated Press — s-au semnalat noi incidente între efective ale Falangelor libaneze și unități ale Forței Arabe de Descurajare din Liban (F.A.D.), schimburi intermitente de focuri fiind semnalate in tot cursul zilei de vineri. Incidente mai violente au avut loc în suburbiile capitalei, precum și în zona din nordul țării, fiind soldate cu morți și răniți de ambele părți. Au fost, de asemenea, Înregistrate noi pagube materiale.După cum transmite agenția M.E.N., personalitățile politice libaneze au continuat vineri consultările

Convorbiri saudito-egipteneîn legătură cu situația din țară. Președintele Elias Sarkis a conferit cu Fuao Boutros, vicepremier și ministru de externe și al apărării, precum și cu Hassan Tueni, reprezentantul Libanului la Națiunile Unite. Șeful statului a avut, de asemenea, convorbiri cu Sami El Khatib, comandantul F.A.D., și cu Aii Zahran, comandantul forțelor armate siriene dislocate în Liban în cadrul Forței Arabe de Descurajare.RIAD — Vicepreședintele egiptean, Husni Mubarak, și-a încheiat vizita întreprinsă în Arabia Saudită, reîn- torcîndu-se la Cairo. După cum informează agențiile M.E.N. și France Presse, cu prilejul vizitei, el a examinat cu oficialitățile țării-gazdă o serie de probleme referitoare la relațiile dintre statele arabe și evoluția situației din Orientul Mijlociu, înaintea întilnirii tripartite la nivel înalt (dintre Egipt, Israel și S.U.A.), de la Camp David.

agențiile de presă
Ministrul român al indus

triei chimice, Mih3il F10res(:u’ care întreprinde o vizită la Budapesta, a fost primit de Szeker Gyula, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare. în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej și la care a luat parte Simon Pal, ministrul ungar al industriei grele, au fost abordate probleme ale dezvoltării cooperării și livrărilor reciproce de mărfuri în domeniul industriei chimice.
Cu prilejul unui concurs 

de măiestrie profesională pentru lăcătuși-sculeri, desfășurat la Uzina de linii automate „A 50-a aniversare a U.R.S.S.", din Moscova, care a reunit 21 de participanțl din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S., muncitorul sculer Ion Manea de la Uzina de scule din Rîșnov, județul Brașov, a ocupat locul al doilea, fiind distins cu premiul II și diploma de cîștigâtor al competiției. Pe locul întii s-au clasat un tînăr muncitor de la uzina gazdă și un metalurgist cehoslovac.
Succese ale comuniști

lor în alegerile parțiale din 
Japonia Partidul Comunist din Japonia a obținut succese importan-

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Perspective noi, favorabile pentru
Namibieisoluționarea problemeiProblema independenței Namibiei, care se află pe agenda O.N.U. de peste trei decenii, a intrat în prezent într-o fază nouă, decisivă. Pentru prima dată în istoria zbuciumată a poporului namibian se conturează posibilitatea înfăptuirii practice a aspirațiilor sale legitime de a trăi intr-o țară liberă și independentă. Această perspectivă — întărită de propunerile prezentate la 30 august Consiliului de Securitate de către secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim — constituie o nouă și pregnantă expresie a adincilor prefaceri naționale și sociale cu caracter revoluționar caracteristice epocii noastre, care au dus la destrămarea sistemului colonial și la apariția, numai pe pămîntul Africii, a circa 40 de state independente. Mișcarea de eliberare națională s-a intensificat puternic în ultimul timp și în sudul continentului, dind grele lovituri ultimelor bastioane ale colonialismului și rasismului și apropiind victoria luptei pentru autodeterminare a popoarelor din Namibia, Rhodesia și Republica Sud-Africană.în întreaga perioadă postbelică, regimul rasist din Republica Sud-Africană, sfidind hotăririle exprese, repetate, ale O.N.U., a continuat să mențină, în mod ilegal, sub ocupație Namibia, a refuzat sistematic să ia in considerație problema recunoașterii dreptului la dezvoltare de sine stătătoare a poporului ei. în aceste condiții, mișcarea de eliberare din Namibia, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — reprezentant autentic al poporului namibian — a cunoscut o tot mai mare amploare. în întreaga țară s-au desfășurat in ultimul timp puternice demonstrații, greve, alte acțiuni de masă ; s-a intensificat lupta armată, în cursul căreia forțele de ocupație sud-africane suferă grele pierderi. Paralel, pe plan mondial se desfășoară o tot mai largă mișcare de solidaritate cu cauza dreaptă a poporului namibian, căpătind un impuls deosebit in cursul acestui an — Anul internațional împotriva apartheidului. în spiritul întregii sale politici externe, de sprijin activ față de lupta popoarelor africane, a tuturor popoarelor angajate in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. a oricăror forme de dominație și asuprire, partidul și statul nostru, poporul român și-au exprimat întot-

deauna solidaritatea lor militantă și au sprijinit activ lupta justă de eliberare a poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O. •Ca rezultat al luptei interne și solidarității internaționale, sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată Namibiei, convocată din inițiativa mai multor țări, printre care'și Republica Socialistă România, și desfășurată in primăvara acestui an, a adoptat recomandări cuprinzătoare pentru accelerarea accesului la independență al teritoriului namibian. Sub influența curentului de opinie creat de acest larg forum internațional, la 27 iulie, Consi’- liul de Securitate a adoptat planul prezentat de „grupul celor cinci țâri" (Canada, S.U.A., Marea Britanie, Franța, R.F.G.), care prevede retragerea trupelor sud-africane dislocate în Namibia, eliberarea deținuților politici, organizarea de alegeri libere sub supravegherea O.N.U. și acordarea independenței Namibiei. Nouă zile mai tirziu, la Windhoek — capitala Namibiei — a fost trimisă o misiune a O.N.U., condusă de diplomatul finlandez Martti Ahtisaari, pentru a examina, la fața locului, condițiile de aplicare a planului.Pe baza raportului întocmit de Martti Ahtisaari, secretarul general al O.N.U. a prezentat „Programul de acțiune pentru trecerea la independență a Namibiei", care conține măsuri practice de rezolvare a problemei namibiene. între altele, se prevede staționarea in Namibia, în perioada de trecere la independență, a 7 500 de militari O.N.U. Însărcinați cu menținerea ordinii și deplasarea a 1200 funcționari O.N.U. supravegherea campaniei și a alegerilor. Programul de asemenea, ca alegerile la circa șapte luni după deciziei Consiliului de adică in jurul datei de 1 aprilie 1979. El subliniază că fixarea datei proclamării efective a independenței Namibiei va reveni Adunării Constituante. Dezbaterea și aprobarea gramului de către Consiliul Securitate va avea loc în cursul tămînii viitoare.Firește, definitivarea acestui și mai ales traducerea în viață a surilor preconizate vor cere încă serioase eforturi, cu atit mai mult cu cit regimul de la Pretoria și sprijinitorii săi urmăresc să ridice noi

nusă

pentru electorale stipulează, să se țină adoptarea Securitate,
pro- de săp-plan mă-

piedici în calea unei soluții negociate. Manevrele colonialiștilor și rasiștilor sînt insă condamnate eșecului ; in zilele noastre, există forță în lume în stareoprească accesul la independență, atunci cînd popoarele respective luptă hotărit pentru cîștigarea și apărarea dreptului lor sacru la libertate, autodeterminare și suveranitatea națională.în aceste momente decisive pentru poporul namibian, România iși reafirmă solidaritatea față de cauza dreaptă a Namibiei. Dind glas sentimentelor intregului nostru popor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința activului central de partid și de stat, a declarat : activ desia te și cum din Republica Sud-Africană împotriva politicii rasiste și de apartheid. Există perspectiva să se ajungă la soluționarea problemei Namibiei in cadrul tratativelor ce se desfășoară în prezent". Iar în mesajul adresat zilele trecute tovarășului Sam Nu- joma, președintele S.W.A.P.O., cu ocazia Zilei de solidaritate cu Namibia, se sublinia : „îmi este plăcut să remarc că această luptă, îndelungată și plină de sacrificii umane și materiale, se apropie de realizarea mărețului său obiectiv — cucerirea independenței de stat. Doresc să reafirm și cu acest prilej întregul nostru sprijin politic, diplomatic, moral și material pentru lupta țională a poporului incununarea ei, ea niei de a dezvolta prietenie și colaborare cu independentă, spre binele celor două popoare, păcii și înțelegerii internaționale, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră".Apropiatele dezbateri din Consiliul de Securitate, așteptate cu interes de opinia publică internațională, capătă așadar o semnificație cu totul deosebită, fiind menite să marcheze un nou pas înainte pe calea înfăptuirii aspirațiilor legitime ale de a trăi într-o patrie dependentă.
Nicolae

„România sprijină lupta popoarelor din Rho- și Namibia pentru liberta- independență națională, pre- și lupta populației majoritare

de eliberare na- namibian pînă la și dorința Roniâ- larg raporturi de Namibia

namibienilor liberă și in-
N. LUPU

te în alegerile parțiale pentru organele locale desfășurate în acest an. Astfel, după cum scrie vineri „Aka- hata“, în alegerile care au avut loc in intervalul ianuarie—august numărul deputaților reprezentînd Partidul comunist a crescut cu 47. Numai în luna august, candidați! partidului au obținut opt noi mandate.
Comunicat sovieto-sirian.Abdel Halim Khaddam, membru al conducerii Partidului Baas Arab Socialist, vicepremier și ministru de externe al Siriei, și-a încheiat vineri vizita oficială de prietenie în Uniunea Sovietică. Comunicatul sovieto- sirian dat publicității cu acest prilej relevă că părțile au examinat evoluția relațiilor bilaterale, precum și aspecte ale actualității internaționale, atenția principală fiind concentrată asupra situației din Orientul Mijlociu.
TumeU. Freședintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, va întreprinde, începînd de la 23 octombrie, un turneu în R. P. Chineză și Japonia — a anunțat ministrul mexican al relațiilor externe, Santiago Roel.
întrevedere indiano-pa- 

kistaneză. Aflat 13 Nairobi pentru a participa la funeraliile fostului președinte al Kenyei, Jomo Kenyatta, primul ministru al Indiei, Morarji Desai, s-a întâlnit cu Zia-Ul-Haq, ad- ministrațorul-șef al Legii Marțiale, șeful guvernului pakistanez, informează agenția indiană de presă. Sursa citată precizează că a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă cordială care semnifică progresul considerabil care se înregistrează in climatul relațiilor dintre cele doua țări, precum și dorința comună de a îmbunătăți aceste relații.
Primul ministru al Japo- 

nîoi, Takeo Fukuda, va începe marțea viitoare un turneu oficial prin mai multe state din Orientul Mijlociu — Iran. Qatar. Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Agenda convorbirilor din capitalele acestor state va cuprinde atit probleme economice cit și politice, intre care livrările de petrol către Japonia, criza monetară internațională, situația din Orientul Mijlociu și cooperarea economică bilaterală. Va fi prima vizită efectuată în această zonă, de un prim ministru japonez.
Continuitatea politicii ex

terne a Vaticanului3 fost rea- firmată de papa loan Paul I într-o cuvintare rostită în fața reprezentanților diplomatici acreditați pe lingă Vatican. El a arătat că Vaticanul va participa la „căutarea celor mai bune soluții" pentru asemenea probleme majore cum sînt dezarmarea, pacea, echitatea, dezvoltarea.

ROMA 1 (Agerpres). — In cadrul 
ciclului de acțiuni consacrate in 
Italia celei de-a 60-a aniversări a 
formării statului național unitar 
român, la Roma a apărut traduce
rea in limba italiană a constituției 
Republicii Socialiste România.

Editată sub îngrijirea cunoscutu
lui jurist prof. dr. Vincenzo Adi- 
nolfi, lucrarea este menită să ofere 
cititorului italian, prin intermediul 
legii fundamentale a statului nos
tru, imaginea marilor transformări 
înnoitoare în viața politică si socia
lă în anii construcției socialiste, a 
drepturilor și libertăților cetățenilor 
Republicii Socialiste România.

In prezentarea lucrării, prof. dr. 
Antonio la Pergola, de la Curtea

national unitar român
•

Constituțională, relevă trăsăturile 
definitorii ale Constituției Republi
cii Socialiste România, analizînd, cu 
ochiul specialistului, ceea ce el de
finește „o autentică și avansată de
mocrație, așezată pe primatul suve
ranității populare" și arătînd 
încheiere că „atenta lectură a 
document constituțional cum 
aceasta constituie întotdeauna 
luminos exercițiu intelectual".

DE PRETUTINDENI

în 
unui 
este 

un

COPENHAGA — La 1 septem
brie a avut loc în orașul Aarhus, 
din Danemarca, vernisajul unei 
expoziții de pictură contemporană 
românească. La deschiderea expo
ziției au rostit cuvîntări viceprima- 
rul orașului Aarhus si ambasadorul 
României la Copenhaga.

• „SA SALVĂM NA
TURA !". O originală expediție pe biciclete se desfășoară pe șoselele europene. în urmă cu citva timp, un grup de 60 de persoane, intre 17 și 73 de ani, și-a luat startul într-o cursă ciclistă pe ruta Paris—Moscova, scopul mărturisit al voiajului fiind acela de a atrage atenția asupra pericolelor ce decurg din poluarea mediului înconjurător și a chema la protejarea naturii. în fotografie : grupul „tricourilor verzi" la start.

de studiiCongresul Uniunii
asupra populațieiHELSINKI 1 (Agerpres). — La Helsinki s-au încheiat, la 1 septembrie, lucrările primului congres al Uniunii de studii științifice asupra populației, avînd ca temă structurile de- mografico-economice în perspectiva viitorului deceniu. Au luat parte a- proximativ 400 de specialiști din diferite domenii înrudite cu demografia, delegați din toate regiunile lumii, reprezentanți ai unor organisme specializate ale O.N.U. și ai unor organizații neguvernamentale.în sesiunile plenare și în grupurile de lucru au fost abordate, în spiritul hotărîrilor Conferinței mondiale a populației de la București din aspecte complexe ale evoluției lației și politicilor demografice 1974, popu- în di-

transmit
Primul secretar al C.C. al 

P.M.U.P., Edward Gierek,13 primit vineri pe Phoune Sipraseuth, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, vicepremier și ministru al afacerilor externe al R.D.P. Laos, aflat în Polonia într-o vizită de prietenie. Au fost abordate probleme ale dezvoltării colaborării polono-laoțiene, precum și ale actualității internaționale. Tot vineri au avut loc convorbiri între oaspetele laoțian și ministrul afacerilor externe al Poloniei, Emil Wojtaszek.
Peste 5 000 de muncitori de la minele de cupru Chuquicamata, din nordul Republicii Chile, au ho- tărît să continue greva declanșată cu trei săptămîni în urmă în sprijinul revendicărilor lor sociale. Minerii au respins, în cursul unei adunări generale, acordul semnat de delegații sindicali oficiali cu direcția întreprinderii prin care se încerca suspendarea acțiunii greviste.
Partidul Socialist din Ja

ponia 3 anuntat ca 0 delegație condusă de Airo Kitayama, vicepreședinte al partidului, va participa la Phenian, între 4 și 13 septembrie, la ceremoniile organizate cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării R.P.D. Coreene.
Buletinul oficial al Tur

ciei 3 Publicat direcțiile strategice ale celui de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a acestei țări. Potrivit postului de radio Ankara, planul cuprinde perioada 1979—1983 și prevede un spor mediu anual al produsului național global de 8 la sută. în perioada respectivă producția agricolă va crește cu 5 la sută pe an, sporul producției industriale urmînd să atingă. 12 la sută.

științifice

țări ale globului, în cu problemele tna-verse regiuni și strînsă legătură jore care confruntă omenirea în prezent — resursele naturale, in special cele de energie și alimente, mediul înconjurător, dezvoltarea social-eco- nomică.Toate aceste probleme au fost e- vocate în contextul mai larg al necesității instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, al asigurării unui echilibru intre dezvoltarea populației și a economiei.Delegația României a prezentat în cadrul lucrărilor congresului modul in care țara noastră a soluționat problemele în domeniul populației, în relație cu dezvoltarea economică și socială.
Noul guvern portughez s-a întrunit joi sub președinția premierului Alfredo Nobre da Costa pentru a continua elaborarea programului de guvernare, care urmează să fie prezentat parlamentului pînă la data de 7 septembrie. Miniștrii au a- probat cu acest prilej mai multe ho- tărîri, dintre care cea mai importantă este considerată de agenția A.N.O.P. numirea lui Vitor Constancio în fruntea Comisiei însărcinate cu negocierea aderării Portugaliei la Piața comună.
Negocierile comerciale dintre Piața comună și cele 53 de țări în curs de dezvoltare din Africa, regiunea Caraibilor și Pacificului (A.C.P.) asociate la C.E.E., in baza Acordului de la Lome, vor fi reluate la 19 septembrie, la Bruxelles. Agenția Asociated Press relevă că „cei nouă" nu au reușit încă să adopte o poziție comună în perspectiva acestor negocieri, care, în mod oficial, au debutat la 24 iulie la Bruxelles. Acordul de la Lome, încheiat în 1976, pentru o perioadă de patru ani, prevede, între altele, prețuri garantate pentru materiile prime exportate de țările în curs de dezvoltare în Piața comună.
Consiliul Suprem Electo

ral din Venezuela 3 adoptat • rezoluție definitivă privind controversata problemă a datei alegerilor prezidențiale legislative și municipale din țară, hotărind ca scrutinul pentru desemnarea membrilor adunărilor municipale să aibă loc la 3 iunie 1979, separat de cel prezidențial și parlamentar, stabilit pentru 3 decembrie anul curent.
Explozie nucleara» Mints-terul american al Energiei a anunțat că Statele Unite au efectuat joi o experiență nucleară subterană la poligonul din deșertul Nevada. Explozia a avut o intensitate de ' 20—150 kilotone. A fost cea de-a șaptea experiență subterană americană anunțată în acest an și cea de-a 317-a de la interzicerea în 1963 a experiențelor nucleare în atmosferă.

Consultări în vederea relansării programului
energetic al Administrației americaneWASHINGTON 1 (Agerpres). — Președintele Carter a început o nouă rundă de consultări pentru relansarea programului energetic al Administrației, care continuă să aștepte aprobarea forului legislativ american. Revenit la Washington după o perioadă de vacanță, președintele Carter a primit la Casa Albă un număr de 11 guvernatori ai statelor federale, precum și un grup de conducători de firme mici și mijlocii ce utilizează gaz natural, cărora le-a cerut să acționeze pentru obținerea unui sprijin cit mai larg din partea alegătorilor' pentru programul energetic al Administrației. „Respingerea programului energetic de către Congres, a declarat

cu acest prilej președintele S.U.A., ar avea efecte devastatoare asupra dolarului. Aceasta ar agrava deficitul comercial al S.U.A. și fenomenele inflaționiste".După cum s-a anunțat, Senatul a- merican va relua, la 11 septembrie, dezbaterile asupra problemei prețului gazului natural — una din componentele principale și cele mai controversate ale programului energetic al guvernului. Piuă in prezent, in urma unor îndelungate negocieri, desfășurate în cadrul unei comisii mixte a celor două Camere ale Congresului, s-a ajuns la un compromis în chestiunea gazului natural — compromis care, după cum remarcă observatorii, are un caracter deosebit de complex.

• CEL MAI MIC STI
MULATOR CARDIAC • fost implantat recent la Melbourne, Australia, unui pacient și el foarte mic — un copil în vîrstă de 9 luni. Ministimulato- rul construit de o firmă australiană cintărește, cu toate circuitele sale integrate, doar 50 grame și are dimensiuni de 60/43/10 milimetri. El are o durată de funcționare de 7 ani.
• PAJIȘTE ARTIFI

CIALĂ. în condiții de climă aspră, subpolară, asigurarea de furaj verde pentru animale în toate anotimpurile era pînă acum o problemă foarte grea, practic imposibilă. O soluție interesantă a fost găsită de către oameni de știință sovietici de la Institutul siberian de cercetări agrozootehnice. Pe o folie se întind paie mărunțite, peste care se împrăștie semințe încolțite de iarbă ; aspersoare aprovizionează „plantația" cu substanțe nutritive, iar becuri puternice înlocuiesc in lungile Ierni polare soarele. în decurs de o săptămînă, iarba atinge înălțimea optimă. „Recoltată" este nu numai iarba, ci și stratul de paie îmbibat cu substanțe nutritive, combinație, după cit se pare, a- preciată de vite.
• „ATLAS MARU".O navă specială astfel botezată a fost lansată recent în Japonia, cu scopul de a transporta mărfuri foarte grele. Nava dispune de o macara de 600 tone — cea mai puternică instalație de ridicare montată vreodată pe o ambarcațiune. Pe lîngă transportul de utilaje și mașini grele, vaporul este amenajat și pentru cel de minereuri, cereale și bumbac.
• LACURI METEORI- 

TICE. Originea lacului Tre- morgio din cantonul elvețian Tesșin nu a putut fi identificată pînă acum de către oamenii de știință. Ipoteza avansată însă recent de geologul elvețian Kurt Bachtiger pare a furniza, in sfîrșit, răspunsul : Lacul Tre- morgio nu este altceva decît un crater meteoritic. Cercetările întreprinse au relevat o surprinzătoare similitudine cu un crater meteoritic din Arizona. Ca și acesta, lacul are o formă a- proape perfect circulară, cu diametrul în jur de 1.3 km și adin- cimea de circa 180 metri. Alte indicii ale originii meteoritice le furnizează, pe lingă formă, și rocile de pe malul lacului, structura lor indicind modificări ce pot fi atribuite impactului meteoritului cu suprafața terestră.
• DEPOZITAREA 

CĂLDURII SOARELUI. Un excelent mediu de depozitare a energiei calorice s-a dovedit a fi sulfatul de sodiu. Cercetători vest-germani și a- mericani au observat că această sare, la volum egal cu al apei, are o capacitate de înma- gazinare a căldurii de trei ori mai mare. De aceea, căldura captată de colectoarele solare poate fi ideal depozitată în rezervoare cu sulfat de sodiu, la temperaturi de 33—50 grade C. La 33 grade sulfatul de sodiu se lichefiază, cristalizindu-se din nou în momentul extragerii căldurii.
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țărilor vest-europenePARIS 1de doi ani (decembrie 1975brie 1977), peste 40 000 de locuri de muncă au fost suprimate în siderurgia vest-europeană, redueîndu-se e- fectivele de muncitori siderurgiști la aproximativ 720 000, informează cotidianul economie francez „Les Echos". Prin aceste reduceri masive de personal nu au fost în schimb contracarate efectele crizei din industria oțelului. Dimpotrivă, scrie cotidianul Citat, consecințele crizei vor continua să se accentueze și toate studiile ex- perțllor comunitari confirmă previziunile in acest sens. Comisia C.E.E., de pildă, afirmă că, pînă in anul 1980, suprimarea altor 140 000 de noi locuri de muncă in siderurgie este o măsură inevitabilă.Pe de altă parte, „Les Echos" a- daugă că, la ora actuală, numărul șomerilor din Piața comună se ridică la 5,6 milioane, ceea ce reprezintă 5,6 la sută din întreaga forță de muncă a „celor nouă". Din numărul total al șomerilor, 43 la sută sînt femei, iar 35,9 la sută tineri sub 25 de ani.

(Agerpres). — în decurs decem-

• STABILITATEA CLĂ
DIRILOR. Modificări oricît de mici in structura de rezistență a construcțiilor pot fi semnalate cu ajutorul unui procedeu pus la punct in Austria. în ziduri se introduc plăcuțe ce înregistrează electronic orice mișcare și modificare a tensiunilor ; în momentul cînd a- cestea depășesc valorile normale, calculate de specialiști, se declanșează alarma.
• SONERIE CU... 

CÎNTEC. O firmă britanică propune cumpărătorilor un model inedit de sonerie muzicală. Cel ce apasă pe butonul soneriei declanșează un aparat care transmite una din cele 24 de melodii înregistrate în instalația sa electronică. în repertoriu : fragmente din bucăți de muzică clasică, cintece moderne, precum și primele acorduri din imnurile unui șir de state. Muzica o programează stăpînul casei, formînd pe un dispozitiv numărul corespunzător fiecărei melodii.
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