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LOCUINȚELE
o mare avuție națională, tare trebuie 
întreținută și păstrată în mod exemplar

Din noua arhitectură a orașului Bacău
Foto : S. Cristian

Serviciile de prestații din 
construcții — în concordanță 
cu dezvoltarea localităților 

și cerințele cetățenilorîn ansamblul preocupărilor permanente ale conducerii partidului și statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai și de civilizație al poporului, pentru creșterea continuă a calității vieții, dezvoltarea șl diversificarea serviciilor către populație ocupă un loc de primă însemnătate. O dovadă în acest sens o constituie însuși ritmul intens de creștere a volumului de servicii stabilit pentru actualul cincinal.Din prevederile planului de dezvoltare a serviciilor către populație în acest cincinal — parte integrantă a Programului de creștere a nivelului de trai în anii 1976—1980, consiliilor populare — care realizează în prezent, în Unitățile lor, circa 30 la sută din totalul serviciilor — le revin răspunderi deosebit de mari. Ele sînt datoare să dezvolte o gamă largă de servicii dintre cele mai necesare cetățeanului, incepînd cu cele de uz casnic și gospodăresc, alimentarea cu apă și canalizare, asigurarea energiei termice și salubrizarea localităților, pînă Ja întreținerea și repararea fondului locativ. Fiecare din aceste servicii în parte și toate la un loc contribuie nemijlocit la creșterea standardului de viață al întregii populații.în rîndurile de față ne-am propus să stăruim asupra unuia din serviciile de mare importanță, organizat de unitățile consiliilor populare, și anume prestațiile pentru efectuarea lucrărilor de întreținere, reparare și amenajare a fondului locativ de stat și al populației. Importanța acestor servicii decurge din faptul că ele trebuie să asigure conservarea unei importante avuții naționale : locuințele.Sînt cunoscute eforturile financiare și materiale considerabile pe care le face statul, populația însăși, pentru a se ridica anual zeci și sute de mii de apartamente și case noi care să asigure tuturor cetățenilor condiții tot mai bune de viață. Aceste uriașe investiții făcute, construcțiile care se înalță sînt menite să folosească poporului vreme îndelungată, să beneficieze de ele generații de-a rîndul. Or, calea principală ca locuințele să dureze cit mai mult este asigurarea întreținerii lor cit mai bune și la timp. Viața locuințelor poate fi ^prelungită ori scurtată tocmai prin efectuarea sau neefectuarea la timp a obișnuitelor lucrări de reparație și întreținere. Aceasta este și rațiunea pentru care conducerea partidului a cerut- și cere consiliilor populare să acorde întreaga atenție organizării în toate localitățile a unor prestații corespunzătoare de servicii către populație.în ultimii doi ani, mai ales după adoptarea Programului de dezvoltare a prestărilor de servicii către populație, se constată din partea organelor locale ale puterii și administrației de stat o intensificare a eforturilor pentru dezvoltarea unor astfel de servicii. în prezent, In organizarea directă a întreprinderilor subordonate consiliilor populare județene se află circa 300 de unități și subunități prestatoare de servicii în construcții, cu peste 1 300 de
(Continuare in pag. a Ul-a)

La Combinatul 
da îngrășăminte chimice 

din Tg. Mureș

A început să producă 
instalația 

de amoniac IVîn cadrul probelor tehnologice de la instalația de amoniac IV, s-au obținut primele cantități de produse, moment ce marchează încununarea eforturilor depuse de constructorii, montorii și chimiștii platformei industriale a municipiului Tg. Mureș pentru realizarea acestei investiții. Calitatea lucrărilor de construcții-montaj și experiența colectivului de aici dau garanția atingerii într-o perioadă scurtă a parametrilor proiectați, începerea producției la această instalație asigură realizarea programului privind dezvoltarea capacităților de la combinatul „Azomureș" pentru producerea îngrășămintelor chimice și diversificarea, în continuare, a sortimentelor fabricate. (D. Constantin).
Materiale 

de construcții 
peste planColectivele întreprinderilor producătoare de materiale de construcții din județul Hunedoara, folosind rațional, cu indici superiori, mașinile și utilajele din dotare, au realizat în opt luni din acest an, peste prevederi, 1 026 metri cubi prefabricate din beton, 15 313 metri pâtrați placaje din marmură, 36 736 metri pătrați dale mozai- cate, 9 253 metri cubi bușteni, precum și însemnate cantități de alte materiale de construcții. (Sabin Cerbu).

Succesele minerilor 
din bazinul 

Poiana RuscăiAcționînd cu eforturi susținute pentru livrarea unor cantități sporite de materii prime solicitate de unitățile industriei siderurgice, formațiile de lucru de la exploatările din bazinul Poiana Ruscăi, aparținind întreprinderii miniere Hunedoara, au extras peste prevederile de plan, în cele 8 luni încheiate, 26 600 tone minereu de fier. în aceeași perioadă de tjntp. combinatelor siderurgice Hunedoara și Galați le-au fost trimise suplimentar mai mult de 190 000 tone dolo- mită metalurgică. Prin aplicarea unor măsuri privind perfecționarea tehnologiilor de lucru, extinderea metodelor de exploatare de mare randament și sporirea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, sarcinile de plan au fost depășite la toți indicatorii. Ca urmare, pe ansamblul întreprinderii s-a realizat, de la începutul anului, o producție netă suplimentară în valoare de 9,5 milioane let (Agerpres).—---- 4— -----------

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, sîmbătă dimineața, delegația Apelului Creștin Democrat din Olanda, condusă de președintele Pajim Steenkamp, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Națio

nal al F.U.S. Din delegație fac parte J.L. Jansen Van Raay și S. Faber, vicepreședinți, J. Leyten de Wijkers- loots, trezorier, și J. Krayenbrink, secretar cu probleme internaționale în cadrul conducerii Apelului Creștin Democrat din Olanda.La întrevedere au participat tovarășii Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al

C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S.. și Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față Louis Jean Marie Bauwens, ambasadorul Olandei la București.în numele său și al membrilor delegației, Pajim Steenkamp a expri-
(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Partidului Creștin Popular din Norvegia

Simbătă la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit pe Lars Korvald, președintele Partidului Creștin Popular din Norvegia, care face o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Național al F.U.S.

Președintele Partidului Creștin Popular din Norvegia a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu gratitudinea pentru onoarea de a fi primit, pentru invitația de a vizita România, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște nemijlocit realizările obținute de poporul român pe calea dezvoltării economice și sociale a țării noastre.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat vizita pe care președintele P.C.P.N. o face în România ca o contribuție la buna cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, țări șl popoare.în cadrul întrevederii s-a mani-
(Continuare în pag. a V-a)

De curînd, trăind cite va ceasuri în preajma unul primar, am putut recompune traiectoria unei rapide și certe dezvoltări, într-un orășel din Țara Zarandului, pe malurile Crișulul Alb. Localitatea fusese, pină în urmă cu zece ani, comună (Ineu, județul Arad) și poate de aceea e unul dintre acele puține orașe în care mai toți locuitorii se cunosc între ei și își spun pe stradă bună ziua. Iar primarul trebuie să spună de mii de ori bună ziua.Pentru că e bine cunoscut, pentru că e primar, pentru că e și el localnic. Știe să deslușească in aceste saluturi buna dispoziție a oamenilor. Și știe să vadă, pe chipurile celor care-i dau bună ziua, un sentiment de încredere pentru el ca om dar și pentru el ca primar, ca secretar al comitetuluiorășenesc de partid.Intră adesea și la cofetărie ca să bea o cafea. For-» mula clasică ar fi ca să bea, în liniște, o cafea. Dar

nu. El știe că nu va fi liniște. Pentru că se va găsi de fiecare dată cineva, unul sau mai mulți locuitori ai orașului, care să i se adreseze cu o întrebare, cu o
Cu primarul, 

de la sat... la oraș
propunere, cu o sesizare. Cu adevărat în liniște ar putea să-și bea cafeaua la el în birou sau acasă. Totuși, nu ocolește cofetăria. „Se zice că o cafea e reconfortantă. Totuși, pentru mine reconfortant este să știu că am mai rezolvat niște probleme ale cetățenilor. Unora le vine mai ușor să se adreseze prima-

rului așa, din întimplare, decît să vină în audiență".— Care este cererea ce vl se adresează cel mai • frecvent, tovarășe Tot 7— Pînă acum un an, doi,
Frumos, ca în toate fostele tirguri de provincie smulse dintr-o existență anonimă prin forța vital: za toare a industrializării. Atunci dnd s-a constituit ca oraș. Ineul

erau foarte frecvente cererile de locuri de muncă pentru femei. Mai vin și a- cum asemenea cereri. Știți bine că rezolvarea nu vine de pe o zi pe alta ; ea se numește industrializare...Primarul mi-a vorbit apoi despre evoluția industrializării socialiste la Ineu. A- ceeași la Ineu ca și la Mar- ghita, la Sascut ca și la Mă- cin, la Băilești ca și la Tg.

inventaria, ca bază econo
mică, două cooperative a- gricole de producție, două cooperative meșteșugărești și o măruntă întreprindere de industrie locală. S-a dezvoltat mal întîi ceea ce exista (cooperația meșteșugărească a ajuns la 700 de lucrători). Apoi s-a construit, la Ineu, o secție a întreprinderii „Tricoul roșu" din Arad, pentru

Dulce 
și bogat este 

ciorchinele 
hărniciei...

Cum a reușit I.A.S.
Ostrov — Constanța 
sâ obțină 18 000 kg 

struguri de masă 
la hectar
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«00 da lucrătoare. Apoi o secție de timplărie a Combinatului de plăci fibro- lemnoa.se din Arad (200 de muncitori). Și, pentru că cele mai multe cereri pentru locuri de muncă erau ale femeilor, s-a construit și o aecție de confecții a cooperativei „Artex" din Arad (120 de femei). După care o secție de prelucrare prin așchlere aparținind întreprinderii de strunguri din Arad...— Dar — «pune primarul — se înțelege că n-am isprăvit. Femeilor și bărbaților care vin și ne solicită în continuare locuri de muncă în Ineu ca să nu mat facă naveta la Arad, le spunem că în curind vom avea noi unități industriale. începe acum extinderea secției de tricotaje, o investiție importantă.. Și vom avea nevoie de Încă 800—1 000 de muncitoare. Apoi vom mai
Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a V-a)

Se intensifică lucrările 
agricole de toamnăCu fiecare zi se intensifică lucrările agricole de toamnă : recoltatul culturilor . tîrzii. și pregătirile pentru însămințările de toamnă. în județul Ialomița, vineri. 1 septembrie s-a încheiat recoltatul inului de pe cele 2 900 hectare cultivate, cooperativele agricole Dragalina, Cuza Vodă, Ha- gieni și Vlădeni depășind simțitor producțiile planificate. S-a încheiat și recoltatul celor 9 473 hectare cultivate cu fasole, cele mai mari producții înregistrîndu-le cooperatorii din Grindu, Colelia, Dor. Mărunt, Făcăeni, Cocoră, Gheorghe Doja și Scînteia. Intensitatea lucrărilor a crescut odată cu declanșarea recoltării sfeclei de zahăr de pe cele 15 365 hectare și florii soarelui de pe 41 760 hectare. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scinteii").

DEZVOLTflREfl COIABO«ARI ROM-CHINEZE
IN INTERESUL RECIPROC

$1 RE CAUZEI GENERALE A SOCIALISMULUI 
$1 PĂCII IN UIMEIeri a fost dat publicității Comunicatul cu privire la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. care a analizat rezultatele vizitei oficiale de prietenie efectuate în țara noastră, intre 16—21 august, de tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.Comitetul Politic Executiv a aprobat intru totul și a dat o înaltă apreciere activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, desfășurată în conformitate cu linia politică generală a partidului și statului nostru, cu orientările Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale a P.C.R., cu interesele fundamentale ale cauzei socialismului, progresului social, păcii și colaborării între popoare. Această a- precîere exprimă deplina aprobare a comuniștilor, a întregului nostru popor, dă glas sentimentelor de profundă satisfacție ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, care au urmărit, cu bucurie desfășurarea acestei vizite, apreciind-o ca pe un moment de cea mai mare importanță în viața politică a țării, ca o expresie a politicii juste, interne și externe, a României socialiste.înscriindu-se în practica normală a vieții internaționale, care consemnează intensificarea și extinderea amplă a contactelor și întîlnirilor la nivelul cel mai inalt, vizita tovarășului Hua Kuo-fen a constituit un răspuns la vizitele efectuate în R. P. Chineză de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, și îndeosebi la cea din mai anul acesta. Dind o apreciere cuprinzătoare rezultatelor fructuoase ale întîlnirii, Comitetul Politic Executiv a relevat „importanța deosebită a acestei vizite — prima vizită la nivelul cel mai inalt al conducerii partidului și statului chinez in România — care, încununată de succes deplin, 

marchează un moment cu adevărat 
istoric în dezvoltarea continuă a re
lațiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre".Așa cum se arată și în Comunicatul Comitetului Politic Executiv, vizita se înscrie în politica consecventă a României de dezvoltare a prieteniei, colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, de depășire a divergențelor dintre ele, de normalizare a raporturilor și întărire a unității și solidarității lor.întreaga desfășurare a vizitei a pus în evidență bunele raporturi existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, între cele două popoare — relații care au bogate tradiții de prietenie, solidaritate și întrajutorare în lupta desfășurată de-a lungul timpului pentru libertate națională și dreptate socială, pentru progres și o viață mai bună, pentru dreptul la dezvoltare liberă, de sine stătătoare. Această prietenie și colaborare s-a dezvoltat și întărit continuu in anii construcției socialiste in cele două țări, o importanță deosebită avind în acest sens vizitele și convorbirile la nivel inalt. Sint cunoscute întilnirile și convorbirile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și președintele țării le-a avut cu președintele Mao Tze-dun și cu premierul Ciu En-lai în timpul vizitei sale in China din 1971. Anul acesta se înscrie ca un an deosebit de rodnic în cronica relațiilor româno-chineze, fiind marcat atît de vizita, din mai, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.P. Chineză, cît și de recenta vizită în România, a președintelui Hua Kuo-fen. După cum se știe, în R.P. Chineză tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primit cu deosebită căldură, cu profunde sentimente prietenești, de afecțiune și stimă de către masele largi ale poporului chinez. Secretarul general 

al partidului nostru șl președintele României a avut, in China, convorbiri fructuoase, încheiate cu rezultate deosebit de pozitive pentru dezvoltarea relațiilor româno-chineze. Acordul de colaborare pe termen lung, încheiat cu acest prilej, a pus bazele unei largi și multilaterale colaborări economice și tehnico-științi- fice intre cele două țări.La rîndul său, vizita președintelui Hua Kuo-fen in România a prilejuit exprimarea largă a sentimentelor de caldă prietenie pe care poporul nostru le nutrește față de poporul chinez, față de China populară .și de președintele ei. Convorbirile de la București, purtate într-un spirit de prietenie, stimă și respect reciproc, au dezvoltat și dus mai departe înțelegerile privind amplificarea colaborării și conlucrării dintre cele două țări. Ele s-au concretizat, intre altele, în hotărirea de a constitui comisia guvernamentală mixtă de colaborare româno-chineză, precupi și intr-o serie de acorduri și protocoale, menite să' contribuie la intensificarea colaborării economice, inclusiv a cooperării in producție, într-o serie de ramuri de vîrf, hotărîtoare pentru progresul economic și social al celor două țări. Toate aceste înțelegeri și hotă- rîri corespund pe deplin intereselor și aspirațiilor celor două țări de a-și dezvolta într-un ritm tot mai accelerat economia națională, de a asigura modernizarea continuă a forțelor de producție, intensificarea întregii opere de edificare a socialismului. de ridicare a nivelului de trai și civilizație al popoarelor lor. Ca și în cadrul convorbirilor din luna mai, cu prilejul recentei vizite a conducătorilor Chinei populare în România a fost subliniată necesitatea dezvoltării și diversificării colaborării pe linie de stat, a organizațiilor de
(Continuare în pag. a Vl-a)
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OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

I
I Mărul

I năzdrăvan

I
I

I
I
I
I
I

Corespondentul nostru volun
tar loan Rotărescu, muncitor lă
cătuș la întreprinderea de con
strucții metalice din Bocșa, l-a 
vizitat zilele acestea acasă pe 
colegul său, muncitorul timplar 
lacob Ianczer, un pdsionat pomi- 
cultor. Reproducem cele văzute 
și descrise de corespondent : 
„Printre ceilalți pomi am intil- 
nit un măr de-a dreptul năzdră
van. De patru ani de zile el în
florește de cite 4 ori pe an și, de 
fiecare dată, dă cite 3 recolte de 
mere aromate și gustoase. Al 
patrulea rind nu mai ajung să 
se coacă. In momentul de față, 
mărul este o adevărată simfo
nie de culori : printre frunzele 
de un verde crud poți admira 
frumoase flori alb-vișinii, jar 
printre flori se află — aproape 
aurite — merele din recolta a 
doua, iar printre ele, cele din 
recolta a treia, gata sil dea in 
pirg. Păcat că n-am avut un film 
color să vă trimit o poză". Poate 
la anul.

I Elevul
| arheolog
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In urmă eu patru ani, loan 
Mesaroș, șofer la muzeul jude
țean din Satu Mare, a găsit in- 
timplitor pe un timp din comu
na Lazuri niște fragmente cera
mice,, Ele au constituit apoi 
punctul de pornire pentru o im
portantă descoperire arheologică 
— nouă cuptoare dacice din se
colele II—IV e.n., care au întă
rit. dovezile despre existența da
cilor liberi pe aceste meleaguri. 
Am reamintit acest fapt — re
latat la vremea respectivă in ru- 
bricct noastră — întrucit de cu
rind, fratele soției șoferului, elev 
in virstă de 17 ani, Pavel Sta- 
rovschi, de la Liceul de indus
trializare a lemnului, a făcut o 
descoperire similară. Cioburile 
ceramice pe xare le-a găsit inii mplător in raza municipiului 
Satu Mare au dus la descoperi
rea altor cuptoare dacice din a- 
ceeași perioadă! Cu precizarea 
că intimplarea a ieșit in calea 
unui elev care avea la activ pa
tru vacanțe de... săpături arheo
logice pe șantierul de la Lazuri. 
Și asta tot datorită îndemnului 
pasionatului șofer arheolog, 
al muzeografului Gh, Lazin.

I
Una caldă

I alta rece

I

I
I
I
I
I
I

I

învățătoarea pensionară Sma- 
randa Roman din comuna Ciocă- 
nești-llfov ne istorisește o in- 
timplare petrecută in timp ce 
venise cu treburi prin București. 
Aflindu-se in apropierea policli
nicii de lingă întreprinderea 
„Stela" din Colentina, a intrat 
înăuntru, rugind-o pe una din 
cele patru asistente medicale a- 
flate in momentul acela la fi
șier să-i facă o injecție, intru- 
cit era suferindă și urma un tra
tament. Cum nici una din cele 

•patru nu s-a oferit s-o ajute, 
s.fătuind-o să se-ducă la circum
scripția sanitară sau la policli
nica județeană, și cum era ora 
indicată de medic pentru efec
tuarea injecției, a apelat la ser
viciile ’unei particulare de oca
zie. Seara, neavind încotro, s-a 
dus din nou la aceeași policlini
că, dar de data, aceasta a intil- 
‘ni.t-o pe asistenta Doina Rotam, 
ca,re, deși era pe punctul de pla
care, s-a întors și i-a făcut in
jecția. Eopt .pentru care ii aduce, 
calde mulțumiri și pe această 
cale.

!
I

„Inimă

I
I
I
I
I
i

largă“
Așa iși zicea, despre el 

sușl, Vasile Vădană, fost maistru 
la un parchet forestier de, la Tul- 
gheș, care aparține de unitatea 
forestieră de exploatare și trans
port Gheorgheni, județul Har
ghita. $i astfel, acest „inimă 
largă" a incepuf să ticluiască tot 
felul de bonuri de lucru, cu spe
cificații exacte de prestații efec
tuate. Cum astfel de bonuri în
seamnă bani, „inimă largă" 
și-a... lărgit propriile buzunare, 
intrucit lucrările efectuate erau 
fictive, ca șl cei care, chipurile, 
le-au executat. Șl uite-așa a în
casat V.V. peste 15 000 de lei. 
Acum, urmează să „încaseze" și 
restul. Adică ce-o zice legea.

I Nici măcar
I un covrig
I
I
I
I
I
I

I
I

In comuna Arlcești-Zeletin 
(Prahova) există un modern 
complex comercial al cooperației 
de consum. In cadrul complexu
lui fie află și un mare restau
rant, dotat cum nu se poate mai 
bine. Chiar si cu o cogeamite 
vitrină frigorifică in plină func
țiune, care Insă nu conservă „la 
rece" nimic altceva, 'decit niște 
muște rămase de astă-vară. La 
respectivul restaurant nu găsești 
de mincare absolut nimic, nici 
măcar un covrig. In schimb, gă
sești cu duiumul băuturi de toa
te felurile, pină la cele conside
rate „fine și extra-fine". Cind 
am încercat ,să aflăm de la res
ponsabil din ce cauză nu există 
nici un fel de mincare, s-a uitat 
lung la noi, de parcă-l apucase... 
amețeala. Avea șl de ce. 
atitea băuturi in rafturi...

I
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprlflnul corespondenților > 
„Scînteil" r I

oameni ni

zilnic orice fel de apă mlne-

în alte se- 
puteți face

adresăm Stefan 1* flota-
oamenilor in și competenta datori să creăm propice expri-

în stațiuni și acasă

in cîteva rînduri

Nume

îmi permiteți să îmi văd de 8 minutenu vă permit decît în condițiiacord să mi se admită ac-
vacanța de
iarnă 7de primă-

minorul Eugen, care v-a fost spre creștere și educare 7

bune. plăcute". Apele timpului nestingherite și în străfundurile

Depoziția lui Petre Nica, eroul acestei intimplări, in fața instanței a fost succintă. Cinci rînduri bătute la mașină. Dar cită demnitate era în această prezență in pretoriu 1
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NOTE CETĂȚENEȘTI

Cale cît mai scurtă 
de la propunere 

la aplicare— De ce atl insistat în adunarea generală a organizației de partid asupra detaliilor propunerii făcute 7 Exista pericolul neac- ceptării ei 7întrebarea o propagandistului Szilagyi. maistru . tia exploatării miniere din 
Baia Sprie.— De o bună bucată de vreme sîntem preocupați de perfecționarea procesului de producție la uzina de preparare a minereurilor. Sti- mulînd inițiativele ori propunerile membrilor organizației de partid, participarea lor responsabilă la creșterea eficientei economice si realizarea producției nete, organizația de partid face o adevărată scoală a gîndirii economice, gospodărești din dezbaterile pe aceste țeme. Discuțiile se poartă deschis, liber, de la om la om. O propunere individuală capătă astfel proporțiile unei initiative colective prin soluțiile sugerate de participantă Ca propagandiști, avem datoria nu numai să contribuim la clarificarea fiecărei idei, a fiecărei propuneri, ci să șl sprijinim aplicarea lor in practică.Propunerea asupra căreia insistase propagandistul, simplă la prima vedere — realizarea din fonduri de mică mecanizare a unei instalații de ridicare a pieselor grele din hala conca- soarelor cu ajutorul unui electroplan neutilizat — contribuie la creșterea productivității muncii si reduce timpul de reparații cu 75 la sută, minereul nemai- trebuind să fie transportat la flotatia din Baia Mare. Valoarea propunerii poate îi estimată ușor dacă se are în vedere că transportul unei tone de minereu costă 25 de lei; în cazul de față este vorba

de transportul a mii de tone...— De fapt, asta voiam să spun — încheie tovarășul Szilagyi — nu e suficient să fie acceptată o idee. Important este cum este ea aplicată. evltîndu-se formalismul si jumătățile de măsură. Pentru a spori neîncetat încrederea priceperea lor. sîntem un climat ...... .......mării libere a ideilor și aplicării lor operative....în felul acesta propunerea amintită — asemeni multor altora — a devenit proiect de execuție, cu toate că nu era cuprinsă in vreun plan de măsuri. (Gheorghe Susa).
„Afișul operativ" 

și progresul tehnicîn urma unei largi consultări cu muncitori, ingineri, tehnicieni. organizația de partid si consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea constructoare de mașini „Metalul roșu" din Cluj-Napoca au întocmit un plan tematic cuprinzînd problemele prioritare în domeniul progresului tehnic. care a fost defalcat pe secții si afișat la locuri vizibile. Urmărirea realizării acestui plan se face cu ajutorul unui .Afiș operativ". De îndată ce o problemă legată de introducerea unor metode mai moderne a fost finalizată, apar în secții și ateliere afișe viu colorate, care rețin interesul destinatarilor pentru că exclud generalitățile. lozincile goale in conținut si se adresează, direct. omului. Pe unul din aceste panouri citim : „In cadrul Festivalului «Cin- tarea României», ediția a doua, maistrul principal Hegediis Petru, muncitorul Iosif Chereches si ing. Avei Zoltan au înlocuit reglajele de. nivel de la mașina de vopsit sub presiune, ce se aduceau din import, cu un sistem de circuite integrate

din materiale indigene, rea- lizînd o economie de 150 000 lei valută". Un altul : „Maistrul Szilagyi Mihai si A- lexandru Turos au realizat un dispozitiv pentru filetarea piulițelor din alamă sau otel. Eficienta : crește productivitatea muncii cu 50 la sută, se reduc la jumătate consumurile de tarazi". „A- fișul operativ" reflectă deci stăruințele oamenilor pentru promovarea progresului tehnic, este una din multiplele forme ale muncii politice de masă care îmbogățește paleta largă a propagandei vizuale. Pină a- cum au apărut mai multe „afișe operative", dovadă că interesul pentru progres, pentru introducerea tehnicii și tehnologiilor moderne este în continuă creștere. (Al. Mureșan).

ticate la Centrul de reabilitare a bolnavilor suferinzi de afecțiuni cardiovasculare. Alte filme contribuie. prin temele si problematica lor, la educarea multilaterală a omului nou. stimularea inițiativei creatoare, afirmarea unor convingeri politice ferme, a a- titudinii etice înaintate. 
(Gh. Giurgiu).

Efectele educative 
aie...„Bobîrnacului"

Cura de ape minerale
A

Experiența înaintată 
— pe peliculele 
cineamatoriiorSub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, cinecluburile sindicatelor din întreprinderile si instituțiile județului Mureș realizează anual zeci de filme privind generalizarea experienței și metodelor cu o mare eficientă in producție. Cine- amatorii de pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș prezintă, prin documentarul „Iazbatalul", o nouă metodă de lucru folosită aici în premieră pe tară : cei de la Trustul de con- strueții-montaj au înregistrat be peliculă aspecte ale introducerii tehnicii noi la realizarea sălii polivalente. Apreciate sint si filmele „Inventivitate, economii, eficientă" si „Dincolo de coloane", realizate cineamatorii Casei tură a sindicatelor "Mureș. Mai multi din Tg. Mures au un ciclu de filme popularizează un nou tem de exerciții fizice prac-

de de cui- din Tg. medici realizat care sis-

O gazetă satirică Vie. combativă, plină de fantezie întîlnim la întreprinderea de pompe din București. Se numește „Bobir- nacul", si în raza ei de acțiune intră, fără menajamente, risipitorii, neglijen- ții, chiulangiii, precum și u- nele neajunsuri și lipsuri în funcționarea unor verigi ale activității colectivului (serviciul de aprovizionare, centrul de calcul, controlul de calitate etc.), „Prezenta noastră pe fază, reacția o- perativă la tot ce merită să se afle în obiectivul criticii •— ne spunea inginerul Alexandru Ciobanu. responsabilul colectivului de redacție — se datorează ..antenelor" pe care Ie avem în toate secțiile si atelierele. multi dintre corespondenții noștri fiind secretari de organizații de partid si ai U.T.C., șefi de formații de muncă, maiștri etc. Firește. mai întîmninăn^ si unele atitudini rebarbative, dar esențial este că. adesea. se iau măsuri prompte pentru remedierea anumitor situații negative semnalate in gazetă. De pildă, cînd am arătat într-o caricatură stiva de deșeuri ce se aglomerează în dezordine lîngă turnătorie, conducerea secției respective a luat neintîrziat măsuri pentru amenajarea unui depozit, în care deseurile se află acum într-o ordine de- aăvirsită".Un amănunt semnificativ : printr-o recentă ho-

tărîre comună a biroului comitetului de partid și a comitetului «indicatului din întreprindere, conducerile secțiilor și atelierelor în care s-au semnalat deficiente prin gazeta satirică sînt obligate să dea răspunsuri redacției — răspunsuri ce vor fi publicate în- tr-o rubrică specială. (Victor Bîrlădeanu).
• Punctul de documentare politico-ideologică al comitetului comunal de partid Gropeni. județul Brăila, aduce o contribuție însemnată la pregătirea politică a membrilor de partid. Ia generalizarea experienței pozitive, la educarea comunistă a oamenilor muncii. Dintre acțiunile recent organizate reținem : o masă rotundă cu tema „Atitudinea înaintată fată de muncă — trăsătură fundamentală a omului societății socialiste", expunerea „Repere ale unei producții sporite in agricultură". consultația „Aportul politicii partidului Ia dezvoltarea giOdirii marxist- leniniste". (Mircea Bunea).• Comitetul de partid de la stația de utilaje tehnologice a Trustului de construcții Deva a constituit sânte colective de comuniști — cadre competente, cu experiență — cărora le-a încredințat teme concrete de studiu privind : creșterea suplimentară a producției fizice la toate punctele de lucru, reducerea consumurilor. utilizarea la capacitate a tuturor mașinilor și utilajelor. implicarea mai directă a personalului TESA în realizarea sarcinilor de producție, mai buna organizare a activității de întreținere si. reparare a utilajelor. Finalizarea studiilor este menită să conducă la sporirea productivității muncii si creșterea întregii eficiente economice. (Sabin 

Cerbu).

în țara noastră apele minerale, adevărate izvoare de sănătate, se găsesc într-o varietate foarte mare, avînd o compoziție complexă, care le conferă calități speciale atît pentru consum, cit și pentru tratamentul unor boli. Specialiștii Clinicii de medicină fizică, balneo-climatologie și recuperare medicală au întreprins o serie de studii fizico-chimice, farmacologice, experimentale și clinico-terapeutice pentru cunoașterea proprietăților și utilizarea apelor minerale pe baze, științifice. în legătură cu acestea prof. dr. NICOLAE TELEKI, șeful clinicii, ne spunea la începutul convorbirii :

Citim în „Istoria culturală a prostiei omenești": „Cindva..., numele era învăluit în fel de fel de superstiții. După pitagoreici, soarta omului se cuprindea în nume. Ahile a reușit să-1. învingă pe Hector, pentru că valoarea cifrică a inițialelor sale era mai mare ca a lui Hector, deci si în luptă trebuia sâ-i fie superior. ...De prișos sâ-ț .mai a- Romanij dădeau intiieta»- te. cu prilejul diverselor festivități, acelor bărbați ale căror nume aminteau lucruri Etc etc. au curs au dus lor asemenea năstrușnice speculații. Nu-i mai puțin adevărat însă că rare învolburări mai urcă in actualitate obiceiul unora de a-sl -strici si poci numele și prenumele în- tr-atît, incit anumite pagini din cartea de telefon, de exemplu, oferă probe de umor veritabil.Dacă ne-am alege numai cu risul. încă n-ar fi chiar așa de rău. Dar cite încurcături de natură administrativă, cîte demersuri inutile nu se produc din dorința unora (do altfel perfect legală șl rîndurile acestea subscriu . intru totul la cererile întemeiate de schimbare a numelui) de a-și părăsi cu orice nret vechiul nume, hotărirea fiind dictată deseori de capricii pe care nu știi cum să le califici. Am stăruit pe îndelete. împreună cu tovarășul maior Cornelia Drasnea. de la Miliția Capitalei, asupra ci tor va „argumente"' de acest gen. Din motive ne care cititorul le înțelege desi-

gur. nu vom divulga identitatea completă a acestor „petiționari".Iată, de pildă, o fată: solicită un nou prenume numai din ideea că ar a- vea de gind să dea admiterea la institutul de teatru si, vezi doamne, un afiș pe care ar fi imprimat „Florica" n-ar suna suficient de „artistic !“.

ostilitătile fuma „pipa păcii" 7 Se-n- telege : alte hirtii. alergătură, autorități puse in mișcare. Pentru că. totuși. dobindirea unei noi identități nu-i. ca să zicem așa, un joc de-a leapșa.E destul de răspîndită și pasiunea pentru nume cit mai lungi, care „să sune", ignorind latinescul------- ——---------------------

și... glume

Domnului —- pe Aga- got Robinson !“...Am dori să încheiem seria aceasta de anacronisme cu încă ung : dorința de primenire a numelui este uneori luată în considerare de funcționari creduli, ca să nu spunem gură-cască. încă înainte ca această schimbare să capete confirmarea legală. Și astfel se e- Jiberează acte stampilate, semnate. înregistrate nu prin respectarea adevăratei identități, ci in confor- : mitate cu identitatea declarată după bunul plac al celui în cauză. Așa s-a aiuns. de pildă, ca o școală din București să elibereze o diplomă de premiu pe numele de alint (!) de 
e- de să lamințim viitoarei candidate la luminile rampei cite Marii, citi Ioni, citi Ștefani au rămas în istoria scenei românești tocmai pentru că au izbutit, prin talentul lor. să facă din prenumele simple pe care le purtau adevărate renume. într-o altă împrejurare. părinții unui copil s-au certat cu cu- mătrul. orgoliul nemăsurat fiind împins pină acolo incit nici în ruptul capului nu admit ca o- dra-sla lor să mai poarte numele actualului adversar. în consecință, au trintit imediat o cerere de schimbare a numelui copilului. Dar oamenii, ca oamenii : azi se ceartă, miine se impacă. Ce se va întimpla in ziua cind cele două tabere vor în-

non multa sed multum (nu multe, ci mult). Un prieten medic îmi povestea de curind că a internat de urgentă un pacient care' răspundea cam li următorul nume si prenume: „Vasile — Alcibiade— Lucian — Felix — Bujor —- Radu — H.,.“ Dacă doctorul s-a.r fi încumetat să-i întocmească fisa pe Ioc, ar fi fost nevoie de timp, nu glumă, si pacientul ar fi avut toate șansele să rămînă doar cu... numele. Oricum, performanta acestei identități ...nesfirsite. amintește de originalitatea unui puritan de aiurea carebotezat odrasla nici mai mult nici mai puțin cît : „Să-1— bucăți
și-ade-— în

pe numele de alint— si nu cel din actul naștere —- al silitoarei leve. iar in cartea muncă a unui angajat fie operate modificări pretenția celui în cauză de a se numi altfel decît pină atunci. Dincolo de acest ioc de-a onomastica. sînt implicațiile concrete căre îngreunează cursul unor acte administrative. obținerea drepturi etc.Fără îndoială, a schimbarea numelui tru motive temeinice este un drept legai. Există autorități care au atribuții precise in această direcție, sint stabilite limpede formele necesare, cadrul legal precis. De aici insă si pină la capricii de felul celor jnfătisate mai sus este o cale mult prea lungă. Mai lungă chiar decit numele de „Vasile— Alcibiade — Lucian - Felix — Bujor — Radu...
Ilie TANAȘACHE

unor

„LITORAL 78OFICIILE JUDEȚENE TURISM și filialele acestora vă oferă bilete pentru odihnă in toate stațiunile de pe literal la tariful de 65 lei pe zi de persoană pină la 15 septembrie și 57 lei pe zi după 16 septembrie, în tarif se includ cazarea și masa in hoteluri de categoria I. Se pot procura bilete și pentru un sejur mai mic decit seriile complete de 12 zile. Posesorii biletelor beneficiază de reducere Ia tariful de transport5 pe C.F.R.Pe toată perioada sejurului se organizează excursii pe litoral, în Delta Dunării, Nordul Do- brogei, precum și la Varna (R. P. Bulgaria). în fotografie ; imagine din stațiunea Olimp.

— Faptul că recent s-au împlinit 140 de ani de activitate a Spitalului Brîncovenesc, constituie totodată un prilej pentru a ne aminti că aici au lucrat profesorii H. Teohari și Gh. Bălăceanu care au pus bazele creno- 
terapiei moderne (a curei interne cu ape minerale) prin cercetări experimentale și clinice asupra efectelor și mecanismelor de acțiune a apelor minerale de diverse tipuri, în afecțiuni digestive, urinare, metabolice etc.

— Există deci o tradiție in acest 
domeniu. Ce au adus nou recentele 
investigații ?— în prezent aceste aspecte se studiază cu ajutorul unor metode moderne — cum ar fi, de exemplu, cele radioizotopice care permit punerea în evidență a unor mecanisme intime de acțiune a apelor minerale analizate. Specialiștii din institut efectuează o serie de studii menite să conducă Ia o valorificare superioară a bogăției de ape minerale de la noi din țară. Ca urmare, alături de apele minerale foarte larg cunoscute, cum sint apele de Căciulata, Borsec, Sin- georz (Hebe) ș.a. vor' fi larg valorificate surse de ape care încă nu sint cunoscute de publicul larg, cum sint apele de Băcîia, Bilbor, Negrești-Oaș etc. Studiile și, cercetările din ultimii ani au arătat valoașea incontestabilă a unor ape cum sînt de exemplu a- pele sulfuroase, oligominerale din stațiunile Căciulata și Olănești, cu efecte deosebit de favorabile in boli de tip pielo-nefrite, infecții urinare, litiaze etc.

— In sezonul cald se consumă mal 
multă apă minerală decit 
zoane. Ce recomandări ne 
in acest sens ?— Există categorii de ________ ..muncii care lucrează periodic, sau in tot timpul anului în locuri de muncă cu temperaturi mai ridicate. De asemenea, în sezonul estival cei aflați pe litoral ori in diferite stațiuni ș.a. din cauza căldurii simt nevoia să consume mai mult lichid. într-ade- văr, în aceste condiții organismul are nevoie, fiziologic, de un consum mai mare de lichide pentru a înlocui pierderile de apă produse prin transpi-, rația mai abundentă din aceste pe-’ rioade.Trebuie precizat de la început că apa minerală este cea mai indicată pentru aceste scopuri, întrucit asigură Înlocuirea nu numai a apei, dar și a elementelor minerale care se elimină odată cu transpirația, aspect pe care consumul de apă potabilă obișnuită nu îl poate realiza.

— In aceste situații poate fi con
sumată "...............................
raid ?— în principiu, pentru oamenii sănătoși, se poate răspunde afirmativ, însă există și unele limite.Apele de masă carbogazoase, de pildă, ntf și unele contraindicați!, Îndeosebi la bolnavii cu afecțiuni digestive de tipul ulcerului sau gastri- telor, însoțite de hipersecreție clor- hidropeptică. De asemenea, pentru categoria de bolnavi hipertensivi sau cardiaci, aportul crescut de clorură de sodiu din unele ape minerale poate duce la unele efecte nedorite. Și aceste categorii de bolnavi pot însă

consuma ape minerale de masă, ape adecvate pentru afecțiunile respective și care trebuie să fie indicate de medicul de specialitate. Ministerul Sănătății a elaborat prin institutul nostru o lucrare — îndreptar pentru trimiterea in stațiuni, pe baza căreia medicii din întreaga rețea pot da indicațiile necesare, fundamentate științific. Trebuie să arătăm că avem in țară o asemenea varietate de ape, incit este posibil ca pentru fiecare categorie de bolnavi să se găsească o apă indicată. De exemplu, pentru bolnavii de ulcer sau cu gastrite hiperacide se pot găsi ape minerale carbogazoase-alcaline, care insă trebuie mai intii degazeificate (prin a- gitarea lichidului sau ușoara lui încălzire înainte de a fi consumat), pentru a elimina bioxidul de carbon, factorul excitant, nefavorabil în cazul acestor bolnavi.Trebuie făcută însă diferențierea între apele minerale de masă și cele terapeutice. Apele minerale de masă au o mineralizație mai mică și conțin bioxid de carbon, adică șjpt carbogazoase (de exemplu Borsag, Bibor- țeni, Buziaș etc.). Ele au gust plăcut și în consecință pot fi folosite în limitele unui consum obișnuit de lichide. Apele minerale de masă au in general un efect ușor excitant asupra secrețiilor digestive datorită bioxidului de carbon și a unor săruri minerale pe care le conțin.
— In ce constă valoarea terapeutică a unor ape minerale 7— Spre deosebire de apele minerale de masă, apele minerale terapeutice sînt mult mai diversificate din punct de vedere al compoziției fizico-chimice. Intră in discuție, de exemplu, apele alcaline sau alcalino- teroase, apele complexe carbogazoase, clorurate sodice și bicarbonatate in același timp — tip Slănic Moldova de exemplu, apele sulfuroase cu concentrații diferite (Călimănești, Olănești), apele termale etc. Aceste ape terapeutice nu pot fi folosite la discreție, ci, potrivit curei indicate de medic, în funcție de afecțiunile de care suferă bolnavul, cu posologie (doze și ritm de administrare) foarte precise.în general apele minerale terapeutice nu pot fi folosite timp îndelungat (cu excepția apelor diuretice) ; cura trebuie urmată pe o perioadă limitată de timp și, de asemenea, la indicația medicului curant. Este vorba atit de curele^ cu ape minerale in stațiuni, respectiv pe durata curci, cit și de curele la domiciliu cu ape minerale îmbuteliate, în plus, pentru apele minerale terapeutice folosite Ia domiciliu ca și in stațiuni sint necesare și alte măsuri legate de regimul dietetic, repaosul post-digestiv (după mese) etc., ceea ce subliniază încă o dată necesitatea ca utilizarea acestor ape să se facă numai la indicația medicului de specialitate. încercirid o exprimare mai plastică, am putea considera apele minerale de masă ca ape minerale-aliment, iar apele minerale terapeutice ca ape mir.eraie- medicament, avind avantajul față de acestea că nu au efecte Secundare nedorite.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

aS”
«a

într-o seară ploioasa, tirziu după întunecare, muncitorul Petre Nica se afla la postul Iui, sus, pe macaraua portal din gara Bradu. Deodată, dintre sutele de imagini pe care un macaragiu le surprinde de la înălțimea locului, său de muncă, șputul proiectoarelor a surprins ceva frapant. Două mogîldețe se strecurau prin albia canalului colector dinspre Combinatul petrochimic Pitești. Se strecurau anevoie, împovărate de două mari baloturi. Fără să pregete o clipă, tovarășul Nica a stins luminile macaralei, a coborît in grabă scărița metalică, a chemat cîțiva oameni în ajutor și a pornit in urmărirea suspecților. Dar aceștia parcă intraseră în pămint. Ceilalți urmăritori și-au văzut de treabă, Nica nu s-a dat bătut. A rămas în continuare la pîndă. Băgase de seamă că indivizii dosiseră baloturile sub un podeț, se aștepta ca ei să reapară. Așa s-a și întîmplat. Deodată, i-a simțit aproape în întunericul nopții. „Stai !" a somat macaragiul, cu un ton imperativ, de care a rămas el însuși surprins. Văzînd șovăiala umbrelor, a continuat cu ’ o stratagemă : „Miliția ! Mîinile sus !“.I-a condus astfel la cel mai apropiat post de pază al combinatului, le-a cerut să scoată legitimațiile și a chemat adevăratele autorități. Baloturile conțineau salam și țigări (două mii de pachete), sustrase de la o cantină din preajmă. Prin cei doi hoți — Șerbu Ion și Petrescu Florea — organele de cercetare au descoperit un grup de cinci infractori care, in ultimii doi ani, comiseseră 21 de spargeri la școli, magazine, grădinițe sustrăgînd bunuri în valoare de aproximativ i 130 000 lei. ,

Vacanța a fost, 
executată ?

Un interogatoriu ciudat și prin răspunsuri, dar și prin întrebări.Reclamanta : — Este adevărat că am fost căsătorită cu dumneavoastră 7Piritul : — Da.— Este adevărat că din căsătoria noastră a rezultat încredințat— Da.— De ce copilul ?— Nu pot să legale.— Sinteți de ___țiunea așa cum am formulat-o 7— Nici eu, nici fiul meu nu dorim acest lucru.—■ Adică să pot lua și eu copilul de două ori pe lună 7— Nu se poate.— Timp de trei săptărhjni în vară 7— Absurd.— O săptămînă în vacanța de— E imposibil.— O săptămînă în vacanța vară ?— Nu se poate.Dezbaterile au fost destul de aprinse. Dezbateri 7 Din păcate, da- Din moment ce s-a intentat un proces,, au urmat, inerent, dezbateri. Cine are dreptate 7 Cui 1 se cu-

vine copilul ? Dar celuilalt, cit drept ii ră- mine ? Să-1 vadă de două ori, de trei ori pe lună 7 De sîmbătă seara pină luni dimineața sau numai duminica la prinz 7 In toate vacanțele, ori numai in vacanța mare 7La prima vedere, reclamanta din dosarul cu pricina are motive de satisfacție. Judecătoria sectorului 4 i-a admis acțiunea. S-ar părea că nici piritul nu trebuie să fie nemulțumit. A reușit s-o prezinte pe „adversară" intr-o asemenea lumină, incit cele cerute să nu-i fie intru totul acceptate. O singură entitate ar mai fi in discuție. Copilul. Se alege el mai fericit dintr-o asemenea dispută 7 A fost pentru el vara mai frumoasă dacă vacanța — rectificăm — dacă sentința a fost executată 7

Marinescu Ion, muncitor, s-a judecat cil B.A.D.U.C.P.S.M.S., întreprindere. Procesul a durat 8 luni și 8 zile, iar întreaga situație litigioasă — 12 luni și 12 zile. Totul putea fi evitat printr-o simplă convorbire telefonică locală cu durata de 2 sau maximum 8 minute. Cu venirea tonului cu tot.Scurt istoric :în luna iunie 1977 la B.A.D.U.C.p.S.M.S. — baza de aprovizionare și desfacere a Ministerului Construcțiilor Industriale — se trage un semnal de alarmă financiar-con- tabil : există multe debite neincasate, se apropie amenințător termenele de prescripție, să Ie rezolvăm urgent ! începe o acțiune. amplă.Serviciul de peise de schimb și utilaj își depistează o listă de 26 de beneficiari care refuzau plățile sustinînd că n-au primit

piesele și utilajele. Nu era vorba nici de citeva sute sau mii, ci de 265 921,54 lei. Pentru lămurirea fiecărei poziții era necesar să se depisteze o serie de acte. Serviciul se adresează compartimentului expediție. Șeful compartimentului, Rusu Ioniță, răspunde : „Nu e treaba mea".E detașat pentru 3 săptămini Marinescu Ion, încărcător-descărcător, să ajute aparatul tehnico-administrativ de la expediție. Cu aportul mai mare sau mai mic al lui M. I. actele sint depistate, urmărirea debitelor se urnește din loc. încărcătorul-des- căreător revine la vechiul loc de muncă.Trec 10 zile. La compartimentul expediție sosește o penalizare de 7 602 lei. N-avea nici o legătură cu debitele vechi. Privea staționarea peste termen a unui transcon- teiner venit la bază cu diferite articole. Cineva ar fi trebuit să dea un telefon la gară și să anunțe că transconteinerul a fost golit, dar n-a făcut-o. Cine și de ce 7 Unul că nu e treaba lui, altul că nici treaba lui nu este. Nu fusese o cutie goală de pantofi, ci coșgogeamite transconteinerul, văzut de toți, dc care s-au izbit toți. Se caută a cui treabă putea fi. Se caută... în acte ! 1în ziua de 3 septembrie șeful de la expediție înregistrează un proces-verbal cum că. in ziua de 29 iunie, a organizat o ședință, în care a prelucrat o adresă din 27 martie, trasîndu-i lui Marinescu și sarcina să dea telefoane pe la gări. Marinescu protestează : „Nu mi-a spus, nu era treaba mea". Pe 1 noiembrie i se impută suma. Peste 10 ziie se depune contestația la judecătorie. Pe 30 noiembrie începe judecata.După o lună și 4 zile, unitatea către instanță : Am dispus o verificare C.F.I., să elucidăm situația. Aminați cauza. Pe 25 ianuarie : Aminați, că vom verifica. Pe 15 februarie 1978, instanța pe ton drastic ; „De la 17 noiembrie 1977 nu s-a efectuat nici o probă in dosar, asemenea practici din partea unității sînt inadmisibile". încă 6 termene la fond și în recurs, fără ca verifi-

carea C.F.I. să sosească. 25 iulie : Tribunalul municipiului București, secția a IÎI-a civilă anulează imputația.Jurisconsultul unității a lipsit la multe termene. Avea, probabil, treburi mai importante. Serviciul C.F.I. a început verificarea, dar a abandonat-o. Avea, probabil, alte treburi. Altfel spus : „Nu e treaba noastră". Poate că Marinescu Ion primise și dispoziția de a telefona la gară despre sosirea conteinerelor. Chiar dac-ar fi fost așa, și n-a i'ăcut-o, de la cine s-a molipsit el de principiul „Nu e treaba mea" ? Nu din ' mentalitatea altor colegi, mai mari in grad, de Ia B.A.D.U.C.P.S.M.S. 7 De aceea spunem : O.T.D.Ș.E.T.T. Adică : O treabă de serviciu este treaba tuturor.
Din caietul 
grefierului

„Am mers la bufet pentru a cumpăra ți
gări, ocazie cu care am consumat in jurul 
a 4-5 sticle cu vln“.(Martorul F. A. în dosarul 2 341 al Judecătoriei Pitești)

— Este adevărat că fiica dumneavoastră 
trăia in concubinaj cu numitul... 7

— Nu onorat tribunal, trăia cu el In 
Caracal.

— Nu asta v-arn întrebat, ci dacă trăiau 
așa, ca soț și soție.

— Daaa, trăiau chiar mai bine ! Se des
curcau ei.(Din dezbaterile unui proces civil, soluționat de către Judecătoria sectorului 4 din Capitală)

Sergiu ANDON
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Astăzi își închide porțile 
ce-a de-a 9-a ediție a Tîrgului 
de mostre de bunuri de consum
• Un dialog cu 350 000 de participanți • Cui 
au fost atribuite diplomele tîrgului • Promi
siunile exponatelor - neîntîrziat în vitrine

Ostrov-Constanța
18000 kg struguri de masă la hectarîntreprinderea agricolă de stat Ostrov, județul Constanța, cea mai mare unitate producătoare de struguri de masă din tară, realizează an de an nu numai producții reprezentative pentru viticultura noastră, ci Si o înaltă eficientă economică. în 1977. de pe cele 1 382 hectare s-au obținut. în medie. 17 848 kg struguri de masă la hectar. Producția marfă planificată a fost depășită cu aproape 3 000 tone struguri de masă, cu 500 tone mai mult fată de angajamentele asumate prin chemarea la întrecere si s-au realizat 9 milioane lei valută în plus fată de sarcinile de plan la export. Pentru aceste rezultate, în
Indicatori anul 1975 1976 19771. Producția de struguri peste plan(kilograme la hectar) 3 951 6 834 2 0002. Reducerea cheltuielilor la 1 000 leiproducție marfă (lei) 93 32 2113. Beneficii peste plan(milioane lei) 22,8 36.9 43Din analiza datelor cuprinse în tabelul de mai sus rezultă. în primul rînd, că planul la producția de struguri la hectar a fost depășit an de an. ceea ce dovedește strădania întregului colectiv de a aplica corect tehnologiile și de a pune larg în valoare rezervele de care dispunem. în al doilea rînd. prin creșterea productivității muncii, cheltu-
LOCUINȚELE

9
(Urmare din pag. I)centre, care execută atît lucrări de reparare a fondului locativ de stat, cit și la cererea populației. Odată cu preocuparea pentru extinderea acestor servicii, unele consilii populare județene — Arad, Bihor, Constanța și altele — au făcut un pas înainte in această direcție: au organizat unități și subunități profilate in exclusivitate pentru prestări în construcții către populație.Este, desigur, pozitivă preocuparea pentru crearea unor astfel de unități cu activitate mai complexă sau specializate. Problema esențială este insă ca aceste unități — atit ca număr cit și ca amplasare în teritoriu — să fie in măsură să asigure satisfacerea integrală a cerințelor populației, executarea promptă și de bună calitate a lucrărilor. Or, analiza privind capacitatea acestora de a satisface cerințele populației arată că este necesar să se continue cu mai multă fermitate și perseverență preocuparea pentru crearea de noi unități și pentru folosirea lor cit mai deplină în scopul pentru care au fost organizate.Subliniem aceasta, întrucît atît din punct de vedere al numărului, cit și al posibilităților de a executa comenzile populației se cer aduse in continuare îmbunătățiri substanțiale in structura prestărilor de servicii în construcții. Pentru că, așa cum rezultă din datele statistice, în prezent în circa 10 orașe nu au fost create încă astfel de servicii, iar în unele județe, ca Botoșani, Covasna. Mehedinți, Gorj, Mureș și altele, își desfășoară activitatea numai 5—10 unități prestatoare de servicii în construcții — număr cu totul insuficient pentru a satisface în mod corespunzător cererile populației. De asemenea, in mediul rural consiliile populare au creat asemenea unități in numai 40 la sută din numărul total al comunelor, ceea ce influențează în mod negativ ritmul de modernizare al satelor. Paralel cu eforturile pentru înlăturarea acestor deficiențe, trebuie acționat mai mult decît pînă acum pentru corelarea cerințelor populației privind repararea și întreținerea locuințelor cu asigurarea materialelor de construcții necesare.Iată tot atîtea cauze obiective șl subiective care au făcut ca volumul planificat de prestări în construcții pentru populație să nu fie realizat nici anul trecut și nici în primul semestru din acest an, nerealizare care a fost însoțită de sesizări și reclamații din partea cetățenilor atît în legătură cu neexecutarea la timp a lucrărilor, cît și cu calitatea unora dintre acestea.Insuficienta participare a unităților consiliilor populare la asigurarea acestei categorii de servicii, atît de solicitate de populație, este evidențiată și de faptul că aportul lor în cadrul volumului total de prestări servicii In construcție se situează în prezent sub 30 la sută. Or, atît timp cît administrarea și întreținerea fondului locativ reprezintă una din Îndatoririle cele mai importante ale consiliilor populare, ele poartă și trebuie să poarte și răspunderea pentru organizarea unei puternice rețele de servicii de către unitățile proprii, care să asigure atît îndeplinirea planului stabilit pentru întreținerea fondului locativ de stat, cît și satisfacerea cerințelor populației d° reparare și modernizare a locuințelor proprietate personală.Ca în toate ramurile economiei, planul este lege și in sectorul prestărilor de servicii în construcții. De aici, necesitatea ca organele locale ale puterii de stat — care răspund direct de dezvoltarea tuturor serviciilor publice — să acționeze cu mai multă hotărîre, să mobilizeze toate forțele materiale și umane de care dispun, pentru ca și în acest important sector al serviciilor destinate populației prevederea planului să se realizeze integral, punct cu punct.

ESTE CIORCHINELE

La întreprinderea agricolă de stat

HĂRNICIEI...

DULCE Șl BOGAT

Culesul strugurilor în viile I.A.S. Ostrov, județul Constanțatreprinderii noastre 1 ..Ordinul Muncii" clasa pînd locul II pe tară în Întrecerea socialistă dintre unitățile agricole.Rezultatele din anul trecut nu constituie ceva neobișnuit. Noi am dovedit că putem obține producții mult mai mari si doar condițiile climatice ne-au împiedicat să depășim două vagoane de struguri la hectar. în 1976, de exemplu, întreprinderea noastră a realizat cite 22112 kg struguri de masă pe fiecare hectar, rezultat pentru care i s-a atribuit înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste. Iată, sintetic, cîteva performanțe obținute in ultimii ani.

s-a decernat a Ii-a, ocu-

ielile la 1 000 lei producție au fost sistematic reduse. în 1977, ele au fost cu 211 lei mai mici decît cele prevăzute în plan. Ca urmare, in 1977, an nu tocmai bun pentru producția agricolă plan au circa 47 1975. Ce zări 7
vegetală, beneficiile peste fost de 43 milioane lei. cu la sută mai mult decît în stă la baza acestor reali-

Zona industrials a orașului Tg. Secuiesc, județul Covasna Foto : S. Cristian„Argeșeana" demonstrează:
PRODUCȚIA NETĂ 

reflectă cu precizie și acționează ca stimulator 
al spiritului gospodăresc— Putem spune, acum, la două luni de la trecerea la aplicarea valorii producției nete ca indicator de bază al activității întreprinderii, că aceasta a contribuit direct la creșterea eficienței economice — ne precizează de la bun început inginerul Vasile Rusu, director tehnic al întreprinderii de stofe „Argeșeana" din Pitești. O demonstrează nu numai rezultatele obținute în opt luni din a- cest an — valoarea producției nete a fost depășită cu 14,5 milioane lei, productivitatea muncii pe un angajat este superioară cu 750 lei nivelului planificat, iar cheltuielile la I 000 lei producțle-marfă sînt sub cota stabilită — ci, în primul rînd, puternica afirmare a spiritului gospodăresc, a inițiativelor muncitorești generate de aplicarea noului indicator, oglindă fidelă a contribuției colectivului la creșterea venitului național.Succesele dobîndite își găsesc explicația în schimbările profunde pe care le determină în activitatea colectivului, la fel ca în multe alte unități din economia națională, aplicarea noului mecanism economico- financiar, creșterea răspunderii oamenilor muncii în gospodărirea mijloacelor materiale și financiare încredințate, în realizarea unei producții superioare calitativ și cu eficiență superioară, ceea ce constituie esența autocoti ducerii muncitorești. Pentru a ilustra seriozitatea și răspunderea cu care au pregătit consiliul oamenilor muncii, organizația de partid aplicarea — începînd cu luna iulie — a noului mecanism economi- co-financiar, este suficient să amintim că, încă din luna aprilie, s-au organizat expuneri, consfătuiri, dezbateri pe secții, ateliere și schimburi cu întregul colectiv, în cadrul cărora s-au explicat și clarificat conținutul indicatorilor producție netă și producție fizică, factorii care determină direct realizarea lor.Cum acționează acum colectivul întreprinderii „Argeșeana" pirghiile aflate la îndemînă pentru ca rezultatele activității economice să fie tot mai bune, pentru ca valoarea nou creată să fie mereu mai ridicată ? Secția filatură : de aici începe fluxul tehnologic de-a lungul căruia materia primă — lină, poliester, melană sau celofibră — se transformă în fire. De aici începe în întreprindere procesul realizării producției nete. Iată de ce deviza lucrătorilor secției : „Nici o mașină sub randamentul planificat, nici un gram de materie pri

Sînt cîteva elemente de ordin general care au contribuit la creșterea randamentului la producția de struguri. Amintim că plantația de viță de vie a fost amplasată într-o zonă corespunzătoare acestei culturi. Pe dealurile de la Ostrov, vita de vie crește minunat, iar oglinda de apă a Dunării dă strugurilor o culoare gal- ben-arămie, ceea ce face să fie mult apreciati de consumatori. în al doilea rînd. au fost extinse în cultură soiuri de viță de vie care, în condițiile locale de climă și sol, dau producții mari si corespund din punct de vedere calitativ.Tehnologiile noi, moderne au constituit elementul hotărâtor pentru creșterea producției de struguri. în această privință ne-am condus permanent si am aplicat indicațiile tovarășului Nicolae Ceausescu referitoare la modernizarea si intensificarea culturii viței de vie. Iată în ce au constat ele. Mai 'întîi, plantațiile clasice au fost modernizate, capacitatea lor de producție fiind ridicată astfel la nivelul celor de tip intensiv. Aceasta s-a realizat prin spațierea corespunzătoare între rîn- duri si îndesirea vitelor pe rînd. extinderea șpalierilor din beton si dublarea sîrmelor de susținere, ridicarea scaunului butucului și adaptarea celor mai potrivite sisteme de conducere a coardelor. Pjnă în prezent au fost modernizate 900 hectare de viță de vie cu soiuri de struguri de masă, iar în următorii 2—3 ani lucrările de 

mă irosit, nici un minut pierdut" cristalizează preocuparea de zi cu zi pentru creșterea efecienței activității productive. In condițiile în care gospodărirea mijloacelor materiale se face pe baza bugetelor de cheltuieli ale secțiilor, evidențiindu-se cu exactitate consumurile de materii prime, combustibil și energie pină la nivelul locurilor de muncă, este clar tuturor muncitorilor că sporirea valorii producției nete poate fi influențată direct prin propriile eforturi. Șl se procedează in consecință 1 Pînă la sfîrșitul anului ei și-au pro
® Bine înțeles șl corespunzător aplicat, noul 

mecanism economlco-financiar întărește răs
punderea personală și colectivă pentru re
ducerea cheltuielilor materiale

• Premise eficace pentru valorificarea a noi 
rezerve și posibilități interne

pus să reducă cu un procent consumul de energie electrică. Efectul: o economie de 5 milioane lei. Tot aici, ca urmare a propunerilor făcute de muncitori privind mai buna organizare a producției, susținute în consiliul oamenilor muncii de reprezentanții secției — filatoarele Ioana Dună și Doina Sabău — se vor realiza în plus, în următoarele luni, 149 tone fire. Oamenii pun mare preț pe spiritul gospodăresc și, de aceea, in cadrul secției s-a dezvoltat o opinie fermă, muncitorească împotriva celor care mai risipesc materia primă sau încalcă disciplina tehnologică. De fiecare dată, adevărații gospodari sint lăudați — în.ziua cind am fost în fabrică la loc de frunte se aflau muncitorii Viorica Stancu. Gheorghe Ivașcu și Ecaterina Cociș ; dar, in a- celași timp, opinia muncitorească nu iartă și critică cu exigență, la gazeta de perete, pe „risipitorii" zilei : Maria Nica și Victoria Marinescu.La preparație sau vopsitorie, Ia țe- sătorie sau .finisaj, am intilnit alte dovezi ale felului în care muncitorii și specialiștii acționează cu competentă și spirit gospodăresc pentru realizarea în condiții superioare a sarcinilor ce le revin. Fie că este

vor executa pe în- ceea ce va asigura randamente si maiunor Înălțarea scaunuluiprin. _________ .viile nu se mal îngroapă, din momentul
modernizare se treaga plantație, obținerea mari.întrucît butucului, _________tăierile se execută cînd se cunosc viabilitatea și fertilitatea ochilor pe fiecare coardă, ceea ce permite să se asigure o încărcătură de rod, determinată riguros științific. Ca urmare, tăierile în uscat se termină devreme, la mijlocul lunii martie, ceea ce ne dă posibilitatea să trecem tot mai devreme si la legarea corzilor ne spalier si executarea lucrărilor solului.Datorită asigurării unei încărcături echilibrate de rod la fiecare butuc, se aplică o fertilizare rațională cu îngrășăminte chimice. îndeosebi cu sare potasică, urmărind realizarea unui raport între elemente de 1:1:3. în timpul perioadei de vegetație se execută numărul de stropiri stabilit de statia de avertizare din zonă, lucrări care, nrintr-o bună organizare a muncii, se încheie în decurs de 4—5 zile fiecare. Irigarea plantațiilor de vită de vie este o altă, măsură menită să sporească randamentul la hectar. în general, noi aplicăm cinci udări, ultima executîndu-se înainte de pîrguirea strugurilor.Desigur. în întreprinderea noastră sînt rezerve de sporire a producției de struguri, fant dovedit de fermele fruntașe. Astfel, fermele conduse de Marin Mazilu. Gheorghe Georgescu,

vorba de grija pentru reintroducerea în circuitul productiv a materiilor prime secundare, care aduce o economie de 100 de lei pe kilogramul de fir, fie că este vorba de completarea ramelor de urzit in preparație sau mărirea zonei de deservire la un număr de 5—6 războaie în țesătorie — pentru a nota doar cîteva dintre inițiativele pornite din rîndul muncitorilor — toate aceste fapte de muncă contribuie la sporirea valorii nou create, la realizarea și depășirea producției nete.Se știe că indicatorul producție

netă este direct influențat de nivelul cheltuielilor materiale de producție. Cum se acționează în acest sens ?— în întreprindere, consiliul oamenilor muncii analizează, cu precădere și operativ, cauzele oricăror depășiri ale consumurilor specifice de materii prime și materiale, stabilind de fiecare dată măsuri pentru înlăturarea deficiențelor, ne spune tovarășa Luca Antoaneta, reprezentantă a muncitorilor în consiliul oamenilor muncii. De asemenea, s-a trecut Ia stabilirea cheltuielilor de producție pe secții ; cunoscîndu-se în permanență nivelul acestora, se poate interveni prompt pentru prevenirea și eliminarea cheltuielilor neeco- nomicoase. a oricăror tendințe de risipă. In aceste condiții, discuțiile în organul de conducere colectivă nu plutesc în generalități, sint întotdeauna precise, la obiect și eficiente.Depășirea nivelului producției nete cu 14.5 milioane lei este nemijlocit legată de faptul că, la „Argeșeana", colectivul a reușit să economisească importante cantități de materii prime, materiale, energie electrică și combustibil — 11 tone puf la pală, 6,4 tone pale la fir, 70 MWh energie

Maria Drăghicl șl au obtinut nu o 000----- 28 000 kilo-Stefan Marcovicl. I Elena Georgescu dată recolte de 23. grame struguri la hectar. Căutăm să extindem mereu experiența și metodele de muncă ale fruntașilor. în al doilea rînd, introducem tot ce este nou în știința și practica viticolă. Astfel, pe o suprafață de 25 de hectare s-a înființat o plantație superintensivă cu 4 soiuri pentru struguri de masă. Aici se experimentează 6 variante de distante, cu densități de la 8 000 la 16 000 butuci la hectar. De asemenea, în acest an. pentru prima dată în practica unității, pe 50 de hectare cu vită de vie s-au aplicat tăieri scurte, în cepi de 2—4 ochiuri. Sînt metode noi, modeme, care, în anii ce vin, vor fi extinse pe suprafețe din ce în ce mai mari si care ne vor da posibilitatea să realizăm. în mod constant, recolte de 30 000 kilograme struguri la hectar si chiar mai mult.Pentru producția acestui an. toate lucrările au fost făcute la un nivel tehnic ridicat, ceea ce ne dă garanția unor producții superioare de struguri Ia hectar. Vrem ca. în acest fel. întreprinderea noastră să se situeze din nou pe un loc de frunte în întrecerea socialistă.
Inq. Gheorqhe LOZOVEANU
director
Inq. Sebastian G1ONEA
secretarul comitetului de partid
I.A.S. Ostrov, județul Constanța

electrică, 36 tone combustibil convențional.Aplicarea noului mecanism econo- mico-financiar a dat bune rezultate în primele două luni de aplicare, a determinat schimbări semnificative în modul de a gîndi și acționa al întregului colectiv. Adică, mai gospodărește, cu mai multă răspundere în administrarea avuției încredințate de societate, pentru a produce mai mult, mai bine, mai eficient. Dar aceste bune rezultate trebuie să fie un îndemn pentru harnicul colectiv de aici in vederea obținerii unor rezultate superioare în următoarele luni, pentru valorificarea și mai susținută a resurselor și posibilităților de care dispun pentru creșterea producției nete.Asemenea resurse există în fiecare secție și atelier, la majoritatea locurilor de muncă — și despre ele s-a discutat pe larg, cu responsabilitate și exigență, în cadrul recentei adunări generale a oamenilor muncii din întreprindere. O serie de deficiențe care se mențin în pregătirea fabricației, încărcarea mașinilor și utilajelor, efectuarea reparațiilor și reviziilor, întreținerea acestora au determinat nerealizarea producției fizice la unele sortimente și nerespectarea o- bligațiilor față de unii beneficiari. Totodată, nu trebuie neglijat de conducerile unor secții și ateliere, de compartimentele tehnice faptul că indicii de folosire a utilajelor nu s-au situat la nivelul stabilit. Or. tocmai acționîndu-se stăruitor pentru folosirea intensivă, cu indici superiori, a zestrei tehnice din dotare se pot obține sporuri suplimentare de producție fizică, în condiții de eficiență superioară, ceea ce influențează pozitiv nivelul producției nete. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că între realizarea producției fizice — în sortimentele prevăzute în plan și cu cheltuieli materiale cit mai reduse — și creșterea valorii producției nete există o strînsă interdependență. De asemenea, ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea gradului de prelucrare și finisare constituie surse importante pentru creșterea producției nete.Am subliniat cîteva direcții de acțiune nu pentru că acestea nu s-ar cunoaște la „Argeșeana", ci pentru a arăta cit de numeroase sînt căile prin care colectivul de aici este angajat pentru sporirea și mai substanțială a producției nete pînă la sfîrșitul acestui an.
Dan CONSTANTIN

După mai bine de o lună de la ziua inaugurală, Tirgul de mostre își închide astăzi porțile. Se poate aprecia că această importantă manifestare economică a prilejuit un larg și fructuos dialog cu publicul — beneficiarul, de fapt, al bunurilor de consum. Faptul că aproximativ 350 000 de vizitatori, nu numai din Capitală, ci și din toate colțurile țării, oameni de diferite vîrste și ocupații, s-au perindat, în acest răstimp, prin fața standurilor cu exponate, a permis o amplă consultare a opiniilor publicului, o mai bună cunoaștere, de către producători șl comercianțl, a gustului consumatorilor, a nivelului înalt al exigențelor lor.Ca și edițiile anterioare, șl cea de-a 9-a ediție a tîrgului de mostre a avut onoarea de a primi vizita secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat. Și de data a- ceasta au fost examinate, cu cea mai mare a- tenție, produsele realizate prin punerea în valoare a priceperii și talentului oamenilor muncii din cele mal diferite domenii industriale, resurselor și tehnologiei de care dispunem. Aprecierile și recomandările făcute cu acest prilej vădesc grija permanentă a secretarului general al partidului pentru realizarea programului de ridicare a nivelului de trai al populației.în cadrul diferitelor forme de dialog cu publicul, peste o sută de mii de vizitatori și-au exprimat în chestionare aprecierile, observațiile critice și sugestiile, în cursul investigațiilor întreprinse de Institutul de economia comerțului interior și a turismului. Circa 1 200 de membri ai consiliilor județene ale reprezentanților cumpărătorilor și-au adus, la rîndul lor, contribuția la stabilirea, în condiții mal bune, a structurii fondului de marfă, în conformitate cu cerințele specifice ale fiecărui județ.Rezultatele tuturor sondajelor de opinie organizate, ale tuturor acțiunilor întreprinse pe întreaga durată a tîrgului de către producălorii de bunuri și comerț, prelucrate de specialiști, au stat Ia baza contractelor semnate, cu această ocazie, pentru un fond de marfă depășind 100. miliarde lei, destinat aprovizionării pieței in anul care vine. Contractele încheiate, ca și cele aflate în curs de perfectare sînt tot atîtea promisiuni și angajamente asumate față de publicul cumpărător că, în 1979, magazinele vor oferi, realizate în serie industrială, în aceleași condiții de calitate, exponatele din pavilioane și standuri.Ca și la edițiile anterioare, din mulțimea de exponate — reamin
CONTRASTE

Zero n-are nici o valoare ?Pînă nu de mult, Ia întreprinderea de accesorii pentru mașini- unelte din Blaj, cînd se discuta despre rebuturi, unii ridicau din umeri : „Așa-i la noi, ce să-i faci ? Problema este cunoscută". Alții, care chipurile prjveau în perspectivă, adăugau : „întreprindere nouă, muncitori tineri, deocamdată, asta-! situația ! Poate mai tirziu...".într-adevăr. lucrurile nu stăteau prea bine în acest domeniu, dar cei mai mulți nu se puteau împăca cu o atare situație și nici să aștepte cu brațele încrucișate. Au trecut la
Căldură mareEste știut, acolo unde ploaia se lasă așteptată, aducerea apei prin sistemele de irigații este in mod sigur unul din mijloacele principale pentru creșterea recoltei. Sint însă cazuri cînd apa vine pe canale și conducte, dar nu ajunge pînă la rădăcina plantelor. O a- semenea situație am constatat deunăzi pe o parte din tarlalele cooperativei agricole „23 August", județul Constanța. Aici, din cauza defecțiunilor neînlăturate la timp, unele as- persoare au rolul, desigur nedorit, de fîn-

Nababii din VasluiLa Vaslui există și oameni care nu țin la bani. Nu mulți, dar există. Cu ce se ocupă el ? Este impresionantă obișnuința cu care unii completează niște formulare, iar alții le semnează din simplă rutină. După ce le trimit filialei Băncii, intervin uneori prin telefon : „De ce nu ne onorați semnătura ? Virați banii C.F.R-u- 
lui. Da, din contul 
nostru !“ Și astfel se cheltuiesc nu mii, ci sute de mii de lei. în șase luni din acest an, clțiva funcționari de la întreprinderea ju

acțiune. Dar să derulăm faptele....în 1976, graficul de urmărire a pierderilor datorate rebuturilor era conceput cu diviziuni care mergeau pină la 6 la sută. Ce-i drept, pierderile au fost mai mici, dar nu cu cine știe ce. Pentru anul trecut, graficul a fost întocmit cu diviziuni de pînă la 4 la sută. „Cum adică, pe ce ne bazăm cînd ne propunem să reducem rebuturile cu două procente ?“ — s-au întrebat cei mai sceptici. Dar scepticismul lor a fost infirmat de fapte, în luna aprilie, rebuturile au scăzut la 2,67 la sută, iar în lunile
... și dușuritini arteziene. Pe o tarla cu culturi succesive ■ de porumb, din cauza unui aspersor defect, apa scăpată de sub presiune se înălța intr-un jet înalt de cîțiva metri, formînd o băltoacă Imensă. Din aceeași pricină a scăzut presiunea pe conductă, celelalte asper- soare funcționînd „tot pe loc, pe loc" și formînd băltoace mai mici.Am căutat pe cineva din conducerea cooperativei pentru a interveni să înlăture curgerea necontrolată a

dețeană de construcții- montaj „au aruncat pe fereastră" o jumătate de milion de lei. Cum ? Și-au făcut o- biceiul să comande bazelor de producție din Socola și Palas să le trimită urgent felurite materiale de construcții pentru șantierul întreprinderii. Vagoanele sosesc repede, într-o singură zi, în stația C.F.R. Vaslui. Dar cei care au cerut materialele „urgent" uită de ele, iar vagoanele stau cîte 3—4 zile încremenite pe linii. Timp în care întreprinderea suportă

tim că actuala ediție a înfățișat vizitatorilor nu mai puțin de 170 000 de articole dintre cele mai diverse — au fost selecționate 315 dintre cele mai apreciate produse, atit de către public, cît și de către specialiști, care au fost distinse cu diplome. In rîndul acestora se numără garnitura de bucătărie „Loredana", camera de tineret „Nina", sufrageria „Golești", o serie de noi produse chimice ce ușurează munca în gospodărie (sprayuri și detergenți), mașinile de stors fructe și legume, diferite tipuri de vase emailate și inoxidabile, tipurile noi de televizoare portabile și staționare, de radioreceptoare, mixerele și roboții de bucătărie, frigiderul cu două uși, mașina electrică de cusut „Sanda", care execută 20 de operații, precum și numeroase exponate ale producătorilor din industria textilă, de confecții și încălțăminte, ale industriei alimentare. Cele mai multe diplome — 85 — au fost atribuite unor produse ale industriei ușoare ; au fost, de asemenea, distinse 60 de produse ale industriei alimentare, cîte 50 ale industriei construcțiilor de mașini și ale cooperației meșteșugărești, 20 aîe industriei chimice etc. în același context, al stimulării colectivelor de oameni al muncii din unitățile producătoare de bunuri de consum care au depus eforturi deosebite, constante pentru diversificarea ofertei făcute cumpărătorilor, 60 de întreprinderi au primit diploma tîrgului. Principalul criteriu de acordare a acestor diplome a fost modul în care sînt duse la îndeplinire obiectivele cuprinse în „Programul privind dezvoltarea producției și desfacerii bunurilor de consum către populație pe perioada 1976—1980".Interesul de care s-a bucurat cea de-a 9-a ediție a tîrgului de mostre se reflectă și în volumul mare al vînzărilor realizate de unitățile comerciale aflate în perimetrul complexului expozițional, cifrate la peste 120 milioane lei.Acum, la ora cînd bilanțul final al eficienței tîrgului poate fi socotit ca încheiat, se poate afirma, cu deplin temei, că el și-a atins scopul. Actuala edifie s-a afirmat ca o nouă dovadă a progresului înregistrat de industria bunurilor de consum din țara noastră, a sporirii neîncetate a potențialului unităților cu acest profil, ca urmare directă a înfăptuirii politicii partidului și statului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai, de satisfacere tot mai deplină a nevoilor de consum ale populației.
Rodica ȘERBAN

următoare și mai mult ...în acest an, colectivul întreprinderii a fost și mai exigent. Graficul a fost conceput cu diviziuni de pînă la 2 la sută, tre- cîndu-se și la subdiviziuni. Și în perioada care a trecut din acest an, nivelul rebuturilor s-a situat sub un procent. Mai exact, nivelul acestora a fost redus la 0,25 la sută.Acum, ambițiile oamenilor de aici țintesc spre subdiviziunea... zero. Și în acest caz, cifra zero nu înseamnă, ca de obicei, nimic, ci foarte mult : pricepere, spirit gospodăresc, inițiativă. (Șt. Dinică).
artezieneapei. După un timp, cînd se formase o a doua fîntînă arteziană, pe aceeași tarla amenajată pentru irigat, am aflat că cei vizați erau într-o ședință Ia sediul S.M.A, din localitate. Ședință Ia care s-au discutat lucruri bune, utile, despre mersul lucrărilor agricole. Un singur aspect este regretabil: păcat că pe asemenea căldură ședința nu se ținea direct pe tarla. S-ar mai fi răcorit oamenii cu dușurile arteziene. (C. Borde- ianu).
cheltuielile cuvenite C.F.R.-ului drept locații. Apoi, aceiași funcționari completează noi formulare, pentru alte vagoane, și a- ceiași șefi ai lor le semnează fără să clipească din ochi.Nu este oare In drept Consiliul popular județean Vaslui, de care aparține întreprinderea, să facă filialei Băncii precizarea : „începînd de azi, plata locațiilor nu se va mai efectua din bugetul Întreprinderii („din contul nostru"), cheltuielile urmînd a fi suportate de cel vl- 
novați, pe contul lor"?
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-------------- DE POEZIE
Vasile ALECSANDRI:

„Poezii populare“Vasile Alecsandri nu este primul cărturar care atrage atentia a- supra bogăției si frumuseților folclorului national : au făcut-o, înaintea Iui. Asachi, Heliade-Rădulescu și Cipariu, si mai înainte chiar, Budai-De- leanu si Cantemir. A- lecsandri a fost însă cel care a transformat impulsul momentului. atitudinea personală. într-o acțiune organizată pe scară națională. într-o adevărată instituție patriotică. sustinind-o cu tenacitate, cu convingere neclintită în virtuțile etice si estetice ale literaturii populare. Intre 1850. cind Alecsandri publică în gazeta Bucovina cele
bra baladă Miorița, si 1866. cind apare ediția definitivă a culegerii 
sale de Poezii popu
lare ale românilor, timp de cincisprezece ani deci, dintre cei mai rodnici si mai frumoși ai maturității sale artistice. poetul se consacră acestei adevărate campanii pentru impunerea si răspin- direa celor mai valoroase texte ale poeziei noastre populare nu numai în tară, ci si peste hotare. în 1852 el adună într-un prim volum cîntecele bătrî- nesti publicate anterior în diferite gazete, iar în 1853 publică o a doua parte a acestei culegeri : Alecsandri însuși va traduce în limba franceză aceste texte si le va publica la Paris. în 1855. iar după versiunea franceză vor fi publicate altele. în limbile engleză (1856), germană (1857). italiană (1858). Scriitori cu- noscuti ca Prosper

*) V. Alecsandri, Opere, vol. III. Editura Academiei, 1978.

Merimăe sau Dora D’Istria publică recenzii elogioase la a- dresa traducerii lui Alecsandri. semna- lind interesul deosebit pe care îl prezintă folclorul românesc pentru folcloristica europeană si frumusețea sa artistică. încă înainte de publicarea primei broșuri, din 1852, baladele culese de Alecsandri si publicate în ziare ca Bucovina, Zimbrul etc. încep să fie reproduse de celelalte gazete din tară (Foaia pen
tru minte, inimă și li
teratură din Brașov, 
Telegraful român din Sibiu. România litera
ră din Iași), stîrnind entuziasmul cititorilor si dorința lor de a contribui la conservarea acestui inestimabil patrimoniu artistic national prin culegeri de folclor, așa incit se poate spune că folcloristica de mase, preocuparea largă a tuturor păturilor de intelectuali. săteni, meseriași (după e- xemplul lui Ispirescu) pentru literatura și o- biceiurile populare — care devine atît de răspîndită în ultimul sfert al secolului trecut — îsi datorează în mare parte existenta curentului susținut si ilustrat de Alecsandri.întelegînd exact însemnătatea culegerii de folclor a lui Alecsandri si a întregii sale acțiuni în favoarea folclorului nostru, componentă esențială a personalității sale artistice, ca si a întregului program pașoptist care însuflețește romantismul românesc. se poate înțelege mai bine si însemnătatea pe care o are republicarea acestor texte într-o ediție științifică corespunzătoare. cuprinzind un bogat

aparat de note si variante ; îngrijitoarea ediției, specialistă în problemele complicate ridicate de editarea scrierilor din această epocă de tranziție (Georgeta Rădulcscu- Dulgheru). și autorul prelatei, cunoscut folclorist (Gh. Vrabie), oferă cititorului un excelent instrument de lucru, o oglindă fidelă a ediției prime, dar si a realei dimensiuni pe care a avut-o preocuparea pentru folclor a poetului, căci volumul (al IlI-lea în seria de Opere de V. Alecsandri editate de Editura Academiei) cuprinde și reproduceri din gazete și din manuscrise cu versuri populare necuprinse în edițiile antume.Apariția acestui volum ne prilejuiește însă, dincolo de evenimentul în sine pe care-1 reprezintă, un scurt bilanț pozitiv ; ultimele luni au adus — la Editura Academiei — reluarea marilor serii de opere ale scriitorilor .noștri clasici : Eminescu. Ko- gălniceanu. acum A- lecsandri (sînt în pregătire Odobescu. Has- deu etc.). Alte apariții importante sînt girate de editura „Minerva" prin colecțiile 
Scriitori români. Pa
trimoniu, Arcade, de alte edituri. Toate ne fac să sperăm că una din principalele îndatoriri ale cercetării is- torico-literare și ale sistemului editorial, a- ceea de a oferi generației de astăzi opera celor mai mari scriitori români în ediții științifice, la înălțimea exigentelor actuale, va fi în curind dusă la îndeplinire.

Mircea
ANGHELESCU

-------------- ECONOMICĂ ------
Ioan L CIOLAN:

„Strategii în investiții"La circa doi ani de la apariția lucrării „Optimizarea deciziilor în investiții", dr. loan L. Ciolan, adîncind investigația științifică in acest domeniu extrem de important, primordial pentru dezvoltarea și modernizarea rapidă a forțelor de producție, lansează în aria literaturii economice din țara noastră o nouă cărte valoroasă, intitulată „Strategii în investiții". Apărutăîn Editura Academiei Republicii Socialiste România, lucrarea de față este concepută ca un amplu studiu macroeconomic al procesului reproducției socialiste lărgite, avînd drept scop să asigure orientarea și fundamentarea eforturilor de investiții în contextul procesului de creștere a eficienței întregii activități economice.Nu credem că se cere făcută o demonstrație prea largă pentru a releva adevărul că, înainte de orice, e- ficiența muncii sociale are drept determinare esențială însăși eficiența investițiilor. Tocmai in lumina acestui adevăr autorul subliniază pregnant in lucrare ideea că strategiile in investiții se integrează organic în insăși stia- tegia creșterii economico. în viziunea autorului, strategiile in investiții au in vedere conducerea de ansamblu, conceperea și fundamentarea într-o largă perspectivă a procesului reproducției so

cialiste lărgite, dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție în condiții de eficiență economică sporită, pentru a asigura înfăptuirea telului suprem al politicii partidului — ridicarea nivelului de trai al întregului popcr.Strategiile în investiții se bazează, in esență, pe următorul raționament : pornind de la necesitățile și resursele societății și ți- nind seama permanent de întreg ansamblul de restricții și priorități care se impun într-o etapă sau alta, problema constă în a alege, dintr-o multitudine de strategii posibile, pe cea care răspunde cel mai bine rigorilor eficienței economice.Pornind de la acest raționament, lucratea dezvoltă citeva direcții esențiale în abordarea strategiilor în investiții. In prim plan, autorul înscrie necesitatea promovării cu fermitate a cuceririlor revoluției tehnico-ști- ințifice, astfel încît să fie posibilă adoptarea în procesul pregătirii investițiilor a unor tehnologii noi. și îndeosebi a acelora care să asigure trecerea de la procedeele de fabricație mari consumatoare de materii prime și combustibili la tehnologii ciclice, de avangardă, cu consumuri reduse, precum și cu soluții constructive economicoase.Strategia creșterii forțelor de producție

implică, in concepția autorului, să se acorde prioritate factorilor calitativi, utilizării raționale a resurselor destinate dezvoltării, astfel încît, prin crea- reâ condițiilor de folosire deplină a potențialului existent, să se realizeze obiective cu o investiție specifică minimă și produse cu o rentabilitate ridicată.în elaborarea strategiilor în investiții, lucrarea de față recomandă să se aibă in vedere, deopotrivă, extinderea procesului de colaborare și cooperare economică și tehni-1 co-științifică internațională, în vederea realizării unui larg transfer de tehnologi» de investiții, extinderii piețelor de desfacere, asigurării unor surse de aprovizionare cu materii prime și combustibili pe lungă durată și în condiții avantajoase, realizării în ansamblu a unui qlimat de încredere și înțelegere între state, pentru destindere și pace în lume.Abordînd strategiile în investiții pe fondul creșterii eficienței e- conomice, autorul subliniază necesitatea reducerii mobilizărilor de fonduri in procesul pregătirii și al realizării investițiilor.Realizată la un înalt nivel științific, lucrarea marchează o contribuție importantă in literatura de specialitate din țara noastră.
Ioan ERHAN

POLITICĂ

Cristian RACOVSKI.

„Scrieri social-politice"Apariția în Editura politică, sub egida Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C;R., a volumului ..Scrieri social-politice (1900—1916)" de Cristian Racovski — cu un substanțial studiu introductiv de Ion Ia- coș — înlesnește cunoașterea de către cercuri largi de cititori a unei cuprinzătoare selecții din lucrările uneia dintre cele mai. proeminente figuri din rîndurile conducătorilor mișcării socialiste din România. bucurindu-se. drept urmare a intensei sale activități teoretice și practice revoluționare, de un deosebit prestigiu în rîndurile opiniei publice progresiste din tară și de peste hotare.Teoretician, publicist și propagandist de incontestabilă valoare, activînd in conducerea cercurilor socialiste „România muncitoare". a Uniunii Socialiste, a Partidului Social-Democrat, precum și în redacțiile principalelor publicații socialiste de la începutul secolului, Cristian Racovski a contribuit deopotrivă la organizarea de sine stătătoare a mișcării noastre socialiste și la elucidarea în spiritul marxismului a problemelor fundamentale cu care aceasta a fost confruntată. Se cuvin remarcate în acest sens polemiea sa viguroasă cu poporaniștii privind viabilitatea ideilor socialismului în România, demascarea angrenajului opresiv al regimului burghezo- moșieresc și a fățărniciei demagogice a politicianismului burghez. ca și contribuțiile sale la elaborarea strategiei și tacticii partidului proletariatului in lupta revoluționară. Lucrările lui Racovski ilustrează concludent

strînsa legătură a mișcării noastre socialiste cu realitățile românești. combativitatea revoluționară și spiritul ei militant.Culegerea de texte evidențiază că, în concepția sa, întărirea organizatorică a mișcării muncitorești nu era privită ca un scop in sine, ci ca o condiție esențială a succesului luptei de eliberare națională și socială a întregului popor : 
„numai proletariatul e 
in stare, moralicește și 
teoreticește, să-și ri
dice vocea, in numele 
poporului întreg și el 
poate fi mindru de a- 
ceastă misiune istori
că și națională, care 
va face dintrinsul fac
torul priricipal al pro
gresului și al civiliza
ției in țara. noastră“.Cu o mare forță de convingere a argumentat C. Racovski — împotriva tezei poporaniste, potrivit căreia țara noastră era sortită să rămînă o țară agrară — necesitatea și posibilitatea dezvoltării industriei în România, aceasta fiind considerată de el ca singura cale doasi- gurare a progresului economic, social, cultural al fiecărei națiuni.Are o profundă semnificație, in acest an cind sărbătorim împlinirea a 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, faptul că, dînd expresie atașamentului mișcării noastre socialiste față de cauza desăvîrșirii statului național unitar român, C. Racovski declara cu fermitate : „nimeni mai 
mult decât socialiștii 
nu se riclică împotri
va asupririi sub orice 
formă, deci și sub 
forma de jua străin. 
Tot așa recunoaștem 
că unirea tuturor ro
mânilor care grăiesc 
aceeași limbă este un 
drept și o necesitate 
istorică...". își păstrează, de asemenea, de

plină actualitate. în corelația dialectică dintre național și internațional, precizarea că „proletariatul n-are 
interese antagoniste 
cu acelea ale întregii 
națiuni și ale tării. In
teresele sale sînt iden
tice...". „Noi. socialiștii, sublinia el, sintem 
convinși că sentimen
tul național... nu va 
dispare decit dună ce 
a trăit".Lucrările incluse In volum — Iimitîndu-se la perioada în care a activat în cadrul mișcării muncitorești din România — relevă că Racovski a stabilit legături cu Engels, Le- nin, precum și cu numeroși militanți de frunte ai mișcării socialiste din diferite țări, printre care Ple- hanov, Liebknecht, Rosa Luxemburg, Guesde, Kautsky, Jau- răs, Bebel; el i-a reprezentat pe socialiștii români la diferite congrese ale Internaționalei a II-a, a fost membru al Biroului Socialist Internațional și al Comisiei socialiste internaționale lărgite alese la Conferința de la Zimmerwald, situîndu-se cu consecvență pe pozițiile solidarității proletare internaționaliste și ale luptei de clasă intransigente.Deși scrierile sale conțin și anumite teze eronate, precum și opinii infirmate ulterior de practica socială, lucrările lui Cristian Racovski au reprezentat un aport la dezvoltarea teoriei revoluționare a proletariatului, oglindind procesul de maturizare politico-ideologică a mișcării noastre socialiste la începutul veacului. proces care avea să fie ridicat pe o treaptă superioară o- dată cu crearea Partidului Comunist Român.

Tudor OLARU

Editura științifica 
și enciclopedică

Colectiv : Mic dicționar enciclo
pedic. Ed. a ll-a ;

Gh. Mihoc, C. Bergthaller, 
V. Urseanu : Procese stochas- 
tice. Elemente de teorie și 
aplicații;

» » •: poeme epice ale evului 
mediu;

I. C.- Florea : Trei savanți iluș
tri. Michael Faraday, dames 
Clerk Maxwell, Heinrich Hertz;

C. Florescu: Comerțul in eco
nomia românească;

Colectiv : Dicționar analogic și 
de sinonime al limbii ro
mâne ;

Vasile Tonoiu: Dialectică și re
lativism. ideea de referențial;

Mihai T. Oroveanu : Organizare 
șl metode în administrația de 
stat;

Emilia Sonea, Gavrllă Sonea: 
Viața economlcâ sl politică a 
României. 1933—1938;

Marin C. Călin: Datoria mo
rală.

Editura „Kriterion"
Kacsâ Sândor: Szâmuzetâ- 

selm (Versuri).
C. Dobrogeanu-Gherea : A Krl- 

tikârol (Asupra criticii).
Egyed Akos: Hâromszek 1848— 

1849. (Trei Scaune în 1848— 
1849).

• * • Tuzl jatâk. Român szatiri- 
kus — humoros Irâsok. (Scrieri 
satirlce-umorlstlce românești).

Gernot Nussbâcher: Johannes 
Honterus. Sein Leben und 
Werk Im Bild. (Viața și opera 
în imagini).

Franz Hodjak : Das Mass der 
Kdpfe. (Măsura capotelor) — 
proză scurtă.

• * * Zialenija mo|a vlșenka 
(Cintece lipovenești) — cule
gere de Mihail Marinescu.

Pavlo Romaniuc: Neporocl- 
nosti molcannla. (Castitatea 
tăcerii) — versuri.

• • • Variâcie z tvorby Sloven- 
skych spisovatelov v rumun- 
sku. (Antologie de poezie și 
proză slovacă).

DE PSIHOLOGIE ---------
Prof. univ. Paul POPESCU-NEVEANU:

„Dicționar de psihologie"Un. autor scria recent că intr-o primă etapă a dezvoltării omenirii toate eforturile ei s-au consumat in direcția stăpinirii naturii. Pe măsură ce au crescut mijloacele de a o controla, locul naturii în preocupările umanității a. fost luat de mașini : aceasta ar fi etapa învățării mi- nuirii universului tehnic. A treia etapă, in care 'intrăm acum, cind familiarizarea cu mașinile în linii generale s-a produs, anunță o nouă prioritate, aceea a relațiilor u- mane. Oricîte amendamente am putea aduce raționamentului de mai sus, un fapt ră- mîne : o viață socială bogată in evenimente, ce se desfășoară în ritm viu, cu o problematică densă si cu o comunicare mai intensă ca oricînd reclamă o cunoaștere mai profundă a factorului u- man, a modului de a reacționa sau inova, a motivației comportamentului, a gîndirii și acțiunii omului. Cu atît mai mult se impune acest lucru într-o societate socialistă ca a noastră, cu un grad de participare în continuă creștere, care a- sociază pe oameni în configurații noi de conlucrare șl solidaritate și care face din dezvoltarea multilaterală a personalității un obiectiv cardinal. Aceste reflecții sint prilejuite de apariția în Editura Albatros a 
DICȚIONARULUI DE 
PSIHOLOGIE, prima lucrare de acest gen în tara noastră. Autorul. prof. univ. Paul 
Popescu-Neveanu, a demonstrat că in unele cazuri dicționarele, un gen de lucrări prin

excelentă colectiv, pot fi întreprinse cu un singur condei, cu a- vantajul net al unității de stil, de concepție și cu economisirea multor repetări sau contradicții. Desigur, specialiștii în psihologie și in învățămint, cercetătorii pe terenul social și cultural vor găsi în lucrare un instrument de referință în care definițiile termenilor și informarea asupra curentelor de gîndire, a faptelor experimentale acumulate și a metodelor sint prezentate la un nivel ridicat de exigență, acurateța și erudiție. Dar este vorba și de un al doilea cerc de audienți. Psihologia este o știință practică, cu nenumărate aplicații atît în domeniile de mare interes economic, cît și in situațiile vieții curente. „Psihologia privește toate activitățile și situațiile umane", scrie Jean Piaget, creator al uneia din cele mai însemnate școli, doctor honoris causa al Universității din București, „educația, condițiile patologice și psihologia, sănătatea mintală, munca și odihna în toate sectoarele producției (în special în munca industrială),școala și selecția și însumarea vocațiilor etc.“. Iată de ce într-o perioadă de tangențe între discipline și preocupări, cînd atîtea probleme ale ridicării productivității și îmbunătățirii calității, conduc la înțelegerea unor factori umani, altădată considerați imponderabili, astăzi intrați sub incidența științei, un dicționar de psihologie este o apariție salutară. Mai

ales cînd pune la locul lor concepte ce in cazul zilnic suferă deseori eroziuni : atitudine. conștiință, creativitate. gindire. inteligentă. semnificație, subiectivism. voință, ca să nu vorbim de atit de actuala problemă a proceselor de cunoaștere și învățare. Este reconfortant să vezi că în căutările febrile ale acestei' științe de a se reașeza in tabloul mișcător al cercetării contemporane, sub imboldul vertiginosului progres ai științelor naturii, de a-și apăra identitatea sub presiunea determinismului rigid sau a biologismului, de a absorbi și fructifica metodele moderne furnizate de cibernetică și sisteme se găsesc atîtea contribuții moderne ale școlii românești. Apariția Dicționarului de psihologie — ca și a oricărei lucrări enciclopedice — este un semn bun pentru cultura noastră, pentru faza ei de construcție solidă. El este plin de sugestii pentru alte lucrări asemănătoare ce-și așteaptă intrarea pe șantiere. Mai multe lucrări de metodologie noi în toate științele omului, în psihologia socială, antropologie, istoria și sociologia culturii, ca și în științele sociale vor demonstra rolul unificator pe care îl exercită și vor înarma pe cercetătorul nostru, ca șî pe lector cu instrumente noi de investigație și de cunoaștere, într-un domeniu esențial pentru construcția socialistă.
Mircea MAL1ȚA

MEMORIALISTICĂ

„Corespondența lui 
Beta. Bartok" 

(Scrisori, II)O apariție editorială de foarte frumoasă ținută și de bogate înțelesuri este corespondența marelui muzicolog și compozitor maghiar Băla Bartok cu compozitori, muzicologi ori oameni de cultură români 
(Scrisori. II. Ediție îngrijită și adnotată de Ferenc Lâszlo. traducerea textelor Gemma Zimveliu. editura „Kriterion". București, 1977). între 1909 și 1918. Bartok s-a o- cupat temeinic de muzica populară românească. culegind material din Bihor, Maramureș si Banat ce însumează peste 3500 de piese, Academia română editîn- du-i o parte din lucrări. în aceste împrejurări vine în contact cu persoane si personalități românești, cu care corespondează pe tema preocupărilor sale. Un profesor din Beiuș. loan Buși- tia, ii stabilește relații prin părțile Vaș- căului. soției acestuia îi promite în 1911 că „de-acum într-un an s-ar putea să vă pot scrie românește", din Paris le scrie acestora că va publica două articole, unul de popularizare și unul științific. despre muzica populară românească, iar mai tîrziu le cere date despre citiva muzicieni români (Enes-

cu. A. Alessandrescu, I. N. Ottescu. G. Georgescu). în relațiile editoriale cu Academia română, Bartdk beneficiază de o foarte bqnă colaborare. Tot Academia română ii favorizează deplasările în Moldova pentru a culege folclor de la ceangăii și românii de aci. Lui Ion Bianu ii cere să-i mijlocească un articol în „Convorbiri literare" : în 1914 e îngrijorat de e- voluția evenimentelor („Ceea ce aș dori cel mai mult este ca pacea să se mențină cel puțin între noi si România. Dar orice s-ar intîmpla. eu nu voi deveni necredincios muncii începute ; consider ca Un scop al vieții mele continuarea și terminarea studiului muzicii poporului român, cel puțin în Transilvania"). Cu Tiberiu Bre- diceanu întreține relații de specialitate, mergînd pînă la propunerea adresată Academiei române în 191:1 de a tipări un volum de Poezii și cintece populare din Maramureș. în română și franceză. în trei părți : poezii culese de I. Bîrlea. melodii culese de Brediceanu si melodii culese de el. Societatea compozitorilor români. înființată in

1920. îl alege între membrii săi, în 1924 1 se conferă ordinul „Bene Merenti" clasa I. Sînt semne grăitoare de respect și considerație pentru eforturile sale depuse in slujba cunoașterii muzicii populare românești, a cunoașterii limbii și felulin de a fi al românului. Prin martie 1913 u scrie citeva rinduri, in 'românește, folcloristului Ion Bîrlea la Ieud in Maramureș. din care reținem: „Vă rog să vorbiți cu mine dacă să poate mai bine românește. Aceasta va fi mare folos pentru mine, fiindcă trebue să ascult cât se poate de mult limba voastră, dacă vreu să sfârșesc acest lucru mare, care l’am început". Cu toată stîngăeia lor. rîndurile acestea vădesc marea probitate și marea rectitudine morală a personalității de excepție. Corespondenta lui Bartok este un document moral de neasemuită valoare privind exemplaritatea relațiilor dintre oameni. un document revelator al colaborării animate de prețuire si respect reciproc, al promovării ideii de cooperare intelectuală și înțelegere între națiuni.
SeraUm DUICU

----------- DE CRITICĂ LITERARĂ-----

Romul MUNTEANU:’

„Lecturi și sisteme"Criticul Romul Mun- teanu, profesor de literatură universală și comparată, ne-a obișnuit ca prin cărțile sale să ne prezinte fenomenul literar universal, abordat in coordonatele lui esențiale, dar, în același timp, să facă la fiecare pas raportări la fenomenul românesc. Și in culegerea de studii și eseuri Lecturi și siste
me criticul se menține în același cadru.O altă caracteristică a scrisului său o constituie faptul că, deși exhaustiv in descifrarea fenomenelor literare, abordarea lor nu o face la modul didactic, adică profesorul își trage materia într-un fel în cursuri și-n alt fel în eseuri. In Lecturi și sisteme 
ne întîlnim cu a doua față a comparatistului. Pentru a-și demonstra eficacitatea lecturilor și a descoperirii sistemelor estetice, deci pentru a demonstra realitatea de ordin cultural a existenței umane, autorul își deschide cartea cu două eseuri — reflecții asupra „puterilor literaturii" și asupra „necesității culturii". Caracterul polemic al celor două eseuri introductive este implicit și vizează sensuri mai generale ale spiritualității europene contemporane. Concluziile la care ajunge autorul sînt exprimate cu o claritate expresă : 
„...nimeni nu-și poate 
imagina o societate 
prezentă sau viitoare 
in care literatura să 
fie abolită, nici in vi
surile sale cele mai 
sumbre". Eseul despre necesitatea culturii, la rindul său, combate cu

argumente elocvente concepția eronată prin care cultura e considerată „un lux, un act 
ornamental, un sim
plu produs ludic, cu 
care omul se joacă in 
societate, chiar dacă 
unele fenomene de cul
tură pot să fie juca
te". Necesitatea culturii devine un imperativ social și etic.Aspectul comparatist al cărții de față constă in primul rind în proiectarea a doi mari poeți români în spațiul universal. Mihai Eminescu este comentat in contextul cel mai original al poeziei europene, poezia sa înscriindu-se in timp odată cu aceea a unor poeți ca Charles Cros, Baudelaire, Verlaine. Rimbaud, Mallarme și Leconte de Lisle. La rindul său. Lucian Bla- ga este plasat in epoca de masivă diversificare a discursului poetic, alături de Eugenio Montale. Umberto Saba. Gottfried Benn, Else Laske- Schiiller, Erza Pround, Juan Ramon Jimenez, Paul Valery, Paul Eluard, Tudor Arghezi și Ion Barbu.în prezentarea paralelă a lui Eminescu și a marilor poeți contemporani lui, Romul Munteanu apelează la versurile acelora în original, dar și traduse în românește și ajunge la concluzia că și poetul român și colegii lui într-ale poeziei sint autentici emisari ai spiritului modern și se înscriu într-o matcă stilistică prin care se anunța trecerea de Ia romantism la simbolism.Autorul utilizează diverse sisteme de lectură ca posibilitate

de detectare a specificului estetic al unei opere. Astfel, cercetează sau, mai exact, propune o cercetare a poeziei lui Bacovia după sistemul brevetat de G. Bachelard.Ce' mai polemic eseu al cărții se referă la problemele de metodologie și istorie literară contemporană, disciplină care trece printr-un impas, rămi- nind într-o permanentă dilemă : pe de o parte eflorescenta de studii ce emit ipoteze și ce avansează idei metodologice și pe de alta practica istorico- literară propriu-zisă ce se menține într-un stadiu tradițional a- proape într-o caracterizare informativă a epocilor literare. Se preconizează, ne spune criticul, o nouă accepție a biografiei, o nouă relație dintre operă- autor-epocă și o nouă manieră de interpretare a textului, sugestii care nu și-au dat încă roadele pînă acum.Transferind discuția în domeniul criticii literare, cu același ton investigator polemic, autorul pledează pe bună dreptate pentru «umanizarea conceptelor din acest domeniu, socotind că literatura și critica își re- dobindesc caracterul uman și social • prin 
„restituirea drepturi
lor scriitorului de a fi 
autorul propriei sale 
opere". Această concluzie se referă la faptul că radicalizarea excesivă a unor năzuințe inovatoare „des
tinate să scoată critica 
tradițională din starea 
de criză, se transfor
mă in contrariul ei".

Emil MÂNU

Lucrarea la care ne referim reprezintă un pas înainte in adincirea preocupărilor pe care de mai multă vreme stiinta medicală românească, le dedică studiului afecțiunilor cardiovasculare degenerative, considerate ne drept cuvînt boala secolului nostru. Si este fără îndoială meritul muncii de echipă a autorilor faptul că au încercat si au reușit să prezinte multitudinea de date si fante clinice. într-o concepție sintetică, unitară, prin prisma experienței lor bogate acumulate în domeniul fi- ziopatologiei. biochimici si cardiologiei si a celor din literatură, pentru cercetarea si elucidarea complexelor mecanisme ale apariției aterosclerozei. Autorii lucrării caută să definească atît cauzele, cît și mecanismele bolii, pornind chiar de la aspectele moleculare, biochimice si alungind pînă la manifestările clinice ale

bolii. Ateroscleroza, ca boală, poate apărea la orice vîrstă, complicațiile ei fiind însă mult mai frecvente la virsta înaintată. Astăzi se întilnesc din ce
tici. Cercetările întreprinse de autori relevă importanta informației genetice in apariția bolii, atestată si de faptul că ateroscleroza este mai frecventă in anumite

biochimice de ateroscleroza : pornind de la aceste date rezultate din cercetări și investigații autorii subliniază necesitatea efectuării unor anchete prospective
MEDICALĂ N- BALTĂ, S. CÂPÎLNÂ, I. ORHA;
—

„Dinamica proceselor metabolice 
în ateroscleroză"

în ce mai frecvent la vîrsta tînără si în copilărie, leziuni ce reprezintă stadii incipiente ale plăcilor ate- romatoase si care pot evolua. Este posibil ca destinul acestor modificări inițiale să fie condiționat de factori de mediu si gene

familii. De asemenea, investigarea sistematică a proporției lipidelor si substanțelor proteice, la copii de diverse vîrste. a arătat o mai accentuată predispoziție de creștere a acestora la copiii ce provin din părinți cu semne clinice si

pe grupe de populație. în vederea realizării unei profilaxii cît mai eficiente. în cazurile în care se constată valori crescute ale lipidelor serice, la copiii nroveniti din părinți cu semne clinice si biochimice de ateroscle- roză. autorii insistă ca la

aceștia să se ia din timp măsuri pentru prevenirea bolii. Această prevenire, denumită primară, are drept scop împiedicarea apariției bolii la cei susceptibili sau expuși la îmbolnăvire, oe cind prevenirea secundară tinde să oprească evoluția bolii și eventualele complicații.Tratarea într-un mod echilibrat a aspectelor m‘o- leculare-biochimice. a mecanismelor fiziopatologice și datelor clinice oferă cititorului lucrării „Dinamica proceselor metabolice în ateroscleroză". apărută in Editura Academiei, un tablou complet si sugestiv, fiind, din acest punct de vedere, una din cele mai reușite sinteze din literatura medicală privind dinamica proceselor metabolice în ateroscleroză.
Prof. dr. docent 
Alexandru CIPEEA

ÎN EDITURA MILITARĂ AU APĂRUT:
Centrul de studii și cercetări 

de Istorie și teorie militară: 
Documente privind istoria mili
tară a poporului român. 23—31 
august 1944, partea a lll-a.

Centrul de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară : Lupta 
armată — coordonate, opinii, 
dezbateri doctrinare.

Augustin DEAC, Ion TOACA: Lupta 
poporului român împotriva cotro
pitorilor. 1916—1918.

Virginia MUȘAT: Mlhall Sadoveanu, 
povestitor șl corespondent de 
război.

Mircea RADINA : Șarja nemuritoare. 
Voluntarul Gheorghe Donlcl.

Gheorghe SASARMAN, Gheorghe t

DAVID, Sanda VOICULESCU: 
Șapte cetăți sub soarele gloriei.

Ion BODUNESCU : Flagelul teroris
mului Internațional.

General-malor dr. Ing. Dinu BUZ
NEA, locotenent-colonel ing. Oc
tavian TEODORESCU : Calcula
toare electronice.

Adrian ALEXANDRU BASARAB: 
Hronic peste timp — versuri.

Eugen FRUNZA : Vitrina cu gablon- 
zuri — aforisme.

Rodica OJOG-BRAȘOVEANU: Lo
gofătul de taină.

Tudor POPESCU : Cel mal Isteț, cel 
mai viteaz.

Ladislau TARCO: De unde au 
plecat pescărușii.

DE TEATRU

„Rampa" - 
o prestigioasă colecție 
a editurii „Eminescu'‘Este bine cunoscută atentia constantă și fertilă, prin care editura „Eminescu" se dovedește pilduitor atașată de fenomerilul teatral românesc. Colecțiile dedicate scenei se împart în compartimente ce atestă o nuanțată și diferentiatoare oglindire a caracterului complex al reprezentațiilor teatrale. între acestea, prezenta textului, ca element fundamental al oricărei montări, iși află binemeritata îngrijire editorială. printr-o promptă preluare din sertarele secretariatelor literare, fără a condiționa in vreun fel aceasta de longevitatea spectacolului. Pe lingă editarea conspectelor critice — de care se ocupă colecția „Masca" — și mai de curind a seriei „Teatru comentat". Rampa se impune ca o bună formulă de comunicare rapidă si eficientă între instituția de spectacole si editură. Abia „citit" sub lumina rampei, textul se oferă unei noi lecturi, într-o viziune, de astă dată, globală, cu o mărturisire autobiografică privind nașterea piesei. și. ~ la sfîrșit. cu o anexă compusă din materialul critic ce a însoțit producerea scenică a lucrării. Secțiunea in momentul teatral se face, in felul acesta, dună un criteriu ferm, bazat pe ecoul de presă al piesei, și- nu mai puțin cu o la fel de binevenită consemnare istorică (mentionarea distribuției de la premieră). reținută de analele istoriei teatrului, interesantă mal ales de plasarea. în actualitatea culturală a respectivului eveniment.Autori de generații . diferite, de la cei intrați de mult in istoria literaturii noastre — Camil Petrescu. Lucian Blaga. George Mihail-Zamfirescu — la numele consacrate ale prezentului se întilnesc sub aceeași emblema. Bună parte din piesele editate se raliază teritoriului tematic al actualității. Titlurile nu sint accidentale, criteriul valoric acționează fără greș in selecție : „Viata unei femei" de Aurel Baranga. „Acești îngeri triști" de D. R. Popescu. „Un fluture pe lampă" de Paul Everac. „Chitimia" de Ion Băieșu. Atunci cind piesa este reprezentată si pe scene din afara tării, mențiunile critice alung la cititor si ca unice trambuline informaționale., situație deloc neglijabilă pentru înțelegerea destinului lucrării si a receptării sale pe alte meridiane. Este cazul parabolei Iui Marin Sorescu. „Matca", sau a atît de solicitatei „Nu sint Tumul Eiffel" de Ecaterina Oproiu. Alteori, sensibilă la succesele teatrului de televiziune, colecția propune o piesă distinsă cu premiul „pentru cea mai bună tratare a unei teme contemporane" la un festival de teatru al Interviziunii (Sofia — 1974) : „Femeia fericită" de Corneliu Leu.Literatura destinată scenei nu poate rămine. credem, fără ecou în activitatea si a altor case editoriale.

Ioan LAZAR /
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Sanctității Sale
IOAN PAVE I

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

NICOLAE CEAUȘESCU
VATICANCu ocazia alegerii și învestirii dumneavoastră în înalta funcție de șef al Bisericii catolice și suveran al statului Vatican, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincerele mele felicitări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Alteței Sale
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI

Emirul Statului Qatar

Delegația Apelului Creștin Democrat din Olanda
DOHALa aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate continuă

(Urmare din pag. I) Xmat profunda satisfacție de a fi primiți de șeful statului român și a adresat calde mulțumiri pentru ospitalitatea cu care au fost intimpinați in țara noastră. Totodată, el a subliniat caracterul rodnic al vizitei și a împărtășit impresiile deosebite prilejuite de cunoașterea nemijlocită a realizărilor României contemporane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat vizita întreprinsă în România de delegația Apelului Creștin Democrat din Olanda și a relevat importanța contactelor și a schimburilor de păreri între organizațiile politice din cele două țări, considerind că acestea sînt de natură să contribuie la extinderea și adîncirea conlucrării prietenești româno-olandeze, la mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoarele noastre, la promovarea idea-

lurilor de pace, înțelegere și cooperare între națiuni.în cursul întrevederii a fost evidențiată evoluția ascendentă a colaborării dintre România și Olanda și a fost manifestată dorința comună de. a se dezvolta această rodnică conlucrare, pe plan economic, tehnico- științific, cultural, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în lume.Au fost abordate, de asemenea, «aspecte ale actualității politice internaționale. în acest cadru s-a subliniat că rezolvarea problemelor complexe ale contemporaneității reclamă instaurarea în viața internațională a unor relații interstatale noi, bazate pe egalitate și echitate, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotări propriul destin în conformitate cu aspirațiile sale, lichidarea sub-

or-dezvoltării și edificarea unei noi dini economice mondiale, care să a- sigure dezvoltarea nestingherită a tuturor națiunilor pe calea. progresului economic și social.în timpul convorbirii a fost- evidențiată necesitatea ca guvernele, toate forțele progresiste, democrate, opinia publică să-și intensifice eforturile pentru realizarea unui sistem trainic de securitate și cooperare pe continent, prin înfăptuirea integrală a prevederilor Actului final de la Helsinki, dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii de interes u- manitar, pentru dezangajare militară și dezarmare, fără concepute pacea și ropa și în lume.întrevederea s-a atmosferă de cordialitate și prietenie.
de care nu pot fi securitatea în Eu-desfășurat într-o

Președintele Partidului Creștin Popular din Norvegia
(Urmare din pag. I)festat, de ambele părți, dorința de a aprofunda și diversifica raporturile de colaborare dintre Frontul Unității Socialiste și Partidul Creștin Popular din Norvegia, de a sprijini dezvoltata cooperării dintre România și Norvegia, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii intre națiuni.Abordindu-se unele probleme ale situației internaționale actuale, a

fost relevată necesitatea participării tuturor statelor la soluționarea, în interesul popoarelor, a problemelor majore care confruntă omenirea. A fost pusă în evidență importanța intensificării eforturilor tuturor statelor pentru realizarea unei securități trainice pe continentul european, prin înfăptuirea unitară a prevederilor. Actului final de la Helsinki, prin adoptarea de măsuri concrete de dezarmare, în special de dezarmare nucleară. A fost exprimată convingerea că pacea și stabilitatea mondială im-

pun soluționarea pe cale pașnică, prin tratative politice, a stărilor de conflict, excluderea folosirii forței și amenințării cu forța. De asemenea, s-a evidențiat faptul că lupta pentru pace și progres social impune făurirea unor relații interstatale noi, echitabile, edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să garanteze dezvoltarea liberă pe calea progresului a tuturor popoarelor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

tv
DUMINICA,

3 SEPTEMBRIE 1978
PROGRAMUL 1

8,00 Gimnastica la domiciliu
8.15 Tot înainte ! Emisiune pentru pio

nieri
9,10 Șoimii patriei
9,2fl Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei. Episodul 2
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10.00 
11.45
12,30
13,00
13,05
16,40

Viața satului 
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical
Republica San Marino. Film docu
mentar
Fotbal : Steaua — Politehnica Ti
mișoara — repriza a H-a
Film serial : Linia maritimă One- 
din. Episodul 54
„Copiii din 1978" 
Telejurnal
Roadele politicii partidului. Bucu
rești pe magistralele socialismului

19.55 Publicitate
20,00 Film artistic : Cazul lui Lylah 

Clare. Premieră pe tară. Copro
ducție a studiourilor engleze, ita
liene și americane

21,45 Melodii pentru toate viratele.
22.30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ. Artă vocală a 

romantismului
LUNI, 4 SEPTEMBRIE 1978

PROGRAMUL 1
15.55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară
19,00 Arii și scene celebre din operete 
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal «

19,50 Panoramic
20.20 Roman foileton : „Putere fără glo

rie". Episodul 2
21.15 Mal aveți o întrebare ?. Antlmate- 

ria și materialitatea lumii 
întilniri pe portativ 
Cadran mondial 
Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenacluri ale tineretului. „Alexan

dru Odobescu" din județul Ilfov
17,05 Turneul unui teatru românesc in 

Japonia. Ciclu de filme docu- 
mentar-artistice realizat de ion 
Cojar. Episodul I — Primul tur
neu de teatru românesc în Japo
nia
Publicitate 
Intîlnire cu satira și umorul (re
luare)
în alb și negru : „Lumea din a- 
dincuri"; „Casa din pădure"

18.53 Bucureștlul necunoscut. De pe va
lea Colentinei

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii. Sindbad 

marinarul (reluare)
20.15 Concert de muzică românească
20.30 Reportaj TV. Toamna pe șantiere
20.50 Telex
20,55 Film serial : Om bogat, om sărac 

Reluarea episodului 12

pentru poporul Statului Qatar prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

16,50

17,50

18.40 
.19,00 

<119,30

21,45
22,00
22.20

17,30
17.35

18,05

„SCIENCE DIGEST":

Cronica zileiDelegația Ministerului Căilor Ferate din Republica Populară Chineză, condusă de tovarășul Tuan Ciun-i, ministru, care face o vizită în țara noastră, a avut, simbătă la amiază, o intrevedere cu tovarășul Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea in continuare a relațiilor de colaborare dintre cele două ministere in domenii de interes comun.

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, ambasadorul acestei țări la București, Tran Thuan, a vorbit simbătă la posturile noastre de radio și televiziune.
+Simbătă dimineața a sosit în Capitală Delfin R. Garcia, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Filipine în Republica Socialistă România. (Agerpres)

De la Direcția drumurilor 
din Ministerul Transportu
rilor și TelecomunicațiilorDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că, pe drumul național nr. 7 C — Transfăgărășan — între Bîlea Cascadă și tunel, circulația rutieră este întreruptă din cauza zăpezii căzute în ultimele 24 de ore. Se lucrează la deszăpezirea acestei artere rutiere.

vremea
Timpul probabil pentru zielle do 4, 

5 și 6 septembrie. In țara : Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea ploi lo
cale. In rest, ploi izolate. Vînt moderat 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
4 și 14 grade, iar maximele între 16 si 
26 de grade. Izolat mai ridicate in sud. 
în București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor, mai ales in pri
mele zile. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil ploii slabe în a doua parte a 
intervalului. Vînt slab, pînă la mode
rat.

Emiratul Qatar, care și-a cucerit independența la 3 septembrie 1971, este, în cea mai mare parte, un teritoriu arid, acoperit cu nisip, al cărui subsol adăpostește însă resurse bogate gru“. nuală la aproximativ 25 mi- tone petrol, îi asigură locul lume în ■ pri- producției pe

deosebit de „aur Extracția se
de ne- B- cifreazâlioane ceea ce trei in vința ; locuitor.în anii care au trecut de Ia proclamarea independenței,

Qatarul a manifestat un interes sporit pentru valorificarea cestei mari naturale în propriu, preluind controlul asupra companiilor străine și alo- cînd importante fonduri dezvoltării și diversificării economiei naționale. Au fost înălțate sau se află în construcție un combinat siderurgic cu o producție anuală de 400 000 tone oțel, un complex petrochimic la Umm Said, o rafinărie. o centrală e- lectrică ș.a.

a- bogății folosul
Animat de sentimente de sinceră prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes transformările înnoitoare din viața tinărului stat arab. între Republica Socialistă România si statul Qatar s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care se dezvoltă în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei prieteniei și colaborării internaționale.

Omul în căutarea unor surse noi de energie
Cunoscuta revistă americană de știință popularizată „Science 

Digest" a consacrat recent un număr special cercetărilor efectuate 
in diferite țări pentru găsirea unor noi surse de energie șl perspective
lor soluționării acestei probleme de tot mai stringentă actualitate.de de e- lo-Cind Roma antică s-a ciocnit insuficiența forței mușchilor sclavi și a apărut prima „criză nergetică" . din istoria omenirii, cuitorii orașului nu s-au reîntors laViața de peșteră. Ei au început să folosească energia apei. Uimitorul sistem al apeductelor era folosit nu numai pentru aprovizionarea cu apă, dar și pentru punerea in mișcare a morilor și altor mecanisme.Ulterior, morilor de apă li s-au adăugat cele de vint, iar cu timpul, într-o serie de țări s-au creat mașini cu aburi, care funcționau cu lemne. Dar, curînd, rezervele de lemne în

De laLa Administrația Asigurărilor de Stat se pot contracta asigurări de accidente — la alegere — intr-una din cele 4 variante : • Asigurarea de accidente cu sume asigurate fixe, totale, de 19 000 de lei, la care prima de plată pe o durată de 3 luni este de 15 lei. ® Asigurarea de accidente cu sume asigurate convenite, la care prima anuală de plată este de 3.20 lei pentru fiecare 1 000 lei din sumele asigurate prevăzute in poliță, putindu-se achita și in rate. • Asigurarea familială de accidente, care cuprinde soții, precum și copiii, indiferent de numărul lor, in virstă de la 5 ani la 18 ani, la sume asigurate totale de 15 000 de lei pentru fiecare persoană. Prima de plată, pe o durată de 3 luni, este de 25 lei, pentru toate persoanele cuprinse in asi-

ADASgurare. Toate aceste asigurări de accidente oferă și avantajul cuprinderii irt asigurare și a bunurilor casnice și gospodărești, pentru o sumă asigurată de 5 000 de lei de fiecare poliță, fără vreo plată de primă suplimentară. ® Asigurarea de accidente „Turist", la care pri- . ma de plată este de 15 lei pe o perioadă de o lună, acoperă, pentru sume asigurate totale de pînă la 40 000 de lei, cazurile de accidente ale asiguratului, de 20 000 de lei, riie casnice și acestuia. • La asigurări de accidente, în cazurile de invaliditate permanentă parțială, suma cuvenită în raport cu gradul de invaliditate stabilit se plătește majorată cu 25 la sută.

iar pentru o sumă pagubele ia bunu- gospodărești ale toate felurile de

(Urmare din pag. I)construi, în acest cincinal, incă o fabrică de mobilă pentru 600 de muncitori. Apoi să vedem ce ne va mai aducă viitorul, că sigur ne va mai aduce...loan Tot, primarul, încearcă și, de fapt, reușește să privească orașul și lumea cu ochii concetățenilor săi, din interiorul intereselor și aspirațiilor lor. Și astfel, ridicarea acestei localități pitorești din " Zarandului între cele, frumoase și prospere pentru el, dincolo de vederile unui plan de voltare derivind din programul partidului, un vis personal dintre cele pe care le nutrește fiecare pentru casa, pentru strada, pentru localitatea sa. In oraș s-au construit 700 de apartamente in blocuri noi. Și se construiesc in continuare altele. S-au construit magazine și școli, o policlinică și un local al poștei și telefoanelor, o foarte frumoasă casă de cultură, două unități de alimentație publică și, iată, va fi gata foarte curînd un hotel... Orașul a și dobindjt astfel alură de oraș modern... Pentru fiecare detaliu, primarul a trăit momentele sale de gospodar econom și priceput, grijuliu și visător... O simplă terasă pentru hotelul aflat în finisaj... Nu prevăzută in proiect, locui- loan și în doi

Țara mai este pre- dez-

foaie de hîrtie și un creion... Va fi o pardoseală din dale... Și un parapet din piatră, cu forma unor arcuri de cerț... Suporturi pentru ghivece de flori...Și desenează pe hîrtie cu destulă îndeminare schița viitoarei terase. Restul îl vor face specialiștii. Cei doi pleacă luind cu ei desenul. Primarul se întoarce spre mine :— Nu e prevăzută în proiect, o s-o facem cu forțe

Totuși, primar, care le tante...— De— De

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT
ÎN CADRUL „DACIADEI“

ln Bucegi,Pe platoul Bucegi, la Cota 1 500. a început desfășurarea, in cadrul „Da- ciadei", a competiției sportive de masă „Ștafeta munților". La această manifestare sportivă, accesibilă firește tineretului, dar și celor mai virst- nici, sînt prezenți circa 300 de participanți — muncitori, funcționari, stu- denți, elevi —. din Capitală și din 15 județe ale țării. întîlnirea republicană a drumeților in cadrul „Ștafetei munților", care se află la a V-a ediție, va dura trei zile, in care cei prezenți — cei mai activi drumeți din miile de amatori montani din întreaga țară —
uni! vin direct la Pentru treburi pe consideră impor-exemplu ? exemplu, într-o dimineață mă întîlnește pensionarul Constantin Crișan. „Ce-i, baci Crișane ?“. „A- păi, văd că se sapă fundații pentru blocuri noi. Și cu pămîntul scos ce faceți ?“. Păi, îl ducem și noi afară din oraș". „Păi tocmai asta-i ; de ce afara cînd ar

Cu primarul, de la sat... la oraș

era „Și-a imaginat-o el, 1 torul, orașului Ineu, Tot... O bătaie în ușă birou iși fac apariția oameni...— Uite cum m-am _ dit, le vorbește el luind ogin-

și cu materiale locale. Va fi frumos. Și necesar pentru acești oameni ai orașului. Nu ? Eu i-am și văzut cum vor sta pe o terasă cu flori, in clipe de destindere...Se va duce poate și el a- colo și va dialogul cu șului...«— Pentru me mai voastră cetățenii ?— O, fel de fel. Semnificativ este că in ultima vreme vin, și încă destul de des, cu probleme de interes general. Sigur că există și formele organizate prin care cetățenii iși spun cu- vintul asupra treburilor localității. întilniri cu deputății pe circumscripții, comitete de cetățeni, adunări cetățenești — vă pot arăta liste lungi de propuneri făcute de ei în acest cadru.

continua astfel cetățenii ora-ce alte proble- vin la dumnea-

fi nevoie de el chiar în oraș ? Să umplem niște gropi, să înălțăm niște străzi unde se adună apa...“ Bătrînul avea Așa s-a început zarea străzilor Barbu Lăutaru...— Sînt multe propuneri gospodărești ?— Sint. Cum vă spuneam, noi aici ne cunoaștem cu toții. Iar oamenii, partici- pind la treburile obștești se gindesc uneori să-i dea și primarului o mină de tor cînd e cazul, cînd scăpat lui dere...— Sînt zuri ?— Sint zuri. De treprinderea de locală a trecut în întreprinderilor republica-' ne, la „Strungul". S-a in- timplat ceva atunci... S-a

dreptate, moderni- Horia șiasemenea

ceva din aju-i-a ve-sl altfelaltfelși______exemplu,
de ca-de cînd industrie rindulca- 

în-

organizat munca pe trei schimburi. Dar, intr-o lună, două din cele trei schimburi nu și-au realizat planul. Un schimb însă a realizat depășiri destul de mari. Conducerea secției s-a gîndit să niveleze cifrele. Cum însă retribuția e pentru fiecare după cantitatea și calitatea muncii, unii au fost, desigur, nedreptățiți pe cind alții primeau niște bani nemunciți... Eram plecat la Arad, la comitetul județean de partid. După a- miază, cînd m-am întors, am primit acasă un telefon. Un muncitor de acolo mă anunța ce s-a intîmplat. Am convocat o ședință cu toți cei prezenți în secție. Au reieșit și alte citeva nereguli. Si firește că s-au stabilit măsurile necesare...Timp de cîteva ore, pe masa de lucru a primarului s-au perindat multe hir- tii și... probleme. Planul de amplasare a unei noi centrale termice. Pe care primarul l-a analizat, l-a comentat, l-a aprobat. Probleme de aprovizionare ale cooperației de consum... A- asigurarea unor cadre calificate pentru comerțul de stat. Problema unor noi amenajări în parcul orașului... Problema personalului calificat pentru hotel... Toate, de fapt, probleme ale unei impetuoase dezvoltări. Orele au trecut. Ioan Tot e ușor obosit, iși trece palma prin părul des și răsuflă adine...— Ei. uite așa se întimplă în fiecare zi, spune el. Mă simt cam obosit. Mergem la cofetărie să bem o cafea ?Dar, cum era de așteptat, nici acolo nu s-a odihnit.

Ștafeta munților"care au participat la fazele pe întreprindere, instituție, județ — vor trebui să treacă o serie de probe pentru calificarea in rindurile fruntașilor. Astfel, sint prevăzute excursii — pe virste — de lâ 2 la 6 ore prin masivul Bucegi, unde drumeții vor face dovada orientării lor turistice, a unor cunoștințe practice ca, de pildă, organizarea bivuacului, a trecerii pe fringhie a unor pasaje montane, prepararea unui prînz montan, stabilirea locului și organizarea unui foc de tabără ; de asemenea, ca rol educativ figurează in competiție și întreceri în ceea ce privește organizarea unor seri cultural-educative, a unor momente distractive, pentru ca drumeția să aibă un caracter de vioiciune și entuziasm pentru frumusețile naturii, ale muntelui.Am fost la. fața locului, în fața a zeci de corturi turistice montate pe pajiștea platoului Cotei 1 500. Am în- tilnlt entuziaști drumeți din Argeș (cei mai mulți participanți în competiție), din Sibiu, din Harghita, Neamț, Brașov, Tulcea, din alte părți. Tovarășul Ovidiu Stoian, secretar al comisiei centrale tehnice de turism din cadrul Federației române de turism- alpinism, ne-a spus : „Această ediție întrunește la startul competiției pe cei mai inimoși, mai dîrji drumeți montani din cluburile de turism șl drumeție din țară. Manifestarea aceasta sportivă are ca scop să dezvolte și mai mult dorința în rindul tineretului și al celor mai vîrstnici de a merge pe înălțimi, pe cărări de munte, de a se bucura de aerul tare, de un plus de sănătate.Duminică, 3 septembrie, celor mai buni drumeți montani li se vor oferi, intr-un cadru festiv, din partea federației de specialitate trofee și numeroase premii.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

I

Concursurile 
pompierilorîn întîmpinarea zilei de 13 septembrie — Ziua pompierilor din Republica Socialistă România — la stadionul „OLIMPIA" din Capitală (strada Vitan nr. 172) se vor desfășura, în zilele de 4 și 5 septembrie 1978 (cu începere de la ora 8,00), concursurile pompierilor militari — etapa finală. în afara probelor speciale, concursurile vor cuprinde și cîteva demonstrații. La întrecere vor lua parte reprezentative ale pompierilor militari din 12 județe.

Azi, la fotbalAstăzi se vor desfășura meciurile etapei a 3-a a campionatului diviziei A la fotbal. Cele două partide din Capitală se vor disputa după următorul program: Sportul studențesc — Universitatea Craiova (stadionul Republicii, ora 11,00); Steaua — Politehnica Timișoara (stadionul Steaua, ora 16,00).în țară vor avea loc următoarele meciuri : Gloria Buzău — S.C. Bacău: Politehnica Iași — F.C. Argeș Pitești; F.C. Corvinul Hunedoara — Jiul Petroșani; F.C. Baia Mare — F.C. Bihor; Chimia Rm. Vilcea — C.S. Tirgo- viște; A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo; U.T. Arad — F.C. Olimpia Satu Mare.
★Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la toate jocurile ce se vor disputa după- amiază. Transmisia se va efectua pe programul 1, in cadrul emisiunii „Sport și muzică", cu începere de la ora 15,30.

În cîteva rînduri® Campionatele naționale de caiac- canoe, desfășurate în acest an în cadrul competiției polisportive naționale „Daciada", s-au încheiat ieri pe lacul Snagov cu probele pe distanțele de 500 m. și 1000 m. Campionii mondiali Vasile Diba și Ivan Patzai- chin au terminat învingători în probele de caiac — 500 m. cu timpul de l’56”2/10, și, respectiv, canoe — 1 000 m., cu 4’49”.• Cea de-a 18-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șâh, pe care și-l dispută la Baguio (Filipine) marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi, a fost întreruptă la mutarea a 41-a și va fi continuată astăzi.• De la secretariatul C.I.O. din Lausanne se anunță că forul olimpic internațional intenționează să repună in discuție decizia ultimului congres al F.I.F.A. privind admiterea jucătorilor de fotbal la turneul olimpiadei din anul 1980 de la Moscova. După cum se știe. F.I.F.A. a hotărit ca jucătorii din Europa și America de Sud care au participat la ultimul campionat mondial să nu fie admiși la turneul olimpic. Comitetul internațional olimpic consideră in schimb că poziția F.I.F.A. este contrară principiilor fundamentale ale nediscriminării. Un purtător de cuvînt al C.I.O. a declarat că ar fi necesară o reuniune între delegați ai C.I.O. și F.I.F.A. pentru a clarifica această problemă.• Orașul austriac Graz va găzdui între 3 și 17 septembrie întrecerile campionatului mondial de șah pentru juniori, la care și-au anunțat participarea șahiști din 50 de țări. La actuala ediție a campionatului, România va fi reprezentată de tinărul maestru Ovidiu Foișor.

țările respective s-au epuizat și a izbucnit o nouă criză energetică. Totuși, în pofida tuturor prevestirilor despre sfîrșitul lumii (ele se făceau și pe vremea aceea), civilizația nu a ajuns la decădere. Pentru a înlocui lemnele, oamenii au Început să extragă cărbune. Acestuia i s-a adăugat, mai tirziu, petrolul, apoi gazul. în fața perspectivei epuizării acestora, ne pot veni în ajutor Soarele, vintul, Pămîntul, apa. in general natura, rezervele sale inepuizabile de energie.Energia solară este una din cele mai „curate", mai simple și, potențial, mai ieftine. Dar valorificarea ei impune luptă nu numai cu greutățile de ordin tehnic, ci și cu părerile înrădăcinate privind slaba eficiență a energlef solare. în pofida acestor dificultăți și cu cheltuieli însemnate, determinate de trecerea la un nou tip de energie, intr-un timp scurt au fost construite, in diferite țări ale lumii, un șir de case ce folosesc energia solară.Elementele fotoelectrice, denumite și „solare", produc nemijlocit energie electrică atunci cînd asupra lor cade lumina solară. Aceste elemente „lucrează" bine — nu in zadar se află in doturea sateliților artificiali. Dar costul lor este incă prea ridicat pentru majoritatea domeniilor de folosire. Mulți specialiști consideră că în viitorul apropiat se va face un însemnat pas înainte in producția de elemente fotoelectrice, acestea devenind mult mai ieftine, ceea ce se va răsfringe nemijlocit asupra economiei și în general asupra vieții cotidiene deoarece fiecare casă 
și fiecare apartament vor putea fi do
tate cu „centrale electrice" proprii, 
așezate pe acoperiș sau in fereastră.Energia solară poate fi folosită și cu ajutorul plantelor. Fermele de cultivare a algelor marine în scopul producerii de energie (oricît de incredibilă ar părea, la prima vedere, o asemenea perspectivă) se situează în rindul celor mai de seamă „pre- tendenți" la producerea energiei pentru utilizare practică.

Encgia viatului este altă sursă importantă. Dacă în S.U.A., de pildă, s-ar folosi vintul pentru a produce, la sfîrșitul secolului, 1 la sută din energia consumată in țară, aceasta ar echivala cu 100 de miliarde kW/h.Abia Ia începutul secolului nostru a început folosirea izvoarelor fierbinți in scopul producerii de energie electrică. în diverse țări ale lumii 
are loc experimentarea unor utilaje 
de sondare șl de altă natură, in sco
pul valorificării acestora pentru pro
ducția de energie electrică.Dar cele mai răspîndite si mai mari surse potențiale de energie le reprezintă „rezervoarele uscate" — masive de roci încinse — care se găsesc. practic, pretutindeni. Recent, 
oamenii de știință de la labora
torul din Los Alamos au ob
ținut un succes însemnat in folosi
rea energiei rocilor încinse. Ei au 
forat in munții din statul New-Me- 
xico un sistem de puțuri experimen
tale pină la adincimea de 2 mile in 
straturi fierbinți de 
se pompează apă sub Ea se scurge prin încinge și ajunge aburi, care pun în mișcare instalațiile de producere a energiei electrice. Potrivit specialiștilor. extinderea prospecțiunilor și per
fecționarea tehnologiei vor permite, 
pînă in 1985, sporirea puterii sisteme
lor hidrotermice din S.U.A. pină la 
15 000 MW.în Anglia a fost elaborat un amplu program privind folosirea energiei valurilor marine. Dintre toate metodele folosite, cea mai perfețio- nată este aceea inventată de dr. Stephan Suiter, de la Universitatea din Edinburg. Aparatul lui este dotat 
cu lopeti care se leagănă împreună 
cu valurile. Cu ajutorul unui meca
nism, lopețile pun in funcțiune o 
pompă care împinge apa prin turbi
nă. 20 pină la 40 de asemenea apa
rate vor fi instalate alături, in forma 
unui lanț de o jumătate de milă. 
După datele doctorului Suiter, o por
țiune de 1 metru a unui val „poartă", 
între 40 și 100 kW de energie ce poate 
fi captată. Bazat pe aceste date, el 
considera că o duzină de asemenea 
instalații poate satisface totalitatea 
cerințelor energetice ale Angliei.

granit, in care inaltă presiune, crăpături, se în stare de

• Orchestra ambulantă : SALA
PALATULUI — 17.15! 20, PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
« 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
— 10.30.
• Capcana din munți : FAVORIT
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.30,
FESTIVAL — 8: 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.
o Aventurile lui Don Juan : AU
RORA — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, la grădină — 19,30. FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30: 16: 10.15;
20.30, FLAMURA — 11,30; 14; 16,30;
19.15.
e Veronica : FLAMURA — 9.
• Soțul meu : PATRIA — 9: 11.45; 
14.30; 17,15; 20, BUCUREȘTI — 8,30: 
11,15; 14; 16,45; 19,45, MELODIA — 
9; 12.30; 16; 19,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20,15, ia grădină — 19,45.
• Urmărire periculoasă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 15.
• Bătălia navală din 1894 : COS
MOS — 15,30; 17,45; 20.
• Aventurile maimuței Nuky — 
9.30; 11,30; 13,30, Sonata pe malul 
lacului — 15,30; 18; 20 : DOINA.
• Corsarul din insulă : EFORIE

20,30, 
15.45; 
11,15;

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15/ GRIVIȚA — 9: 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• O fată aproape cuminte : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15,
• Operațiunea „Monstrul" : 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 : FLACÂRA.
• Mark polițistul la Genova : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20, la grădină — 20.15. VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• Umbra păsării in 
TORUL — 15,30; 17,45;
• Brigada specială : 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 
grădină — 19,30.
• Fair play — 15,30,
din insulă — 17,30 *
TARI.
• împușcături sub clar de lună : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu :

zbor : VII-
20.
BUCEGI — 
18: 20, la

MUitieneele
19,30 : FEREN-

LIRA —• 15,30; 18, Ia grădină — 20.
• Colonel in rezervă : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.
• Melodii, melodii : CIULEȘTI — 
9: 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20. VOL
GA — 9: 11,15; 13:30; 16: îti.is; 
20,15,
• Un comisar acuză : TIMPURI 
NOI — 9: 11,15: 13.30; 13,45; 18: 20.
• New York, New' York : MIO
RIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Rătăcire : MUNCA — 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Aventurile Iui Robin
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Haiducul cu ochii ca
POPULAR — 16; 18.
• Hipopotamul Hugo : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
e Africa Express : GRĂDINA DI
NAMO — 19.45.
• Un gentleman In vestul sălba
tic : GRĂDINA FESTIVAL — 19,30.
• Scufundarea Japoniei : GRĂ
DINA PARC HOTEL — 19,45.
• Un milion pentru Jake : GRĂ
DINA TITAN — 20.

teatre
e; 11.15:

Hood j

stelele

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Corpedie de moda 
veche — 19,30, (sala Atelier) : Ele
gie — 20
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneu — rotonda) ; Spectacol de 
sunet și lumină „Mică schuber- 
tiadă" de Theodor Drăgulescu — 
18,30.
• opera Română : Madame Bu
tterfly — 11, Seară vieneză — 19.
• Teatrul Ciulești (la sala Majes
tic) : Regele loan — 19,30, (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Roman
țioșii — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu
nis — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical , 
nașe" (grădina Boema) : 
tele vesele din Boema —•
• Teatrul „Ion Creangă" : 
năzdrăvanul -—10.

,c. Tă- 
Neves-

20.
Știrii

ț 

ț

ț
**
*

*
*

ț

*

* L.

Două statistici cu omisiuni
Cine nu-i iubește, cine poate să nu-l iubeascâ ?
Sint devotați, sint buni, sint inteligenți — sint eroii a nenumă

rate legende și povestiri, scrieri sau filme. Au o viață afectivă bogată, ■ 
te privesc drept și inocent, vorbind mut și expresiv cu ochii lor de • \ 
mărgele lucitoare, se joacă exuberant cu copiii și sint gravi și triști 
cînd simt în casă tristețe. N-au pretenții ia superioritatea vreunei 
rase asupra alteia, conviețuiesc egali, indiferent de culoare, fie că 
sint albi sau negri, roșeați sau gălbui, fără deosebire de mărime, 
de la gigantul Saint Bernard la piticul Chihuahua. Sint sinceri, nu 
cunosc ipocrizia și au încredere în om — sînt prietenii omului.

...Prietenia este reciprocă, dar, cîteodată, cu pauze. în unele țări 
din occident s-a statornicit o tradiție: la plecarea în concedii, mulți 
dintre stăpinii ghemotoacelor calde de blană cu ochii de mărgele își 
abandonează cilnii. O recentă statistică arată că numai în luna iulie, 
într-o capitală vest-europeană cu fost abandonați 4 000 de ciini, iar 
pe ansamblul țării respectiva — circa 18 000. Se arată că au fost 
părăsiți intenționat in aglomerația piețelor, iăsați legați la intrarea ma
gazinelor; alții au fost uciși, prin păduri, cu lovituri de ciomag sau 
aruncați din goana mașinii, pe autostrăzi, sub tăvălugurile de cauciuc 
și oțel.

Pentru că există cîlni și ciini — și nu toți sînt patrupezi.
Statistica respectivă relevă că situația continuă să fie scandați- 

zantă. Deși s-a desfășurat o viguroasă campanie publică, deși au 
fost organizate emisiuni sfîșietoare la televiziune, deși s-au tipărit mii 
de afișe și pliante înfâțișînd un dog dalmațian într-un coș cu inscrip-’ 
ția „Totuși nu sînt o jucărie" — au fost abandonați zilnic, în medie, 
80 de ciini, devenlți de prisos.

Ciini rămași pe drumuri, cîlni șomeri.

Desigur, pot avea o consolare: nu sint singuri. O altă statistică 
arată că pe ansamblul principalelor țări industrializate numărul oame
nilor de prisos, al oamenilor rămași pe drumuri a continuat să crească 
într-un ritm și mai accelerat — cu 1 900 de șomeri pe zi. Pentru 
care nu s-au mobilizat societăți de protecție, n-au fost organizate 
emisiuni sfîșietoare de televiziune, nici tipărite afișe sau pliante.

Comentariul primei statistici omite să facă reproșuri cîlnilor 
șomeri — pentru că nu latră mai tare sau pentru că acceptă botnițe. 
Ori pentru că nu știu cînd trebuie să mai și muște — funcție vitală 
și indispensabilă. Mai ales în lumea cîlnilor.

în schimb, este însoțit de salutare recomandări practice — 
adrese la care pot fi depuși cîinii șomeri spre a fi readoptați sau 
înfiați.

Cealaltă statistică are aceleași omisiuni; în plus, nu menționează 
adrese pentru inflerea oamenilor de prisos.

Comentariul primei statistici pune întrebarea: în definitiv, cine 
trebuie să aibă grijă de cîini în timpul vacanțelor?

Cealaltă statistică nu răspunde la întrebarea —• cine trebuie sâ 
albă grijă de om în tot timpul anului ? Și al vieții.

*

Și nici una nu clarified, explicit, care sint, in lumea respectivi, 
drepturile umane ale cîlnilor și care — drepturile canine ale oa
menilor.

N. CORBU
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In sprijinul organizării de alegeri 
libere in Namibia

Propunerile președintelui S.W.A.P.O.LAGOS 2 (Agerpres). — S.W.A.P. O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest) apreciază că administrarea Namibiei pe perioada unui an de către Națiunile Unite ar fi suficientă pentru pregătirea de alegeri libere, a declarat la Lagos președintele organizației, Sam Nujoma, în ajunul plecării spre New York, unde va participa la dezbaterile O.N.U. privind independența acestui teritoriu, aflat sub dominația ilegală a Africii de Sud.Cu acest prilej, Sam Nujoma a reafirmat că S.W.A.P.O. a respins listele electorale „aranjate" de către Pretoria, dat fiind faptul că pe ele

erau înscrise nume de persoane decedate. în context, el a declarat că S.W.A.P.O. va lăsa secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, sarcina de a decide care țări vor participa la menținerea păcii în Namibia, dar că organizația estimează totuși că ar fi important să participe și unele țări africane.întrebat asupra atitudinii unui viitor guvern al S.W.A.P.O. față de companiile miniere transnaționale operlnd în Namibia, Nujoma a afirmat că primul obiectiv constă in eliberarea teritoriului și că guvernul namibian va face fată altor probleme după dobîndirea independentei.
Intîlnirea la nivel înalt de la Lusaka 

în problema rhodesianăLUSAKA 2 (Agerpres). — La Lusaka a avut loc o întîlnire la nivel înalt a statelor africane din „prima linie" — țările care au graniță comună cu Rhodesia — Angola, Botswana, Mozambic, Tanzania și Zambia — precum și a copreședinților Frontului Patriotic Zimbabwe — Joshua Nkomo și Robert Mugabe. Convorbirile au fost consacrate examinării situației din Rhodesia și a rezultatelor contactelor avute de diferiți lideri africani din zonă privind posibilitățile reglementării pe cale negociată a problemei rhodesiene.După cum transmit agențiile inter

naționale de presă, sîmbătă, tn urma reuniunii, nu a fost dat publicității nici un comunicat.Observatorii politici africani consideră că o reuniune care ar putea să aducă în jurul mesei tratativelor toate părțile implicate in conflict, pe baza propunerilor anglo-âmericane, ar putea avea loc numai în cazul în care regimul ilegal de lă Salisbury ar fi inclus în delegația britanică, deoarece Rhodesia își păstrează statutul de colonie britanică, actul proclamării unilaterale a independenței nefiind recunoscut pe plan internațional.
CIAD

„O victorie in direcția unității 

și reconcilierii naționale" 
Declarațiile președintelui Republicii CiadN’DJAMENA 2 (Agerpres). — Promulgarea „Cartei fundamentale a Republicii Ciad constituie un eveni- mnt istoric fără precedent în viața națiunii ciadiene", a declarat președintele acestei țări, Felix Malloum. Primind un grup de trimiși speciali ai presei sudaneze, Felix Malloum, însoțit de primul ministru, Hissen Habre, a estimat că „acest eveniment este o victorie a poporului", ceea ce dovedește că, „dacă ciadienii o doresc, ei pot să se înțeleagă pentru a realiza propășirea țării lor".

„Noi credem tn viitorul Ciadului și vom face tot ceea ce este în puterea noastră pentru ca țara să regăsească pacea interioară, unitatea și integritatea sa, pentru a putea trece la dezvoltarea sa economică și socială", a subliniat președintele Malloum, arătînd că structurile prevăzute de „Carta fundamentală" vor intra în curînd în funcțiune.La rîndul său, primul ministru a afirmat că „prima preocupare a guvernului constă în realizarea unității, reconcilierii naționale și păcii".
NICARAGUA

Mișcarea populara antidictaforiala 
continuă cu intensitate

• Noi acțiuni insurecționale •MANAGUA 2 (Agerpres). — După patru zile de rezistență împotriva a- tacurilor trupelor regimului dictatorial al lui Somoza, sprijinite de tancuri, aviație și artilerie, forței/ populare din orașul nicaraguan Matagalpa s-au repliat pe înălțimile din imediata vecinătate a localității, unde organizează noi puncte de rezistență. Concomitent, populația localităților Yali și Rio Blanco din departamentul Matagalpa s-a răsculat, cerînd demisia regimului dictatorial. La Managua, capitala țării, au fost semnalate noi ciocniri între membri ai Gărzii Naționale, care susține regimul lui Anastasio Somoza, și grupuri de civili. De asemenea. Ia Leon, al doilea oraș ca mărime din Nicaragua, grupuri de civili au lansat bombe de fabricație artizanală împotriva unităților Gărzii Naționale.

Se extind grevele de protestContinuă totodată să ia amploare greva generală declanșată în urmă cu cîteva zile din inițiativa Frontului lărgit de opoziție. Potrivit unui comunicat difuzat de această organizație, greva a cuprins activitățile economice și comerciale in proporție de 90 la sută. La Managua, toate sectoarele industriale importante sint practic paralizate.CARACAS — întrunit în sesiune extraordinară, Parlamentul venezue- lean a adoptat o declarație în care condamnă represiunile declanșate de regimul din Nicaragua. Ministrul de externe venezuelean, Simon Alberto Consalvi, a declarat că țara sa va propune Organizației Statelor Americane întreprinderea de acțiuni în vederea găsirii unei soluții pașnice la actuala situație din Nicaragua.
(Urmare din pag. I)masă și obștești, a realizării unor tot mai largi schimburi de experiență in construcția socialistă din cele două țări, a extinderii conlucrării în domeniul invățămîntului, științei și culturii, al mijloacelor de Informare în masă, turismului șl sportului — ceea ce, desigur, va duce la mai buna cunoaștere și la o apropiere tot mai mare între popoarele țărilor noastre.Relevind caracterul profund pozitiv al înțelegerilor și acordurilor încheiate cu acest prilej, Comitetul Politic Executiv a subliniat, cu pregnanță, rolul determinant, hotărîtor pentru extinderea și întărirea conlucrării multilaterale dintre cele două țări șl popoare care revine Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Chinez, intre care s-au statornicit și se dezvoltă tot mai larg relații de strinsă și trainică prietenie și solidaritate. Neîndoios, întărirea și mai puternică a relațiilor dintre forțele politice conducătoare ale celor două națiuni va contribui la o dezvoltare șl mai amplă a colaborării româno-chi- neze in cele mai diferite domenii.Relațiile româno-chlneze se dezvoltă pe o bază solidă, au la temelia lor principiile deplinei egalități în drepturi, ale stimei și respectului riguros al independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc — principii care chezășuiesc întărirea continuă a prieteniei, solidarității și conlucrării tovărășești. Relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez se întemeiază, de asemenea, trainic pe aceste principii, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, pe baza aplicării adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete din propria țară. Așa cum este recunoscut, România, Partidul Comunist Român situează ferm aceste principii la baza relațiilor sale cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, avind convingerea fermă că înrădăcinarea lor trainică este o cerință esențială pentru afirmarea superiorității relațiilor dintre țările care edifică noua orinduirc, pentru sporirea rolului și influenței socialismului pe plan mondial.Comitetul Politic Executiv a apreciat, in mod deosebit, importanta schimbului de vederi cu privire la problemele complexe ale vieții internaționale, subliniind cu satisfacție reafirmarea voinței celor două țări de a conlucra tot mai activ pe arena mondială pentru promovarea cauzei

păcii șl progresului social, pentru abolirea politicii Imperialiste și neocolonlaliste, 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, Ia Înfăptuirea dezarmării, la asigurarea independenței și suveranității naționale, a libertății și dezvoltării economico- sociale de sine stătătoare a tuturor Copoarelor, la făurirea unei lumi mai une și mai drepte.Prin multiplele sale semnificații, dialogul la nivel înalt de la Bucu

Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 August

Alte manifestări au fost consacrate în diferite țări ale lumii zilei de 23 
August — marea sărbătoare națională a poporului român — sub semnul o- 
magierii realizărilor României în anii socialismului, a politicii externe de 
cooperare, înțelegere și pace promovate consecvent de țara noastră, a a- 
portului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
transpunerea in viață a ansamblului politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.în INDIA, la Calcutta, a avut Ioc o adunare festivă a Societății culturale indo-române. Au participat membri ai guvernului statului Bengalul de Vest, lideri politici, membri al corpului diplomatic, un numeros public. Jyoti Basu, ministrul principal al statului Bengalul de Vest, a evocat importanța zilei de 23 August pentru poporul român și rolul pe care l-au avut masele populare, sub conducerea Partidului Comunist Român, în obținerea victoriei finale împotriva dominației fasciste. Referindu-se la vizitele făcute în România, J. Basu a scos în evidentă succesele poporului român în toate domeniile de activitate, obținute sub conducerea înțeleaptă a președintelui Nicolae Ceaușescu. El a subliniat, de asemenea, activitatea remarcabilă depusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru o nouă ordine economică și politică internațională. Vicepreședintele parlamentului din Bengalul de Vest, Kalimu- din. Shams, s-a referit apoi la evoluția ascendentă a relațiilor româno- indiene și la perspectiva dezvoltării acestora, subliniind, în context, importanța dialogului purtat în mai 1978, la New Delhi, de președintele României, Nicolae Ceaușescu, cu primul ministru al Indiei, Morarji Desai.în continuare au luat cuvîntul O. P. Rajgarhia, președintele societății, și’ prof. S. K. Kar, secretarul general al acesteia, care au prezentat unele aspecte ale vieții cultural- artistice ale României socialiste. Participanții la adunare au adoptat textul unei telegrame prin care transmit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață lungă, pentru bunăstarea și progresul poporului român pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. „Vă asigurăm, se spune în telegramă, de dorința noastră sinceră de a promova, dezvolta și întări pe mai departe relațiile tradiționale de prietenie și cooperare reciprocă intre India și România". De asemenea, Asociația de prietenie India-România din statul Orissa, împreună cu Insti- tuțul „Nehru" pentru problemele tineretului au organizat in orașele Cuttack și Bhubaneswar, adunări festive.în PORTUGALIA, în orașul AI- mada — centru urban, naval și cultural din împrejurimile Lisa

bonei — a avut loc conferința „România — stat independent și socialist", susținută de Blasco Hugo Fernandes.în EGIPT, la Centrul pentru cooperare culturală internațională a avut loc Inaugurarea expoziției foto- documentare „Imagini din România", organizată sub patronajul Iui Abdel Moneim El-Sawi, ministrul culturii și informațiilor. La deschiderea expoziției au participat Anwar Nafia, subsecretar de stat la Ministerul Culturii șl Informațiilor, șefi de misiuni diplomatice, personalități din domeniul artei și culturii.în SUDAN, presa de limba arabă șl engleză a dedicat zilei de 23 August numeroase știri și articole, evidențiind importanța deosebită a evenimentului, lupta poporului român pentru independență și suveranitate națională, pentru o viață liberă și prosperă. Sub titlul „Poporul român sărbătorește a 34-a aniversare a Zilei naționale", ziarul de limbă arabă „Al Sahafa" publică un amplu articol, subliniind rolul Partidului Comunist Român în organizarea șl conducerea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste, succesele obținute de poporul român în toate domeniile. Printre altele, se arată că un capitol luminos în istoria României contemporane a fost deschis prin alegerea președintelui Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului. Remarcabilele succese economice, sociale, culturale ale poporului român, scrie ziarul, sînt strîns legate de activitatea strălucită la cîrma țării desfășurată de președintele Nicolae Ceaușescu. Politica națională și realizările obținute de România consolidează baza materială pentru egalitatea tuturor cetățenilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Articolul înfățișează pe larg politica externă a României. poziția față de principalele probleme internaționale și rolul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și promovarea acesteia.în MEXIC, la sediul central din Ciudad de Mexico al Partidului Revoluționar Instituțional (P.R.I.), de guvernămînt, a avut loc prezentarea unor filme documentare despre România. Au participat reprezentanți ai Comitetului Executiv Național al P.R.I., alți activiști cu munci de răspundere în aparatul central al partidului, membri ai ambasadei române, un numeros public.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

SAN MARINO

Excelențelor Lor
Domnului FRANCESCO VALLI
Domnului ENRICO ANDREOLI

Căpitani regenți ai Republicii San MarinoSAN MARINO — CITTACu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, vă adresez calde felicitări șl cele mai bune urări de fericire șl noi succese. îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România și San Marino se vor dezvoltă pe mai departe, în interesul păcii, securității și colaborării în Europa și în lume. in interesul păcii, securității și colaborării în Eu-
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

în Inima Peninsulei Italice, pe versanții muntelui Titan din masivul Apeninilor, se întinde un stat străvechi, de la a cărui întemeiere se împlinesc anul acesta 1677 ani : San Marino — cea mai mică republică din lume (61 kmp), dar și cea mai veche dintre cele existente azi. Sistemul politico- administrativ, durînd de 7 secole, este, In felul său, unic In lume; șefii statului — cei doi căpitani regenți — fiind aleși din rîndul deputaților, cu un■ .......... .... —

mandat de sase luni. După cum se știe, din luna iulie a acestui an, pentru prima oară in istoria țării se află la conducere o coaliție de stînga, la care participă trei partide, între care și partidul comunist.Cu un peisaj toresc, de un mec deosebit,Marino își asigură o bună parte a veniturilor din turism; la cei 20 000 de locuitori revin anual aproape 3 milioane de vizitatori străini. Drept urmare,

pi- far- San

Industria artizanală șl cea hotelieră au cunoscut o mare dezvoltare.între România și San Marino s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Vizita efectuată în San Marino de președintele Nicolae Ceaușescu, cit și vizita căpitanilor regenți în țara noastră, convorbirile purtate cu aceste prilejuri au exprimat dorința comună de a dezvolta în continuare relațiile reciproce, corespunzător cerințelor păcii și înțelegerii în lume.

• TRADUCERI SI
MULTANE LA DISTAN
TĂ. Va fi oare posibil in viitor ca marile conferințe internaționale să se desfășoare în absența interpreților ? în scopul de a scuti pe interpret! de drumurile lungi și costisitoare, O.N.U. și-a propus să experimenteze „tele- translăția". Experiența decisivă se va desfășura zilele următoare la New York, unde un grup de interpreți va asigura translația Conferinței O.N.U. asupra cooperării tehnice intre țările în curs de dezvoltare, ce se desfășoară la... Buenos Aires. Aparatura tehnică, la care au contribuit N.A.S.A. și Ministerul canadian al Comunicațiilor, constă dintr-un satelit, o stație terestră de recepție și din ecrane TV„ pe care pot fi urmărite figurile vorbitorilor.

• CELE MAI VECHI 
URME DE PICIOR 
UMAN descoperite pînă acum în America de Nord au fost identificate în California. Peste nămolul în care sînt imprimate urmele se pare că a trecut un incendiu, ceea ce ar explica buna conservare a formei piciorului. Amprentele, vechi de 4 300 de ................................adulți și familie. ani, provin de la doi doi copii, probabil o

agențiile de presă transmit

Reuniunea miniștrilor 
de externe ai țărilor scandinave

Pentru înfăptuirea 
prevederilor Actului final al 
conferinței general-europeneSTOCKHOLM 2 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai țărilor scandinave, reuniți la Stockholm in zilele de 31 august și 1 septembrie, s-au pronunțat pentru adîncirea destinderii internaționale, pentru înfăptuirea prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa de la Helsinki ca un tot unitar.în comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii este subliniată marea importanță pe care țările scandinave o atribuie activității în domeniul dezarmării și controlului armamentelor, corelația acesteia cu întărirea păcii și a destinderii in lume. Comunicatul evidențiază, de asemenea, importanța recentei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării.

SITUAȚIA DIN LIBANBEIRUT 2 (Agerpres). — Sîmbătă, In regiunile de nord ale Libanului și în districtul Ani Remmaneh au avut loc noi incidente între efective ale Falangelor Libaneze și unități ale Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.), soldate de ambele părți cu morți și răniți — transmit agențiile France Presse și Reuter. Totodată, schimburi de focuri s-au înregistrat in aceeași zi șl in suburbiile de sud-est ale capitalei.Pe de altă parte, la Beirut au continuat contactele între diverse personalități politice in scopul găsirii unor soluții viabile instaurării unui climat de securitate în țară. După o reuniune care a avut loc la Palatul prezidențial, intre președintele Elias Sarkis, vicepremierul și ministrul de externe și al apărării, Fuad Boutros, și reprezentantul permanent al Libanului la Națiunile Unite, Has- San Tueni, guvernul de la Beirut a elaborat un memorandum-document ce urmează să fie adresat Consiliului de Securitate înainte de 14 septembrie. în memorandum este prezentată poziția guvernului de la Beirut față de situația din sudul Libanului. )

Dezvoltarea cooperării 
româno-ungare în dome
niul industriei chimice. Mi- nistrul industriei chimice, Mihall Florescu, însoțit de un grup de specialiști. a efectuat o vizită în R.P. Ungară. în timpul vizitei, delegația a purtat convorbiri cu reprezentanți ai ministerelor industriei grele și construcțiilor de mașini din R.P.U. Au fost examinate, intr-o atmosferă de înțelegere tovărășească, și convenite — în spiritul înțelegerilor la nivelul cel mai înalt de la Oradea și Debrețin — acțiuni de colaborare și cooperare economică de interes reciproc pe linia industriei chimice. A fost lărgită și reînnoită colaborarea bilaterală pe termen lung în domeniile petrochimiei, anvelopelor, articolelor tehnice din cauciuc, produselor farmaceutice etc.

țlonare din țară. Abordînd probleme ale politicii externe, Moammer El Geddafi a subliniat, între altele, că Libia sprijină mișcările de eliberare națională care luptă pentru înlăturarea definitivă a imperialismului, colonialismului și rasismului de pe continentul african.

tn cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 60-a aniversări 
a formării statului național uni
tar român, la Rostock a fost 
deschisă expoziția pictorului 
român Aurel Ciupe. Sint pre
zentate lucrări din diferite etape 
ale activității artistului inspirate 
din viața și activitatea poporului 
și din peisajul românesc.

La Tripoli au avut loc o adunare populară și o paradă militară, cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste. Luînd cuvîntul la adunare, Moammer El Geddafi, secretar general al Congresului General Popular, a subliniat succesele obținute de poporul libian în dezvoltarea economiei naționale, a Invățămîntului și ocrotirii sănătății. El a chemat la perfecționarea continuă a formelor de participare a maselor populare la conducerea statului, la extinderea rolului oamenilor muncii în transformările revolu-
nație șl dictat, pentru soluționarea democratică, în interesul popoarelor, a problemelor complexe ale omenirii de azi. în acest context, numeroase comentarii au subliniat stima și considerația înaltă de care se bucură președintele României din partea opiniei publice mondiale pentru meritele sale de luptător înflăcărat pentru independența și libertatea popoarelor, pentru înalta răspundere cu care acționează în folosul păcii șl progresului întregii umanități. A fost evidențiată principialitatea politicii României, consecvența cu care ea luptă pentru lichidarea Con

racterul constructiv al vizitei, de a o prezenta într-o lumină nejustă, tendențioasă. Ignorînd complet faptele, conținutul și țelurile vizitei, expuse deschis, public, atît în declarațiile oficiale, cît și în documentele adoptate, unele ziare din Occident au publicat comentarii — ce e drept, puține la număr — care, apelînd exclusiv la fantezie, au încercat să atribuie vizitei cu totul alte sensuri șl Semnificații declt cele reale. Desigur, intr-un fel, apariția Unor astfel de comentarii răuvoitoare nu este de natură să surprindă prea mult, știut fiind că asemenea
DEZVOLTAREA COLABORĂRII ROMÂNO CHINEZE 
in interesul reciproc si ol cauzei generale 

a socialismului si păcii in lume
rești a depășit cadrul bilateral. El a fost urmărit cu atenție și viu interes pe scară mondială, rezultatele sale fiind apreciate ca deosebit de pozitive, atit in ce privește caracterul bilateral, cit și cel general, exprimind eforturile pentru promovarea cauzei păcii și securității, pentru soluționarea, într-un spirit nou, a problemelor majore cu care este confruntată astăzi omenirea.Convorbirile de la București au pus incă o dată in evidență consecvența și principialitatea cu care militează România pentru afirmarea idealurilor nobile ale păcii și colaborării internaționale. Comentatorii de presă din întreaga lume au subliniat cu acest prilej, din nou, justețea și caracterul constructiv al politicii românești, rolul activ al României socialiste în viața internațională, personalitatea proeminentă a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuția sa inestimabilă la eforturile pentru o politică nouă pe plan internațional, pentru cauza socialismului și creșterea prestigiului său in lume. A fost puternic pus în lumină aportul României, al tovarășului Nicolae Ceaușescu la lupta impotriva vechii politici imperialiste, de domi

flictelor și stărilor de încordare care mai există în lume, pentru cauza nobilă a destinderii, a securității și păcii tuturor națiunilor.Totodată, așa cum pe bună dreptate a relevat presa mondială, vizita tovarășului Hua Kuo-fen — avînd loc într-un moment cînd R.P. Chineză a inaugurat o politică nouă, de accelerare a dezvoltării sale interne și lărgire a colaborării cu alte state, de deschidere tot mai largă a relațiilor sale internaționale — a constituit o expresie a dorinței și hotăririi Chinei populare de a participa tot mai activ la viața politică mondială, la soluționarea diferitelor probleme care preocupă astăzi omenirea, de a acționa pentru preîntimpinarea războiului și asigurarea păcii, pentru respectarea independenței și suveranității fiecărei națiuni — ceea ce, fără, îndoială, se înscrie ca un factor important pozitiv în evoluția lumii contemporane.Din păcate, trebuie arătat că, pe lingă comentariile corecte, pe marginea acestei vizite, s-au făcut totodată auzite și unele voci distonante, exprimind interpretări răuvoitoare, încercări de a dezinforma opinia publică, de a denatura sensul clar și ca

ziare aleargă după senzațional și, u- neori, nu se dau înlături nici de la încercări de a provoca animozități și stări de încordare intre state, de a dăuna relațiilor lor de prietenie și colaborare. Este însă de neînțeles faptul că organe de presă din unele țări socialiste nu au preluat aprecierile obiective, realiste cu privire la vizită, ci au apelat tocmai la asemenea interpretări tendențioase, denaturate, pline de insinuări pentru a aprecia vizita și a informa opinia publică. Este evident că asemenea atitudini nu corespund menirii presei, nu sint de natură să contribuie la informarea obiectivă, justă, principială a opiniei publice din țările respective. nu slujesc cauzei apropierii, prieteniei și colaborării dintre popoare.Comitetul Politic Executiv a relevat cu putere caracterul profund constructiv al vizitei, subliniind că „dialogul româno-chinez la nivel înalt de la București, care va da un nou și puternic impuls prieteniei și conlucrării multilaterale dintre cele două partide și țări, corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor celor două popoare, precum și cauzei generale a întăririi forțelor socialismului în lu-

mc, a păcii șl colaborării Internațio
nale".Așa cum au arătat și arată faptele, realitățile, așa cum a subliniat cu toată limpezimea tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea recentă în fața activului central de partid și de stat, România nu contrapune în nici un fel relațiile sale cu unele țări socialiste raporturilor cu alte țări socialiste. Dimpotrivă, raporturile României cu toate țările socialiste, fără nici o excepție, formează un ansamblu unitar, Ia baza căruia se află politica principială, fermă și consecventă a partidului și statului nostru de a contribui activ la întărirea unității și solidarității tuturor statelor socialiste, la creșterea forței și influenței socialismului în lume. România este ferm hotărîtă să acționeze și în viitor, cu aceeași principialitate și stăruință, tn același spirit constructiv ca și pînă acum, să facă totul pentru depășirea divergențelor și neînțelegerilor dintre unele din aceste țări, pentru întărirea unității și solidarității lor — cu convingerea fermă că aceasta va avea o influență deosebit de pozitivă asupra vieții internaționale, răspunzind, totodată, cerințelor întăririi socialismului, creșterii rolului său pe plan mondial.în acest spirit, aprobînd in unanimitate înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns cu prilejul noii întîl- niri româno-chineze la nivel înalt, Comitetul Politic Executiv a stabilit un șir de . măsuri corespunzătoare pentru aplicarea lor in viață, pentru dezvoltarea tot tnai intensă a colaborării și conlucrării dintre țările, partidele și popoarele noastre.Opinia publică din România, ca, de altfel, și opinia publică mondială au apreciat vizita președintelui Hua Kuo-fen în țara noastră ca un moment de însemnătate istorică în relațiile dintre cele două țări, ca un eveniment cu ample semnificații în viața internațională, care va avea, fără îndoială, repercusiuni profund pozitive asupra întregului climat mondial.Subscriind întru totul la rezultatele fructuoase ale vizitei, întregul nostru popor este profund încredințat că întărirea și diversificarea în continuare a raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre România și China populară, dintre popoarele țărilor noastre ' corespunde pe deplin intereselor reciproce, ca și intereselor generale ale socialismului, promovării țelurilor nobile ale progresului și păcii în întreaga lume.

Cuba a hotărît să acorde 
facilități pentru ieșirea din 
țară a unor foști deținuți care și-au executat pedeapsa sau care se află în libertate provizorie — a anunțat un purtător de cuvînt al Ministerului Relațiilor Externe. Ho- tărîrea, transmite agenția cubaneză de știri Prensa Latina, autorizează, de asemenea, pe membrii familiilor acestora să părăsească Cuba, dacă o doresc. Potrivit declarației purtătorului de cuvînt oficial, hotărîrea a fost luată în cadrul unor convorbiri purtate de președintele Consiliului de Stat, Fidel Castro, cu reprezentanți ai comunității cubaneze din exterior.

Relațiile zairezo-ango- 
leze. Pre?edintele Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, l-a primit pe Nimy Mayidika Ngimbi, director al Biroului prezidențial din Zair, care i-a transmis un mesaj din partea președintelui Mobutu Șese Seko, informează agenția AZAP. într-o declarație făcută presei, reprezentantul zairez a menționat că Zairul și Angola sint hotărîte să continue eforturile în vederea consolidării relațiilor bilaterale și că mesajul transmis președintelui Neto se referă la asigurarea unor astfel de raporturi între cele două țări.

Candidat Ia președinția 
Republicii Panama din p&rtea forțelor guvernamentale a fost desemnat, în cadrul unei reuniuni a Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, ministrul panamez al educației, Aristides Royo. Cu acest prilej el a declarat că îi revine o mare responsabilitate în noua sa calitate de aspirant la- funcția supremă, precizînd că va susține cu fermitate crearea unui „guvern de unitate națională", deoarece acesta „va asigura continuitatea politicii de dezvoltare economică și socială a țării" promovate de actuala administrație.

In perspectiva alegerilor 
generale din Bangladesh. Președintele Republicii Bangladesh, Ziaur Rahman, a reafirmat că alegerile generale în această țară vor avea loc în luna decembrie a.c., după cum s-a prevăzut. în cursul unei conferințe de presă, Ziaur Rahman a anunțat, de asemenea, crearea unui nou partid politic — Partidul Naționalist din Bangladesh, în care va deține funcția de președinte al Comitetului Director.

LA GENOVA

• APE LIMPEZITE. Semne bune : pești și crustacee au revenit in Nieuwe Waterweg, canalul de navigație ce leagă marele port olandez Rotterdam de Marea Nordului. Pînă de curînd, o arteră acvatică din cele mai poluate, Nieuwe Waterweg cunoaște o netă ameliorare a calității apei, dat fiind sporirea conținutului de oxigen din Rin, principala sa sursă de apă, ca urmare a măsurilor antipoluante luate pentru marele fluviu. O diminuare spectaculoasă a înregistrat conținutul de mercur — de la 3,1 micrograme în 1971 la 0,3 la sută în prezent. Pornind de la aceste constatări, ex- perții nu exclud posibilitatea ca în curînd somonul să-și facă reapariția in zona de vărsare a ’ Rinului.
• PREMIERĂ FILATE

LICĂ. în cursul acestei luni vor apărea în Spania primele timbre cu reproduceri din operele pictorului de reputație mondială Pablo Picasso. Așa cum relatează ziarul „Informaciones", imaginile ce vor fi reproduse reprezintă lucrări aflate în colecții spaniole. E vorba, de opt picturi, printre care și un autoportret.
• NĂVOADELE - 

SUB OBSERVAȚIE. ° °ri- ginală instalație de controlare a plaselor de pescuit a fost pusă la punct și brevetată de cercetătorii din Gdynia (Polonia). Ea permite urmărirea pe un ecran de televiziune a stării năvoade- lor. Fasciculul de unde hidrostatice trimis in direcția năvodului și reflectat revine la sursă, iar ecourile primite sînt transformate în semnale electrice ce pot fi urmărite pe monitorul de televiziune. Noua instalație funcționează pe baza principiilor și mijloacelor tehnice ale hidro- acustlcii și holografiei.
• DE UNUL SINGUR 

PESTE ÎNTINDERILE DE 
GHEAȚĂ. Traversarea Groenlandei de la nord la sud — este noul obiectiv pe care și l-a propus temerarul explorator nipon Naomi Uemura. în acest scop el se folosește de un vehicul original — o sanie cu pin- ze trasă de nelipsiții clini. Uemura este primul ce se Încumetă să străbată de unul singur vasta întindere de gheață, ruta aleasă măsurind peste 2 500 de kilometri.

• BRAZI... IN CEN
TRUL PARISULUI I In mijlocul unor străzi din Paris fost înălțați, in aceste zile septembrie, brazi ce trimit gîndul la sărbătorile de iarnă. Dar nici vorhă de așa ceva. Veșnic verdele arbore a fost ales pentru a fi amplasat din loc in loc în cadrul unui original proiect prevăzind interzicerea în acest fel a traficului rutier pe străzi anume fixate.

■ ■■ au de cu

i

S-A DESCHIS

Festivalul national al ziarului 
„l’Unitâ"Genova, capitala Liguriei, oraș cu o veche tradiție muncitorească, este, începînd de sîmbătă ' seara, gazda festivalului național al ziarului „l’Unitâ", organul central al Partidului Comunist Italian. în imediata vecinătate a portului a prins contur „orașul" festivalului, întins pe circa 400 000 mp. Timp de 16 zile, aici vor fi organizate diferite manifestări cu caracter politic, cultural și sportiv.Așa cum remarcă ziarul „L’Unitâ", „festivalul reprezintă un prilej pentru întregul partid, pentru toți militanții săi de a da o puternică ripostă de masă strategiei acelor forțe care se opun, prin toate mijloacele, inclusiv teroriste, înaintării democrației, intrării în guvern a comuniștilor".Ca in fiecare an, la festival participă, cu standuri proprii și delegații oficiale, ziarele partidelor comuniste și muncitorești din țări socialiste, din Europa occidentală, precum și numeroase mișcări de e- liberare și progresiste din Africa, Asia și America Latină. Ziarul „Scînteia" este prezent la festivalul de la Genova qu un stand de peste 200 mp, în care sint amenajate un șir de expoziții. O amplă expoziție de fotografii prezintă imagini din

cele mai semnificative legate de o- riginea și formarea poporului român. O altă expoziție înfățișează vizitatorilor aspecte privind procesul de continuă adincire, de creștere a democrației și auto- conducerii muncitorești din țara noastră. Standul „Scinteii" cuprinde, totodată, mai multe expoziții de carte, de artizanat și diverse produse specifice românești. Expozițiile de carte prezintă la loc de frunte volumele de „Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care apar, începînd din 1971, în editura „II Calendario del Popolo" din Milano, precum și diferite alte lucrări publicate în Italia și consacrate activității și operei teoretice a conducătorului partidului și statului nostru. Sînt expuse, de asemenea, lucrări referitoare la istoria poporului român, la mișcarea muncitorească din țara noastră, la diferite aspecte legate de opera de construire a socialismului in România, lucrări beletristice, albume de artă etc.în cadrul manifestării inaugurale a festivalului a luat. cuvîntul președintele Camerei deputaților a Parlamentului italian, Pietro Ingrao.
Genova

Radu BOGDAN
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