
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11213 Prima ediție Sîmbătă 9 septembrie 1978 6 PAGINI - 30 BANI

LA PLECAREA DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Caldă manifestare de dragoste si prețuire 
pentru tnvarăsul Nicnlae Ceausescu 

si tovarășa Elena Ceausescu

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ziarului „Le Figaro“

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit municipiul Galați.Locuitorii orașului, care cu o seară In urmă au intimpinat pe secretarul general al partidului cu cele mai calde sentimente de dragoste și recunoștință, cu intensa bucurie de a fi gazde ale celui mai iubit fiu al poporului nostru, au condus, la plecare, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu cu aceleași fierbinți manifestări de stimă șl înaltă prețuire.Străzile Galațiului, împodobite sărbătorește, au fost din nou martorele entuziasmului popular prilejuit de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in acest oraș de pe Dunăre, pentru a cărui impetuoasă dezvoltare secretarul general al partidului manifestă o permanentă grijă, inițiind și orientind toate marile transformări intervenite in munca și viața oamenilor de pe aceste meleaguri, a intregii țări.Gălățenii au ținut să mulțumească tncă o dată secretarului general al partidului, să-i exprime cu aceeași intensitate simțămintele lor de profundă gratitudine față de tot ce a făcut pentru propulsarea Galațiului in rîndul marilor centre economice și sociale ale României socialiste, pentru minunatele condiții de viață create de partid.De la reședința ce le-a fost rezervată, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat, într-o mașină deschisă, spre stadionul „Portul roșu", străbătind adevărate culoare vii formate din mii de gălățeni veniți să-și ia rămas bun de la iubiții lor oaspeți. Se aclamă cu putere numele partidului și secretarului său general, se flutură eșarfe roșii și tricolore. în fața comitetului județean de partid, un impresionant cor, format din sute de pionieri, a intonat mult îndrăgitul cîn- tec „Partidul—Ceaușescu—România1', dind astfel glas bucuriei nemărginite, simțămintelor de profundă recunoștință ale celor mai tineri cetățeni ai patriei pentru copilăria lor fericită, pentru perspectivele minunate deschise dezvoltării lor ca oameni ai societății noastre socialiste. Mulțimea masată in piață reia cu însuflețire acordurile cintecului in care se regăsesc intr-o simbolică alăturare numele partidului, al secretarului său general și al patriei noastre scumpe.Orchestre, formații artistice, echipe de dansatori dau, la rindul lor, expresie bucuriei fără margini manifestate de locuitorii Galațiului încă din primele clipe ale prezenței tovarășului Nicolae Ceaușescu în municipiul lor.Din mașina deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu multă prietenie, cu caldă simpatie manifestărilor entuziaste ale mulțimii.Aceeași ambianță sărbătorească domnea la stadion, în tribunele căruia se aflau mii de oameni ai muncii. La intrare, o impresionantă horă a unirii readuce în amintirea tuturor momente de răscruce din istoria de lupte și jertfe pentru libertate, dreptate și unitate națională a poporului nostru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde îndelung ovațiilor și uralelor celor prezenți. Se scandează cu putere numele partidului și al secretarului său general, sint adresate din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comandantul suprem urmărind desfășurarea exercițlilor și aplicațiilor militare

Fierbinte manifestare de înaltă stimâ șl recunoștința fațâ de iubiții ocspeți ai municipiului Galațiurări de viață lungă. Un grup de șoimi ai patriei și pionieri, de tineri și tinere oferă buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Luîndu-și rămas bun de la locuitorii Galațiului, tovarășul Nicolae

TOMSUL 
LA EXERCIȚII $1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, a asistat, vineri, la exerciții și aplicații militare demonstrative cu trageri de luptă in zona Brăila—Galați.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii Iosif Banc, Constantin Dăscălescu, Ilie Verdeț, Ion Coman, George Homdștean. ministrul de interne, Ion Catrinescu. prim- secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.La sosirea comandantului suprem, o gardă de onoare constituită din ostași ai armatei noastre a prezentat onorul.'Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primit cu deosebit entuziasm de cadrele de conducere ale armatei, de comandanții și ostașii participanți la exerciții și aplicații.

Ceaușescu a spus : „Dragi tovarăși ! Vă doresc tuturor multă sănătate, succese in întreaga activitate și multă fericire. La revedereMulțimea aplaudă din nou cu putere, aclamă „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.
ÎN ZONA BRĂILA-GALAȚI

NICOLAE CEAUSESCU A ASISTAT 
DEMONSTRATIVE temui național de pregătire a populației pentru apărare, în spiritul cerințelor doctrinei militare a partidului nostru. Desfășurarea exercițiilor și a- plicațiilor a scos în evidență înaltele calități morale și virtuți ostășești ale armatei noastre, hotărîrea de a se instrui temeinic, cu răspundere, pentru a fi in orice moment gata să îndeplinească misiunea de onoare de a apăra, împreună cu întregul popor, libertatea, independența și suveranitatea națională, integritatea patriei noastre socialiste. Activitățile desfășurate au demonstrat performanțele tehnico-tactice ale armamentului și tehnicii de luptă realizate in țară — operă a muncitorilor, inginerilor și cercetătorilor noștri, iscusința cu care militarii mînuiesc mijloacele de luptă moderne din înzestrare.Exercițiile și aplicațiile prezentate s-au constituit intr-un veritabil raport ostășesc pe care militarii forțelor noastre armate l-au prezentat comandantului suprem cu privire la rezultatele obținute în munca de instruire și educare politico-ideologică, într-o vie ‘ expresie a hotărîrii cu care întreaga armată îndeplinește indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, își perfecționează pregătirea tactică, își ridică nivelul de înzestrare, își întărește neîntrerupt forța combativă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat calde felicitări participanți- lor la exercițiile și aplicațiile militare și a urat tuturor militarilor armatei noastre noi și importante succese în pregătirea de luptă și politică, realizări tot mai mari în îndeplinirea misiunilor încredințate de partid și popor, în sporirea forței și capacității de apărare a patriei, a mărețelor cuceriri revoluționare ale socialismului, a muncii pașnice, creatoare a poporului român, liber și stăpin pe soarta sa.

APLICAȚII MILITAREGeneral-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, a exprimat cele mai calde sentimente de bucurie și recunoștință ale întregii armate pentru onoarea făcută prin participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la această acțiune, grăitoare expresie a grijii permanente pe care partidul, secretarul său general, președintele republicii, comandantul suprem al forțelor armate o poartă armatei, întăririi necontenite a capacității ei de luptă, a puterii de apărare a patriei.Exercițiile și aplicațiile, executate de unități și subunități de diferite arme, inclusiv trecerea Dunării, au constituit o verificare a pregătirii forțelor noastre armate, a comandanților, ofițerilor din statele majore, activiștilor de partid, a capacității lor de a organiza și conduce acțiuni de luptă complexe, in cooperare cu gărzi patriotice și alte formațiuni din sis- 

în această atmosferă entuziastă, elicopterul prezidențial a decolat, oamenii muncii prezenți pe stadion sa- lutind cu căldură pînă in ultimul moment al plecării pe secretarul general al partidului nostru.

Sosirea în CapitalăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a înapoiat, vineri după-amiază, în Capitală, după vizita de lucru efectuată in județele Vrancea și Brăila, întîlnirea caldă cu populația municipiului Galați și după ce a asistat la exercițiile și a- plicațiile militare demonstrative în zona Brăila-Galați.La aterizarea elicopterului prezidențial în fața sediului Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Ion Dincă, Emil Drăgă- nescu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Vasile Mușat.

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, în ziua de 30 august, pe publicistul francez 
Michel P. Hamelet, căruia l-a acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Vizitei pre

ședintelui Hua Kuo-fen in 
România i s-a acordat, in con
textul international actual, o 
mare importantă in Occident și, 
in mod sigur, și in țările socia
liste. Ce semnificație acordați 
dumneavoastră acestui eveni
ment ?RĂSPUNS : Vizita președintelui Hua Kuo-fen in România constituie un răspuns la vizitele pe care le-am e- fectuat în China și, în mod deosebit, la recenta vizită făcută în luna mai în această țară. Se poate spune deci că ea se înscrie în practica normală a vieții internaționale, fiind rezultatul raporturilor bune existente între România și China. Fiind prima vizită la acest nivel a unui conducător al Chinei populare în România, ea a reprezentat un moment important — l-am denumit istoric — în relațiile dintre țările noastre.ÎNTREBARE : Aș dori să cu
nosc cum apreciați importanța 
acestei vizite pe plan interna
tional ?RĂSPUNS : Această vizită a prilejuit un schimb larg de păreri asupra problemelor complexe ale vieții internaționale și, din acest punct de vedere, ea a fost urmărită îndeaproape de opinia publică de pretutindeni.Trebuie să menționez că am ajuns la concluzii comune cu privire la necesitatea soluționării problemelor internaționale pe calea tratativelor, la asigurarea independenței naționale a fiecărei națiuni, la instaurarea unei păci trainice in lume.Vizita a avut loc intr-un moment In care Republica Populară Chineză a inaugurat o politică nouă, de dezvoltare economică-socială rapidă a țării și, totodată, de participare activă la viața internațională — ceea ce reprezintă un factor important in evoluția lumii contemporane.•ÎNTREBARE : Se spune in 
Vest că ați oferit bunele oficii 
în apropierea dintre China și 
Uniunea Sovietică ?RĂSPUNS : După cum știți, China și Uniunea Sovietică Întrețin relații diplomatice, duc chiar de mai mult timp tratative directe asupra unei serii de probleme care le privesc. Ca atare, nu se pune în nici un fel problema bunelor oficii.Ceea ce se poate spune este că România se pronunță ferm pentru soluționarea problemelor dintre a- ceste două țări socialiste pe calea tratativelor pașnice, pentru depășirea divergențelor și întărirea colaborării lor. ÎNTREBARE : România iși 
spune cuvintul in' toate proble
mele internaționale. Ce ne pu
teți spune In legătură cu pozi
ția Statelor Unite ale Americii 
față de relațiile dintre China și 
U.R.S.S. 1RĂSPUNS : Noi ne pronunțăm pentru o normalizare a relațiilor din» tre toate statele. Deci considerăm necesar să se ajungă și la normalizarea raporturilor dintre China șl Statele Unite ale Americii, precum și la un progres al tratativelor care au loc actualmente între Statele Unite și Uniunea Sovietică in unele probleme de ordin militar.Desigur, privim întotdeauna normalizarea relațiilor dintre diferite state ca un obiectiv necesar ce nu trebuie însă în nici un caz să se realizeze in detrimentul altor țări. Dimpotrivă, normalizarea și dezvoltarea raporturilor dintre diferite state, mai cu seamă dintre statele mari, trebuie să contribuie la afirmarea principiilor de egalitate și respect al independenței și suveranității tuturor țărilor, să ducă la excluderea folosirii forței sau amenințării cu forța în viața internațională.ÎNTREBARE : Vi se pare po
sibilă o înțelegere intre Est și 
Vest fără o revizuire ideologică 
de o parte și de alta ?RĂSPUNS : După cum este cunoscut, s-a ajuns la depășirea pe
Există locuri în care natura. după ce si-a risipit dărnicia in codri de fag și de brad. începe parcă să-și facă socotelile, fereeîndu-și bogățiile cu șapte lacăte, sub stîncile goale, cu spinările roase de timp. ..Piatra seacă" nu înseamnă totdeauna ...sărăcie, Adesea ea reprezintă minereuri complexe, continînd cupru, zinc, plumb sau substanțe nemetalifere, ca manganul. bariul. sulful. Natura le-a depozitat insă în roci cu o „viclenie" greu de imaginat. Căutarea și aflarea lor sînt. de regulă, un act temerar, care cere multă pricepere și tenacitate. în spinările dure ale stindlor de la Fundu Moldovei sau de lingă Vatra Domei se mai văd si azi găurile scobite acum mai bine de 200 de ani Dar piatra a rămas nedesferecată si. mai ales, neînduplecată. Seacă. I-au zis „minereu sărac".„Conținutul util al minereului ne scapă printre degete" — se lamenta unul dintre căutătorii de comori din trecut, cu necazul celui care nu poate desfereca ușa muntelui.Cum s-a petrecut, peste veacuri, mirifica transformare a „minereului sărac" in minereul despre care ne povestește, privind pe harta județului. directorul Irimie Catargiu ?— Noi dăm astăzi 10 la sută din minereul complex al țării.Denumiri de locuri sortite uitării au fost ridicate de mineritul sucevean, în anii marilor transformări socialiste, în primele eșaloane ale progresului. Pe tăpșanele Ostrei se înalță blocuri de locuințe cu nimic mai prejos decît cele din Suceava; în munți, la Ar- șîța-Nepomicenî, la Leșu 

rioadei „războiului rece" și inaugurarea cursului spre destindere, fără a se pune in discuție problemele de. ordin ideologic, deosebirile de orîn- duire socială.Dezvoltarea colaborării Intre Est și Vest, mai bine zis dintre țările socialiste și țările capitaliste, trebuie să se realizeze pe baza principiului coexistenței pașnice, pornindu-se de ia realitatea existenței unor orîn- duiri diferite, deci a unor ideologii diferite, și de la faptul că această realitate va continua să existe multă vreme. Deci, este necesar să se găsească căile colaborării și înțelegerii între state, respectîndu-se orînduirea și concepțiile politice ale fiecăruia, dreptul fiecărui popor de a-și alege în mod liber calea dezvoltării, fără .nici un amestec din afară.ÎNTREBARE : Se face adesea 
aluzie, in sensul de care am vor
bit, la eurocomunism. Care este 
părerea dumneavoastră ?RĂSPUNS : Eurocomunismul nu pune in nici un fel la ordinea zilei problema unor revizuiri ideologice ; este vorba să se găsească modalități de înfăptuire în viață a principiilor socialismului, ținîndu-se seama de condițiile economice și sociale, istorice din țările capitaliste dezvoltate.Cred că problemele trebuie judecate nu după afirmații făcute in cadrul unor polemici care nu întotdeauna reușesc să fie obiective, ci pornind de la analiza științifică a tendințelor generale ale dezvoltării sociale, de la faptul că politica in dependentă a fiecărui partid — ca de altfel și a fiecărui stat — constituie o necesitate a dezvoltării contemporane.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
evoluția situației interne din 
România ? Valoroasa dumnea
voastră luptă pentru indepen
dență națională anunță ea noi 
pași pe calea, democratizării in
stituțiilor dumneavoastră ? Exis
tă deficiențe care frinează acțiu
nea dumneavoastră ? Care sint 
acestea și ce soluții vedeți pen
tru ele ?RĂSPUNS : Aș putea spune că. in ansamblu, evoluția dezvoltării interne a României este bună. Despre a- ceasta vorbește, pe de o parte, ritmul Înalt al dezvoltării industriei, progresul inregistrat in domeniul a- griculturii și în celelalte sectoare ale economiei naționale. Pe această bază s-a asigurat o dezvoltare rapidă a învățămîntului, științei și culturii, ridicarea generală a gradului de civilizație a țării, creșterea intr-un ritm mai accelerat a nivelului de trai al poporului.Oricine privește In mod obiectiv — chiar și mai la suprafață — dezvoltarea României nu poate să nu constate progresele Înregistrată in a- ceste domenii. Toate acestea au întărit puternic independența națională a țării, i-au dat posibilitatea desfășurării unei politici active pe plan internațional.în același timp, In contextul asigurării progresului societății socialiste, am adoptat măsuri hotărîte în direcția perfecționării conducerii și extinderii democrației. Desigur, există o deosebire principială între felul in care privim noi democrația și felul în care este privită aceasta în țările capitaliste. Noi pornim de la necesitatea creării cadrului corespunzător participării active și directe a maselor populare la conducerea întregii activități economice și sociale, a statului, la toate nivelurile. în acest sens, am adoptat o serie de măsuri, unice în felul lor, creînd consilii ale oamenilor muncii în toate unitățile economice, ca organe de conducere în cadrul cărora clasa muncitoare reprezintă cel puțin 30—35 la sută. Totodată, am constituit pe lingă Marea Adunare Națională noi organisme la nivel național, cum ar fi Congresul consiliilor populare și Camera consiliilor populare, Congresul oamenilor muncii și Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Consiliul Național al Agriculturii șl alte organisme similare în care participă mii și mii de 

REPORTA) DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRIIUrsului, la Toloban și Dădu au crescut clădirile mari ale căminelor muncitorești, cantinele minerilor. Este o dovadă elocventă, alături de numeroase altele, care demonstrează grija partidului și statului nostru față de munca și viața muncitorilor din adincuri. Și e- vocind această nouă geo-

Că munca de miner e grea, se știe de cînd lumea. Că mecanizarea si automatizarea din zilele noastre înlocuiesc tot mai mult forța fizică este o realitate tot mai evidentă : circa o treime din producția de minereu este extrasă prin rambleiere hidraulică. încărcarea trece
Filonul prețios 
al conștiinței 
muncitorești 

străbate faptele 
minerilor suceveni
grafie a mineritului, interlocutorul nostru precizează : „Combinatul minier «Suceava», in forma sa actuală, n-a împlinit nici... 10 ani".— Ce înseamnă „în forma sa actuală" ?— Este mai mult decît o simplă întreprindere minieră — ni se răspunde. Căci aici se întrepătrund în mod firesc activitatea de producție propriu-zisă cu cea de cercetare. De unde sl „premierele pe tară" în mineritul sucevean. Una dintre acestea — instalația de dezincare a minereurilor, dună ce s-a scos din ele cuprul.

tot mai mult pe seama mașinilor. Aici, gîndirea inovatoare a devenit o parte inseparabilă a activității, la fiecare loc de muncă. Și nu de puține ori, cintărind chiar mai greu decît efortul fizic.Șeful de brigadă Petru Moraru a devenit miner odată cu... mina de la Leșu Ursului. Adică, acum vreo zece ani. Dar în același timp. este un veritabil... geolog. își petrece nopți întregi asupra unor cărți de geologie. încercînd să înțeleagă tainele munților. „Muntele, obișnuiește el să zică, trebuie cunoscut pe dinăuntru, ca si omul. Să

oameni ai muncii ce lucrează nemijlocit în producție și care adoptă deciziile cu privire la întreaga viată economico-socială a țării, la politica internă și externă a României.ÎNTREBARE : Ce este mai im
portant, după dumneavoastră, 
in dezvoltarea societății : ideo
logia sau condițiile concrete ?RĂSPUNS : Cred că nu se poata contrapune ideologia condițiilor so- cial-economice concrete ; dimpotrivă, trebuie să existe o unitate organică intre acestea.Desigur, o concepție Ideologică clară creează premisa pentru un program și o orientare clară a dezvoltării sociale ; dar, totodată, această concepție trebuie să corespundă condițiilor concrete din fiecare țară. Noi. pornind de la concepția generală despre socialism, ne străduim să găsim formele cele mai corespunzătoare pentru aplicarea ei în viață la condițiile concrete din România.Nu vreau să înțelegeți că avem pretenția că, la noi, totul merge bine. Mai avem încă multe de făcut pentru realizarea deplină a principiilor socialismului, pentru dezvoltarea generală a forțelor de producție ale societății. pentru ridicarea gradului general de cunoaștere și cultură al poporului, pentru asigurarea formelor democratice celor mai corespunzătoare participării oamenilor muncii la conducerea societății.ÎNTREBARE : Cu un an In 
urmă am proiectat să scriu o 
nouă carte despre România, in
titulată „De la independență la 
libertate", pentru a arăta ceea 
ce s-a realizat in România. Pen
tru că, pentru o țară contează 
atit independența, cit și liber
tatea după independență.RĂSPUNS : Desigur, independența națională și libertatea constituie factori esențiali pentru viața fiecărui popor. Mai mult ca oricind în condițiile lumii de astăzi. asigurarea independenței și libertății fiecărei națiuni, a fiecărui popor constituie un factor esențial pentru progres social și pace.Există, fără îndoială, o strînsă legătură intre independența națională și libertatea individuală. Privind lumea de astăzi, constatăm că atunci cind un popor nu este pe deplin independent. nu se poate asigura nici libertatea individuală. Este greu de vorbit de libertatea individuală cînd un popoi- este asuprit sau cînd dreptul său la independență este limitat sub o formă sau alta. Deci, drepturile și libertățile individuale sint strins legate de asigurarea independenței naționale.Cucerirea independenței naționale creează condiții pentru afirmarea liberă a personalității umane, a libertății omului. Dar și în această privință există concepții și unghiuri de vedere diferite. Noi sîntem partizanii libertății și egalității depline între oameni și facem totul in această direcție, începind cu asigurarea condițiilor materiale și culturale necesare manifestării lor. Cînd un om nu are ce mînca nu poate fi liber. Cînd trebuie să alerge și să aștepte luni de zile pentru a găsi de lucru, nu se poate spune că este liber. Este liber acela care are asigurate condiții de muncă, care are siguranța zilei de mîine, care se poate gindi cu încredere, cu certitudine la perspectiva sa și a familiei sale.în al doilea rînd, noi concepem libertatea în contextul intereselor generale ale societății. în unele țări se spune că omul trebuie lăsat să facă ce vrea, independent de interesele și drepturile semenilor săi. Noi nu sîntem de acord cu această concepție ! De altfel, însăși natura demonstrează, chiar în organizarea vieții animale, deci la un nivel inferior, că individul trebuie să țină seama de interesele colectivității in care trăiește. Să vă dau un exemplu : albinele au o organizare foarte bună și, în general, ele lucrează în colectiv; numai așa se face că putem avea mierea. Dacă însă într-o familie de albine apar mai mulți trîntori care mănîncă fără să producă, albinele îi distrug și păstrează doar unul, pentru reproducție. Cu atît mai mult în societatea omenească, între oamenii care

(Continuare în pag. a V-a)

Aștii ce-ti poate da". Face desene ciudate pe un caiet, privește peretele dur al galeriei citind parcă în el, apoi arată cu degetul : „Aici, pușcăm". Oamenii îi spun „taciturnul". La care tînărul director al exploatării miniere. Mircea Do- bre, adaugă „taciturnul de cuvînt". Căci are o vorbă la ieșirea din sut : „S-a ti- nut de cuvînt. A dat minereu bun" Adică muntele e cel care „s-a tinut de cuvînt". Și Petru Moraru e om de cuvînt. Brigada lui a îndeplinit cincinalul trecut cu aproape un an si jumătate mai devreme. 30 000 tone de minereu în plus, în cinstea marii sărbători de la 23 August, brigada lui Petru Moraru a luat-o înaintea timpului cu mai bine de o lună. „Dacă muntele se tine de cuvint. darmite omul". I se tin aproape și brigăzile lui Ioan Florescu, Pavel Dănilă, Gheorghe Lesneanu.„Pe măsură ce minereu- rile devin mai sărace, conținutul lor metalifer sau nemetalifer sporește. Aici nu-i nici o contradicție" — susține directorul exploatării de preparare Tarnița. Ștefan Galat. Cum ? Prin modernizarea proceselor de preparare si flotare. Și, bineînțeles, prin perfecționarea calificării oamenilor. Căci meseriile de flotator. preparator, operator au cam încetat să însemne numai pricepere. Pînă în urmă cu trei ani. operatorii de la moara de sfărâmare făceau fată destul de bine. Acum, la moara cu bile, fără cunoștințe de fizică nu mal
Laurentiu DUȚA 
Gheorghe PARASCAN
(Continuare in pag. a V-a)
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ttimniL în mre m e loc
PENTRU „PASĂRILE CĂLĂTOARE"

La ora cind bunicul nu deapănă o poveste ; la ora cînd nepotul iși descoperă, poate, viitoarea chemare...
Alexandru Șoriceanu, unul dintre cei mai vechi muncitori din uzină (in care lucrează și soția, fiica și gine

rele), impreună cu Mlhnea, venit intr-o „vizită de documentare" Foto : S. Cristian

Am petrecut multe zile de Vacanță la Sinaia. Ca un făcut, îndată ce ajung acolo uit de necazuri, de oboseală, chiar și de lucru... N-am înțeles cum se poate munci într-un loc unde multe mii de oameni vin anume ca să nu muncească. Sinaia industrială, asupra căreia ghidul turistic nu insistă, s-a tras la o margine, în partea dinspre Posada — și își vede de plan și de producție netă, in trei schimburi. De reținut că turismul, în forme cît de cit organizate, și industria, reprezentată printr-un modest atelier, au apărut aici cam în același timp, în urmă cu o sută de ani, îndată după construirea liniei ferate pe Valea Prahovei. Despre o întreprindere modernă și de interes național, aici, la Sinaia, se poate vorbi însă numai după naționalizare.Am sosit Ia întreprinderea de mecanică fină din Sinaia a doua, sau a treia zi după adunarea generală semestrială a oamenilor muncii, cu prilejul căreia colectivului de aici i se-nmînaseră trei diplome — pentru calitate, utilizare a mașinilor și evidențiere pe ramură. N-am reușit să pătrund la ing. dr. Laurențiu Doinaru, directorul întreprinderii. Nici la secretarul comitetului de partid, Constantin Neagoe. Dacă mi s-a spus că nu se poate și nu se poate, n-am insistat. Tovarășei Cornelia Dumitrașcu l-am zis : Am venit aici cu cele mai bune intenții, eu scriu numai de bine, dacă nu se găsește cine să m-ajute, plec îndată, fără supărare. Cornelia Dumitrașcu lucrează de 12 ani in uzină, este adjunct al secretarului de partid și vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii. Căsătorită cu Gheorghe Dumitrașcu, tehnician principal.Prima întrebare am pus-o parcă in lipsă de alta — și iată că tot reportajul este un răspuns la această întrebare : cum stați cu fluctuația ? Cornelia Dumitrașcu : 0,005 la sută. Dar să verific. A verificat, și așa era. Ceea ce încă nu mi s-a mai întîmplat s-aud, și încă în lunile de vară. Nu aveți tineri plecați să se facă ospătari de ocazie pe litoral, ori „ghizi", chiar aici, la Sinaia ? Nu, n-aveau din ăștia, pe litoral se aflau numai cei cu forme de concediu în regulă. Ce mi-a trecut prin minte, firesc : Sinaia este o stațiune splendidă, cine își află un loc 

aici, rămîne — șl așa se explică stabilitatea colectivului. Nu, nu așa — mi se răspunde. E mai greu să lucrezi conștiincios într-o stațiune cu multe tentații și unde mii de turiști umblă pe străzi, pe munți... în unele uzine se duc discuții despre sezonieri, „păsări călătoare", oameni care vin și te lasă cind ți-e lumea mai dragă, punînd uneori sub semnul întrebării un plan de producție.Uzina din Sinaia are bunul obicei de a face o selecție, cînd cineva dorește să învețe o meserie aici. Oricîte explicații ar da un tî- năr care a schimbat două sau trei 
LA ÎNTREPRINDEREA DE MECANICĂ FINĂ DIN SINAIA

locuri de muncă pe an, șansele de a fi primit sint aproape nule. Veșnicii aspiranți la examene de admitere, care în loc să lucreze, se tîn- guie cît de mult au de învățat (și numai bine că nici nu-nvață !) sînt invitați să se hotărască...Cum se asigură stabilitatea, integrarea în colectiv, după ce omul a început să lucreze ? Experiența le-a arătat, din vreme, și celor de-aici, că numai pregătirea profesională, fie cît de bună, nu leagă un tînăr de uzină ; mai trebuie ceva, mai trebuie și dragoste față de locul de muncă. Părerile sînt împărțite : unii, că și dragostea asta se poate învăța, însuși, depinde ; alții, dimpotrivă, dacă n-o ai, degeaba o cauți. Secretarul comitetului U.T.C., Matei Alexandru, a fost un elev sîrguincios la liceul din Galați, ceea ce încă nu înseamnă dragoste de muncă in uzină. Dacă a venit aici, dacă s-a calificat strungar cu gîndul să și rămînă, nu l-am întrebat — dar a rămas : cînd în jurul tău se lucrează serios, cu tragere de inimă, ți-e jenă să stai și să te gîndești la plecare ; începi să acorzi și tu atenție celorlalți și intri în rînd cu ei... Cu alte cuvinte, colectivul muncitoresc poate să-ți dea, treptat, și dragostea de muncă. ' .Numai cu vorbe însă ar fi puțin, nu-i ții pe oameni, trebuie fapte, înainte de toate — fapte, dovezi, o 

mină de ajutor la nevoie, receptivitate la problemele oamenilor. Cornelia Dumitrașcu este și președintă a comisiei de propuneri, sesizări, reclamații. Domină, numeric, propunerile. Dar, se știe, o propunere bună neluată în seamă, naște o dezamăgire, mai pe urmă — dezinteres. Comisia, supusă controlului oamenilor muncii, veghează să se dea răspunsuri corecte, cinstite, fiecărei propuneri sau reclamații, și in timpul prevăzut. Și pe această cale s-a instaurat și se dezvoltă climatul democrației muncitorești, prielnic dezbaterilor deschise, argumentate, privind cele mai diferite 

probleme, producție, disciplină, evidențieri, repartizarea de locuințe, eșalonarea concediilor. Nimic să nu se rezolve prin hotărîrea unuia, sau unora, in cabinet, și fără drept de apel. Am întilnit cîteodată, prin alte locuri, tineri care și-au cerut transferul : descurajați, întrucît nu reușeau să se încadreze in norme, ciștigau puțin. Deci, sprijin, îndrumare, cointeresare.Cum se prezintă situația aici ? Este aproape firesc ca un tînăr în primul, sau, chiar în primii ani de meserie, să întîmpine dificultăți. Numai experiența muncitorilor cu vechime îl poate ține pe linia de plutire și poate să-i dea avînt, ca să-și ia zborul. O vorbă, in stare să ajute, ori să strice, un gest, un sfat, o demonstrație practică, toate au o importanță deosebită pentru cel aflat la începutul meseriei. Aici, prin grija comitetului de partid, echipele de lucru au fost astfel alcătuite incit să ai de Ia cine învăța, și pe cine striga în ajutor.Cu privire la echipe : am întilnit in uzină numeroase familii, cu patru și cinci reprezentanți, incit fiecare dintre ele s-ar putea constitui într-o... echipă. Nedelcu, Vencu, Necșoiu, Șoriceanu etc. Date generale despre familia Șoriceanu : Alexandru, din ’41 muncitor, din ’47 membru de partid, participant la acțiunea de reparare a uneltelor agricole, de electrificare, de coope

rativizare, activist de partid la raionul Sinaia, odată cu trecerea la județe i se propune să activeze la Buzău, și-atunci hotărăște să se-n- toarcă la uzină ; este ales secretar al unei organizații de bază, iar după o vreme încep șușotelile, precum că ar fi fost dat înapoi, la „munca de jos“, el tace, în sfîrșit, se află că a cerut, s-a zbătut să lucreze în atelier, socotind că aici s-a format, aici trebuie să formeze și dînsul pe cei mai tineri ; soția, de 38 de ani în uzină ; fiica, 27 de ani, de șapte ani în uzină ; ginerele, tehnician la organizarea producției. Nepotul, Mihnea Șuțu, elev în clasa a treia, vine la uzină numai în vizită, cînd i se admite. Cine va scrie despre uzină peste vreo zece ani, Să-1 caute, cred că-1 va găsi și pe el lucrînd aici.îmi încheiasem documentarea și tocmai mă gindeam să plec, cînd a apărut și secretarul comitetului de partid, Constantin Neagoe, intr-un scurt răgaz, după cite am înțeles. Părea că vine de la muncă grea, din care pricină nu m-am intins la vorbă. Așa, în treacăt, am aflat că este secretar de 16 ani. După cunoștința mea, caz mai rar. Pomenind de numeroasele familii din uzină, nu știu ce mi-a venit să-I întreb : Mai aveți pe cineva, aici ? Da, mai am ; soția ; da, și un băiat frezor ; da, și incă unul, rectificator, acum iși face stagiul militar. In sfîrșit, curiozitatea a Învins : Iertați-mi indiscreția, unde ați fost pînă acum, unde-ați obosit ?! Unde să fiu ? Aici, azi la noi e zi de audiențe...Aflu, așadar, de ce n-am reușit să discut pe îndelete cu directorul uzinei, cu secretarul comitetului de partjd : zi de audiențe. Aici se respectă audientele chiar și cind vin gazetarii sau alți tovarăși. A fost programat Omul pentru ziua și ora — în ziua și ora respectivă este primit și ascultat cu răbdare, și i se dă un răspuns corect, i se rezolvă o situație sau i se demonstrează că n-are dreptate, deschis, sincer, fără tergiversări, în spiritul principiilor democrației muncitorești, în baza legilor. Iată incă un argument, efintre cele mai puternice, în favoarea stabilității și trăiniciei Colectivului muncitoresc.
Nlcolae TIC

Imprescriptibila judecatăMulte află omul în armată, dar ce i-a fost dat soldatului Lungu Constantin să afle ii depășea toate presupunerile. A aflat că tatăl lui nu este tatăl lui. Că deși în acte se cheamă fiul lui îacob și Elena, părintele lui adevărat ar fi de fapt Constantin B. și ar locui pe undeva într-un alt colț de țară.Am mai cunoscut cazuri de părinți care cos în taină rănile dureroase ale trecutului, le feresc cu grijă de ochii, și amintirea sensibile ale copiilor, le pansează cu biografii artificiale, cu diferite legende și mai ales cu nenumărate tresăriri șl emoții. Am mai întilnit vieți trăite din șoaptă în șoaptă, din fior în fior, din semn de tăcere în semn de tăcere, la fiecare aluzie, la fiecare scăpare indiscretă, la fiecare amănunt care ar putea divulga urmașilor ceva. Mai sint oameni, inițial străini față de un copil, deve- niți tați ori mame de-ai doilea, care acceptă condiția ștersului cu buretele al oricărui trecut. lupțind stăruitor să nu li se spună, să nu fie considerați, să nu pară „vitregi". Așa este, probabil, și omul de omenie care l-a crescut pe Lungu Constantin.Dar viața tot aduce ceasul adevărului. Dragostea spontană capătă culoarea recunoștinței raționale, iubirea se convertește în simplu respect și somnul liniștit al copilăriei se

destramă în neliniști : „Cine o fi El ?“, „Cum o fi arătind EA ?“. Așa a gîndit și soldatul Lungu Constantin în ceasurile lui de răgaz din timpul satisfacerii serviciului militar, si poate nu numai în ele.—Am plecat în satul in care m-am născut și unde locuiește și el în prezent, cu gîndul că îl voi găsi. Ajungînd acolo, am aflat că situația mea

este și mai deosebită. Mi-au spus rudele că eu mai am și doi frați, mai mari decît mine.I-au spus „rudele" și nu tatăl, deoarece tatăl i s-a ferit din cale. I-au spus rudele și nu frații, pentru că pe frați i-a evitat el, din- tr-o explicabilă circumspecție. tnțelegind și eventuala jenă a părintelui „bun", n-a mai stăruit in comună și a început să-l aștepte la poarta Întreprinderii din Bacău, unde i se spusese că lucrează cel la gîndul căruia își pierdea somnul.— Aflînd și portarul situația descrisă de mine, a încercat să mă ajute, informîndu-1 că este căutat de cineva, incit să vină pînă la poartă. Dar el a refuzat categoric. Pină la urmă a venit și a spus pe un ton foarte aspru că nu mă cunoaște și

nici nu vrea să mă cunoască. Cu greu a acceptat să discute cite- va cuvinte, dar pe care vreau să le uit.E lesne de imaginat uluirea tînărului care își căuta un singur ciob de copilărie în datele ei reale și nu l-a găsit. De ce se ferea Constantin B. ? Oricîte motive ar avea pentru purtarea lui, refuzul unui simplu „băiatul tatii" nu-i poate fi iertat. Probabil însă că nici motive speciale n-a avut. Pur și simplu i-a fost o frică lașă de judecata, fie și tîrzie, a copilului său.De Ia portar a aflat întîmplarea fratele cel mare, care lucrează în aceeași întreprindere cu tatăl. De la fratele mare a aflat cel mijlociu. împreună l-au căutat cu insistență pe mezin, de a cărui existență abia aflau și ei. „Am reușit să ne cunoaștem și să discutăm cîteva cuvinte împreună, ca între frați". Astfel și-a încheiat soldatul Lungu Constantin permisia și relatarea.Ce au discutat ei „ca între frați" nu mai spune, dar nici nu e greu de ghicit. Oricîț de blînde ar fi fost cuvintele, ele trebuie să fi avut valoarea unui verdict. împotriva tatălui care s-a repudiat singur. în numele judecății de care el se ferea, însă de care nu avea cum să scape. Judecata inimii de copil. Care este imprescriptibilă.
Sergiu ANDON

Mulți s-au întrebat, cu mirare : „De ce continuă să-și spună profesor, cind singur s-a scos în afara acestei îndeletniciri ?“ Cinci s-a produs ruptura ? Din ziua în care a anunțat că e cuprins de următoarea idee fixă. Mai exact — obsesie : el nu crede că pe lume ar putea fi directori de școală ori inspectori școlari, de exemplu. Singura autoritate posibilă este aceea a lui... Iehova. Restul ? Potrivit „iluminării" produse la clțiva ani după ce a terminat cu studenția, n-ar fi decît o „blasfemie".Căutînd, așadar, răspunsul la întrebare, s-a ajuns la unele legături care, vrei nu vrei, pun pe gînduri. De pildă : o vreme — măsurată în ani — cîțiva „martori ai lui Iehova" de prin împrejurimile Bistriței i-au adus cu regularitate lui Dumitru Cepănaru de-ale gurii. Veneau oamenii cu papor- nițe și desage doldora de orătănii și cășoaie (avea „iluminatul" o poftă de mincare !). în acest răstimp, diploma dată de facultate pica cum nu se poate mai bine. Pentru că, e la judecata oricui : una e să dai, acolo, un blid de mincare la un oarecare și alta să-1 omenești pe un „martor de vază", ba și cu patalama de profesor la mină. în zadar s-au străduit oamenii de bine, din jur, să-1 aducă în mijlocul lor, să-1 îmbie spre piinea cîștigată demn, cinstit, prin puterea minții și a brațelor. Dumitru C. se nărăvise la piinea cîtorva creduli, și-i dădea mina să spună „că-s prea acri strugurii", adăugind, la o adică, că o duce bine și fără muncă. Mai ales că, între timp, în viața lui — viața foarte concretă, de aici, de pe pămînt, nu cea viitoare, prezisă de secta iehovistă aflată sub incidența legilor — se să- vîrșiseră două lucruri fundamentale. Să le luăm în ordine.

Mai întîl, chiar și un „martor" cu obsesii, oricît de înrădăcinate ar fi acestea, este înainte de toate om, nu ? Clipește din pleoape, respiră pe nas ori pe gură, are unghii si mușchi, ba chiar și stomac, și încă bine dezvoltat, precum lesne am văzut. Așa stînd lucrurile, a decis că e timpul s-o termine cu bur- lăcia. Un „martor" în plus, și încă unul în familie, nu-i de ici de colo. Drept caro iată-1 ginericâ.

tor" care-și zicea Nicolaus Andreas și poposise pe meleagurile Bistriței venind de departe. Că străinul i-a dat binecuvîntarea de „păstor pe țară" a unei turme inexistente de „enoriași", asta mai calea- valea. La urma-urmelor, fiecare își poate îngădui glume pe gustul său. Dar, odată cu „ungerea", numitul Nicolaus Andreas îi în- minează „profesorultti" și o desagă cu tipărituri. Profesorul le multiplică ilegal și
Dacă vă iese în cale 
un asemenea martor...
Că un individ înădit la papornițele unor creduli, speculîndu-le prostia și naivitatea, se însoară, îl privește direct și personal, întrucît însă izbutește să îmbrobodească o ființăv naivă, proaspătă ucenică aj lui Hypocrat, devenită subit adversara transfuziilor de singe, pe motiv că aceasta n-ar fi pe placul aceluiași... Iehova, acesta este de acum un lucru care nu poate lăsa pe nimeni indiferent. Tî- năra în cauză, tot combă- tînd „păcatul" transfuziilor și alte asemenea „păcate" — care salvează mii și mii de vieți, chiar dacă Iehova face opoziție ! — ajunge să opteze pentru o altă profesie. Este vorba despre munca la domiciliu, prin sistemul cooperației meșteșugărești, care are tot atîta legătură cu medicina cît are Turnul din Pisa cu fluviul Zambezi.Doi : Dumitru C., dornic de afirmare în tagmă,.intră în legătură cu un alt „mar

le distribuie, de asemenea, tot ilegal. Nutrea oare speranța că un „martor" de calibrul lui iși poate îngădui să nesocotească legile țării ? Or miza pe faptul că, ajuns la ananghie, tocmai datorită actelor sale nesocotite, Iehova va avea grijă să-1 scoată basma curată ? Poate și una și alta. Justiția fămine numai la una : în spiritul legalității noastre socialiste, pronunță o condamnare cu privare de libertate.Sînt oameni pe care lecțiile aspre ale vieții, reflex firesc al abaterilor de la conduita statornicită în societatea din care fac parte, îi aduc cu picioarele pe pă- mint, îi trezesc, cum se spune, la realitate. Trezit la realitate pare și Dumitru C. Ba mai mult : nu pregetă să se angajeze că, gata, se face om de treabă, că străine îi vor fi de aici înainte căile lăturalnice ale vieții, traiul din „donațiile" naivilor etc. Este ajutat să

intre la muncă, să-și Înceapă un drum nou de existență fără rușine, pe care numai de el depinde să-1 străbată.' Cu atît mai necesară îi era această viață reluată de la capăt și trăită firesc, fără pericolul naufragiului spre nicăieri, cu cît el se afla atunci într-o postură nouă : aceea de viitor tată. Și care tată. nu dorește fierbinte să lase urmașilor un model exemplar de viață șt muncă ?Iată însă că nici nu apucă bine să vină pe lume puiul de om, singe din sin- gele lui, că „profesorul" e cuprins iarăși de ideile lui fixe. Tot încercînd, fără prea mari șanse, să atragă noi prozeliți la „crezul" său, nimerește peste o fată din Iași, elevă de liceu, față de care nutrește un interes aparte. Lungi plimbări prin pădure și parcuri, în doi. O întinsă corespondență, în englezește, prin intermediar. De ce această măsură de precauție ? Pentru a nu-și deranja soția, devenită de curind mamă. Deranj care, bănuim, ar fi fost și mai mare dacă vajnica combatantă a transfuziilor de sînge ar fi avut posibilitatea să descifreze, fie numai și o scrisoare trimisă de profesor spre novi- tea liceana din Iași. S-ar fi convins cu acest prilej că nu cine știe ce dogme mistice se ' despicau în rîndu- rile „pe englezește", ci amorul declarat, la toartă, denunțindu-1 astfel pe „profesor" și — s-o spunem pe șleau — drept corupător de minore.Oameni buni : cînd întîmplarea vă scoate în cale cite un asemenea profet mincinos, care una spune și alta... fumează, luați-1 de guler înainte de-a deschide gura. Deoarece, chiar dacă ar da-o pe englezește, am văzut ce zace în ei, cît de „nevinovate" le sînt gindu- rile și, mai ales, faptele.
Hie TANASACHE

— Extraordinar, ce-l cu el ?
— A aflat că azi se fac evidențieri I

Desen de MATEI MIHAI

Fără cuvinte
Desen de EUGEN TARU

Mare și neplăcută surpriză s-a înregistrat într-o zi de la sfîrșitul lunii mai a.c. la spitalul din Băicoi. Și mult s-au arătat nedumeriți și multă mihnire pentru așa In- tîmplare aveau în spusele lor și directorul spitalului, dr. Mihai Cepleanu, și secretara organizației de partid, dr. Irina Schultze. își arătau — cu prilejul unei vizite pe care reporterul o făcea la spitalul de aici în urmă cu două luni — cind stupefacția față de un astfel de caz „izolat și ieșit din comun" (apărut în ciuda faptului că, după cum ni se relata, a- vuseseră loc destule acțiuni menite să prevină orice abateri de la lege și deontologia medicală), cind amărăciunea că cele întîmplate umbreau acum prestigiul unei „unități cu un comportament foarte serios", care a fost adeseori „apreciată elogios de către pacienții tratați aici..."Nu avem nici o îndoială că asemenea aprecieri vor fi fost meritate, că mulți vor fi fiind pacienții care au găsit la Băicoi. pe lîngă tratamentul binefăcător și incontestabile dovezi de solicitudine și omenie la unele sau altele din cadrele sanitare ale spitalului. Ceea ce, de altfel, este și trebuie să fie de mult în firescul lucrurilor. Așa cum este un adevăr axiomatic faptul că, în unitățile sanitare de pretutindeni, din lungul și din latul țării, se petrec zilnic veritabile acte 

de abnegație ; că zilnic ne- numărați oameni au toate motivele să îndrepte gînduri pline de recunoștință către aceia care n-au precupețit nici eforturile, nici odihna pentru a-i ajuta să-și redo- bindească ori să-și mențină sănătatea. ,De aceea, ca nota falsă a unui instrument dezacordat într-o orchestră de prestigiu, surprind și șochează întîmplări în genul cefei de la Băicoi ; de aceea nici nu poate produce decît amărăciune abdicarea de la îndatoririle de înalt‘ă responsabilitate socială proprii — după cum i se spune adesea cu îndreptățit temei — acestei nobile profesiuni.Să revenim însă la împrejurarea la care ne refeream la începutul acestor rînduri : in ziua de 27 mai, Lidia Mi- , hăilescu, medic oftalmolog in cadrul policlinicii, a fost surprinsă in flagrant, în timp ce primea bani de la un pacient. Mobilul săvirșirii acestei infracțiuni de luare de mită ? Eliberarea unul certificat de concediu medical — se înțelege de la sine în ce condiții de „exigență" și „probitate civică și medicală", de vreme ce urma să fie obținut în a- semenea circumstanțe, „contra cost"... Era oare, așa cum avea să fie categorisit mai tirziu, un „caz izolat", o a- batere singulară ? Răspunsul il puteau da numai verificările minuțioase, investigațiile întreprinse de organele in drept, cele ale procuraturii și 

miliției. Și cînd răspunsul a fost dat, iarăși stupoare : „cazul izolat" nu era deloc izolat.„Abaterea" din 27 mai nu era departe de a fi devenit acolo, in cabinetul doctoriței Lidia Mihăilescu, „fața obișnuită a lucrurilor". Cristea Zisu, fiul asistentului medical Florian Zisu, voise să dea examen la facultate și 
Certificat de concediu medical... contra cost

CUPIDITATEA MURDĂREȘTE ȘI CEL MAI IMACULAT HALAT

nu-i ajungea timpul, fiindcă-1 „încurca" serviciul ? Nimic mai simplu, de vreme ce „tă- ticu" o cunoștea bine pe doctorița Mihăilescu! Cîteva concedii medicale pentru o boală imaginară și gata, totul era aranjat. Doar același asistent Florian Zisu era cel care punea la punct de cele mai multe ori combinația : și cit și ce și unde să dea clientul (nu le vom mai spune pa- cienți acestor bolnavi-închi- puiți-pe-banii-statului), pentru a obține dorita scutire medicală, la adăpostul căreia putea să-și vadă liniștit de 

alte treburi. Așa se face că Zisu avea oameni la Jucru în vie, în timp ce ei erau, pasămite, „bolnavi de ochi", iar oile i le păștea un consătean care tot așa, mai adăugind și ceva brinză pentru „doamna doctor", își vedea fără grijă de ale lui, lipsind de la locul de muncă unde era încadrat, pe cheltuiala asigurărilor sociale... Un alt „bolnav" toc

mai se însura și avea nevoie de timp pentru alergături, un altul pleca într-o excursie în străinătate și de ce să-și „strice" omul concediul de odihnă, cînd se putea rezolva și altfel...De la unul o cutie de ciocolată și o bancnotă de 100 lei, de la un altul 300 lei, apoi de la altcineva o vază de flori făcută „cadou"... Au fost, ce-i drept, și unele „gratuități", îndreptate mai ales spre a- micii lui Zisu, mijlocitorul : un șofer care „urma să se însoare cu fiica lui Zisu", un alt consătean care „ii cosea 

iarba și-i lucra în grădină a- casă, întrucît fiul lui nu vrea să pună mîna să muncească"... S-ar putea spune, desigur, că toate acestea nu sînt decît diferitele înfățișări ale tîrgu- lui pe care Lidia Mihăilescu îl încheia, în scopuri veroase, cu numeroșii săi clienți intru stat acasă pe banii statului (precizăm că din datele cercetărilor de pînă acum, prin 

plata unor concedii medicale frauduloase, statul a fost păgubit cu peste 30 000 lei). Este vorba însă de un tîrg care se făcea pe banii tuturor, într-o unitate sanitară a statului și care sfida prin urmare și legea și normele noastre morale și preceptele deontologiei medicale. Și dacă, așa cum se încerca a ni se explica situația de către directorul spitalului și secretara organizației de partid din spital, doctorița Lidla Mihăilescu, altminteri, „fire închisă, retrasă", va fi fost atinsă în mod straniu de pa

tima agoniselii cu orice preț și pe orice căi (ca și cum a- cest aspect ar fi ceva ce nu prea intră în sfera de interes a conducerii unui spital !), consecințele abdicării de la corectitudine nu s-au oprit, din păcate, numai la acordarea frauduloasă a cîtorva zeci de certificate medicale.Și cum ar fi putut să se limiteze numai la acestea, cînd 

tranzacțiile se desfășurau zilnic și cu tot mai multă amploare ? Așa incit ajunsese de notorietate publică faptul că la doctorița Mihăilescu e bine să te duci cu ceva, că dacă pui ceva într-un plic, rezolvi repede păsul... Să ne mai mirăm că de la o vreme climatul moral de aici se alterase pînă intr-atit, incit nici cei de-a binelea bolnavi nu cutezau să vină la cabinet cu „mîna goală" ? Nu. Fiindcă devenise o regulă să aducă fiecare cîte ceva : dacă nu tradiționalul „plic", cel puțin niscaiva ouă, țuică, brînză, 

dulceață... De la unul, avea să-și amintească Lidia Mihăilescu, „am luat 1 litru de coniac", de la altcineva „piersici de cofetărie, o piine, bomboane", sau în alt caz, „ouă și un vin, însă de proastă calitate", iar o altă persoană „mi-a făcut cadou, atît mie, cît și lui Zisu, cîte o pălărie tricotată"...S-au găsit, în dulapul din 

cabinetul Lidiei Mihăilescu. 6998 lei în bancnote diverse, bani împăturiți în fel și chip, așa cum fuseseră aduși și in- minați cu gesturi pripite de către clienții-pacienți. Sumă mică, in raport cu deverul general... Probabil că și fuseseră uitați acolo, în punga de plastic, fiindcă o parte mai substanțială avea să se găsească acasă, la locuința din București, alături de tot ce putuse constitui „dar" și „a- tenție" : zeci și zeci de borcane de dulceață, sticle cu vin și țuică, săpun de lux șl săpun de casă, slănină și cio

colată (avea Lidia Mihăilescu intermediarii ei prin care valorifica darurile, cu preț redus : slănina — 10 lei kg, ciocolata — 5 lei, nucile — 8 lei suta, dulceața — 5 lei borcanul etc.)...Cititorii se vor întreba, desigur, cum de n-au intervenit, cum de n-au știut nimic despre aceste numeroase în- timplări „izolate" conducerea spitalului din Băicoi, membrii biroului și, în primul rind, secretara organizației de partid ? Este exact ceea ce a încercat să afle și reporterul în urmă cu două luni. Dar n-a înregistrat decit nedumerirea și profunda mihnire de care aminteam la începutul acestor rînduri. Investigațiile efectuate între timp, de către organele în drept, au a- dus însă și cheia înțelegerii a ceea ce mai rămăsese de înțeles. Cum să fi cunoscut, cum să fi intervenit conducerea spitalului în curmarea respectivelor stări de lucruri, cînd cei în cauză aveau și așa destule preocupări și a- bia le ajungea timpul pentru ale lor ? Cum să fi intervenit medicii Mihai Cepleanu și Irina Schultze de vreme ce din „stilul" muncii lor nu lipseau zaiafeturile mai mari sau mai mici, pe care le organizau în incinta spitalului (cum a fost, dș pildă, petrecerea din 1977 prilejuită de inaugurarea secției O.R L., cînd s-a și dansai), de vreme ce autovehiculele unității a- bia pridideau să facă felurite 

servicii unora sau altora dintre medici, cu știința conducerii ? „Sînt de caraulă, fac aprovizionarea", obișnuia să zică același asistent Zisu, în zilele cînd făcea cărăușie cu șoferii, după băuturi și alimente prin oraș ori la localurile „Paralela 45“ sau „Ros- marin"... Și cum să fi avut contabila șefă, Elena Bunea, grija cuvenită față de fondurile unității, cînd și în obișnuințele sale intrau, de asemenea, cursele de aprovizionare sau transportul la și de la domiciliu cu autoturismele spitalului (cum s-a întîmplat, de pildă, în ziua de 19 iulie a.c. cind la un control al miliției s-a constatat că mașina care o ducea de acasă la serviciu n-avea nici măcar foaie de parcurs) ? „Eu sînt C.F.I.- ul, eu răspund", obișnuia E- lena Bunea să spună drept moto al trimiterii șoferilor in felurite curse, care de care mai... personale (in timp ce in foile de parcurs se trecea „transport bolnavi", „urgențe" etc.).Un „caz izolat", aducător de surprize și mihnire ? Nu. Cele petrecute la spitalul din Băicoi n-au fost altceva decît c sfidătoare abatere pe seama obștii și banului public, care nu mai are nevoie acum decît de un epilog. La vremea cuvenită îl vom prezenta și noi opiniei publice.
Dinu POPESCU
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• Experiențe • Exigențe • Rezultate
După cumDupă cum este cunoscut, de la 1 iulie a Început să se aplice. In toate intreprinderile industriale, indicatorul producție netă ca indicator de bază al activității economice și, odată cu aceasta, s-a trecut la transpunerea in viață a măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din martie cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar, la accentuarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii. Experiența acumulată pină acum de colectivul de la întreprinderea „Metrom" din Brașov demonstrează convingător vitalitatea indicatorului valoarea producției nete, care concentrează eforturile spre ceea ce este esențial : realizarea producției fizice cu cheltuieli materiale mereu mai reduse. Concret, ce rezultate s-au obținut în această întreprindere, ce concluzii se desprind ?— Concluziile care se desprind din activitatea desfășurată de colectivul nostru în perioada de experimentare, dar mai cu seamă în lunile iulie și august sînt pozitive — precizează ing. loan Iacobescu, directorul întreprinderii. Rezultatele obținute de noi, ca și de alte colective din industria municipiului Brașov, in acest interval, vin să confirme — dacă mai era necesar — justețea programului de măsuri adoptat dc Plenara Comitetului Central al partidului din martie cu privire Ia perfecționarea mecanismului economico-financiar. Aprecierea consiliului oamenilor muncii este că, în aceste ultime două luni, activitatea noastră s-a situat la cotele unei eficiențe economice net superioare față de lunile precedente, fondurile materiale și bănești puse la dispoziția noastră fiind utilizate cu mai mult spirit de răspundere.— Cu ce argumente susțineți afirmația ?— Cu argumentele pe care le oferă cifrele la care voi apela. Planul producției nete pe opt luni a fost depășit cu 9,8 milioane Iei, din care in ultimele două luni cu 6 milioane Iei ; beneficiul planificat a fost depășit pe 7 luni cu 30,4 milioane lei, din care numai in iulie s-au realizat 12 milioane lei ; tot in 7 luni, cheltuielile materiale au fost reduse suplimentar față de plan cu 7,8 milioane lei. Numai aceste trei cifre sint, cred, concludente pentru a arăta, cu forța lor de expresie, efortul depus de colectivul nostru pentru a înfăptui saltul spre o calitate nouă, superioară, obiectiv fundamental formulat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Conferința Națională a P.C.R.Despre modul în care s-a acționat și se acționează în întreprindere in vederea aplicării noului mecanism economico-financiar ne-a vorbit tovarășul Dumitru Ciocan, contabilul șef al întreprinderii.— Esențială s-a dovedit activitatea desfășurată de organizația de partid, de consiliul oamenilor muncii în rindul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor noștri, pentru a-i ajuta să înțeleagă limpede semnificația economică, socială și politică a măsurilor cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar șl, In primul rînd, rolul introducerii valorii producției nete ca indicator de bază al planului, să descifreze mijloacele și pirghiile prin care, cu participarea tuturor, putem să obținem rezultate mereu mai bune la acest indicator. Dar în afară de aceasta, ca o primă măsură pe care noi am considerat-o foarte importantă, am trecut la stabilirea bugetului dc venituri și cheltuieli al întreprinderii și a bugetelor de cheltuieli ale secțiilor, care apoi au fost defalcate pe ateliere.Ce rezerve de creștere mai accentuată a valorii producției nete au fost fructificate, in ce direcții s-a acționat cu precădere ? întrucit o mare influentă au cheltuielile materiale, accentul principal a fost pus pe reducerea acestora, pornindu-se de la faptul că ele dețin o pondere insem-

E. DichiseanuCombinatul de prelucrare a lemriului-Focșani

Primele fibre sintetice
se vor naște înainte de termen

Exemplul mobilizator tie muncă stăruitoare, bine organizată, al constructorilor 
din Cluj-Napoca este urmat de colectivul șantierului de pe noua platformă

La Roman a început, la mijlocul anului trecut, construcția unei mari unități producătoare de fibre sintetice. S-a născut, așadar, unul dintre cele mai mari șantiere din Moldova, care, prin buna sa organizare, prin gradul inalt de mecanizare a lucrărilor, prin numeroasele soluții tehnologice noi folosite, a devenit in multe privințe un șantier model, îndeosebi la începutul lucrărilor, cind volumul de documentație primit era suficient, pe șantier au fost atinse ritmuri de lucru înalte, au fost obținute avansuri substanțiale in stadiile fizice ale lucrărilor. Iată însă că, la începutul acestui an, dintr-o serie de motive — printre care intirzieri in predarea documentației și livrarea unor construcții metalice, lipsa unor materiale de construcții — activitatea lucrătorilor de pe șantier a scăzut din intensitate, ritmul de muncă s-a diminuat considerabil și, in locul avansurilor din lunile precedente, au apărut... restanțe. Prin eforturi stăruitoare și prin strinsa colaborare dintre constructori, beneficiar, proiectant și furnizor, cea mai mare parte a acestor greutăți sint acum înlăturate. în prezent, constructorii nr. 5 Roman al Trustului de construcții industriale din Gh. Gheorghiu-Dej sint pe cale să lichideze definitiv toate in urmă, fiind animați de hotărirea fermă de a recîștiga inițiale și de a asigura intrarea in funcțiune, înainte de nouiui obiectiv industrial.— Scrisoarea constructorilor de pe șantierul Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca, publicată zilele trecute in „Scinteia“ — ne spunea sub- 

nată in cheltuielile de fabricație. In acest sens, preocupările principale au fost orientate spre gospodărirea mai judicioasă a metalului. îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și modernizarea unor produse de bază au creat condiții ca, in acest an, să fie reali-
Indicatorul

producției nete 
îndreptat spre 

o direcție precisa:
REDUCEREA

CHELTUIELILOR
MATERIALE

la Întreprinderea „metrom" din brașov

zate — prin reducerea consumurilor specifice și a pierderilor — economii de metal milioane lei.exemple_ sint sens. in valoare de circa 5 Chiar și numai două concludente în acest Bunăoară, prin reproiectarea motorului M-110 și realizarea unor repere prin extrudarea la rece — în afara ridicării performanțelor tehni- co-funcționale — se realizează o economie de aproape 10 tone oțel anual; de asemenea, prin reproiectarea robinetului pentru aragaz, cheltuielile materiale se diminuează anual cu circa 800 000 lei. Eficiența măsurilor stabilite în vederea reducerii cheltuielilor materiale și-a găsit o vie ilustrare și în faptul că, chiar la unele capitole, cum ar fi întreținerea și funcționarea utilajelor sau gospodărirea combustibilului și energiei — unde, an de an, cheltuielile stabilite au fost sistematic și substanțial depășite — in acest an ele nu au mai fost depășite, ci s-au situat sub

LUNA RECORD ÎN REALIZAREA

chimică din Roman

șantierului municipiul răminerile avansurile termen, ainginerul Gheorghe Axinte, secretarul comitetului de partid al șantierului — a avut un puternic ecou in rindul oamenilor noștri. Obiectivele 

cele planificate. Rezultate notabile, cu o influență pozitivă asupra cheltuielilor de producție, s-au obținut și prin diminuarea la aproape jumătate a rebutului. Și șirul exemplelor nu se oprește aici.Am continuat Investigațiile In citeva din secțiile de bază ale întreprinderii. Secția 208 — motoare șicompresoare. Maistrul Victor Bu- descu, șef de atelier, ne-a vorbit despre modul cum înțelege colectivul pe care îl conduce principiile auto- conducerii și autogestiunii muncitorești.— La noi In secție, pină și ultimul muncitor știe — și nu numai că știe, ci acționează ca atare — că nu-i suficient să îndeplinești planul fizic, că acesta trebuie să fie reali

zat neapărat cu cheltuieli cit mai mici. Iată de ce noi ne-am preocupat și ne preocupăm in continuare să depistăm acele rezerve care să ne permită să reducem cheltuielile de producție.Iată, succint, citeva din soluțiile adoptate, din măsurile aplicate de colectivul acestui atelier, care sint comune, de altfel, întregii secții. Trecerea unor repere de pe mașinile universale pe cele automate a avut ca rezultat ; 1) productivitatea muncii și calitatea produselor au crescut simțitor ; 2) mașinile automate sint mai bine încărcate, deci se obține o producție mai mare cu aceleași cheltuieli ; 3) mașinile universale eliberate sînt folosite la prelucrarea capetelor de bare. Deci, se valorifică mai bine metalul. Tot în scopul economisirii metalului, s-a luat și măsura ca reglajele la mașini să se facă cu aceleași piese. Acum, cu o singură piesă se fac, uneori, chiar și 

angajamentului lor. chemarea adresată tuturor constructorilor de a face din septembrie o lună record in realizarea investițiilor au fost amplu dezbătute de comuniștii noștri, de întregul personal ăl șantierului, atit la locurile de muncă, cit și in adunări generale deschise. Numeroși muncitori, printre care Iosif Mirt, Ferdinand Bîlha, Iosif Blăjuț și Ion Muteanu, s-au angajat să iaca din luna septembrie o lună a ritmurilor inalte pe șantier, să înregistreze rezultate net superioare comparativ cu oricare din lunile precedente. Comitetul de partid al șantierului și consiliul oamenilor muncii au stabilit un program concret pentru activitatea din septembrie, program care are vedere nu numai această lună, ci crearea condițiilor pentru ca, și perioada următoare, lucrările de șantierul nostru să fie realizate ritm accelerat.OBIECTIVELE pe care și le-au propus constructorii de pe noua plat-
in și in pe in

exemplu, prin mai largi de turnare) s-au să fie folosite

20—30 de reglaje. O atare măsură, ca și altele luate în scopul îmbunătățirii calității, au făcut ca secția amintită — care ani la rînd înregistra cel mal mare procent de rebuturi — să diminueze nivelul acestora cu 40 la sută în acest an.— Pentru a reduce cît mal substanțial cheltuielile materiale — a ținut să precizeze maistrul — colectivul atelierului pe care il conduc a preluat o serie de lucrări care înainte erau executate de „mecanicul șef" șl sculăria întreprinderii. Bunăoară, efectuarea unor reparații accidentale, recondiționarea unor SDV-uri etc. Și țelul pe care ni l-am propus a fost atins : la acest gen de cheltuieli, unde înregistram in mod obișnuit depășiri, reușim acum să realizăm economii.în secția 205 discutăm cu ing. Ioan Martin, șeful secției. Din cele relatate am reținut că eforturile colectivului de aici șint orientate cu precădere in două direcții : 1) reducerea cheltuielilor cu intreținerea și funcționarea utilajelor ; 2) valorificarea mai bună a metalului.— în primul caz, atenția noastră a fost indreptată spre asigurarea unei întrețineri și exploatări raționale a utilajelor — ne-a spus șeful secției. Am reușit în felul acesta să reducem cu 80 la sută numărul opririlor accidentale, fapt care s-a reflectat în reducerea cheltuielilor materiale. La fel de judicioase s-au dovedit și măsurile care au vizat valorificarea mai . bună a metalului ; de realizarea unei game formate (blocuri de creat condiții ca ele în funcție de comenzile de laminate lansate în fabricație. Cum era de așteptat, aceasta a dus la diminuarea deșeurilor. în plus, s-a pus capăt recirculării acestor deșeuri. Aceasta a dus, în ultimă instanță, la reducerea pierderilor de metal, la mai buna folosire a potențialului productiv și deci la diminuarea cheltuielilor. O măsură la fel de eficientă constă in reducerea capetelor și marginilor de benzi de ajustare. Ca rezultat al tuturor acestor măsuri, în iulie și august, o tonă de produs finit s-a realizat cu 50 kg metal mai puțin.Secretarul organizației de partid din secție, tovarășul Teodor Pop, apreciază că rezultatele obținute de uzină își găsesc în bună măsură explicația în faptul că oamenii au ajuns la nivelul de conștiință care le dă posibilitatea să înțeleagă semnificația profundă pe care o au măsurile inițiate de partid, principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești.— Vă voi ilustra aceasta printr-un singur exemplu. Deși secția are un buget de cheltuieli care se analizează la sfirșitul lunii, fjecare formație de întreținere și-a creat, din propria-i inițiativă, un registru de cheltuieli, în care sînt trecute nu numai cheltuielile de întreținere planificate, ci și normativele de consum și prețul materialelor. Fiecare formație știe in orice moment cît a cheltuit de la începutul lunii, cit mai are de cheltuit. Și oamenii folosesc cu spirit gospodăresc fiecare material, ca și cum valoarea lui ar scoate-o din propriul buzunar. Cred că aceasta șpune totul.Cele relatate de Interlocutorii noștri au fost confirmate și de tovarășa Rozalia Munteanu, economist la secția 209. care a ținut să sublinieze rolul mobilizator, dinamic, al bugetelor de cheltuieli pe secții.— Existența acestor bugete — ne-a spus dinsa — ne dă posibilitatea să avem tot timpul o evidență clară a cheltuielilor pe care le efectuăm și să intervenim — atunci cind situația o cere — pentru a stopa cheltuielile exagerate' și a găsi căi pentru a le diminua. Deși rezultatele obținute pină acum sint pozitive, consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid apreciază că mijloacele și căile de amplificare a acestor rezultate, de sporire în și mai mare măsură a valorii producției nete, a eficienței economice pe ansamblul întreprinderii, nu s-au epuizat. Iată de ce eforturile întregului colectiv sînt îndreptate acum spre „punctele mai slabe" ale activității economico-financiare — și anume, spre evitarea oricăror dobînzi majorate pentru credite bancare restante, spre diminuarea și eliminarea stocurilor supranormative, deoarece orice cheltuieli neeconomicoase influențează negativ valoarea producției nete.Acțiunile întreprinse la „Metrom", care vor fi amplificate în continuare, constituie o garanție că prin afirmarea puternică a spiritului gospodăresc al colectivului rezultatele vor fi și mai bune. in lunile viitoare.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

formă chimică pentru luna septembrie constau, in primul rînd, in finalizarea unor lucrări absolut necesare deschiderii unor largi fronturi de montaj în vederea lichidării, pe această cale, a întregului stoc de utilaje aflate pe șantier. Totodată, pro- fitindu-se de timpul favorabil, se lucrează cu intensitate la Închiderea halelor și a celorlalte încăperi, pentru a se asigura condiții corespunzătoare de lucru pe timp friguros. Un alt obiectiv il constituie accelerarea lucrărilor la structurile de rezistență, astfel incit in această lună să se realizeze un avans de cel puțin 10 zile față de grafice la instalațiile de po- limerizare și filare cord. în plus, mai trebuie consemnat faptul că, genera- lizindu-se o valoroasă experiență, turnările de betoane sint executate la nivel calitativ superior, ceea ce duce la eliminarea completă a tencuielilor sau altor lucrări de finisaje.AVANSURI SUBSTANȚIALE și-au propus constructorii să obțină și la alte obiective. în septembrie se vor monta, peste ______ - -- - —-2 500 mp de planșee la hala textil, fapt care va crea premisele pentru începerea mai devreme a montajului utilajelor in această hală.Prin realizarea obiectivelor amintite mai sus, constructorii șantierului nr. 5 din Roman vor reuși, pină la sfirșitul acestei luni, nu numai să recupereze răminerile in urmă înregistrate la anumite lucrări, dar și să depășească planul valoric lunar cu peste două milioane leu O concludentă dovadă a n.»dului superior de organizare a lucrărilor o constituie, in paralel cu intensificarea ritmului de execuție pe întreaga platformă, atenția acordată folosirii cît mai ra-

prevederile inițiale.

...să nu lăsăm ploile să-i topească zahărul
Dintre lucrările de pe agenda de zi a acestei campanii agricole, recoltarea, transportul din cîmp și prelucrarea sfeclei de zahăr sînt cele mai importante și urgente. Necesitatea intensificării acestor lucrări este argumentată de faptul că, după cum rezultă din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, chiar în unele județe mari producătoare de sfeclă — Mureș, Suceava, Sibiu, Neamț, Botoșani, Vaslui, Iași, Bacău, Constanța, Prahova, Bihor — recoltatul se desfășoară întă greoi, brici de zahăr — Bod, Tirgu ce determină ca unele fa- Mureș, Luduș, Oradea și

Roman — să funcționeze cu mult sub capacitatea stabilită. Sînt numai citeva argumente care îndeamnă comandamentele județene, organele agricole, conducerile cooperativelor agricole să ia măsuri hotărite, energice, pentru concentrarea forțelor la recoltatul și transportul sfeclei de zahăr, eu atit mai mult cu cît conținutul ridicat de zahăr din sfeclă justifică întru totul impulsionarea acestor lucrări cel puțin la nivelul graficelor stabilite. în legătură cu modul in care se desfășoară aceste lucrări, publicăm mai jos constatările prilejuite de rai- dul-anchetă întreprins in cooperativele agricole din județul Botoșani.
BOTOȘANI

Era și timpul
să fie

graficele încep
respectatePentru buna desfășurare a actualei campanii de prelucrare a sfeclei de zahăr, colectivul Fabricii de zahăr din Bucecea a întreprins o serie de măsuri în scopul sporirii capacității de prelucrare. De asemenea, lucrările de reparații au fost încheiate cu 10 zile mai devreme, ceea ce a permis declanșarea campaniei de prelucrare în cele mai bune condiții tehnice.Dar in pofida acestor pregătiri minuțioase, nici în primele zile de producție și nici mai tirziu, unitatea din Bucecea nu a funcționat decit cu o parte din capacitatea sa de producție — aceasta din lipsă de sfeclă de zahăr. Ca urmare, Întreprinderea se Înscrie încă de la începutul actualei campanii cu rămineri in urmă.Căror factori li se datorează această situație 7 O parte din vină aparține conducerii întreprinderii din Bucecea și organelor agricole județene, pentru lipsa de fermitate in impulsionarea acțiunii de recoltare a sfeclei de zahăr. Astfel, graficele de recoltare s-au transmis cu intîrziere unităților agricole din orașul Darabani și din comunele Ungureni, Ibănești, Flămînzi ș.a. De asemenea, nu s-a acționat cu stăruință pentru antrenarea specialiștilor din unitățile agricole în sondarea fiecărei tarlale cultivate cu sfeclă, în vederea identificării culturilor ajunse la maturitate. în lipsa unei Înțelegeri cuvenite din partea unor specialiști din unitățile agricole producătoare, se putea apela la sprijinul organelor locale, dar foarte puțini sint cei care au solicitat acest ajutor. Iată, in acest sens, doar un singur exemplu dintre multe altele : „Mie personal — ne spunea tovarășa Lucica Huțanu, primarul comunei Leorda — nu mi s-a adresat nici un reprezentant al fabricii din Bucecea, pentru a-mi cere sprijinul in urgentarea recoltării sfeclei de zahăr, deși ne despart de fabrică doar cițiva kilometri".Dar cea mai mare răspundere pentru tergiversarea declanșării actualei campanii aparține conducerilor unor cooperative agricole din, județ, primarilor unor comune, cărora de fapt li s-au transmis din timp toate indicațiile comandamentului județean cu privire la verificarea stadiului de vegetație al fiecărei tarlale, prioritatea in recoltare etc. In pofida a- cestor indicații ferme și obligatorii, președinți de cooperative 

ționale a mijloacelor tehnice și materialelor de care dispun. Astfel, colectivul șantierului și-a propus să economisească, in luna septembrie, 50 tone de ciment, 10 tone oțcl-beton, 5 tone tablă și profile metalice.— l'oate aceste obiective pe care ni le-am propus sint minimale, ne-a spus ing. Ion Sandu, șeful șantierului. Pentru realizarea și depășirea lor, am stabilit o serie de măsuri, între care menționez redistribuirea formațiilor de lucru și mijloacelor de mecanizare pe obiective prioritare, îmbunătățirea programelor de lucru ale brigăzilor și maiștrilor, astfel incit să se asigure folosirea deplină a timpului de lucru, a forței de muncă și utilajelor. De asemenea, vom extinde turnarea direct pe șantier a elementelor prefabricate, precum și utilizarea unor soluții mai rapide și eficiente de închidere a halelor cu materiale ieftine — azbociment, tablă cutată, blocuri din beton celular autoclavizat ș.a.Se poate aprecia, așadar, că inițiativa constructorilor clujeni, de a face din luna septembrie o lună a realizărilor record în materializarea investițiilor, i-a mobilizat puternic și pe constructorii de pe noua platformă chimică din Roman, mai cu seamă in dorința lor de a reveni in rindul fruntașilor. Preocupările și optimismul lor își găsesc deci acoperire în noi fapte de muncă, concretizate prin intensificarea puternică a eforturilor pentru scurtarea duratelor de execuție a lucrărilor și realizarea lor la un nivel calitativ ireproșabil.
Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scinteii" 

cum sînt cele din Prăjeni, Zlătunoa- ia, Nicșeni, Tudora ș.a., au refuzat pur și simplu să primească grafice de recoltare. Alții, cum e cazul celor din Cucorăni, Virfu Cîmpului, Răchiți. Cîndești etc., deși au primit graficele, au recoltat prea puțin în comparație cu cerințele fabricii de zahăr. Nu există nici o justificare pentru întîrzierea recoltării, de vreme ce multe unități agricole — Broscăuți, Cordăreni, Havîrna, Hănești, Vorni- ceni, Sapoveni ș.a. — unele vecine cu cele restanțiere, au realizat zi de zi graficele de recoltare și chiar le-au depășit.Analizind situația la care ne-am referit, comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri ferme pentru soluționarea ei. Astfel, s-a stabilit ca toate unitățile agricole din județ să treacă masiv la recoltarea și livrarea sfeclei de zahăr, recupe- rindu-și totodată restanțele pe perioada anterioară. Au fost localizate toate bazele volante de recepție, s-a organizat mai bine transportul sfeclei din cîmp. Ca urmare a măsurilor adoptate, întreprinderea de industrializare a sfeclei Bucecea întreaga existînd tanțele actualei sfirșitul tregul flux — de la recoltare și pină la prelucrarea sfeclei de zahăr — se află zilnic in atenția organelor județene, intervenindu-se operativ acolo unde este necesar.
Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii"

zahăr dindeîn prezent la de producție, recupereze res- de la începutul înainte
funcționeazăcapacitate condiții să-și înregistrate campanii chiar înainte de lunii în curs. De altfel, în- la recoltare

CONTRASTE
Alchimia milioanelornecrezut, dar este absolut adevărat : la Borzești și-a găsit implinire o himeră. de secole a alchimiștilor. Practic, s-a demonstrat că se poate scoate aur din deșeuri. Cum ? Foarte simplu. Investind trei lucruri : inițiativă, imaginație și, neapărat, pasiune. A demonstrat-o „pe viu" un colectiv de chimiști de la Combinatul petrochimic Borzești, condus de inginerul Valentin Anas- tasiu.Inițiativa a fost luată atunci cind sutele

De ce nu merg șiLa întreprinderea de utilaje și piese de schimb din București, aflată in subordinea Ministerului Economiei Forestiere și a Materialelor de Construcții, au fost recent depistate 22 de mașini și u- tilaje, care au costat citeva milioane de lei și nu sint folosite. Zac și își pierd vigoarea o mașină de Îndreptat profile și alta pentru prelucrarea roților dințate, importate in anul 1972. Ar putea fi ori- cind pornite și puse în funcțiune, dar, pină a-
Ssst!!! Păstrați liniștea!Conducerea Trustului de construcții industriale din Timișoara a reușit o surprinzătoare performanță : a transformat un șantier într-o... stațiune de odihnă. „Viață dulce" aici, pe șantierul Fabricii de zahăr din Timișoara 1 E drept, se mai muncește pe ici, pe colo, dar mai mult se stă. Și e o liniște demnă de invi-

de tone de reziduuri și deșeuri, rezultate din procesul de fabricație de la diversele instalații, deveniseră nu numai incomode, dar și păgubitoare. „Trebuie să le dăm de capăt intr-un fel", a spus cineva. Dar gum 1 — s-au întrebat cu toții.A fost, deci, nevoie de imaginație, de efortul de a da intențiilor certitudinea faptelor. Și chimiștii s-au ho- tărit să transforme de- șeurile într-un produs nou. Dar pină la urmă și-au spus cuvîn-
-tunci, stau degeaba. De ce ? „Nu sînt comenzi pentru produse care ar putea fi prelucrate pe aceste mașini"— încearcă să se scuze conducerea întreprinderii. Excepții ? Nicidecum. O presă hidraulică de 200 tone ocupă inutil, de anul trecut, spațiul in atelierul de forjă, pentru că nu realizează productivitatea necesară în fabricație. Cit privește instalația de debitat cu plasmă, din 1975 nu i s-au asigu-
diat. Se vorbește doar în șoaptă. Pe șoptite, se spune că restanțele principalelor lucrări sint de ordinul a două-trei luni. în virful buzelor se discută despre ritmul lent de la montaj si trebuie să ai o ureche foarte fină Jientru a putea auzi ca numărul muncitorilor reprezintă doar o treime din cît este necesar. Cit

VEȘTI DIN JUDEȚE
Satu Mare : Din cauza ploi' lor, recoltarea sfeclei de zahăr în județul Satu Mare, pe cele 4 380 hectare, a început la 6 septembrie. Primele unități care au declanșat această acțiune au fost cooperativele agricole din Dindești și Andrid, care au recoltat importante suprafețe. Acestora li s-au adăugat cooperativele din Oar, Cămin, Berveni, Cărășeu, ur- mînd ca în zilele următoare recoltatul să se extindă în toate unitățile agricole producătoare. întrucit fabrica de zahăr din Oradea are absolută nevoie de materie primă, s-a luat măsura ca unitățile agricole sătmărene să livreze zilnic la bazele de preluare cel puțin cite 1 000 tone de sfeclă de zahăr, așa cum, de altfel, s-a stabilit prin graficul pe această săptămînă. (Octav Grumeza).
Vaslui: în județul Vaslui toate cele 52 de cooperative agricole producătoare de sfeclă de zahăr trebuiau să înceapă recoltatul la data de 1 septembrie a.c. La data de 7 septembrie însă, un număr de 10 unități nu au început încă stringerea recoltei. Așa se explică de ce, in primele șapte zile ale lunii septembrie, s-au recoltat doar 5 400 tone, față de 7 000 tone cit era planificat. Analizind stadiul actual al recoltării sfeclei de zahăr in cooperativele agricole din județul Vaslui, comandamentul județean a intervenit energic, prin măsuri concrete, in vederea impulsionării ritmului de recoltare. Condiții sint și experiența cooperativelor agricole din Albești, Muntenii de Sus și Rinceni dovedește că se pot realiza și chiar depăși graficele zilnice la recoltat. Se impune să fie utilizate în acest scop și dislocatoarele și, totodată, este necesar să fie organizat mai bine transportul sfeclei de la bazele volante și, de aici, la întreprinderea de industrializare a sfeclei Lăluci). de zahăr Roman. (C.

pasiunea, stăruința.tulși migala de a găsi o utilitate practică deșeurilor. Au urmat ore, zile și săptămini de căutări, calcule și experiențe.în sfirșit, succesul! Din inițiativa, spiritul gospodăresc și pasiunea oamenilor s-a născut un nou produs, numit pahizol. Producerea lui sporește, a- nual. bugetul combinatului cu 20 milioane lei. Si cind te gindești cit de mult căutau odinioară alchimiștii metode de a produce aur... (Gh. Baltă)
la 9■rat tuburile de argon pentru a funcționa. Una peste alta, se vede limpede că aceste utilaje au fost procurate fără discer- nămint, fără o analiză temeinică a oportunității lor in procesul de producție. Pină cind li se va găsi un rost, în întreprindere sau în altă unitate, bietele utilaje stau în vacantă. Păcat însă că se plictisesc în hale. N-ar fi mai rațional, dacă tot sînt in concediu, să se mai ducă pe la ștranduri ? (C. Cârlan)
privește termenul de intrare în funcțiune a fabricii, care bate la ușă, se păstrează o discreție absolută. Nir meni nu suflă o vorbă. Un singur gînd îi neliniștește pe constructori. Să nu-1 dea în gînd cuiva de la ministerul de resort să le tulbure liniștea șl odihna ! (C. Antonescu).
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ȘTEFAN NICOLESCU — „Cazangerie Grivița" ' POPESCU SEVER — „Șantier Lacul Tei"

BUCUREȘTIUL VĂZUT DE 
ARTIȘTII AMATORI

STANESCU CRISTIAN — „Con
structorul"

VERNESCU ZETTA — „Maternitate"

Există în Capitală un impresionant potențial creator și, de la an la an, valoarea lucrărilor expuse de artiștii amatori crește. Rodul muncii depuse in cercurile deschise pe lingă marile întreprinderi, în cluburi, la casele de cultură, în cercurile asociației, rolul deosebit de important al școlii populare de artă, una dintre cele mai bune, din țară, activitatea informativă desfășurată in cadrul Studioului artistului amator sint evidențiate de creșterea calitativă a lucrărilor artiștilor amatori, de seriozitatea preocupărilor lor, de curajul cu care, părăsind domeniul timidelor exerciții în limitele unor genuri „intimiste" considerate uneori, in mod exclusiv, ca definitorii artei de amatori, se angajează și în compoziții pline de viață. Am putea spune că acestei creații i se deschide o perspectivă fascinantă tocmai prin legătura directă pe care, prin însăși specificul, de oameni ai muncii, al creatorilor, o angajează cu realitatea

contemporană. Ceea ce rezultă și din expoziția recent deschisă in sala din strada Arghezi.Izvorită din experiența de zi cu zi a unor oameni cu profesiile cele mai diverse, arta amatorilor se transformă intr-un amplu reportaj, plin de vervă și de substanță, despre lumea noastră de azi, despre oamenii de azi, despre problemele lor. Desprindem din aceste lucrări o imagine plină de prospețime a Bucureștiului și a locuitorilor săi. Cu umor, cu o vocație a fabulosului, a fantasticului, artiști amatori ca Hara- lambie Simionescu, Nico- lae Savopol, Dumitru Goalini, Aurelia Vintiiă, Teofil Georgian, Marcel Leibovici ne restituie și un București al amintirilor, și unul al noilor construcții, al parcurilor pentru copii și al marilor uzine, al semnelor istorice și al realităților contemporane.Se remarcă, Ia alt pol al creației de amatori, prezența unor lucrări semnate de absolvenți ai

școlii populare de artă — Gheorghe Hossu, George Georgescu, Wanda Wi- jamdovsky, Octavian San- ciuc — și care depășesc nivelul obișnuit al expozițiilor de acest tip, prin propunerea și susținerea unor probleme plastice.Frumoase ni se par și unele dintre lucrările de artă decorativă, sector în care, datorită unui foarte activ cerc condus de profesoara Maria Văgîi, artiștii amatori au făcut progrese, au învățat meșteșugul țesutului, imprimatului dar, mai mult decit atît, au învățat să compună liber, au învățat că arta decorativă înseamnă armonie cromatică, stăpinirea riguroasă a motivului. Maria Marian, Ludmila Ionescu (cunoscute recent publicului prin frumoasa expoziție personală de la Galeriile Centrului de industrie a creației populare), Varvara Bolohon, Vicky Popescu, Iren Nițescu expun lucrări convingătoare și putem recunoaște că arta decorativă ridică nivelul calitativ al întregii expoziții.

Reținem și dintre numeroasele lucrări de sculptură expuse — multe dintre ele rămase la nivelul unui studiu de a- telier — cîteva realizări interesante — cum ar fi cele semnate de Anton Sligerskl, Liviu Torni, Mihail Sofronescu.Cu scăderile inerente pe care expozițiile artiștilor amatori nu au învățat încă să le evite, deși poate ar fi momentul să aspire ca la o condiție superioară, la un nivel mai înalt al exigenței — expoziția Asociației artiștilor amatori bucureșteni face dovada posibilităților creșterii numerice și calitative a artei amatoare, și, ca manifestare in cadrul fazei de masă a celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României", a- nunță o participare promițătoare din partea creatorilor din Capitală, in fazele finale ale festiva- lului-concurs.
Alexandra TITU

IOAN EMILIA — „Opera română" DAMACE ANGHELESCU — „Parcul tineretului"

Susținută in 1962 ca teză de doctorat de stat la Sorbona, publicată la Paris în anul imediat următor, lucrarea profesorului Alain Guiller- mou Geneza interioară a poeziilor lui Emjnescu a apărut in românește în colecția „Eminesciana" a Editurii Junimea in traducerea semnată de Gh. Bulgăr și Gabriel Pîrvan. „Orice geneză este in sine interioară" scrie in Introducere profesorul Alain Guillermou dar oprirea la acest titlu acoperă o intenție și justifică o metodă. Autorul lucrării se declară nemulțumit de acei cercetători care, îndreptați excesiv asupra surselor, s-au oprit la amănunte de ordin exterior. neglijind procesul devenirii gindirii poetice eminesciene. Studiind ani de-a lungul volumele monumentalei ediții Perpessicius, el a descoperit, un veritabil laborator de creație, uri univers fascinant, in care nu ecourile din afară sint hotări- t.oare, ci ceea ce numește „influența lui Eminescu asupra lui Eminescu".Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu se compune dintr-o suită de micromonografii ale poeziilor a- părute în timpul vieții. Fiecărei poezii ii este consacrat un studiu care debutează cu un rezumat, util dacă ne gindim că lucrarea a fost adresată inițial publicului și specialiștilor francezi, după care urmează, dezvoltată, analiza variantelor și a trecerii la versiunea definitivă. Ce spune poetul și cum spune poetul il interesează in egală măsură pe exeget, care pune o impresionantă pasiune in descifrarea manuscriselor, în descoperirea sensurilor mari, ca și a valorii cuvintelor întrebuințate. Deși cartea are aspectul unei succesiuni de analize, lectura fiecărei poezii este făcută din perspectiva globalității operei eminesciene, rele- vindu-se relațiile mai clare sau ascunse la prima vedere dintre producțiile aparținînd unor etape diferite. încă din primele poezii (La mormintul Iui Aron Pumnul, O călărire in zori) sint descoperite imaginile. cuvintele care vor reveni mai

tîrziu cu o superioară încărcătură emoțională, sau cele care vor fi a- bandonate, aparținînd atmosferei literare a vremii. în capodoperele ultimei perioade sint urmărite legăturile cu întreaga creație. Astfel, așa cum se vede și din acel Index ope- rum care incheie lucrarea, grupind in jurul unei poezii producțiile solidare cu ea, traversate de aceiași curenți lirici sau filozofici, interpre-

cearcă. întocmai ca pictorii „sensibili" din secolul al XVIII-lea, un sentiment de repulsie in fața naturii goale. Iată deci cum autorul lucrării face trimiteri comparatiste, dar acestea nu stau atît sub semnul influențelor, cit, mai ales, al afinităților și al analogiilor. Cînd apreciază că Luceafărul este Moise al lui Vigny tratat in stilul Mioriței, el nu stabilește o dependență de modelul

nea interpretărilor ? Cîteva idei revin cu insistență; Continuind sugestiile ediției Perpessicius, Alain Guillermou relevă la poet atit scrupulul reînnoirii în reluarea continuă a variantelor, cit și pe cel al păstrării unui nucleu originar. Pentru unele poezii (La o artistă, Atît de fragedă, Călin ș.a.) comentatorul consideră necesare raportările biografice. Mai semnificative sint observațiile pri-
O REMARCABILĂ OPERĂ DE CULTURĂ:

,,Geneza interioară 
a poeziilor lui Eminescu"' de Alain GUILLERMOUtînd Luceafărul, istoricul literar trimite la Scrisoarea I, Cind însuși glasul, Ce c amorul, Pe lingă plopii fără soț. Glossă, Odă, Cu mine zilele-ți adaogl. Ocupîndu-se de fiecare dată de trecerea de la proiectul inițial la yarianta publicată, el descoperă cu subtilitate că Eminescu avea vocație de poet epic și dramatic, dar s-a exprimat ca poet liric și filozofic, că multe din marile sale piese lirice au fost întîi atribuite unor personaje imaginare. Alain Guillermou glosează asupra pesimismului și a crosului, aduce reale contribuții atunci cînd discută natura eminesciană. în poeziile Lacul sau Dorința el observă o „complicitate" a elementelor naturii, deducind că Eminescu nu face descrieri „gratuite", că noțiunea de pastel în genul poemelor lui Alec- sandri nu-i este familiară și că în

francez intrucit spune foarte clar că „este vorba de o temă lirică generală specifică romantismului, tratată, în- tr-o limbă, într-un vers care sint românești". Dacă Vigny se inspiră din Biblie, Eminescu se îndreaptă spre folclorul național. Profesorul Guillermou, recunoscînd semnificația simbolică a Luceafărului, ii apreciază, urmărindu-i elementele componente, strins legat de mitul folcloric, cu excepția deznodămîntului.Meritele Genezei interioare a poeziilor lui Eminescu țin de capacitatea analizei în intimitatea textelor poetului de la primele schițe la versiunile încredințate tiparului. Analiza e lexicală și stilistică, aplicată pe secțiuni restrinse, dar și raportată la marile proiecte eminesciene. Care sint totuși concluziile de ordin general care se desprind din succesiu

vind însuși procesul de creație. Profesorul Guillermou propune ca o constantă a creației eminesciene ridicarea de la personal, autobiografic, Ia general și filozofic, trecerea de la formularea inițială, uneori brutală, violentă, la expresia degajată și nobilă pină la impersonalitate. Sînt trăsături care privesc poezii ca Departe sunt de tine sau Cînd amintirile ca și mari construcții ca Scrisoarea I sau Luceafărul. în Scrisoarea I, versiunea finală elimină elementele secundare, digresiunile, in Luceafărul restrîngerea de sensuri a unui poem filozofic de mare amploare duce la umanizarea personajului, simbol al geniului. Raportarea unei piese publicate la ansamblul din care e desprinsă poate duce la concluzii surprinzătoare. Amorul unei marmure e o poezie de dragos

Pe ecranele cinematografelor— 
producții din R. P. Bulgaria 

și R. P. D. Coreeană

„Fiecare zi, fiecare noapte11Filmul bulgar fiind, putem spune, o permanență a afișelor noastre, „Zilele filmului bulgar" ne prezintă creații dintre cele mai semnificative, produse de-a lungul unui an de către cinematografia din țara vecină și prietenă. O cinematografie care s-a impus pină in prezent ca interesantă, vie, preocupată de investigarea și oglindirea adevărului vieții, de căile progresului social și uman.„Fiecare zi, fiecare noapte", ce a putut fi văzut in gala închinată celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în R. P. Bulgaria, este un film-portret. Portretul unei profesii, practicate Ideal de un om emoționant prin dăruirea sa : locotenentul-mîajor Dacev, un om care luptă pentru învingerea dificultăților cu o noblețe împinsă pină la uitarea de sine, îl vedem pe acest tînăr lucrător la un sector raional al miliției populare (personaj căruia actorul Velio Goranov ii împrumută silueta sa suplă, fragilă și mersul său elegant, deloc înfipt, „milităresc") tre- zindu-se în zori și întorcîndu-se acasă, a doua zi, după douăzeci și patru de ore neîntrerupte de muncă epuizantă (a se vedea și titlul filmului). îi surprindem privirea, deloc suspicioasă, mai mult protectoare, obsedată nu atît de pedepsirea, cit de recuperarea, redresarea oamenilor.îl vedem măcinîndu-și nervii (în aparență mereu calm, dar cuprins uneori de neliniște și poate chiar disperare) cu fel de fel de situații, unele normale, altele periculoase, unele absurde, altele pur și sim

plu plicticoase. îl vedem con- sultîndu-se cu cetățenii cumsecade din cartier și confruntindu-se cu tot felul de „oameni" : avari, care nu dau pentru întreținere cîteva zeci de stotinci, „apariții" stranii și suferinde cu care e greu să ai un dialog, tineri care-și bat mama, tați care-și alungă în stradă copiii (copii cu privirea îndurerată), huligani, răufăcători, distrați — prada ușoară a pungașilor, șoferi amatori care amenință — în plină contravenție — cu audiența lor la persoane sus puse, pe care, de altfel, unii le o au.Filmul, care se remarcă și prin concizia epică și capacitatea de sugestie a imaginii, ca și prin accentele lui de umor și lirism, are meritul de a ocoli pitorescul și a nu edulcora nimic din realitățile investigate, înfățișînd totodată curajos paradoxurile condiției eroului principal, consecvent și egal cu toată lumea în aplicarea legii.în afara acestei pelicule — „Fiecare zi, fiecare noapte", realizate pe un scenariu de Kiril Voinov, în regia lui Vladislav Iko- nomov, imaginea : Emil Vegenstein și în care regăsim cu plăcere chipul unor actrițe cunoscute, precum Violeta Doneva și Doroteea Tonceva — „Zilele filmului bulgar" desfășurate la București, Focșani, Vaslui, au mai inclus încă două realizări ; „Talismanul" și „De partea cealaltă a oglinzii" — ambele revelatoare pentru diversitatea preocupărilor și modalităților cinematografiei bulgare.
„Omul pe care nu trebuie să-I uităm11Spectatorilor din București, Craiova, Tg. Jiu, Deva li s-a oferit prin „Săptămîna filmului din R.P.D. Coreeană" — .organizată în cinstea celei de-a 30-a aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene — posibilitatea de a lua contact cu un număr considerabil de producții cinematografice. „Săptămîna" programează alături de filme care au mai rulat pe ecranele noastre („Fata care vinde flori", „Linia de înaltă tensiune", „Soarta Aurei și Argentinei", „Aripi puternice") și creații de dată mai recentă, cum este și cazul „Omului pe care nu trebuie să-l uităm". Pelicula a- ceasta prezentată în gală aparține tematic uneia dintre categoriile cele mai importante ale producției cinematografice coreene, anume filmelor închinate luptei duse de masele populare pentru eliberare națională și socială, omagierii celor care, și-au dăruit viața acestor țeluri, a- părării cuceririlor revoluționare, cauzei unei Coree socialiste, independente și suverane.„Omul pe care nu trebuie să-l uităm" este istoria descoperi

rii identității și condițiilor concrete in care a activat un luptător care s-a infiltrat în tabăra reacționară și, sub numele de „Pasărea de foc", a adus mari servicii luptei de apărare și eliberare în anii războiului din 1952—1953, sabotîndmașina de război inamică și procurînd informații prețioase. Un ofițer de securitate primește misiunea să descopere cine a fost patriotul rămas anonim. Cum datele existente în dosare sint puține, ofițerul străbate țara, stă de vorbă cu mai mulți foști combatanți. Se merge pe diverse piste. Se insistă asupra unuia sau altuia dintre chipurile luptătorilor de la Namchon care ar fi putut fi „Pasățea de foc". Se avansează diverse ipoteze. Firul narativ al filmului urmează drumul sinuos al acestei investigații, în sfirșit, obiectivul fixează cu mai multă certitudine un chip. Reconstituirea condițiilor în care „Pasărea de foc" a acționat, a modului în care a cîș- tigat și recîștigat încrederea deplină a dușmanului, zugrăvirea morții sale eroice fac obiectul celei de-a

doua părți a filmului. După scene nu lipsite de cruzime și violență (ca și condițiile luptei patrioților coreeni), după momente de reală tensiune și surpriză, după secvențe ce încearcă o adîncire psihologică, insistînd asupra chipurilor, filmul sfîrșește ca o apoteoză a eroului Pak Dok Sam (acesta era numele lui adevărat), încununat post-mortem cu înalte distincții naționale.„Omul pe care nu trebuie să-1 uităm" se recomandă ca una din creațiile prin care cinematografia coreeană ține trează în conștiința contemporanilor memoria marilor dificultăți învinse, a sacrificiilor făcute de popor în. lupta pentru eliberare. Filmul contribuie la întreținerea vie a spiritului revoluționar, alimentează moral eforturile poporului coreean, strins unit în jurul Partidului Muncii și al președintelui Kim Ir Sen, de edificare a noii orînduiri și dă un imbold puternic luptei pentru înfăptuirea năzuinței sacre a întregului popor coreean ; refacerea unității naționale.
Natalia STANCU
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DIVERS I
I

Intervenție 
salvatoare

se 
la

Zilele trecute, in timp ce 
executau lucrările de forare 
o sondă, sapa de foraj a intrat 
intr-o zonă care insemna de
clanșarea iminentă a unei peri
culoase erupții. Au intervenit 
insă prompt inginerul Constan
tin Bălașa, împreună cu echi
pele conduse de sondorii șefi 
Gheorghe Goșoiu și Ion Oprea 
de la Întreprinderea de foraj 
Rimnicu Vilcea. Acționind ener
gic, intr-o perfectă sincronizare 
a operațiunilor, ei au reușit ca 
in mai puțin de o jumătate de 
oră să scoată sonda in afara pe
ricolului. La ora cind citiți 
aceste rinduri, lucrările de fo
raj la sonda salvată se desfă
șoară in ritm alert.

„Didactica"
Este denumirea cineclubului 

sindicatului invățămint Galați, 
care a realizat pină acum nu 
mai puțin de 
Pentru cele 50 de filme, cine- 
clubul gălățean a cucerit un 
număr mai mare de 50 de pre
mii, unele dintre creațiile res
pective obținind cite două și trei 
distincții, intre care cinci me
dalii de aur, șapte de! argint și 
trei de bronz, la diferite con
fruntări artistice din țară. Cinci 
din filmele realizate aici s-au 
prezentat și pe micul ecran. 
Eroii peliculelor : preșcolari, 
pionieri, elevi din clasele mari. 
Platourile de filmare : grădini
țele și școlile gălățene, dar și 
platformele industriale ale com
binatului siderurgic și șantieru
lui naval, unde tinerii eroi în
vață și la „școala muncii". Ani
matorul și conducătorul cineclu
bului : profesorul Ștefan Opincă. 
Lui și colaboratorilor săi le do
rim cit mai multe și mai bune 
filme. Că medaliile — dacă fil
mele sint bune — vin de la 
sine.

50 de filme.
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• PRAHOVA. Ansamblul folcloric „Perinița" al Școlii populare de artă din Ploiești participă, intre 7 și 11 septembrie, la Festivalul internațional de folclor „Castello di Gorizia" — Italia. (C. Manolache). • BUCU
REȘTI. Periodic, Muzeul satului și de artă populară din București invită, in cadrul său pitoresc, renumiți artiști populari. Aceștia prezintă publicului vizitator modul lor de lucru, oferă spre vinzare produsele artizanale executate de ei. în săptămîna dintre 11 și 17 septembrie, va susține zilnic asemenea demonstrații in cadrul muzeului

meșterul olar Ștefan Ionică din Binlș, județul Caraș-Severin. (T. Barbosa). • HUNEDOARA Comitetul de partid de la Combinatul siderurgic din Hunedoara. cu sprijinul cenaclului scriitorilor „Flacăra" și cenaclului literar „Lupta" din Hunedoara, precum și redacția ziarului „Drumul socialismului", au editat foaia volantă „Conștiința muncitorească in acțiune". Sint publicate materiale privind activitatea politico-educativă, participarea siderurgiștilor la creația științifică și tehnică de masă, grupajul „Poezia de sub cerul purpuriu al Hunedoa

rei". La Hațeg, în cadrul ședinței cenaclului literar „Sar- mis", al casei de cultură din localitate, a avut loc lansarea volumului poetului .Ionel Drăgă- nescu, intitulat „Neasfințita lumină". Serile culturale ale ziarului „Drumul socialismului" s-au desfășurat, de curind, in satul Cozia din comuna Cîrjiți. (Sabin Cerbu). • NEAMȚ. în cadrul „Lunii forestierului", in exploatările și unitățile de prelucrare a lemnului din județul Neamț se desfășoară zilnic dezbateri pe teme politice și profesionale, schimburi de experiență, expuneri,

programe artistice prezentate de formațiile forestierilor. La Galeriile „Arta" din Piatra Neamț este deschisă expoziția de pictură și grafică a artistului plastic
CARNETromașcan Grigore Andreescu (Constantin Blagovici). • ALBA. Două expoziții de pictură au fost deschise la Alba Iulia și Blaj. La Muzeul Unirii din Alba Iulia — expoziția de pictură a elevilor unei promoții a liceului din localitate reuniți cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la ab

te desprinsă dintr-o schiță de poem național. Aceasta explică aura pe care o capătă cuvintele, valorile ce depășesc sensurile lor imediate și pe care interpretul francez al lui Eminescu se dovedește apt de a le recepta. într-o cercetare de o asemenea amploare e firesc să găsim și lucruri discutabile, atît la nivelul ideilor generale cit și al interpretărilor de amănunt. Aș releva in a- ceastă ordine de idei o inexactitate de istorie a istoriei literare. Subscriind integral la critica pe care Alain Guillermou o face celor ce cădeau in exces de căutare a surselor, așa incit și ufării „Noapte bună" ! din Somnoroase păsărele i se „descopereau" izvoare străine, trebuie să spunem că situarea lui Eminescu in perimetrul culturii naționale au făcut-o toți marii critici români de la Maiorescu la Ibrăileanu, Călinescu și Vianu. Călinescu, mai ales Călinescu, in uriașul șantier care se intitulează Opera lui Mihai Eminescu a făcut nu numai comparatism literar ci a integrat pe poet în cadrul organic al literaturii române. Să nu uităm că în Istoria literaturii române de Ia origini pină în prezent, a- părută în 1941, capitolul consacrat celui mai strălucit exponent al spiritualității noastre se intitulează Mihai Eminescu. Poetul național. Așa că seriosul și aplicatul studiu al lui Alain Guillermou se situează nu in antagonism ci in prelungirea acestei viziuni, ca și concluzia sa perfect adevărată,: „Prezenta lucrare a vrut să arate că opera lui Eminescu, așa cum ne-o descoperă studiul genezei sale, nu e un ecou oriental al cinturilor lirice europene, ci o creație a unui geniu profund și original, interpret, în plus, al poporului întreg".Apariția Genezei interioare a poeziilor lui Eminescu este o operă de cultură care se cere continuată cu traducerea altor remarcabile exegeze consacrate celui mai mare poet român.
Liviu LEONTE

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Putere fără glo

rie — episodul 2
13,00 Concert distractiv
13,45 Reportaj TV : „Toamna pe șan

tiere"
14,05 Muzică populară românească din 

toate regiunile țării
14.30 Clubul tineretului la Giurgiu
15.30 Agenda culturală • Artiști ama

tori în etapa a Il-a a Festivalu
lui național „Cintarea României" 
• Afiș cinematografic • Pregătiri 
în teatre pentru noua stagiune • 
Raid prin expoziții • Curier edi
torial • Instantanee, lansări de 
carte la librăria „M. Sadoveanu"

16,00 Fotbal : F.C. Argeș — F.C. Baia- 
Mare. (Divizia A)

17.50 Republica Populară Democrată 
Coreeană — film documentar

18.30 Săptămîna politică internă și In
ternațională

18.35 Antologia filmului pentru copii si 
tineret : Anii de aur ai come
diei

19.30 Telejurnal
10.50 La ordinea zilei în economie
20,00 Teleenciclopedia • Puncte cardi

nale : Omul și arta • Monumente 
ale naturii : Vulturul auriu • Vul
canii Europei

20.45 Film serial : Om bogat, om să
rac — episodul 13

21.35 întîlnlre cu satira și umorul
22,05 Telejurnal
22.15 Melodii românești de ieri și de azi
22.50 Campionatele balcanice de gim

nastică

PROGRAMUL I
19.50 Desene animate
20.15 Tinerii șl muzica lor
20.35 La ordinea zilei în economie
20.50 Bijuterii muzicale
21.40 Muzică ușoară românească
22,10 Dicționar cinematografic. Anima

ția, a 7-a artă bis
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solvire. în orașul Blaj, la Casa de cultură — expoziția pictorilor amatori loan Deva și Vasile Crișan. (Ștefan Dinică). • BO
TOȘANI. Teatrul „Mihail Eminescu" din Botoșani și-a deschis noua stagiune cu premiera absolută „Cer cuvîn- tul" de Dragomir Horomnea. Regia artistică : Anca Ovanez- Doroșenco ; scenografia : George Doroșenco. (S. Ailenei). A CO- 
VASNA. Conform tradiției, la începutul lunii septembrie, oierii din zona Buzoaielor coboară de pe pășunile montane. Cu aeest prilej a avut loc „Ciobănașul", o amplă manifestare a cîntecului.

jocului și portului popular, aflat la cea de-a 6-a ediție. în decorul pitoresc al munților Ciuca- șului, peste 400 de artiști amatori din 6 județe ale țării au prezentat, în fața a peste 5 000 de spectatori, cintece și jocuri populare românești și maghiare. (Geza Tomori). • IAȘI. In stațiunea balneoclimaterică Strunga (Iași) a avut loc festivalul folcloric interjudețean „Trandafir de la Moldova", aflat Ia cea de-a Xll-a ediție, care a întrunit soli ai cîntecului, portului și dansului popular din mai multe județe ale țării, printre care Dolj, Harghita, Mureș, Galați,

Brăila, Constanța, Mehedinți, Suceava, Botoșani, Vaslui și Iași. Cu acest prilej s-au organizat dezbateri pe tema afirmării și valorificării creației populare, simpozionul „Orientări actuale in valorificarea folclorului", o expoziție de ceramică a creatorilor populari din județul Iași. O altă expoziție de artă decorativă s-a deschis la sala „Victoria" din Iași, cuprinzînd lucrări de metaloplastie, intarsii, încrustări în lemn, jliese și obiecte de mobilier, aparținînd unor artiști amatori ieșeni. (Ma- nole Corcaci).
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După miezul 
nopții

La un ceas după miezul nop
ții, pe o stradă la intrarea in 
Arad, in fața autobuzului 
31—AR—1 993 a apărut brusc, 
din întuneric, un biciclist care 
mergea in zig-zag, asemenea 
unui chefliu pe trei cărări. Acci
dentul n-a putut fi evitat. Bici
clistul, care se afla și sub in
fluența alcoolului, și-a pierdut 
viața. In loc să oprească și să 
cheme organele de miliție la 
fața locului, șoferul de pe auto
buz, Ioan Soica, a dispărut in 
noapte. Odată ajuns la garajul 
I.J.G.C.L., de care aparținea, a 
încercat să șteargă urmele acci
dentului, prin înlocuirea unei 
bare și a cauciucurilor. Dar toc
mai cînd credea că-și luase 
toate măsurile de siguranță, a 
fost depistat și reținut pentru 
cercetări.

Supărat foc!Din te miri ce, Gheorghe Z. 
din Iași s-a luat la harță cu fa
milia. La un moment dat, vă- 
zind că nu mai găsește alte 
„argumente" pentru a-și impu
ne punctul de vedere, ce credeți 
că a făcut ? Supărat foc, a luat 
un bidon cu petrosin și a arun
cat peste toate lucrurile din a- 
partamentul pe care il ocupa in
tr-un bloc de pe Șoseaua Na
țională. Apoi le-a dat foc. „Eu 
le-am făcut, eu le distrug !“ — a. 
strigat el mintos. S-a produs 
insă un incendiu care a dete
riorat o bună parte a aparta
mentului. O faptă nesăbuită, 
care l-a lăsat pe G.Z. fără mul
te din lucrurile pe care le-a a- 
gonisit cu familia o viață în
treagă, plus amenda și costul 
pentru repararea apartamentu
lui. De, ce-și face omul 
trosinul lui...

Nu se 
învățase

9

minte
In ziua cind a ridicat 

cariera de piatră din Sîndomi- 
nic o mare cantitate de mozaic, 
luliu Boga, fost conducător auto 
la Șantierul utilaje tehnologice 
Miercurea-Ciuc, a rămas nedu
merit. După cum scria, negru 
pe alb, in foaia de parcurs, can
titatea trebuia transportată 
șantierul de construcții, 
cum să ducă el mozaicul 
șantier cînd știa foarte bine că 
o astfel de bunătate de material 
e căutat cu luminarea prin sa
tul Leliceni ? Inima ii zvicnea 
in piept, iar minții ii 
aripioare. Și uite-așa, 
părțit" contra cost tot 
unor chilipirgii din 
Prins asupra faptului, 
cu o condamnare de 6 luni, pe 
care începuse să o execute la 
locul de muncă. Dar nu s-a lă
sat. Văzind că mozaicul i-a pur
tat ghinion, și-a încercat noro
cul cu sustrageri de benzină. 
Fapt pentru care s-a „ars" din 
nou.

cu

de

pe-

la

pe
Dar 

pe

creșteau 
a „im- 
mozaicul 
Leliceni. 
s-a ales

Auzi Gigele?
Cristina are 5 ani, Ionel 2 ani, 

iar Marius numai trei luni. Sint 
cei trei copii ai lui Gigei Dima. 
Trei copii iși așteaptă tatăl care 
i-a părăsit. In foarte scurt timp, 
s-a perindat prin mai multe 
locuri. Nicăieri n-a stat prea 
mult, ca să nu i se dea de 
urmă. De la întreprinderea de 
valorificare a cerealelor Ploiești 
a plecat la întreprinderea mini
eră Dilfa-Petroșani, de aici 
la întreprinderea de transpor
turi București. Apoi i s-a pier
dut urma. Rugămintea vecini
lor săi de pe strada Pușkin din 
Ploiești : cine-l intilnește 
Gigei să-i îndrume pașii 
casă, să revină in rindul 
nilor, in mijlocul familiei 
așteaptă.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli''

pe 
spre 

oame- 
care-l
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(Urmare din pag. I)gindesc, judecă, problema este de a găsi echilibrul între interesele generale și individuale, de a le îmbina. Nu este, desigur, ușor ; apar, cîteo- dată, tendințe opuse, contradictorii. Trebuie să găsim însă căile de armonizare a acestor interese, deoarece numai atunci se vor putea afirma puternic atit libertatea individuală, cit și cea națională, libertatea întregii societăți.ÎNTREBARE : în acest con
text, unde plasați dumneavoas
tră libertatea de opinii ?RĂSPUNS : Noi considerăm că, in acest cadru, trebuie asigurată fiecărui cetățean posibilitatea de a-și spune părerea asupra tuturor problemelor dezvoltării sociale, a politicii generale a statului.. Tocmai în acest sens acționăm în societatea noastră, dezvoltînd democrația socialistă, creînd condiții concrete pentru guvernarea țării de către poporul însuși.în același timp însă, noi nu acordăm și nu vom acorda niciodată libertate pentru organizarea în România a unui congres al fasciștilor — așa cum s-a întimplat de pildă in

Franța. S-ar putea spune că aceasta este o limitare a libertății de opinie. Noi considerăm însă că trebuie să pornim de la armonizarea intereselor generale cu cele individuale. Dacă interesele generale solicită să îngrădim anumite libertăți — de felul celei la care m-am referit — atunci sîntem pentru îngrădirea lor ! Stăm pe poziția interzicerii complete a oricăror activități a organizațiilor fasciste. Nu concepem, de asemenea, libertate pentru organizațiile teroriste, pentru propaganda îndreptată spre consumul de droguri sau alte practici care pun în pericol sănătatea tineretului, a populației, a națiunii.După părerea mea, aceste probleme ar necesita o dezbatere mai generală pentru clarificarea a ceea ce trebuie să se înțeleagă prin libertate, precum și prin limitele libertății individuale.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
evoluția viitoare a relațiilor 
româno-franceze, in momentul 
in care a fost anunțată vizita 
in România a președintelui 
Franței, Valdry Giscard d’Es- 
taing ?RĂSPUNS : Trebuie să menționez

cu multă satisfacție că, în ansamblu, relațiile dintre România și Franța sînt bune. In domeniul economic, nivelul schimburilor a crescut continuu, deși nu s-a realizat aspirația mai veche ca Franța să ocupe un loc de frunte în relațiile economice ale României. S-au obținut progrese și în colaborarea științifică, culturală, pe planul învățămîntului și în alte domenii. în general, cu Franța am realizat unele acțiuni de cooperare cu rezultate bune, care încep să constituie un exemplu de conlucrare rodnică, reciproc avantajoasă între două țări cu orînduiri sociale diferite. Fără îndoială că la aceasta a contribuit și tradiția îndelungată a bunelor raporturi româno-franceze, precum și faptul că România și Franța sînt deopotrivă interesate în promovarea unei politici de securitate în Europa, de pace și colaborare mondială, pe principii de egalitate și respect al independenței fiecărei națiuni. Evident, puteam realiza mult mai mult. De aceea, așteptăm cu interes vizita președintelui Valery Giscard d’Estaing în România, considerînd că ea va dinamiza relațiile dintre țările noastre, va da o perspectivă nouă extinderii colaborării româno-franceze în toate domeniile.

Recepție la Ambasada 
R. P. D. CoreeneCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, ambasadorul a- cestei țări la București, Sin In Ha, a oferit, vineri seara, 0 recepție.Au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Neculai Agachi, membru al C.C. al P.C.R., ministru] industriei metalurgice, președintele Asociației de prietenie tomâno-co- reeană, Dumitru Popa, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat, la Ministerul Industriei Chimice, Matei Ilie și Dumitru Turcuș, ad- juncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., general-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului a- părării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai conducerii u- nor ministere, ai altor instituții centrale și organizații de masă și obștești, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai vieții cultural-artistice și științifice, ziariști.Au luat, de asemenea, parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

Sărbătoarea națională
a poporului bulgar prieten

34 DE ANI DE LA VICTORIA REVOLUȚIEI SOCIALISTE
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

SOFIADragi tovarăși,Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, poporului bulgar vecin și prieten sincere felicitări și un cald salut tovărășesc.Poporul român, angajat plenar în vasta operă de transpunere în practică a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, urmărește cu viu interes și calde sentimente de prietenie realizările remarcabile obținute de poporul bulgar, sub conducerea partidului său comunist, în construirea societății socialiste dezvoltate în patria sa, în înflorirea Republicii Populare Bulgaria și ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al tuturor celor ce muncesc.Dorim să ne exprimăm și cu această ocazie deplina satisfacție față de evoluția mereu ascendentă a relațiilor

de prietenie tradițională româno-bulgare. Intîlnirea pe care am avut-o împreună la Turnu Măgurele—Nicopole și inaugurarea lucrărilor de construcție a complexului hidrotehnic, convorbirile prilejuite de aceasta și înțelegerile la care am ajuns au deschis noi orizonturi colaborării multilaterale, in toate domeniile de activitate, intre partidele, țările și popoarele noastre.Avem ferma convingere că relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria se vor adinei și amplifica permanent, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală din noiembrie 1970, al Declarației comune din septembrie 1977, ceea ce corespunde intereselor poporului român și poporului bulgar, ale cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Vă transmitem, dragi tovarăși, dumneavoastră, poporului frate bulgar cele mai bune urări de noi și tot mai mari succese în activitatea creatoare de înfăptuire a hotărîrilor adoptate de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale P. C. Bulgar, pentru progresul și bunăstarea Bulgariei socialiste, vecine și prietene.
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul mubj de a vă adresa, în numele poporului Voltei Superioare, al guvernului său, precum și în numele meu personal, cele mai Vii și călduroase felicitări. Folosesc această fericită împrejurare pentru a vă asigura de dorința noastră constantă de a acționa pentru'dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare dintre popoarele țărilor noastre, în vederea creșterii bunăstării lor.Vă rog să acceptați, Excelență, urările fierbinți pe care le adresăm pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea poporului român prieten.Binevoiți să primiți asigurarea celei mai înalte considerațiuni.
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA

General de corp de armată,
Președintele Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului, al poporului Venezuelei și ăl meu personal, am onoarea să adresez Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale pe care ați avut amabilitatea să le trimiteți cu ocazia aniversării independenței noastre.Folosesc acest prilej pentru a transmite urări de prosperitate poporului român prieten, precum și de fericire personală Excelenței Voastre.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniai Mulțumim Excelenței Voastre pentru cordialul mesaj de felicitare transmis cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii San Marino.La rîndul nostru, adresăm călduroase urări de pace și prosperitate poporului român.

FRANCESCO VALLI
ENRICO ANDREOLI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sîntem foarte fericiți să mulțumim Excelenței Voastre pentru urările pe care ni le-ați adresat cu prilejul începerii misiunii noastre spirituale, pe care dorim să o punem, de asemenea, în slujba tuturor oamenilor.
IOAN PAUL I

Consfătuiri aleIn intervalul 8—9 septembrie, în întreaga țară se desfășoară consfătuirile cadrelor didactice, acțiune Premergătoare noului an școlar care \ - începe la 15 septembrie. în cadrul ș. dințelor plenare, profesorii, invă- '.torii și educatoarele discută pe marginea raportului cu tema „Ridicarea calității procesului instructiv- educativ, sarcină fundamentală a școlii in etapa actuală. Direcțiile principale pentru sporirea eficienței invățămîntului". Participanții fac o analiză aprofundată a întregii lor activități desfășurate în anul precedent de studii, avind la baza acestei analize sarcinile stabilite de Congresul al XI-Iea al Partidului Comunist Român, indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul
Filonul prețios al conștiinței muncitorești
(Urmare din pag. I)merge. Cunoștințele de ieri „îmbă- trînesc" văzînd cu ochii. Oamenii învață din nou meserii de preparator, operator, capătă cunoștințe fără de care „reciclarea" minereului nu se poate tape. „învățăm. învățăm mereu că e nevoie", spune tinărul preparator Zaharie Stiglec, care-și semnează poeziile sub pseudonimul Zaharie Plăianu. La fel învață și directorul și soția sa, Ileana Galat, inginer principal.Aflăm că in viitor se va instala aici, în vîrf de munte, la Tarnița, un calculator electronic pentru optimizarea flotării. Să dezlege nodurile cu care natura „a legat" minereurile. Baritele produse aici pentru noroiul de foraj le înlocuiesc cu succes pe cele care se importau. Dar ele pot fi și mai bune. Cum ? O să spună calculatorul. Deocamdată se învață.Dar poate cuvîntul cel mai de greutate al mineritului . sucevean acum se pregătește. De greutatea unui... munte. A muntelui Căliman, îmbrăcat în schele. Un adevărat furnicar de mașini — buldozere, camioane, macarale netezesc drumul
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 septembrie. In țară : Vremea 
se va răci, îndeosebi în regiunile din 
nordul țârii. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse in Crișana, 

cadrelor didacticeNicolae Ceaușescu, cu privire la integrarea învățămintului cu cercetarea și producția, la însușirea de către elevi a celor mai noi realizări ale științei și tehnicii, la educarea lor în spiritul concepției revoluționare despre lume și despre viață, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste și însușirea temeinică a politicii și ideologiei partidului nostru.în continuare, între 11 și 12 septembrie vor avea loc consfătuirile profesorilor care predau științele sociale, la care se vor dezbate măsurile pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului în acest domeniu și participarea lor la munca politico-ideologică a organelor și organizațiilor de partid. (Agerpres)

muntelui spre „marea chimie", adu- cînd bunăstarea și civilizația socialistă și în aceste locuri.Iar mai departe ?— „Luneta" cea mai bună de scrutare a viitorului, este de părere directorul Irimie Catargiu, o dă tot prezentul. Iar acest prezent înseamnă : descoperirea unor noi straturi de minereuri ; mecanizarea tuturor proceselor de încărcare și transport ; îmbunătățirea continuă a structurii forței de muncă ; lărgirea și generalizarea acordului global. Și ca o permanentă a activității — sporirea necontenită a calității muncii.Facem un popas în fața expoziției din cadrul combinatului. Zeci de produse obținute din fosta „piatră seacă", în cîțiva ani. Recunoaștem în fotografii, la locurile lor de muncă, pe harnicii mineri pe care-1 văzusem cu cîteva ore în urmă. Sînt oamenii care gindesc și muncesc in spirit revoluționar, cu exemplară dăruire și răspundere și care învață in continuare pentru a fi Ia înălțimea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. Care „se țin de cuvînt", determinînd și munții „să se țină de cuvînt".
Transilvania, Maramureș și nordul 
Moldovei. In celelalte regiuni, averse 
Izolate după-amiaza. Vint slab pînâ 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 12 grade, izolat 
mal coborite în Transilvania și nordul 
țării, iar maximele între 16 șl 24 de 
grade, local mai ridicate. Dimineața, 
local, se va semnala ceață. In Bucu
rești : Vreme în răcire ușoară. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii de scur
tă durată. Vînt slab pînă la moderat.

Primire la C.Vineri dimineață, tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Mișcării Sindicale Revoluționare din Cehoslovacia — R.O.H. — condusă de tovarășul Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Consiliului Central al R.O.H., care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., a făcut o vizită in țara noastră.La primire, care s-a desfășurat în-
VIZITA 1N TARA NOASTRĂ A UNEI DELEGAȚII 

DE ACTIVIȘTI AI PARTIDULUI COMUNIST CHINEZIn perioada 17 august — 8 septembrie a.c., o delegație de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășa Ian Fu-țîn, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, membru al Biroului Comitetului municipal Șanhai al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Revoluționar al municipiului Șanhai, a efectuat o vizită de prietenie și 'documentare în țara noastră.Delegația a avut întîlniri și convorbiri la comitetele județene Constanța, Bacău, Brașov, Dolj, Argeș, Ilfov și Teleorman ale P.C.R., la Ministerul Turismului, Academia de științe agricole, a vizitat uhîtăți industriale, agricole și de cercetare
Cronicaîn perioada 2—9 septembrie, o delegație a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, condusă de senatorul Fernando Moran, a efectuat o vizită în țara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.în timpul vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., și a avut întilnirl la Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat al Planificării și Comitetul pentru problemele consiliilor populare.Au fost vizitate obiective economice și social-culturale din județele Buzău și Brașov.

★In perioada 4—8 septembrie a avut loc colocviul româno—francez cu tema : „Lupta contra poluării". Lucrările acestei reuniuni științifice s-au desfășurat la București, Constanța și Tulcea.Cu acest prilej, specialiști din cele două țâri au prezentat o serie de rapoarte cu privire la poluarea atmosferei și a apelor prin activități industriale, precum și aparate și metodologii pentru supravegherea acestor factori de mediu și pentru măsurarea substanțelor poluante în aer și în ape.La Constanța și Tulcea, specialiști de la Institutul român pentru cercetări marine au făcut demonstrații practice pentru depoluarea de petrol a apelor mării și Dunării.
• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

Azi și miine la fotbalAstăzi, în cadrul etapei a 4-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor disputa trei partide : F.C. Argeș Pitești—F.C. Baia Mare ; Politehnica Timișoara—Sportul Studențesc și U- niversitatea Craiova—A.S.A. Tg. Mureș.Celelalte șase meciuri ale etapei se vor desfășura miine, duminică, dupăÎN CÎTEVA• In sala sporturilor din Cluj- Napoca au început ieri întrecerile campionatelor balcanice de gimnastică, la care participă sportivi și sportive din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România.în concursul de gimnastică ritmică modernă, pe primul loc s-a clasat Valentina Ganeva (Bulgaria), urmată de Mihaela Tîrnoveanu (România) și Ileana Ianeva (Bulgaria).Clasamentul pe echipe : 1. Bulgaria ; 2. România ; 3. Iugoslavia.Tot ieri a avut loc și un concurs neoficial la gimnastică sportivă, exerciții impuse, cele mai bune note fiind obținute de sportivii români. La feminin, Teodora Ungureanu, care și-a făcut o reintrare promițătoare, a realizat la individual compus 38,50 puncte, urmată de Marilena Neacșu — 38 puncte, și Anca Grigoraș 37,90 puncte. La masculin s-a evidențiat în mod deosebit Dan Grecu.Competiția oficială la gimnastică sportivă începe astăzi cu exercițiile liber alese, duminică urmi nd să se desfășoare finalele pe aparate.• La Bratislava, în cadrul „Dina- moviadei" de handbal, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de

C. al P. C. R.tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R. și vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.A fost prezent Lumir Hanak, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.La amiază, delegația R.O.H. a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

științifică, obiective social-culturale și turistice din Capitală și din județe. Pretutindeni, oaspeții chinezi au fost primiți cu sentimente de prietenie, au făcut un rodnic schimb de experiență pe linia activității de partid și de stat.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbire, desfășurată în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Li Tin-ciuan. ambasadorul R.P. Chineze la București.
zileiVineri s-a semnat la București Protocolul de schimburi artistice pe anii 1979 și 1980 între Agenția română de impresariat artistic — A.R.I.A. — și Agenția de impresariat din U.R.S.S. „Goskoncert". Acțiunile înscrise in protocol vor contribui — după cum au subliniat reprezentanții celor două agenții cu prilejul semnării documentului — la lărgirea schimburilor culturale în diferitele domenii ale artei interpretative, în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor artistice din cele două țări.

★Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, ambasadorul acestei țări la București, Petăr Danailov, a vorbit, vineri, la posturile noastre de radio și televiziune.
★Vineri a avut loc la sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale o masă rotundă, prilej cu care dr. Bibiano Osorio Tafâll, directorul general al Centrului de studii economice și sociale al lumii a treia din Mexico, a vorbit despre „Mijloacele pașnice de rezolvare a problemelor litigioase". Au participat profesori universitari, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, cercetători și studenți. (Agerpres)

următorul program : Dinamo—Gloria Buzău (stadion Dinamo); U.T. A-, rad—Steaua ; S.C. Bacău—C.S. Tîrgo- viște ; Jiul Petroșani—Chimia Rm. Vîlcea ; F.C. Bihor Oradea—Politehnica Iași ; F.C. Olimpia Satu Mare— F.C. Corvinul Hunedoara. Toate partidele vor începe la ora 16,00.RÎNDURI24—19 (11—8) formația Gwardia Varșovia.• Capitala Japoniei va găzdui în- cepînd de la 14 septembrie un mare turneu internațional feminin de tenis la care a fost invitată și jucătoarea româncă Virginia Ruzici. Prima adversară a sportivei noastre va fi cunoscuta jucătoare britanică Sue Barker. Iată și alte partide din turul inaugural : Virginia Wade (favorita nr. 1 a concursului) — Kathy May ; Kerry Reid — Michele Tyler ; Valerie Zlegenfus — Wendy Turnbull ; Marita Redondo — Sharon Walsh ; Sonce Yonezawa — Betty Stove.
LOTO
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DIN 8 SEPTEMBRIE 1978Extragerea I : 89 11 15 24 18 39 67 87 1.Extragerea a II-a : 25 69 26 63 54 27 3 64 17.

La 9 septembrie, poporul bulgar sărbătorește ziua victoriei revoluției socialiste, aniversind împlinirea a 34 de ani de la răsturnarea regimului monarho-fascist și instaurarea puterii populare. înfăptuită de forțele revoluționare și patriotice, de masele largi populare, sub conducerea partidului comuniștilor, insurecția de la 9 septembrie 1944 a marcat un moment de răscruce in destinul istoric al Bulgariei, des- chizînd calea făuririi orînduirii noi, socialiste.Procesele revoluționare care au avut loc în anii ce au urmat în ansamblul vieții politice, economice și sociale își găsesc o grăitoare expresie în transformările profunde intervenite în viața Bulgariei, în importantele sale succese în construcția socialistă. înfăptuind politica de industrializare, poporul bulgar a îmbogățit an de an peisajul economic al țării cu noi uzine, fabrici și centrale electrice, a asigurat dezvoltarea multilaterală a forțelor de producție, diversificarea întregii e- conomii. Importante progrese au fost obținute în făurirea unei agriculturi moderne ; în același timp, au cunoscut o continuă dezvoltare . știința, cultura, arta., — , toate acestea contribuind la creșterea continuă a nivelului de trai, material șl spiritual, al maselor muncitoare. In întrecerea socialistă însuflețită cu care poporul
Adunarea

La întreprinderea „Vulcan" din Capitală a avut loc, vineri după- amiază, o adunare festivă cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria. Au participat reprezentanți ai Comitetului municipal București al P.C.R., ai Comitetului de partid al sectorului 6, și ai Ministerului Afacerilor Externe, numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprindere.Au fost prezenți Petăr Danailov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de Ion Dumltrașcu, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii din întreprinderea „Vulcan".Au fost intonate imnurile de stat ale R. P. Bulgaria și Republicii Socialiste România.Despre semnificațiile profunde ale evenimentului de la 9 septembrie 1944 în istoria poporului bulgar — care a deschis calea eliberării definitive a Bulgariei de sub asuprirea capitalistă și fascistă, a creat condițiile pentru dezvoltarea sa democratică și socialistă — a vorbit Nicolae Guină, președintele Asociației de prietenie româno-bulgară. Vorbitorul a relevat pe larg luptă dusă de poporul bulgar prieten, sub conducerea partidului său comunist, pentru înlăturarea dictaturii monarho-fasciste și instaurarea puterii populare, succesele obținute de el în lărgirea bazei tehnico-materiale a socialismului și satisfacerea în condiții tot mai depline a nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii în domeniile științei, artei și culturii.După o succintă evocare a realizărilor oamenilor muncii dih țara noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, președintele Asociației de prietenie româno-bulgară a subliniat raporturile de strînsă colaborare ce se dezvoltă continuu, pe multiple planuri, între cele două țări socialiste vecine. Prietenia româno-bulgară — a arătat el — are rădăcini a- dînci în trecutul istoric, în lupta dusă pentru libertate socială și națională. Nu o dată cele două popoare și-au vărsat sîngele laolaltă, înscriind pagini dintre cele mai glorioase în cronica luptelor împotriva asupritorilor, pentru libertate și independentă națională. în anii construcției socialismului, prietenia româno-bulgară a căpătat un conținut nou, calitativ superior, purtind amprenta eforturilor neobosite ale popoarelor noastre de a dezvolta și adinei colaborarea multilaterală dintre ele pe baza principiilor cuprinse în Tratatul de prietenie, colaborare-și asistență mutuală semnat în noiembrie 1970 și în Declarația comună din septembrie 1977.Letopisețului de aur al relațiilor româno-bulgare i s-au adăugat file de o excepțională însemnătate sub
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Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
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Republicii Socialiste România

prieten de peste Dunăre întîmpină marea sa sărbătoare națională își găsesc împlinire hotăririle Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale din aprilie a.c. ale P.C. Bulgar privind edificarea în continuare a societății socialiste dezvoltate.Animat de sentimente de prietenie și solidaritate față de toate popoarele căre edifică orîn- duirea nouă — socialismul și comunismul — poporul nostru urmărește cu interes și simpatie eforturile constructive ale poporului din țara vecină, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar. Conviețuind de secole ca buni vecini și prieteni, de o parte și de alta a Dunării, românii și bulgarii sînt legați prin vechi tradiții de solidaritate în lupta comună pentru eliberare națională și socială. Conținutul acestor relații s-a îmbogățit continuu prin solidaritatea dintre mișcările muncitorești și socialiste din cele două țări, dintre partidele noastre comuniste în bătăliile împotriva reacțiunii și fascismului, pentru independență și libertate, pentru apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc.Raporturile de prietenie șl soli--' daritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar formează o temelie trainică pe care, în anii făuririi noii o- 
feștivă din Capitală

auspiciile dialogului fructuos dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, care, de fiecare dată, marchează momente de maximă însemnătate în e- voluția mereu ascendentă a prieteniei româno-bulgare.în încheiere, în numele celor prezenți, vorbitorul a adresat poporului bulgar vecin felicitări călduroase cu ocazia sărbătorii sale naționale, împreună cu urările de a obține, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, noi victorii în edificarea societății socialiste dezvoltate în Bulgaria, în creșterea permanentă a bunăstării * și fericirii tuturor celor ce muncesc, în dezvoltarea pe multiple planuri a prieteniei tradiționale și a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, în interesul unității tuturor țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Petăr Danailov, care, după ce a relevat aspecte din trecutul de luptă revoluționară al poporului bulgar împotriva fascismului și capitalismului, a prezentat pe larg transformările structurale intervenite în cei 34 de ani de construcție socialistă în R.P. Bulgaria, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar. El a subliniat atmosfera de avînt general cu care întregul popor bulgar întîmpină aniversarea zilei de 9 septembrie, succesele însemnate obținute de acesta în toate domeniile de activitate pe calea transpunerii în viață a sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale Partidului Comunist Bulgar. Drumul parcurs după 9 septembrie 1944 este foarte
TELEGRAMECu prilejul celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria — sărbătoarea națională a poporului bulgar, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul

Plecarea unor delegații din țara noastră 
în R.P. BulgariaLa invitația unor organizații de partid din Republica Populară Bulgaria au plecat, pentru a lua parte la manifestările prilejuite de cea de-a 34-a aniversare a victoriei revoluției socialiste din țara vecină, delegații ale Comitetului municipal București al P.C.R. — la Sofia ; Comitetului județean Brăila al P.C.R. — Ia Plevna ; Comitetului județean Constanța al P.C.R. — la Tolbuhin ; Comitetului județean Dolj al P.C.R. — la Vrața ; Comitetului județean Ialomi

MANEA MĂNESCU
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rînduiri, s-au dezvoltat și se dezvoltă relațiile de colaborare multilaterală dintre țările și popoarele noastre. Un rol determinant în această privință au în- tilnirile șl convorbirile, devenite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pe pămîntul României și Bulgariei. Desfășurate într-o ambianță cordială, sinceră și tovărășească, aceste întilniri, convorbirile pe care le-au prilejuit au pus de fiecare dată în evidență noi posibilități de conlucrare în cele mai variate domenii ale construcției socialiste, impulsionînd ansamblul relațiilor româno-bulgare. în acest cadru, ca un moment de seamă s-a înscris dialogul româno-bulgar la nivel înalt, desfășurat în primăvara acestui an, cu prilejul inaugurării lucrărilor de construcție a Complexului hidroenergetic Turnu Măgurele — Nicopole. Lucrările privind valorificarea în comun a potențialului hidroenergetic al Dunării dau raporturilor de cooperare româno-bulgare un conținut mereu mai bogat. Ansamblul relațiilor româno-bulgare, pe toate planurile —. politic, economic, țehnico-știin- țific, cultural. — șe dezvoltă în consens cu 'interesele popoarelor noastre, ale cauzei socialismului, ale păcii în Balcani, în Europa și în lume.

scurt pe plan istoric. Acesta este însă drumul cel mai dinamic și cel mai fructuos în întreaga istorie a Bulgariei — a arătat vorbitorul.în continuare el a evocat relațiile de prietenie care leagă popoarele bulgar' și român și care au dobîndit noi valențe în anii construcției socialiste în țările noastre.Politica de aprofundare a colaborării în toate domeniile între cele două țări ale noastre, promovată de conducătorii noștri de partid și de stat, tovarășul Todor Jivkov și tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus ambasadorul bulgar — dă roade bogate și descoperă noi posibilități pentru asigurarea unor proiecte de mari proporții și a unei colaborări cu perspective largi. Un impuls deosebit în această privință l-a constituit întîlni- rea conducătorilor noștri de partid și de stat de la 5 aprilie a.c., cu prilejul inaugurării lucrărilor de construcție în comun a Complexului hidroenergetic Nicopole—Turnu-Măgurele.In ritm înalt cresc, de asemenea, schimburile de mărfuri, se desfășoară o muncă în comun în domeniul economiei și schimburilor tehnico- științifice, se lărgesc cooperarea și specializarea în producție. Prietenia dintre partidele, țările și, popoarele noastre este fructuoasă pentru că este făurită și continuă a se dezvolta pe bazele marii noastre învățături marxist-leniniste și pe principiile internaționalismului socialist, a adăugat el.în încheiere, vorbitorul a urat să se dezvolte prietenia tradițională dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre popoarele bulgar și român. (Agerpres)
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie și alte organizații și instituții centrale din țara noastră au transmis telegrame de felicitare’ personalităților, organizațiilor și instituțiilor similare din R.P. Bulgaria.

ța al P.C.R. — la Silistra ; Comitetului județean Ilfov al P.C.R. — la Ruse ; Comitetului județean Mehedinți al P.C.R. — la Vidin ; Comitatului județean Olt al P.C.R. — la Mihailovgrad ; Comitetului județean Teleorman al P.C.R. — la Veliko Tîrnovo ; Comitetului municipal Ploiești al PC.R. — la Botevgrad ; Comitetului de partid al comunei Scor- nicești — în comuna Pravăț.(Agerpres)
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încheierea vizitei Adunarea festivă de la Sofia Întîlnirea tripartită de la Camp David
delegației Marii Adunări Naționale 

in R. S. CehoslovacăPRAGA 8 (Agerpres). — La sediul Consiliului Național Slovac din Bratislava au avut loc convorbiri intre delegația Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele M.A.N., și reprezentanți ai forului legislativ slovac, în frunte cu tovarășul Viliam Salgovic, președintele C.N.S.S-a procedat la un schimb de informații în probleme de interes comun, au fost prezentate succesele popoarelor român și cehoslovac în construcția socialistă, evidențiindu-se dorința ambelor părți de a dezvolta pe toate planurile cooperarea româno- cehoslovacă potrivit înțelegerilor convenite și orientărilor stabilite cu prilejul intilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, Tratatului de prietenie, colaborare și asistență gțutuală dintre România și Cehoslovacia, Declarației de la București din iunie 1977.Delegația M.A.N. a depus coroane de flori la Cimitirul ostașilor români de la Zvolen și la Monumentul ridicat în memoria eroilor români că- zuți la Poniky, la monumentele din Zvolen și Banska Bystrica închinate eroilor insurecției naționale slovace, la monumentul și la cimitirul eroilor sovietici de la Bratislava și Zvolen.

Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele M.A.N., s-a întîlnit vineri cu tovarășul Vasil Bilak, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.întrevederea, care s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, a pus în evidență preocuparea celor două părți pentru transpunerea in viață a Declarației semnate la București de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak. A fost subliniată necesitatea de a se face noi eforturi în direcția dezvoltării colaborării bilaterale pe multiple planuri in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.în seara aceleiași zile, delegația M.A.N. a părăsit capitala cehoslovacă, îndreptindu-șe spre patrie. Pe aeroportul din Praga, delegația a fost salutată de tovarășii Alois Indra, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele Adunării Federale a R. S. Cehoslovace, Vaclav David și Dalibor Hanes, vicepreședinți, Josef Simon, vicepreședinte al guvernului, Frantisek Krajcir, prim locțiitor al ministrului de externe, Evzen Erban, președintele Consiliului Național Ceh, și alte persoane oficiale.
Problema instaurării unei noi ordini 
economice internaționale în dezbaterea 
Conferinței Uniunii Interparlamentare 
Delegația română a participat ca invitată la reuniunea grupurilor 

interparlamentare din țările nealiniateBONN 8 (Agerpres). — în plenul conferinței Uniunii Interparlamentare au început dezbaterile pe tema instaurării unei noi ordini economice internaționale. Numeroși delegați, în special din țări în curs de dezvoltare^ au evidențiat îngrijorarea cres- cindă față de lipsa unor progrese pe linia depășirii subdezvoltării și eliminării decalajelor, subliniind totodată consecințele grave generate de instabilitatea prețurilor în comerțul mondial asupra țărilor în curs de dezvoltare.în cuvîntarea sa, delegatul român a prezentat poziția țării noastre în legătură cu instaurarea unei noi ordini economice internaționale. El s-a pronunțat pentru o participare mai activă a parlamentelor in vederea adoptării de măsuri concrete menite să ducă la eliminarea progresivă a decalajelor de orice natură în comer

țul internațional, a barierelor și oricăror discriminări. Subliniind necesitatea întăririi solidarității și colaborării dintre țările în curs de dezvoltare, reprezentantul român a relevat rolul și contribuția pe care Uniunea Interparlamentară poate și trebuie să le aibă în pregătirea și desfășurarea sesiunii speciale a O.N.U. în 1980 consacrată noii ordini economice internaționale.
★Cu ocazia Conferinței Uniunii Interparlamentare, a avut loc o reuniune a grupurilor interparlamentare din țările nealiniate, la care a participat ca invitată și delegația română. Au fost discutate și s-a convenit asupra unor acțiuni comune, menite să asigure promovarea intereselor acestor state la actuala conferință de la Bonn.

Adîncirea decalajelor dintre state grevează progresul 
economic general, pacea și viitorul omeniriiGENEVA 8 (Agerpres). — Luînd cuvintpl in cadrul dezbaterilor Consiliului U.N.C.T.A.D., asupra situației actuale a economiei mondiale, reprezentantul țării noastre s-a referit la faptul că numeroase studii, rapoarte și statistici ale organizațiilor internaționale au consemnat amploa

rea și gravitatea stării de subdezvol
tare in contrast izbitor cu marele po
tențial economic și tehnico-științific 
al omenirii, adîncirea continuă a ma
rilor decalaje dintre state, perpetua
rea anacronicei împărțiri a lumii in 
țări bogate și țări sărace — fenome
ne ce grevează puternic progresul 
economic general, pacea și viitorul în
tregii omeniri.încercările unor state dezvoltate de a rezolva, in cercuri restrinse, probleme ce privesc întreaga comunitate internațională nu axt dus la rezultate, deoarece la negocieri nu au

participat toate statele. Singura cale 
realistă de depășire a fenomenelor de 
criză, pentru crearea de condiții care 
să asigure dezvoltarea echilibrată și 
armonioasă a economiei mondiale 
este — a spus reprezentantul român 
înlăturarea radicală a vechilor rela
ții de inegalitate și inechitate dintre 
state, adaptarea structurilor interna
ționale, a principiilor și mecanisme
lor de cooperare, stabilite-in urmă cu 
peste 31 de ani, la realitățile con
temporane, la cerințele edificării unei 
lumi mai drepte și mai bune pentru 
toate popoarele.Delegatul român s-a referit, de a- semenea, la necesitatea depășirii imobilismului in care se află negocierile internaționale pe diferite teme economice, începute după adoptarea, in 1974, a Programului de acțiune pentru instaurarea noii ordini economice internaționale.

cu prilejul celei de-a 34-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste în BulgariaSOFIA 8 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, la Sofia a avut loc o adunare festivă la care au participat Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și alți conducători de partid și de stat.Raportul la adunare a fost prezentat de Dimităr Stanișev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, care a relevat că rezultatul principal al revoluției socialiste din Bulgaria este victoria și afirmarea societății socialiste. Vorbitorul a subliniat importantele transformări economico-so- ciale, datorită cărora Bulgaria dispune astăzi de o industrie modernă,

de o mare agricultură mecanizată și este o țară în care crește neabătut nivelul de trai material și spiritual al poporului. El a arătat că în industrie se creează în prezent 56 la sută din venitul național al țării. în ultimii zece ani venitul național a crescut în medie cu 7,5 la sută pe an. Orinduirea socialistă a garantat pentru prima oară in mod real dreptul oamenilor muncii de a participa activ la viața politică, dreptul la muncă, învățătură, odihnă, asistență medicală, asigurări sociale.Totodată, vorbitorul s-a referit la direcțiile principale ale politicii externe a Bulgariei, precum și la unele probleme internaționale actuale.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — întîlnirea tripartită la nivel înalt de la Camp David continuă să se desfășoare cu ușile închise. în cursul zilei de vineri, președintele Jimmy Carter a conferit cu președintele egiptean, Anwar El Sadat, și cu premierul israelian, Menahem Begin. Singura precizare în legătură cu conținutul convorbirilor a fost aceea făcută de un membru al delegației egiptene, citată de agenția United Press International, potrivit căruia au fost abordate probleme privind esența conflictului din Orientul Apropiat.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a menționat, totodată, că dezbaterile vor continua și in cursul week- end-ului.Paralel cu convorbirile desfășurate la nivel înalt, au- avut loc întîlniri și între membrii delegațiilor prezente la Camp David. în legătură cu aceasta, purtătorul de cuvint al Casei Albe a precizat că secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Cyrus Vance, a avut convorbiri cu ministrul de externe israelian, Moshe Dayan, precum și cu alți membri ai delegației israeliene.
SITUAȚIA DIN NICARAGUA

• Se extind manifestațiile de protest împotriva regimului Somoza
• Greva generală a cuprins toate sectoarele vieții social-

economice

Reuniunea pregătitoare a Conferinței O.N.U.
privind interzicerea utilizării unorGENEVA 8 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările reuniunii pregătitoare a Conferinței O.N.U. privind interzicerea sau limitarea utilizării unor categorii de arme convenționale, programată pentru anul 1979.

Conferința pe care o pregătim — a relevat în cuvîntul său șeful delegației române — se înscrie pe linia 
acțiunilor hotărite de sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
destinate realizării unor măsuri de 
dezarmare.

categorii de arme convenționale vedere In toate organele de lucru ale conferinței și în toate fazele negocierilor. Regula consensului, așa cum o concepem noi, a arătat reprezentantul român, trebuie să fie de natură să încurajeze procesul de negociere reală, de armonizare efectivă a interesele și a punctelor de vedere ale tuturor partenerilor.

MANAGUA 8 (Agerpres). — în Nicaragua continuă amplele manifestări populare împotriva regimului dictatorial al lui Anastasio Somoza. în pofida acțiunilor represive, in Ma- saya, Jinotepe și Managua continuă să se semnaleze ciocniri între forțele de rezistență populară și unități ale Gărzii Naționale, fidele dictatorului.în încercarea'-disperată de a lichida focarele de rezistență, autoritățile recurg la acțiuni de intimidare. în ultimele zile, au fost arestate 700 persoane, inclusiv lideri ai muncitorilor, oameni politici din opoziție, oa-
Ziarul,, Le Monde" relatează:Reuniunea actuală, a subliniat reprezentantul țării noastre, are, de a- semenea, sarcina de a examina aspectele de substanță care vor constitui obiectul conferinței din 1979. In acest sens, reuniunea ar trebui să-și propună un obiectiv maximal, plecind de la definirea precisă a temelor de negociat pină la elaborarea unor texte de acord ce vor fi examinate de Conferința din 1979.Două condiții apar esențiale pentru derularea normală a reuniunii — a arătat vorbitorul. în primul rind, lucrările sale trebuie să fie bazate pe mobilizarea eforturilor tuturor statelor participante și, în al doilea rind, toate statele participante trebuie să dea dovadă de voință politică, să contribuie de o manieră constructivă, la succesul conferinței. în acest sens, regulile de procedură trebuie fundamentate pe deplina egalitate a parti- cipanților, pe respectul reciproc pentru interesele lor legitime, pe luarea în considerare a propunerilor și sugestiilor tuturor, pe dreptul fiecărei delegații de a-și susține punctele de

Pentru înfăptuirea 
reunificării pașnice 

a Coreei
Un apel adresat poporului 

din Coreea de sudPHENIAN 8 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, Comitetul Central al Frontului Democratic pentru Reuni- ficarea Patriei și Comitetul pentru Reunificarea Pașnică a Patriei au a- dresat poporului din Coreea de sud un apel in care se relevă că „pentru națiunea coreeană suveranitatea reprezintă calea independenței și prosperității, in vreme ce dependența de forțele străine este calea aservirii și ruinei". Documentul subliniază „necesitatea . înlăturării regimului antipopular sud-coreean, a retragerii trupelor străine din Coreea de sud și a instaurării unui guvern democratic, care să înfăptuiască dreptul la independență al poporului". Chemind la zădărnicirea uneltirilor scizioniste din interior și exterior, ce urmăresc crearea artificială a „două Corei", apelul subliniază, totodată, imperativul luptei unite pentru înfăptuirea reunificării pașnice a patriei.

în țările Pieței comune șomajul continuă să crească
Ziarul „Le Monde" scrie că numărul șomerilor din țările membre ale C.E.E. a crescut de la 5 568 000 in luna iunie, la 5 857 000 in iulie, ceea ce reprezintă 5,5 la sută din intreaga forță de muncă a „celor nouă". Oficiul de statistică al C.E.E., care a dat publicității aceste cifre, relevă că in Belgia șomajul a crescut in iulie cu 14.9 la sută, in Marea Britanie și Luxemburg cu 9.7 la sută, in Franța cu 5,3 la sută, în R.F.G. cu 5.1 la sută. Procente mai mici de creștere a șomajului s-au înregistrat și in celelalte țări ale comunității „celor nouă", cu excepția Italiei, unde rata șomajului a regresat in luna respectivă cu 2 la sută.

Lo Brighton, unde s-au desfășurat lucrările Conferinței anuale a sindi
catelor britanice, un grup de tineri șomeri revendică dreptul la muncă

agențiile de presă
Festivalul filmului româ

nesc. auspiciile Ministerului Informațiilor și ale Radiodifuziunii din India, în marea sală „Vigyan Bhavan" din Delhi s-a inaugurat Festivalul filmului românesf. în cadrul festivității de deschidere a acestei manifestări au rostit alocuțiuni S.K. Seghal, ministru secretar de stat la Ministerul Informațiilor, R. Raina, director general al Departamentului filmului. A fost prezentat filmul artistic „Osînda".
Sub semnul unei rodnice conlucrăriCu cei aproximativ 4,5 milioane de locuitori ai săi, Teheranul este de departe cea mai mare aglomerare urbană a Asiei de sud-vest. Numeroasele palate și lăcașuri de cultură care-i definesc personalitatea stau mărturie strălucitelor civilizații ce au inflorit in urmă cu milenii pe pămintul persan. Capitala iraniană este insă, in același timp, o metropolă economică și comercială. Teheranul industrial iși are nucleul in zona de sud, unde au fost construite o serie de fabrici și uzine cu profilul cel mai variat : complexul „Iran National", care produce automobile, autobuze și microbuze cunoscute in numeroase țări ale lumii, unități electronice, întreprinderi textile, alimentare, chimice etc. Ele au fost inălțate pe locul unde cindva poposeau caravanele din istovitorul pelerinaj prin deșert, iar această prezență nouă în peisajul vechii periferii a orașului oglindește prin ea însăși profundele prefaceri care au loc în viața Iranului.Aceste realizări, cărora li se a- daugă obiectivele economice ridicate in alte regiuni ale țării, sint legate de valorificarea amplă • a principalei bogății naturale, petrolul, Iranul ocupînd, cu cele 300 milioane tone extrase anual, locul al patrulea în rindul producătorilor de „aur negru" și locul #1 doilea în acela al exportatorilor.Acordînd prioritate valorificării marii sale bogății naționale, Iranul este, totodată, preocupat să-și diversifice economia națională, alocind in acest scop importante fonduri. Aceste investiții se vor ridica Ia 600 miliarde de dolari in următorii zece ani. De asemenea, așa cum arăta zilele trecute noul premier, Jafaar Sharif Emami, o atenție deosebită va fi acordată programelor de dezvoltare a agriculturii, paralel cu continuarea programelor vizind dezvoltarea învățămintului de toate gradele, a asistenței sanitare.Este cunoscută totodată preocuparea Iranului pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare pe plan extern. In acest cadru se înscrie și evoluția continuu ascendentă a raporturilor între Iran și România, în concordanță cu principiile

coexistenței pașnice a statelor cu orinduiri sociale diferite. Factorul hotăritor al dezvoltării colaborării multilaterale româno-ira- niene îl constituie multiplele contacte și întîlniri dintre președintele Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr
fabrica de produse sodice de la Shiraz, uzina de tractoare de la Tabriz, complexul agrozootehnic de la Rasht, complexul forestier de la Neka, linia de fabricare a plinii de la Teheran, instalațiile portuare de la Bandar Shah- pour ș.a. Aceste obiective, răs-

Imagine din Teheran, capitala Iranului— cea mai recentă avînd loc in mai a.c. la Teheran — care au prilejuit schimburi de vederi aprofundate, bazate pe respect și înțelegere reciprocă și s-au încheiat cu documente de excepțională insemnătate pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Declarația solemnă semnată la București in vara anului 1973, acordurile și înțelegerile convenite cu prilejul intilnirilor Ia nivel înalt au deschis ample perspective conlucrării pe plan economic, tehnico-științific, cultural etc. Ca rod al conlucrării dintre cele două țări în Iran au fost realizate

pindite în diferite regiuni ale Iranului, au un rol important in valorificarea resurselor naturale și în stimularea activității unor întregi ramuri ale economiei iraniene. Uzina de la Tabriz, spre exemplu, livrează anual circa 10 000 tractoare, care sint folosite pe scară largă in agricultură și transporturi ; produsele uzinei de sodă de la Shiraz — prima de acest gen din Iran — sint utilizate în zeci de întreprinderi din cele mai diferite sectoare industriale.Colaborarea economică româno- iraniană nu se limitează desigur la

exemplele enumerate mai sus, ea a- vind un vast cîmp de acțiune și cu- noscînd o continuă dezvoltare. Cu prilejul ultihtei sesiuni a Comisiei mixte ministeriale ro- mâno-iraniene de colaborare e- conomică și tehnică din luna iulie, au fost stabilite o serie de noi măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea in continuare a conlucrării bilaterale in construcția de mașini, energia electrică, petrochimie, agriftiltură, economie forestieră și în alte domenii de interes reciproc. O continuă dezvoltare cunosc schimburile comerciale. Potrivit celor stabilite la cel mai înalt nivel, ele urmează să se ridice la sfîrșitul anului 1980 la un miliard de dolari.Toate acestea reflectă cu pregnanță evoluția mereu ascendentă a raporturilor dintre cele două țări și popoare, dorința lor comună de a extinde și adinei conlucrarea bilaterală in avantajul reciproc. Cu prilejul vizitei făcute in noiembrie 1975 la Teheran, președintele Nicolae Ceaușescu releva că în ultimii ani „s-au amplificat schimburile de vizite la diferite niveluri, s-au intensificat colaborarea economică și cooperarea in producție, au înregistrat progrese însemnate raporturile tehnico-științifice și culturale dintre țările noastre".La rindul său, șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr aprecia că „relațiile reciproce de prietenie și cooperare intre țările noas.tre poartă pecetea unui dinamism care demonstrează, înainte de toate, vederile noastre comune privind necesitatea universală a coexistenței și a unei colaborări constructive".Desfășurîndu-se pe un asemenea fundal, vizita pe care o vor întreprinde în curind in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestățile Lor Imperiale șahinșahul Aryamehr și împărăteasa Farah va constitui un nou și important moment în cronica relațiilor româno-iraniene și va aduce, fără îndoială, o contribuție de seamă la dezvoltarea și a- dincirea conlucrării dintre . cele două țări și popoare.
Nicolae N. LUPU

La Teatrul Mare din Mos
cova 3 aVLd l°c’ I3 8 septembrie, o seară solemnă consacrată aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui scriitor rus Lev Tolstoi. La solemnitate au participat Leonid Brej- nev, Aleksei Kosîghin, alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai vieții științifice, culturale și artistice, oameni ai muncii, invitați din alte țări.

PrimirC. ^0S'P Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, l-a primit vineri, la Brdo kod Kranja, pe Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, aflat in vizită in Iugoslavia. Cu acest prilej, a fost examinat un cerc larg de probleme politice și economice internaționale, între care cele privind bilanțul reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, necesitatea promovării procesului destinderii în condițiile unei largi cooperări a tuturor țărilor, dezarmarea, imperativul accelerării dezvoltării țărilor in curs de dezvoltare și al instaurării unei noi ordini economice internaționale.
Convorbiri sovieto-ame-

riCUne. cadrul unei întrevederi care a avut loc vineri între ministrul sovietic al afacerilor externe, Andrei Gromiko, și Paul Warnke, directorul Agenției S.U.A. pentru dezarmare și controlul armamentelor, au continuat discuțiile pe marginea problemelor limitării armamentelor strategice. în aceeași zi. Paul Warnke și-a încheiat vizita la

meni de afaceri și Intelectuali. Acțiunile represive se dovedesc însă ineficiente. Greva generală declanșată in urmă cu aproximativ două săptămini a cuprins practic toate sectoarele vieții sociai-economice. în Capitală, 80 la sută din unitățile industriale continuă să rămînă închise. Aceeași situație se semnalează și în cazul unităților spitalicești și al stațiilor de distribuire a combustibililor. în provincie, greva a paralizat activitățile economico-sociale în proporție de 90 la sută.Unități ale Gărzii Naționale procedează la percheziții și arestări. Acțiunile represive ale guvernului dictatorial au provocat o stare de îngrijorare în rindul maselor. Numeroși locuitori din Managua și din alte localități se refugiază in aceste zile in regiunile nordice cu intenția de a trece în Honduras și in Costa Rica.
UN COMUNICAT 
AL GUVERNULUI 

IRANIANTEHERAN 8 (Agerpres). — După cum informează un comunicat oficial transmis vinft-i dimineață de postul de radio Teheran și preluat de agențiile internaționale de presă, începind din 8 septembrie, la Teheran și în alte 11 orașe din Iran a fost decretată legea marțială pe timp de 6 luni.Comunicatul guvernamental arată că impunerea legii marțiale a devenit necesară după o serie de acțiuni la care participanții, „nesocotind chiar și directivele liderilor religioși — care au cerut să se păstreze ordinea și să nu se provoace tulburări — au manifestat joi, au agitat pancarte și au strigat lozinci împotriva Constituției iraniene". Dat fiind că aceste acțiuni „sînt, contrare libertății și independenței națiunii și au scopul să blocheze progresul țării — arată comunicatul — guvernul iranian, apli- cind legea constituțională, a proclamat legea marțială".La scurt timp după anunțarea legii marțiale — transmit agențiile internaționale — au avut loc ciocniri între manifestanți și armată în zona pieței Jaleh din sud-estul Teheranului.

transmit:
Moscova. Discutarea problemelor a- mintite va continua în cadrul unor convorbiri ulterioare.

La filma flta se desfășoară lucrările unei conferințe internaționale in problema acordării de prim-ajutor medico-sanitar, la care participă delegați din peste 140 de țări. Expunerea prezentată in plenul conferinței de Olimpia Solomonescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, șefa delegației române, privind preocupările partidului și statului nostru pentru organizarea acordării de prim ajutor medical și asistență sanitară populației, a fost urmărită cu viu interes de participant. Cu prilejul reuniunii de la Alma Ata, Olimpia Solomonescu a avut întrevederi cu ministrul ocrotirii sănătății al U.R.S.S., B. V. Pe- trovski, cu directorul general al O.M.S. și cu directorul executiv al U.N.I.C.E.F.
0 delegație a Armatei 

populare iugoslave, condusă de generalul Stane Potocear, șeful Statului Major, a sosit vineri la Pekin, într-o vizită de prietenie în R. P. Chineză, la invitația Ministerului Apărării Naționale al acestei țări — informează agenția China Nouă.
Președintele Algeriei, Houari Boumedienne, a primit pe Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru de externe al Siriei, aflat într-o vizită in Algeria. în cadrul întrevederii, Abdel Halim Khaddam a remis șefului statului algerian un mesaj din partea președintelui Siriei, Hafez Al-Assad.

Ca urmare a inundațiilor catastrofale din nordul Indiei, calificate oficial 
drept cele mai grave din istoria acestei zone, forțele armate indiene au 
fost mobilizate, printr-un ordin al ministrului apărării, Jagjivan Ram, să 
participe la acțiunile de ajutorare a victimelor. Totodată, se anunță că s-a 
creat pericolul pătrunderii apelor în zona dens populată Allahabad, situată 
la circa 500 km sud-est de capitală, acolo unde se întîlnesc fluviile Gange 
și Jamuna. în regiunea Agra, unde se află celebrul monument Taj Mahal, 
socotit una din „minunile lumii", există, de asemenea, pericolul unor 

inundații, in fotografie : aspect dintr-o zonă calamitată

OHUiiH
• REZULTATE PRO

MIȚĂTOARE, DAR ÎNCĂ 
PROVIZORII, 3U lost aținute în S.U.A. în urma utilizării fasciculelor de neutroni asupra tumorilor canceroase, a declarat, la Chicago, un purtător de cuvint al lui „American Medical Association". El a precizat că, în decurs de doi ani, 200 de pa- cienți au urmat acest tratament, aplicat experimental și că aproape toți au reacționat favorabil, înregistrîndu-se fie o diminuare a tumorilor canceroase, fie chiar dispariția lor completă. Purtătorul de cuvînt a precizat insă că vor fi necesari cel puțin cinci ani pentru a se putea stabili dacă acest tratament reprezintă cu adevărat o metodă eficace de luptă împotriva cancerului. Un alt medic care a colaborat la această experiență, Frank Hendrickson, a precizat și el că tratamentul nu constituie un „panaceu universal", aplicabil tuturor tipurilor de cancer. El reprezintă numai o posibilitate suplimentară — a spus cercetătorul — in lupta noastră pentru a se găsi un tratament corespunzător împotriva maladiilor canceroase. în mod deosebit, utilizarea fasciculelor de neutroni se pare că are o acțiune mai eficace asupra tumorilor mari și cu o dezvoltare lentă.

• PRODUCȚIA DE 
CEREALE MAI MARE DE- 
CÎT SE PREVĂZUSE. Ploile abundente care au căzut îr> această vară pe întinse suprafe'ale globului au determinat ț. ,experți să-și revizuiască prog *nozele anterioare privind recolta mondială de cereale, se arată într-un raport dat publicității la Roma de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și A- gricultură (F.A.O.). în precedentele estimări ale F.A.O. se a- precia că recolta mondială totală de griu, alte cereale și orez va fi de 1 380 milioane tone. Raportul citat estimează că, in actualele condiții, recolta mondială totală de cereale va atinge 1 504 milioane tone — din care 408 milioane de tone de grîu, 721 milioane tone de cereale secundare și 375 milioane tone de orez nedecorticat. Raportul F.A.O. subliniază însă că aceste prognoze rămîn nesigure, perioada musonilor din Asia și Africa nefiind incă încheiată. Totodată, experții F.A.O. 'estimează că în acest an se va înregistra o majorare a stocurilor de cereale de rezervă cu aproximativ 18 milioane tone față de nivelul anului precedent.

• STRAUSS INTER
PRETAT DE PĂSĂRI. Un renumit profesor de muzică din Ucraina a alcătuit in locuința sa o originală formație corală compusă din 8... canari. După îndelungi repetiții, „coriștii" au a- juns să interpreteze cu trilurile lor mai multe valsuri ale lui Johann Strauss. Cintezoii și graurii cu care încercase înainte muzi- tianul să realizeze o astfel de performanță s-au dovedit a avea insuficient „simț muzical".

• GEMENI. O femele | din Toulouse (Franța) a dat naștere unor cvintupleți — trei fetițe și doi băieți. Starea sănătății mamei și nou-născuților este satisfăcătoare.
• DE VÎNZARE 

...COLB. De citva timp, in Franța poate fi cumpărat un nou articol — „conserve de praf". Este vorba de un praf special, a- preciat mai ales de clienții care vor să aplice pe sticlele de vin pe care le oferă invitaților un strat de praf-indiciu „sigur" dC vechime a licorii.
• AVION LOVIT DE 

TRĂZNET. Un avion „DC-10" aparținind companiei aeriene turcești „Thy“ a fost lovit de trăznet, Ia puțin timp după ce a decolat de pe aeroportul Ye- silkoy, pe linia Istanbul—Frankfurt pe Main. Aparatul, la bordul căruia se aflau 352 de pasageri, zbura la peste 3 000 metri altitudine deasupra Mării Marmara, in momentul în care descărcarea electrică a provocat o spărtură in dispozitivul de condiționare a aerului, pe partea stingă a cabinei de pilotaj. Datorită prezenței de spirit a pilotului, a fost evitat un accident ce putea avea urmări catastrofale. După ce a evacuat carburantul din rezervor, pilotul a reușit să readucă avionul, fără incidente, pe pista de aterizare a aeroportului.
• RELICVELE UNUI 

ELEFANT GIGANT. ln S3' tul Perdika (regiunea de nord a Greciei) a fost descoperit scheletul aproape intact al unui elefant care, potrivit specialiștilor, ar fi trăit în epoca paleoli- tică. Scheletul, foarte bine conservat, are dimensiuni considerabile. Picioarele sale măsoară 2,20 metri. Această descoperire confirmă aprecierile avansate anterior de experți, potrivit cărora în zona de nord a Greciei s-ar putea găsi importante relicve paleontologice și antropologice. în orice caz, apare cert faptul că, in urmă cu aproximativ 300 000 de ani, mediul climatic existent in Grecia permitea elefanților condiții propice de existență în această regiune.
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