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ÎN CURÎND Vizita in țara noastră a șahinșahului Aryamehr
și a împărătesei Farah a Iranului a fost aminată

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Filipinetembrie, pe Delfin R. Garcia, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Filipine in țara noastră.
(Continuare in pag. a V-a)

FIERBIN TE OM A GIU
PREȘEDINTELUI ȚARII

pentru o dată ulterioară

nostruși șapte omagia- țării și

Aryamehr și a împărătesei Farah a Iranului a fost aminată pentru o dată ulterioară.isi redeschide

fiu român, german sau de găsește cu

în urma înțelegerii intervenite între partea română și cea iraniană, vizita în România a șahinșahului
Vastui amfiteatru al scolii

școlilor
Minerii Baraoltului

Urbanistice moderna la Piatra Neamț

aprecia secretarul general ' 1, tovarășul Nicolae „în întreaga școală româ-

Cum este 
întîmpinat 

noul an de 
învățămînt.

Care este 
stadiul 

pregătirilor.

0 turte înălțătoare, un impresionant florilegiu al simțămintelor 
de dragoste, stimă și respett pe care scriitorii României socialiste le poartă 
celui mai iubit fiu al poporului român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Toamna roadelor bogate a devenit, prin tradiție, și toamna școlară, a- notimpul luminos cînd generațiile de copii șl tineri își reiau, cu sirgu- ință și entuziasm, urcușul cutezător spre culmile cunoașterii. Aproape nu există familie pe cuprinsul țării care, în aceste zile de început de septembrie, să nu-și aplece cu mai ocrotitoare grijă gindul spre fiii sau fiicele aflați la vîrsta școlii, meditînd cu răspundere și încredere la viitorul lor, pe care il doresc cit mai fericit și plin de Împliniri. Grija părinților este una cu grija partidului și statului, a întregului popor pentru generațiile de miine ale patriei, care vor consolida socialismul și comunismul pe pămîntul străbun al României.Apropierea redeschiderii înscrie, firesc, pe agenda de lucru a comitetelor județene de partid, a organelor locale ale administrației de stat problemele prioritare vizind ritmul intens (le lucru pe vastul șantier al investițiilor pentru învăță- îniiit, al gospodăririi și înfrumusețării școlilor, al completării zestrei tehnice a laboratoarelor și atelierelor. Experiența pregătirii deschiderii atitor și atitor ani școlari a evidențiat faptul că de modul în care se realizează acum, in perioada premergătoare începerii cursurilor, toate lucrările pentru punerea in deplină valoare a spațiilor școlare, a bazei materiale a invățămintului. depinde începerea, din prima zi, a procesului instructiv-educativ la parametrii calitativi ceruți de dezvoltarea întregii noastre societăți. Depinde de activitatea desfășurată in această perioadă ca sărbătoarea tradițională a deschiderii școlii să se transforme cu adevărat intr-o .sărbătoare a muncii, în care fiecare profesor și învățător, fiecare elev și student să se simtă angajat plenar, cu răspundere și înaltă conștiinciozitate. Acestei experiențe i se adaugă condițiile materiale deosebite de care dispune astăzi învățămintul nostru de toate gradele.

Așa cum . partidului,CeaUȘeSCU, Miu mucaga țvuaia iv>ua nească am realizat o bază materială bună pentru desfășurarea procesului de învățămînt". „Odată cu dezvoltarea forțelor de producție, a economiei noastre naționale, partidul și statul nostru se preocupă constant de dezvoltarea invățămintului, științei și culturii, factori esențiali pentru progresul general al societății socialiste".Cucerire fundamentală a revoluției noastre socialiste, accesul gratuit la învățămintul de toate gradele — drept social la care aspiră astăzi milioane de tineri din lume — creează tuturor elevilor, români, maghiari, germani’ și de alte naționalități, condițiile necesare unei pregătiri temeinice, in concordanță cu cerințele edificării societății socialiste. Cifre semnificative ilustrează efortul substanțial făcut de societatea noastră pentru dezvoltarea și modernizarea permanentă a invățămintului. De la bugetul statului sint alocate, numai pentru anul 1978. fonduri in valoare de 16 267 milioane lei. Baza materială a invățămintului primar, gimnazial, liceal cuprinde 95 580 săli de clasă, 245 450 locuri in ateliere-școală, 409 460 locuri în internate. 2 990 săli polivalente pentru activități cultural-educative și sportive ; învățămintul superior dispune de 1 643 220 mp spații de învățămînt, 79 830 locuri in cămine și 68 400 locuri la cantine. Acestora li se vor adăuga. în această toamnă, alte 2 300 noi săli de clasă, ateliere-școală cu7 000 locuri, 29 000 mp spații universitare, internate școlare cu aproape 27 000 locuri și cămine pentru incă8 500 studenți. Pentru cincinalul 1976—1980 se prevede editarea a 5150 titluri de manuale școlare și universitare, a căror valoare se ridică la 1 miliard și 200 milioane lei ; dintre acestea, pește 3 800 de titluri, în valoare de aproape 1 miliard lei
(Continuare în pag. a IV-a) Foto : Sandu Cristian

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Multe secole. Aiudul a laje și piese de schimb pen- fost una dintre acele așe- tru siderurgie, zări transilvane in care — Cu construcțiile meta- parcă nu aveai de ce să te lice și utilajele realizate de oprești ; un fel de bornă kilometrică in drumul spre Cluj-Napoca. Viața orașului se desfășura agale, departe de evenimente. Se statorniceau la Aiud, veniți din multe părți, pensionari cu vocație de podgoreni.Dezvoltarea economică era sțrînsă in chingi de legiuirile strîmbe care apărau profitul așa cum zidurile cetății țărănești din centrul așezării i-au apărat pe nobili de furia dreptei ridicări a lui Horea. S-au păstrat înscrisuri care vorbesc despre existența unor bresle ale blănarilor și tă- băcarilor. Altele amintesc despre anii înființării fabricii de carton, fabricii de impregnat traverse, fabricii de lăcătușerie. Cit de puternic era orașul cu atîtea „fabrici" 7 Ca orice oraș cu fabrici pe... hîrtie. In anul 1948, anul naționalizării, faimoasa fabrică de lăcătușerie avea doar vreo două sute de lucrători. După ce a trecut în patrimoniul a- devăraților săi stăpini, oamenii muncii români și maghiari, înfrățiți în luptă și în muncă, s-a numit „Rapid". în ultimul deceniu, producția industrială a acestei mari și moderne întreprinderi metalurgice a crescut de peste 6 ori, cea de oțel electric de 7 ori, cea de mașini și utilaje pentru industria siderurgică de 5 ori, iar cea de piese de schimb de 44 de ori. Dacă in urmă cu trei decenii se produceau aici doar pompe de stins incendii, roabe, mașini agricole cu tracțiune animală, calapoade de ciz- ^rnărie, acum se fabrică uti-

noi am contribuit la înălțarea combinatelor oțelului de la Tîrgoviște și Galați — ne spune cu firească mindrie directorul, ing. Va- sile Fufezan. unul dintre veteranii întreprinderii. Acum ne cheamă și ne așteaptă Călărașii.Unde-i „fabrica" de im-

croraionul III (se Înțelege că mai sint două, Ia fel de noi, dar nu la fel de mari), cartier modern care cuprinde peste 2 000 apartamente, o școală nouă cu 16 săli de clasă, un cămin și două creșe, magazine comerciale și unități prestatoare de servicii. Orașul reîntine- rește. Două clădiri vechi — una construită in stil rococo, alta in stil venețian — sint un fel de curiozități

mese și a unui in- întreprinde-

Pe umerii
platformei 
industriale

pregnat traverse 7 Doar arhivele îi mai păstrează numele. Pe locul ei s-a înălțat moderna întreprindere de prefabricate din beton. împreună, vecine, aceste două mari întreprinderi alcătuiesc o puternică platformă industrială care, rezemată de Mureș și calea ferată, poartă parcă pe umeri orașul. îl poartă în- tr-adevăr și îl ridică.Venind dinspre Alba lu- lia, încă în dreptul pădurii Titra (locul unde Mureșul, calea ferată și șoseaua a- dunate ca într-o haltă își spuneau, probabil, pe vremuri „atenție, urmează Aiudul"), se zăresc acum blocurile. Sint cele din mi-

urbanistice ; la vremea respectivă, cei care le-au ridicat au vrut să imprime în acest mod „personalitate" orașului.împreună cu primarul Vasile Purdea privim un grafic care cuprinde o- biectivele social-culturale aflate în construcție în a- cest an, termenele dării lor în folosință. Bloc 4 B cu 80 de apartamente, bloc 4 CD cu 70 de apartamente, bloc 3 A cu 16 apartamente ; liceu cu 20 săli de clasă, sală de sport și cantină (construite pe lingă actualul liceu „Avram Iancu") ; cinematograf cu 350 locuri. La acestea se adaugă construcția unei cantine cu

1 000 de temat pentru rea metalurgică.Aiudenii de astăzi își iubesc orașul și nu-și precupețesc eforturile pe frontul construcției edilitar-gospo- dărești. „Trebuie să avem și mai multă grijă de copii" — a spus cineva. Și s-a construit, prin muncă patriotică, un parc pentru cei mici cu piste pentru carturi și terenuri de sport. „Florile sînt cartea de vizită a așezării" — a spus in- tr-o adunare un alt cetățean. Și s-au plantat citeva mii de trandafiri aduși de ța pepiniera întreprinderii agricole de stat din localitate. Treburile comune sînt in comun rezolvate. Aceasta. este acum puterea obștii socialiste. Orașul — apărat cu abnegație și eroism, in două rinduri, de „rătăcirile" Mureșului — este pus acum la adăpost de un dig aflat în construcție. Se lucrează apă a localității sistem dacă la găm un spital și o policlinică, încă o creșă și încă o grădiniță, încă o școală cu 16 săli de clasă și alte obiective social-culturale, căpătăm imaginea „Aiud- 1980".Renumele orașului, tînăr și viguros centru muncitoresc, nu-1 mai dau... polo- boacele (au rămas și ele, că nu strică să fie 1), ci nomenclatorul unei producții industriale In plină modernizare. Vă veți convinge — nu doar trecînd, ci oprin- du-vă în această prosperă așezare transilvăneană.

la alimentarea cu intr-un microregional. Iar toate acestea adău-

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scîntell" y

»

In îndelungata existență a poporului român, din mijlocul său s-au ridicat in momente cruciale pentru destinele sale conducători cu o largă și profundă înțelegere a necesităților timpului, identificindu-se cu interesele și aspirațiile poporului, stringind energia maselor intr-un tot unitar, indestructibil și pu- nind-o în slujba apărării ființei naționale, a mersului înainte pe calea progresului. România de azi, poporul nostru au identificat în personalitatea exemplară a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe exponentul propriilor sale interese și năzuințe, pe cel care, identificindu-se cu poporul, i-a descoperit și pus in deplină valoare forța creatoare, minunatele însușiri prin acțiunea cărora putem privi demni și mindri spre viitor. încrezători deplin in destinul nostru liber. Iată de ce poporul iși cinstește și-și urmează neabătut conducătorul, iată de ce oricare al patriei noastre, maghiar, altă naționalitate, cuvîntul ce exprimă simplitate, din inimă, dragostea pentru acest mare comunist de omenie și strălucit reprezentant al intereselor poporului român pe toate meridianele globului. Iată de ce creatorii, rezonatori ai sufletului obștesc, ai sentimentelor ce însuflețesc masele largi de oameni ai muncii, omagiază prin arta cuvintului sincer, emoționant pe acela omagiat de întregul popor.O sută cincizeci de scriitori români ză pe președintele secretarul general al Partidului Comunist Român cu ocazia împlinirii, la 26 ianuarie 1978, a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară,

tntr-un frumos volum de peste 400 de pagini recent publicat de editura „Cartea românească", scrise la ședintelui Sînt pagini aniversarea pre- nost.ru în semn
înaltă și adîncă

mentului patriotic ce degajă din paginile sentiment izvorît din pectul și care ișl consacră, cu neobosită energie, toate forțele
se lui, res- prețuirea celui

Al. PIRU

prețuire, adeziu- recunoștință de so-de ne pentru opera măreață edificare a României cialiste înfăptuită de Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, împreună cu întregul popor.Ceea ce pe oricine volum

La data de 4 septembrie 1978. minerii bazinului carbonifer al Baraoltului au îndeplinit planul pe trei ani ai cincinalului. Pină la sfîrșitul acestui an, ei vor produce, peste prevederi, 450 000 tone cărbune. Buna organizare a producției, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale vor permite harnicilor mineri de aici să realizeze pină la sfîrșitul acestui an o producție netă suplimentară în valoare de peste 20 milioane lei. (Geza Tomiiri).
Suplimentar—produse utile economiei naționaleIn perioada care a trecut de la începutul anului, unitățile din industria județului Bacău au pus la dispoziția economiei naționale, peste prevederile planului. 182 milioane kWh energie

electrică, 4 500 tone cărbune, 2 900 tone a- cid clorhidric, circa 50 000 tone produse petroliere, 678 tone antidăunători. Totodată, întreprinderile producătoare de bunuri

de consum au livrat In plus 81 000 mp țesături și mobilă în valoare de 19 milioane lei. întregul spor de producție fizică a fost realizat pe baza creșterii productivității muncii. (Gh. Baltă).

este impresionează parcurge acest bogăția senti-

propășirii patriei, poporului. Scriitorii meditează și exprimă sentimente legate de destinul patriei noastre, de prezentul în care trăim și de viitorul către aspirăm : destin pe care scriitorii, ca toți cetățenii țării, și-l reprezintă simbolic in persoana președintelui Nicolae- Ceaușescu.La fel ca mulți dintre

Ascriitorii care colaborează la acest volum, am reflectat adesea președintelui m-am lucrul ceilalți acest fiu de țărani dintr-un sat de dincoace de Olt se desprinde din mulțime, își alege calea exemplară fără să se rupă de colectivitate, devine, dimpotrivă, exponentul și călăuza ei. Desigur. astăzi nu mai e ceva neobișnuit ca cineva să aibă încă din adolescență convingerea că drumul care a pornit e cel bun și că-1 va face să izbutească, fiindcă lui i s-au creat toate condițiile pentru aceasta și nu trebuie decit să se angajeze și să persevereze. Nu tot așa era insă în 1933, cînd pentru a vedea calea care duce spre libertate trebuia nu numai să-ți asumi toate riscurile, dar și să al .instinctul ei. Acel tînăr cu vorba precipitată și mintea ageră, cum l-a văzut, cind- va, Eugen Jebeleanu, presimțind in el pe omul de miine (căci scriitorii au a- semenea intuiții), nu a fost descurajat de brutalitățile represive șl, abia eliberat, a reluat lupta de la capăt cu intransigența pe care n-o au decit revoluționarii In- născuți. A fi simțit de la 15 ani și a fi crezut, atunci și întotdeauna, în 1937, în 1939 și in anii războiului, că singura salvare a țării stă în lupta partidului clasei muncitoare, a Partidului Comunist Român, in orice condiții, este ceea ce a făcut din Nicolae Ceaușescu omul faptelor de astăzi, simbolul luptei neabătute a României pentru triumful care deplin al ideii de emancipare națională, materială șl spirituală.Creatorul de astăzi al societății socialiste românești

la biografia nostru și inlrebat care este ce-1 distinge , de oameni, prin ce
Și,
pe mai

(Continuare în pag. a IV-a) /

CRONICA SĂPTĂMÎNII

T

Se dezvoltă baza materialăAsigurarea unor condiții tot mal bune de odihnă și tratament pentru oamenii muncii constituie o preocupare permanentă a partidului și statului nostru. Pînă la sfîrșitul acestui an vor fi date in folosință 2 000 locuri noi de cazare, în hoteluri de

mare capacitate, în citeva din cele mai solicitate stațiuni de odihnă și cură balneară : Poiana Brașov, Vatra Dornei, Buziaș, Felix ș.a. în felul a- cesta, capacitatea totală a stațiunilor de odihnă și tratament aflate în administrarea oficiilor județene

MĂRITĂ TARĂ

Nu-țl aduc vorbe fiindcă orice vorbă 
Se uită, piere și se duce-n vînt 
Ci în lumina ta adevărată
Vreau astăzi strălucirea să fi-o cînt

Mă-nclin în semn de prețuire. 
Mărită Țară, vis încununat, 
N-am să-ți aduc ceva care să-ntreacă 
Lumina celor ce te-au luminat;

a turismuluide turism se va ridica la circa 130 000 locuri de cazare pe zi. De această bază materială au beneficiat în primele 8 luni din acest an — prin programele de odihnă, cură balneară și alte acțiuni turistice — peste 6 000 000 oameni ai muncii. (C. Priescu).

Unitatea 
de nezdruncinat 

a întregului popor 
în jurul partiduluiIn centrul atenției opiniei publice s-au aflat, în cursul acestei săptă- mîni, vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Vran- cea și Brăila. înscriindu-se in practica secretarului general al partidului de a se intilni sistematic cu cadrele locale de partid și de stat, cu specialiștii și colectivele de oameni ai muncii din diferitele unități spre a dezbate problemele esențiale ale dezvoltării economico-sociale a țării, aceste vizite au prilejuit, prin treaga lor desfășurare, o nouă elocventă manifestare a unității coeziunii întregii națiuni in jurul forței politice călăuzitoare — Partidul Comunist Român.Manifestările entuziaste cu care a fost intimpinat, pretutindeni, secretarul general al partidului, cuvintele pornite din adincul inimii rostite de muncitori, țărani cooperatori, intelectuali în unitățile vizitate, ca și în cadrul marilor adunări populare din municipiile Focșani și Brăila au reliefat, o dată mai mult, deplina adeziune a poporului nostru la politica internă și externă a partidului, sentimentele de dragoste și înaltă prețuire față de cel care, prin contribuția decisivă adusă Ia elaborarea și înfăptuirea acestei politici, prin clarviziunea și devotamentul cu care slujește interesele vitale ale națiunii, se identifică, in conștiința fiecărui cetățean, cu însuși partidul și (ara.Ilustrînd preocuparea statornică a conducerii partidului pentru analizarea sistematică a stadiului îndeplinirii hotăririlor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, cuvântările tovarășului Nicolae Ceaușescu la cele două mari adunări populare au pus în evidență, paralel cu succesele dobîndite în toate sectoarele economiei naționale (obținerea în cei

Si ca cinstire, lingă tot poporul, 
Ce-alăturea, de veghe șl eu stau. 
Primește-mi, dreaptă, dragostea fierbinte 
Pe care legămînt suprem ți-o dau.

Virgil CAR1ANOPOL

Iți dau puterea mea ce-i din puterea 
Partidului ce aprig te-a-nălțat 
Si a acelui ce rămîne-n toate 
De-ntreaga lume-n lume lăudat.

inși Și

doi

anî și 8 luni care au trecut din acest cincinal a unei producții suplimentare industriale de peste 40 miliarde lei, ca și a unor rezultate bune in diferite sectoare ale agriculturii), direcțiile fundamentale ale activității de viitor pentru ridicarea întregii activități economice și sociale la un nivel calitativ superior.In această ordine de idei, se cuvin subliniate in mod deosebit cerințele formulate de secretarul general al partidului privind situarea fermă a producției nete, a valorii nou create, drept indicator de bază în activitatea fiecărei unități economice, infăptuirea consecventă a autoconducerii și auto- gestiunii muncitorești, ca factori fundamentali ai dezvoltării rapide, de ansamblu, a economiei naționale. Se impune ca organele de partid, de stat și economice, pe toate verigile, să desprindă concluzii practice din orientările privind valorificarea integrală a rezervelor interne ale producției, a potențialului tehnic, material și uman — condiție primordială a creșterii continue a eficienței, a rentabilității fiecărei unități economice. Principalele eforturi trebuie îndreptate in acest sens spre mai buna organizare a muncii ; folosirea judicioasă a capacităților de producție ; creșterea mai accentuată a productivității muncii ; ridicarea nivelului tehnic, calitativ al producției ; reducerea consumurilor materiale, declanșarea unui „război hotărît îrh- potriva risipei de orice fel", realizarea de economii în toate domeniile.Cu o mare forță de convingere a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu ideea majoră, călăuzind întreaga politică economică a partidului nostru, potrivit căreia sporirea continuă a producției, a venitului național, a ■- vuției obștești constituie temelia trainică a realizării programului de creștere mai accentuată a nivelului de trai. Accentul pus de secretarul general al partidului pe necesitatea unor eforturi susținute pentru realizarea integrală, paralel cu investițiile din sectoarele economice, a programului de construcții de locuințe și a celor social-culturale, măsurile stabilite privind unele suplimentări ale acestui program (cu aportul efectiv al viitorilor beneficiari) exprimă concludent grija pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale celor ce muncesc.Fără îndoială, va găsi un puternic ecou în rîndurile clasei muncitoare îndemnul de a se dovedi și în viitor la înălțimea rolului ei de clasă conducătoare a societății, participînd nemijlocit la soluționarea problemelor obștești în toate compartimentele vieții economico-sociale, folosind efectiv cadrul instituțional larg democratic ce a fost creat în acest scop, ridieîndu-și continuu pregătirea tehnico-profesio- nală și politică. în acest context se cuvine evidențiată accentuarea de către secretarul general al partidului a necesității intensificării activității poli-
Tudor OLARU 
Nicolae PLOPEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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faptiTC adunarea A F0STINTERESANTÂ’
DIVERS I

I
Un tren I

PROPUNERILE - JUDICIOASE
CUM IȘI GĂSESC ÎNFĂPTUIRE?

pe... stradă
O cajă, în greutate de 240 000 

kg, pentru Combinatul siderur
gic din Galați a fost transpor
tată cale de cițiva kilometri — 
de la șantierul naval pină la 
combinat. Uriașa piesă a impus 
modalități adecvate de trans
port. Trailerul, cu o lungi
me de... 55 metri, cintărind el 
singur 200 de tone, a fost pus 
în mișcare de șase mașini re
morchere. întregul complex de 
transport, cu 220 de pneuri, a 
măsurat peste 100 metri lungi
me! Un adevărat examen pen
tru cei de la întreprinderea 
„Energomontaj“-București, com
binatul siderurgic și șantierul 
naval, care au participat in co
mun la realizarea lui. Văzind 
ditamai tren pe străzile 
mulți dintre gălățeni i-au 
plaudat trecerea. Merita !

lor, 
a-

Noroc cu

din cu
» 
pădurii"

Doi amici de drumeție 
Sibiu au ținut să ajungă
orice chip, pe un viscol puternic, 
de la cabana Btlea la cabana 
Podragu. Dar, după multe ore 
de mers, s-au rătăcit. La un 
moment dat, vlăguiți de puteri, 
numai unul a continuat drama
ticul maraton, iar celălalt, cu 
picioarele aproape înghețate, a 
vrut să înnopteze la adăpostul 
unei îngrămădiri de pietre. In
tr-un tirziu, cu chiu cu vai, pri
mul a ajuns la cabana „Fata pă
durii". Alertate prin radio, toate 
echipele „Salvamont" din zonă 
au pornit pe urmele celui rămas 
in viscol. Pină la urmă au rea

ducă
se

șit șă-l găsească și să-l 
la up spital din Sibiu, unde 
află și în 'prezent.

Amuzantă, 
și nu prea!

Subofițerul de miliție Ion Ma- 
cău din Buzău ne-a istorisit o 
intimplare mai puțin obișnuită. 
Un buzoian, pe nume Ion Vivi 
Victoraș, a venit la miliție și a 
reclamat dispariția autoturismu
lui : „Mi s-a furat, vă rog să 
mă ajutați" — a spus el. Ime
diat au fost alertați toți agen
ții de circulație buzoieni, ca și 
patrulele și echipajele din alte 
județe ale țării. Dar la scurt 
timp, posesorul .autoturismului 
reclamat ca furat a venit, spă
șit, la miliție, declarînd :

— Știți, mașina nu mi-a fu- 
rat-o nimeni. I-o împrumuta
sem unui cumnat al meu și- 
uitasem de ea.

Fără comentarii !

Cîrlig la... 
Cîrlig trage

Cititorul nostru Ion Cîrlig din 
Drobeta Turnu-Severin 
„Carpați" fără filtru, 
și jumătate pachetul, 
omul bani potriviți, ia 
cu țigări (produse la 
din Tg. Jiu), scoate o țigară, a- 
prinde un băț de chibrit, dă să 
aprindă, dar degeaba. Țigara 
nu ia foc. Mai scapără un chi
brit, mai încearcă o dată, dar 
tot nu ia foc. Cind se uită mri 
bine, ce credeți 7 în virful țigă
rii, in loc de tutun se afla un... 
cirlig de prins pește. Omul a 
bufnit în ris : „Nu degeaba mă 
cheamă pe mine Cîrlig". S-a 
uitat să vadă dacă nu cumva 
găsește prin celelalte țigări șl 
un cap de plută, să fie tacimul 
complet. Dacă fabrica tot um
blă cu momeală, să-i trimită 
omului și-o coadă de pește...

fumează
Doi lei

Scoate 
pachetul 

fabrica

Unde ni-s 
vînătorii ?

Reproducem din scrisoarea 
sosită ieri de la cititorul nostru 
Fănică Mateescu din Poenarii 
de Argeș : „Am citit la „Fap
tul divers" despre un sătean in
genios, care a meșterit o capca
nă de prins dihori. Noi avem 
alt necaz : mistreții. El a prins 
32 de dihori. Noi, nici un mis
treț... Lor le dădeau dihorii 
iama prin orătănii, nouă, mis
treții ne distrug porumbul de 
pe cimp. Vin, și tot vin, 
noaptea, pe furiș, strică tot ce 
intilnesc in cale, iar ziua mai 
ia-i de unde nu-s. Nici pe ei, 
nici pe vinători. Dacă n-o să 
fim ajutați, cit mai sint știuleți 
pe cimp, pină la urmă o să cu
legem numai cocenii. Unde 
ne-or fi vînătorii, pe cine-or fi 
păzind 7“ Probabil pe... mistreți. 
Dii, căluții!

Primăria din Drăgușeni (Bo
toșani) avea doi cai. Cu anii, 
caii au imbătrinit, au obosit, 
într-o bună zi, primarul Gheor
ghe Nichita i-a spus președin
telui cooperativei agricole, C. 
Andrei :

— Uite, ia gloabele astea de 
aici și să-mi aduci de la coope
rativă doi armăsari să meargă 
ca zmeii.

Zis și făcut. Asta s-a intim- 
plat acum trei ani. De curind, 
același primar și același pre
ședinte au încercat să repete a- 
ceeași afacere. Pentru că — o. 
cum mai trece vremea ! — bi
diviii de acum trei ani au ajuns 
și ei bătrini. Numai că, de a- 
ceastă dată, oamenii au aflat, 
și tirgul n-a mai avut loc, iar 
intre primar și președinte a 
început... tocmeala pentru a se 
stabili partea de răspundere a 
fiecăruia.

Dii, căluții !

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteiir
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La fel ca întreaga Industrie a Vasluiului — orașul, el însuși de nerecunoscut față de ceea ce a fost cu numai un deceniu în urmă — întreprinderea „Textila" și întreprinderea de confecții sînt unități socialiste tinere, cu colective de muncă închegate, preocupate să-și rezolve cît mai bine sarcinile economice. Sint multe argumente care vin în sprijinul acestei afirmații — grija pentru buna gospodărire a întreprinderilor, modul în care înțeleg oamenii să intervină pentru a înlătura dificultățile care mai apar, pentru a da cîștig de cauză noului atunci cînd se confruntă cu mentalitățile vechi, perimate ș.a.m.d.Dar nu observațiile generale, de ansamblu, ne-au preocupat de această dată. Ne-a interesat să vedem în ce măsură propunerile, sugestiile și chiar criticile personalului muncitor exprimate în cadrul organizat al adunărilor de partid, al adunărilor generale ale oamenilor muncii, în ședințele de sindicat, ca și în activitatea curentă, de zi cu zi, devin o... materie primă de primă importanță pentru valorificarea deplină a potențialului creator al colectivelor de muncă, cum și în ce măsură se ține seama de ele, cum acționează in acest sens organizațiile de partid din cele două unități vasluiene (avînd în vedere că aplicarea principiilor auto- conducerii și autogestiunii muncitorești — în cadrul afirmării largi a democrației muncitorești —reprezintă o sarcină a fiecărei organizații de partid în teritoriul său de activitate).Fără îndoială, exemplele de receptivitate și solicitudine față de ceea ce gîndesc și concep membrii și nemembrii de partid pentru continua perfecționare a activității, pentru înlăturarea neajunsurilor din întreprinderile lor — sînt multe. Iată, la sugestia unor comuniști de la „Textila", pe lingă muncitoarele care nu reușeau să-și Îndeplinească sarcinile de plan au fost repartizați comuniști cu experiență. Rezultatul ajutorului concret acordat, al exemplului înaintat oferit — numărul celor care se aflau sub plan a fost substanțial re- ‘ dus. Și un alt exemplu. Luindu-se în atenție unele propuneri făcute în ședința din mai a consiliului oamenilor muncii a fost format un colectiv pentru studierea modalităților concrete de aplicare a indicatorului producției nete, de reducere a rebuturilor pe fluxul tehnologic, introducerea în fabricație a unor retururi, valorificarea materialelor secundare, reducerea cantității de deșeuri fir.Este un fapt confirmat de viață că drumul cel mai drept și mai eficace de a cunoaște ceea ce gîndesc oamenii, frămîntările, preocupările lor este contactul nemijlocit cu ei, la locul de producție. în acest sens, Gheorghe Dumitrescu, directorul întreprinderii, se află într-o audiență permanentă, nemijlocită cu colectivul, fiind mai greu de' găsit in birou, dar oricînd știindu-se' unde se: află în secții, intre oameni. în felul acesta, consultarea oamenilor se desfășoară nu numai în ședințe, nu numai din prezidiul adunărilor, ci și din discuțiile deschise, vii, din confruntarea de păreri la locul de muncă. Este sugestiv în acest sens faptul că pen-

tru pregătirea uneia din ședințele consiliului oamenilor muncii consacrate desfășurării ritmice a procesului de producție, directorul s-a documentat, între altele, o zi și o noapte In sectoarele productive, intervenția sa dobîndind consistență, observațiile sale critice fiind însoțite de recomandări cu adresă precisă. De asemenea, merită subliniate promptitudinea și consecvența secretarei comitetului U.T.C., Maria Chirilă, pentru valorificarea sugestiilor uteciș- tilor. Realizarea unui rald-anchetă cu microfonul la poarta întreprinderii, care a dus la reducerea aproape totală a întîrzierilor, inițiativele „Minutul acuză, minutul felicită" (pentru

însemnări din două

întreprinderi vasluiene

folosirea integrală a timpului de lucru) și „Fruntașii săptămînii" sînt concretizări ale propunerilor făcute în adunările organizației U.T.C. care și-au găsit o promptă aplicare.Faptul prinderi punerile luate în totuși ca un lucru firesc, ca o datorie determinată de aplicarea unei recente hotărîri de partid și a unei legi. Dar intre ceea ce se face și ar trebui să se facă — cu exigențele actuale in față — există incă o diferență destul de mare, poate chiar prea mare. La ambele unități se constată lipsa unei evidențe centralizate a propunerilor, ele fiind risipite prin procesele verbale ale diferitelor ședințe, prin carnețelele și notițele răzlețe ale unor tovarăși care, reprezen- tînd diferite organe locale, dovedesc mai mult zel în consemnarea faptelor — pentru a le aduce la cunoștință mai departe — decît pentru a contribui activ, direct la soluționarea lor practică, pe loc. Așa se intimplă că nu de puține ori e greu să primești un răspuns sau trebuie să se pună memoria la încercare pentru a afla care a fost cursul de aplicare a unei propuneri, sugestii. Astfel, la întreprinderea „Textila", în cadrul unei adunări de partid, s-a avansat ideea constituirii unor colective pe formații de lucru pentru urmărirea și recuperarea deșeurilor. Deși propunerea este considerată ca aplicată, nu am putut afla ce eficiență a avut.

că la cele două intre- vasluiene multe din pro- oamenilor muncii sînt considerație trebuie privit

De pildă, la întreprinderea de confecții, în adunările de partid, ale consiliului oamenilor muncii, de sindicat și ale U.T.C., au fost formulate numeroase propuneri care se referă la cele mai diferite aspecte din viața întreprinderii, din păcate rămase nevalorificate. Folosirea cupoanelor, respectarea parametrilor tehnologici în sectorul de croit, înlăturarea neglijențelor în manipularea materiei prime și altele sînt tot atîtea idei prețioase a căror aplicare ar fi dus fără îndoială la îmbunătățiri efective în procesul de producție. Tot pe hîr- tie au rămas și propunerile privind organizarea de schimburi de experiență cu alte unități similare, întil- niri cu medicii, punerea in scenă a unei piese de teatru. în această ordine de idei este regretabil că secretara comitetului U.T.C., Rodica Humă, nu a putut să numească nici o inițiativă a tineretului, nici o propunere concretizată. Ba mai mult, în timpul convorbirii noastre veneau tineri care se interesau de soarta unei excursii ce urma să aibă loc a doua zi, intr-o sîmbătă liberă, și primeau răspunsuri evazive.Desigur, este pozitiv faptul că, In această unitate, biroul comitetului de partid a analizat într-una din ședințele sale modul în care sînt rezolvate propunerile, sesizările și cererile oamenilor muncii. Dar, din informarea prezentată și din dezbateri a rezultat că hotărîrea Plenarei din martie a C.C. al P.C.R. a fost înțeleasă aici unilateral, simplist, examinîndu-se numai unele aspecte legate de rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii privind problemele lor personale. Nici un cuvînt despre modul cum sînt aplicate propunerile și sugestiile vi- zind diferite aspecte din viața complexă a întreprinderii.Propunerile și sugestiile oamenilor muncii constituie un barometru al cunoașterii pulsului vieții, a opiniei colectivului, o sursă de consultare sistematică și multilaterală a maselor menită să asigure experienței înaintate, efectivă a autoconducerii rești. Aceasta presupune (nu ca act administrativ rigid, ci ca o măsură politică), aplicarea unui canism bine conceput și reglat — evidență riguroasă, centralizată la diferitele niveluri, în funcție de gradul de complexitate al propunerilor, urmărirea aplicării și eficienței lor șl, deosebit de important pentru stimularea interesului oamenilor muncii, popularizarea rezultatelor obținute. Disponibilități în acest sens sînt multiple. Ele se cer valorificate mai bine, în cazul de față, de către organizațiile de partid respective.
C. VARVARA

valorificarea manifestarea munci to- unme-

SUCEAVA

Rețeaua comercială 

se extinde
și se modernizeazăNicolae D. Ifrim.Tovarășul ______ _____directorul întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri industriale din municipiul Suceava, întreprindere distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru rezultatele deosebite obținute anul trecut, ne-a spus că în ansamblul activității comerciale a întreprinderii, magazinului universal „Bucovina" (în fotografia de sus) ii circa 50 la ca urmare susținut a din municipiul Suceava, au luat ființă noi unități comerciale pentru desfacerea mărfurilor industriale. Numai în cartierul George Enescu, bunăoară, s-au înființat 4 noi magazine, fiecare tivind un profil distinct: încălțăminte, metalochimice, merce- rie-galanterie și un magazin specializat de articole pentru bărbați. în același timp, s-a continuat acțiunea de modernizare a vechilor unități. în cartierele Burdujeni și Ițcani, un număr de 6 magazine au fost dotate cu mobilier comercial nou și s-a trecut la metode moderne de servire a cumpărătorilor. (Gheor- ghe Parascan).

revine o pondere de sută. în ultimul timp, a dezvoltării în ritm fondului de locuințe

ALIMENTAȚIA, MIȘCAREA
ȘI SĂNĂTATEAOri de cîte ori este adusă în discuție ateroscleroza cu complicațiile ei majore (infarctul de miocard, accidentele vasculare, diferitele boli ale arterelor ș.a.), boli dintre cele mai grele, care afectează un număr din ce în ce mai mare de oameni, colesterolul ne apare ca principalul vinovat, ca principala cauză a apariției și agravării acestor suferințe.

— împărtășiți această opinie, tovară- î profesor ? întrebarea am adresat-o

i

Familiuta
și gestiunea

Construcții moderne la Petroșani

Nu doar firma 
trebuia schimbatăUna din noutățile alimentației publice din Tirgoviște : cel mai mare și mai frumos restaurant — situat in complexul „Mondial" — a fost reprofilat. A devenit lac- tovegetarian. Privindu-i înfățișarea — o sală mare, cu 120 de mese, cu pereții frumos decorați — ai, fi gata să-i lauzi pe comerciantei locali pentru seriozitatea cu care au înțeles să răspundă necesității de adaptare a unităților de consum la cerințele alimentației raționale. Dar, imediat ce devii consumator, constați cît și spațiul se poate maiCe oferă tarianul" Două-trei

că atit idaea sint cum nu rău folosite, „lactovege- tirgoviștean ? ciorbe preparate pentru localul cu autoservire, care face parte din același complex, o friptură de pasăre și- ce mai rămine de la a- mintitul restaurant cu autoservire. „Am putea pregăti mai multe preparate, că știm și noi ce trebuie ,să facem, dar — ne explică șeful unității. Petru Șerban — consumatorii noștri nu sînt incă obiș- nuiți cu asemenea unități. Dar să știți că nici n-avem

ce ne trebuie. Cînd comandăm sana sau iaurt, tovarășii de la I.C.I.L. ne spun mereu că n-au. Și- atunci, ce să facem, să închidem localul ?“.Ascultîndu-1 pe șeful unității, inclini să-l compătimești pentru ..greutățile" pe care Ie intimpină. Dar să notăm și altă părere — a tovarășului V. Chi- ran, șeful desfacerii de la întreprinderea de industrializare a laptelui : „Avem cantități de sana, chefir, smintină și lapte să dăm și-n alte județe".Și uite-așa, cu un asemenea responsabil, cu a- semenea cauze „obiective". unul din cele mai mari și mai frumoase restaurante din Tirgoviște a ajuns în situația de a fi „campionul" nerentabili- tății. La cele 120 de mese, „lactovegetarianul" de aici realizează zilnic desfaceri în valoare de circa 2 000 lei. Adică, 16,5 lei de la fiecare masă.într-adevăr, la vegetarianul" cu nu doar firma schimbată...
„lacto- pricina trebuia

C. PRIESCU

Explicații fragile
la o povesteVara e pe ducă și ar trebui înlocuite, de exemplu, ochiurile sparte geamuri. O operație plă, care poate fi efectuată de către unitate specializată ținînd cooperativei meșteșugărești. Numai că la Miercurea-Ciuc treaba este mult mai complicată decit pare la dere. E drept, unitate anume locuit sticlă, șlefuiri, etc. meșteri, dar timp nimeni n-a reușit să găsească în uhitate măcar o singură bucată de sticlă de 3 sau 6 mm, potrivită pentru înlocuirea unui ochi de geam. Deunăzi cînd, spre marea bucurie a cetățenilor, pe ușa unității cu pricina a apărut o tăbliță vestind tuturor că pentru a putea face față fragilului... proces de preluare a mărfii unitatea se vede nevoită să închidă ușa de Ia intrare, oamenii și-au zis : „Fie și așa ! Măcar cînd or deschide o să fie sticlă berechet".Au trecut apoi zile după zile. Tăblița continuă să anunțe aprovizionarea, iar

de la sim- ușor orice apar-
prima ve- există o pentru „in- înrămări.Există și in ultimul

CU... geamurilacătul atîrnă tot pe ușă. înțelegînd pînă la urmă că e vorba de o farsă a meșterilor scăpați de sub controlul conducerii cooperativei „Deservirea" din Miercurea-Ciuc, cetățenii ne-au rugat să transmitem nemulțumirea lor factorilor responsabili de la U.J.C.M. Harghita.— De ce or fi pus tăblița aia cu aprovizionare ? — se întreba a mirare tovarășul loan Topor, vicepreședintele U.J.C.M. Harghita. Cum de-au putut să facă ei una ca asta tocmai acum, cînd aprovizionarea cu sticlă ne dă atîta bătaie de cap ? Ce marfă să preia ? Ce proces fragil ? Vom lua măsuri corespunzătoare.— Putem să aflăm și noi cîteva din aceste măsuri ?— Păi, vinovății care ne-au făcut de ris vor fi trași la răspundere...— Dar cu sticla cum rămîne ?— Așteptăm de la fabricile și Tirnăveni.furnizorii noștri.să ne vină din MediașEle sint
I. D. KISS
corespondentul „Scinteii

șe profesorprof. dr. Cornel DUDEA, șeful clinicii medicale I din Tîrgu Mureș.— Lumea consideră prea simplist că un colesterol cu valori peste limita normală este egal cu o boală (așa cum creșterea zahărului din singe este un indiciu al diabetului), iar colesterolul normal înseamnă sănătate. Ceea ce nu este deloc real. Valorile crescute ale colesterolului din sînge pot contribui la un moment dat la apariția și evoluția ateroscle- rozei, dar colesterolul nu este factorul ei cauzal unic.
— Cînd devine colesterolul nociv, 

in ce condiții, care sint factorii de 
care depinde această proprietate 
a lui ?— Aceasta depinde, în primul rind, de existența și păstrarea unei a- numite proporții între colesterol și celelalte forme de grăsimi care se găsesc în sînge (trigliceride, fos- folipide ș.a.), substanțe ale căror procente în singe depind si de alimentele pe care le consumăm (in special carne grasă, dulciuri, făinoase in exces).în al doilea rind. ateroscleroza depinde și de raportul dintre proporția colesterolului, pe de o parte, și a Celorlalte substanțe nutritive — proteinele și zaharurile — pe de alta.în sfîrșit. în al treilea rind. aprecierea reală a valorii colesterolului depinde de raportul dintre cantitatea de alimente grase ingerate si modul în care sînt ele utilizate sau nu (consumate, arse, metabolizate) de către organism. Aici este vorba tocmai de mișcarea fizică, de efortul fizic depus și care este principala modalitate de consumare a energiei.Experiența clinică ne arată că a- ceeași valoare a colesterolului poate avea sau nu un efect negativ, nociv, că există o serie de bolnavi cu anumite constituții ereditare, care deși cu o suferință cardiovasculară au in același timp un colesterol normal. după cum se întîmplă ca persoane cu un colesterol normal să sufere un accident vascular.Statistic s-a văzut însă că taiul accidentelor vasculare pe măsura acumulării mai factori de risc, și anume supragreu- tatea. sedentarismul, hipertensiunea, fumatul. încordarea prelungită nervoasă ș.a.Deci din acest unghi trebuie analizat și colesterolul. în ultimul timp au început să apară, sau să devină un fel de modă, bolnavi „de colesterol". La indicația medicului se mai aud si răspunsuri de felul acesta : bine, dar de ce să țin regim, eu am colesterolul normal...

— Medicii sînt unanim _ de acord 
că nu este sănătos să mîncăm ex
cesiv și să nu facem mișcare. . Mai 
important mi se pare insă să înțe
legem de ce au devenit mai actuale 

aceste recomandări, ce mutații s-au 
petrecut in viața omului modern 7— în modul de viată și în alimentația noastră au intervenit o serie de schimbări esențiale cu diferite efec-

RAȚIONALĂ

procen- crește multor

te asupra sănătății, librului nostru biologic, rind, alimentația. După noi în țară, numai în urmă cu cîteva decenii, populația era preponderent rurală, iar alimentația era de tip lactovegetarian, carnea de pui se consuma sporadic, iar cea de por • numai iama. în prezent, bunăstar ridică anumite probleme. Consumi, de carne de porc, dulciurile, ciocolata, untul au devenit mult mai frecvente în alimentație și prin aceasta riscul unor dezechilibre metabolice a crescut la întreaga populație și, în special, la cea urbană. S-a trecut de la un regim moderat și lactovege- tarian, deci de la proteine ușor asimilabile — lapte, brînză, ouă etc. — la o alimentație excesivă, atît din punct de vedere cantitativ, cit și calitativ. Această mutație care se produce în continuare poate influenta negativ starea de sănătate.In al doilea rind, a crescut foarte mult consumul de dulciuri, zahăr, prăjituri, bomboane, ciocolată, care, de asemenea, prezintă un risc, pentru că pe baza lor organismul sintetizează grăsimi ce se depun în diferite țesuturi, inclusiv pereții vasculari. Deci, alimentația orașului și a satului conține factori cit în citeva fapt, cern decît să pă- altor țări a căror populație începe să sufere, în mod paradoxal, tocmai din cauza consumului abundent de alimente, uitin- du-se de cuvenita și sănătoasa cumpătare.
— Și paralel cu consumul alimen

telor in exces s-a diminuat efortul 
fizic, mișcarea.— Aceasta este o a doua mutație importantă : sedentarismul sau lipsa de mișcare suficientă. Numai în urmă cu două decenii, de exemplu, marea majoritate a populației depunea o muncă fizică. Acum populația urbană, mult mai numeroasă decît in deceniile trecute, datorită îndeosebi creșterii numărului muncitorilor, depune un efort fizic incomparabil mai redus față de tr.ecut ; în schimb crește continuu tehnicitatea profesională. deci crește gradul de solicitare nervoasă în comparație cu cea fizică. Pe de altă parte, urbanizare inseamnă deplasare cu mijloace in comun. Al doilea factor după sedentarism sau lipsă de mișcare suficientă este deci solicitarea nervoasă, in general mai mare.Fiecare om este dator să aibă grijă de propria sănătate, pentru că urmările factorilor la care ne-am referit si simptomele unor boli cardiovasculare pot apărea după virsta de 40 de ani. cind nu mai putem preveni sau chiar trata. Mentalitatea „Ce îl privește pe altul ce măninc eu ? Măninc ce îmi place" — trebuie înlocuită cu o atitudine rațională, științifică. Dacă ar fi numai o problemă de consum poate ar fi bine, dar această atitudine are repercusiuni asupra propriei sănătăți. A- limentația excursiile natură, la să devină sonală, așa cum avem toate celelalte deprinderi de igienă intrate în obișnuință, in reflex.

șim pe urmele

asupra echi- în primul cum știm, la

mai mulți de risc de- urmă cu decenii. De noi nu fa-

rațională, mersul pe jos, la sfîrșit de săptămînă în munte, în pădure, trebuie o problemă de igienă per-
Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

toții la fel de amatori de petreceri cu și fără muzică (uneori chiar în respectiva unitate), la fel de „grijulii" cu banii statului...Cum de a perfectat I.L.F. „Berceni" toate aceste încadrări, dind clanului Urecheatu pe mină și pîinea și cuțitul ? Este rindul și in același timp obligația legală a conducerii întreprinderii să ne-o spună.— Recunosc această faptă... Cred că am delapidat in jur de vreo 30 000 lei...O mărturisire sinceră a inculpatului, o recunoaștere deschisă a faptelor care l-au adus în boxa acuzaților ? Și da, și nu. Da — fiindcă Florea Urecheatu, fost gestionar al unității I.L.F. nr. 178 din București, șos. Pantelimon, intr-adevăr delapidase ; nu — fiindcă în realitate prejudiciul adus unității era mult mai mare : peste 200 000 lei. în fața instanței (Judecătoria sectorului 3), Fl. U. se recunoștea vinovat însă numai pentru „vreo 30 000 lei", adică atît cit își „amintea" el să fi cheltuit cu taxiurile și petrecerile prin localuri, cu nunțile și botezurile, că tare-i mai plăceau și nu scăpa un prilej să fie cumâtru sau nănaș. Gestiunea, ajunsă pe asemenea miini, nu-i de mirare că scădea pe zi ce trece ; pe de o parte, mărfuri ce se stricau (întrucît Urecheatu se aproviziona supranormativ, trăgînd nădejde că astfel nimic n-o să se bage de seamă), pe de alta, mărfuri ce dispăreau pe nesimțite prin sacoșele rubedeniilor. Pînă și amenzile date de Sanepid sau de miliție, tot cu bani sustrași din gestiune se plăteau. Azi așa, miine așa...Ca și în alte asemenea situații, întrebarea care se pune de la sine este cum de n-a observat nimeni cele ce începeau a se petrece și la lumina zilei. Că doar Florea nu era singur în prăvălie... Nu, ce-i drept, nu era singur : îl secondau, întru comerț cu legume-fructe și afaceri pe banii statului, nevasta, sora, fratele, vărul !.. încadrați, cu toții, ca subalterni ai lui Urecheatu și cu

Si totușirf *

accidentul putea 
fi prevenit

într-un bolid scăpat de sub control. Tardiv și zadarnic au făcut trecătorii semne disperate, doar-doar i-or atrage atenția șoferului... („Am eu grijă de el — a zis fratele lui V. D., șofer și el, la „Constructorul" — răspund eu dacă se întîmplă ceva..."). Și bolidul pe roți și-a continuat cursa nebunească... Undeva, pe banca din fața unei porți, doi oameni în vîrstă, soț și soție, stăteau de vorbă cu un consătean, aflat ceva mai încolo... Au fost ultimele lor clipe : lovitura dată de oblonul camionului le-a fost fatală.Două vieți curmate absurd. 7 ani închisoare pentru șoferul V. Dumitrache.

vînzare ba „blugi", ba „cizmulițe" ori cine știe ce alte lucrușoare „din pachet"... Și, credule, fetele îl urmau pînă acasă. Din prag însă, în locul cizmulițelor începeau brutalitățile...Amară experiență.
O nuntă 

încheiată cu, 
39 de întrebări

aceea de iunie, Virgil Du- la C.A.P. Ungureni, județul bănuia în ce fel își va în-în dimineața mitrache, șofer Dîmbovița, nu cheia ziua... Plecat cu autocamionul în comuna Comișani, după treburi, la întoarcere a început să se „cinstească" cu băutură, îritîi cu unul, apoi cu altul. După care, din nou la volan...Există, din păcate, la unii, credința falsă că „la țară" ar fi cu totul altfel, că interdicția consumului de alcool de către șoferi, ca și respectarea altor prevederi legale privitoare la circulație ar fi aplicabile mai mult „orașului". Că la țară mai „merge" și cîte un păhărel ici, colo, că doar pe ulița satului Și nici crezut ridicat umeri, șoferului.Pină cind, urcat din nou la volan, Virgil Dumitrache a transformat autocamionul
nu e circulația îndrăcită de la oraș, riscurile n-ar fiși în cazul de , , ___și la Comișani unii și alții din deși au asistat

aceleași... Așa s-a față ; așa vor fila „magnetizarea"

De dragul unor 
cizmulițe...

— Recunoașteți faptele ?— în parte da, dar nu în totalitate. In unele cazuri a fost cu consimțămîntul lor...Aceasta a fost, în instanță, apărarea lui Niculae Popa, de meserie ospătar, 27 de ani, domiciliat în str. Radu Constantin din București : laitmotivul, des invocat in legătură cu asemenea infracțiuni — „consimțămîntul" celei in cauză. Autor al mai multor violuri, N. Popa a dat in cele din urmă vina pe... victime. Fiindcă, a susținut el, nu le-a pîndit în locuri pustii și întunecoase... Victimele — fete între 15 și 20 de ani — l-au „vizitat" acasă, ca atare n-a fost cu voia lor ?!Ceea ce, pînă la un punct, este și adevărat : victimele lui Popa l-au însoțit de bună voie pînă acasă. De ce ? Fiinacă — după cum le promitea el — „avea" de

— Recunoașteți că la nunta noastră s-a 
realizat suma de 27 800 lei ?

— Nașului nostru i-am dat 1 000 lei 
pentru cadouri, ca să-și cumpere ce crede 
el, bani dați de subsemnata ?

— V-am cumpărat o cămașă de ginere, pe 
care am plătit 150 lei ?

— Pentru sarmalele ce au fost pregătite 
aveți chitanță cu prețul pe porția de sar
male 7

— Pentru masa de a doua zi v-am adus 
patru giște ?

— Titi, care a cintat a doua zi după nuntă 
cu acordeonul la masă două ore și văr al 
dv. a servit masa din plin și nu a plătit 
nimic ?Și așa mai departe... Adică pînă la întrebarea nr. 39 : atîtea întrebări (dactilografiate) i-a pus „Ea", într-un proces separat (Judecătoria sectorului 2 din Capitală), cu privire la împărțirea darurilor de nuntă, „Lui", fostului mire. Dar 39 de întrebări vor fi părut, probabil, prea puține — pe lista frumos dactilografiată s-au mai adău-

gat încă șase, scrise în grabă, de mină : dacă nașul a fost fără cadouri, dacă și cit 
din costul fotografiilor s-a mai recuperat 
de la invitați...Păcat de obrazul nuntașilor. Ei n-au simulat nici buna credință cu care au făcut daruri, nici bucuria de a fi martori la întemeierea unei noi familii. Lucrurile odată ajunse aici, poate că ei ar fi cei mai îndreptățiți să ceară restituirea cadourilor. Dar bucuria nu cere niciodată darurile înapoi...

Din caietul
grefierului

„Greșit s-a reținut că eu ca paznic aș 
fi fost complicele inculpaților... Ei doar au 
profitat de starea de ebrietate in care a- 
junsesem bind cu ei la poartă, deci de fu
rat au furat fără consimțămîntul meu...“.(Din dosarul nr. 61/1978, Judecătoria Tulcea).

„In susținerea recursului arăt că, in e- 
sență, numai datorită interpretării eronate 
și incomplete a probelor s-a putut reține 
că leziunile nu mi-au fost provocate de 
pirit prin lovire, ci prin mușcarea de că
tre dinele acestuia, astfel incit autorul le
ziunilor nefiind piritul, justificat s-ar fi 
dispus achitarea acestuia..1'.(Din dosarul nr. 278/1978, Tribunalul județean Dîmbovița).

Dinu POPESCU
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PENTRU OȚELARII HUNEDOAREI 
„ClNTAREA ROMÂNIEI" RĂSUNĂ 
CA UN IMN AL PROGRESULUI TEHNIC

Parte integrantă a Festivalului national „Cintarea României**, acțiunea pentru stimularea participării maselor la activitatea de creație științifică și tehnică cuprinde și in marele combinat siderurgic hune- corean un însemnat număr de oameni ai muncii — muncitori, cercetători. proiectanți, cadre tehnice din toate sectoarele de activitate.— Și in acest an, al treilea din cincinalul revoluției tehnico-știin- tifice. siderurgiștii hunedoreni acționează cu dorința fermă de a-și onora in întregime angajamentele a- sumate, de a înfăptui mărețele obiective ale Congresului al XI-le'a și Conferinței Naționale ale partidului — ne spunea tovarășul Ionel Cândea, secretarul comitetului de partid pe combinat. în acest scop, organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. acordă o deosebită atenție promovării în practica producției a științei și tehnologiei moderne, introducerii pe scară largă a progresului tehnic, asimilării de produse și tehnologii noi, îmbunătățirii calității produselor și creșterii competitivității lor, reducerii cheltuielilor materiale de producție. O adevărată efervescență creatoare generează în rîndul colectivelor de muncă acțiunile ce se organizează în fiecare secție din combinat pentru stimularea participării maselor la activitatea de creație științifică și tehnică. Ținind seama că în combinat își desfășoară activitatea un însemnat număr de muncitori cu o înaltă calificare, numeroase cadre tehnico-in- ginerești cu o bogată experiență in producție și cercetare. în ediția a Il-a a Festivalului național „Cînta- rea României" a fost întocmit un program unitar dc organizare și desfășurare a activității de creație științifică și tehnică, ale cărui obiective au fost larg popularizate de către comisia de coordonare a acestei acțiuni. O contribuție însemnată la popularizarea și însușirea de către masa largă de oameni ai muncii a noutăților tehnice, la valorificarea cunoștințelor în producție aduce biblioteca tehnică a combinatului, care, periodic, editează și „Buletinul de informare". 

Se lucreazâ intens la recoltarea cartofilor: imagine surprinsă

Din fondul de cărți existent — 25 855, au fost studiate peste 15 000 de către peste 2 300 de cititori, din care peste 1 600 sînt muncitori, 132 tehnicieni, 127 ingineri și economiști, 98 maiștri.în cadrul actualei etape de masă, la furnale, oțelării, laminoare, aglo- meratoare, cocserie, mecanică au fost antrenați, pină acum, 4 865 de parti- cipanți la cele 8 cercuri ale inovatorilor, 152 concursuri pe meserii, 24 conferințe de specialitate, 33 referate tehnice și științifice, Ia realizarea individuală sau in colectiv a unor lu
Climatul Festivalului — un climat 
fertil spiritului de inventivitate, 

creației tehnico-științifice de masă

crări, punindu-se un accent deosebit pe realizarea programelor de introducere a progresului tehnic, utilizarea judicioasă a resurselor proprii, a- similarea de noi mărci de oțeluri, îmbunătățirea calității metalului, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, realizarea prin autoutilare a unor mașini și instalații, mecanizarea și automatizarea producției. Numai în acest an, valoarea economiilor obținute ca urmare a aplicării in producție a unui însemnat număr dc inovații și invenții se ridică la peste 29 milioane lei. Inovațiile „îmbunătățirea funcționării cuptoarelor la laminorul Bluming-1 300 prin modificarea bolții canalului și evacuare gaze arse", „Mașină de legat rulouri de bandă în balot", „Procedeu și instalație pentru creșterea gradului de utilizare a energiei electrice consumată la fabricile de aglomerare", ai căror autori sînt T. Bozdoc, I. Wiling, A. Meszaroș, I. Pațac, P. Kostanovski, P. Oțoiu și C. Achim, asigură realizarea unor însemnate economii de energie și combustibili, 

eliminarea efortului fizic, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție.O contribuție însemnată la cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic in combinatul hunedorean aduc specialiștii din cercetare-proiectare, comisia inginerilor și tehnicienilor, serviciile centrale din uzine și secții. Din cele 18 teme cuprinse in planul de cercetare pe acest an, majoritatea se află în lucru sau în experimentare. Este vorba, între altele, de in

stalația-pilot pentru desulfurarea fontei în afara furnalului, tehnologia de elaborare, turnare și tratament pentru noile mărci de oțeluri superioare, îmbunătățirea constructivă a cuptoarelor de 400 tone, prin înălțarea construcției metalice a bolții, confecționarea unei instalații pentru recuperarea căldurii aerului comprimat la fabrica de oxigen. De asemenea, în urma studiilor de organizare efectuate și finalizate în majoritatea uzinelor și secțiilor, s-au aplicat în acest, an în producție o serie de studii cu efecte organizatorice, tehnice și economice însemnate.Importante lucrări au fost realizate prin noi asimilări de piese și prin autodotare. Dintre acestea a- mintim : reductorul pentru cajele 9—16 la laminorul de profile fine, cale de rulare la depozitul de fontă al secției I furnale, garnitură completă de lagăre cu compoziție pentru caja de angrenare a laminorului de 800 milimetri, palete pentru barele de cuplare de la laminorul-bluming etc. Pînă acum, din planul de autodotare s-au realizat lucrări în valoare de 

la C.A.P. Cătălima — Covasna (fotografia din stingă). Dar mari cantități de cartofi se adună la centrele de preluare, cum este 
cel din comuna Brateș (fotografia din dreapta) Foto : B. Pataki

aproape 6 milioane lei, iar la asimilări — de 8 milioane lei. Au fost a- piicate, totodată, 36 de măsuri pentru creșterea productivității muncii în toate uzinele și secțiile lor. Astfel, in opt luni din acest an, productivitatea muncii pe un lucrător a sporit, peste plan, cu 5 527 lei. în principal pe această cale au fost produse peste prevederile planului 24 200 tone cocs metalurgic, 61 000 tone fontă, 37 000 tone oțel, 25 500 tone laminate finite, mașini și utilaje în greutate totală de peste 500 tone.— Desigur, acțiunile realizate în cadrul activității de creație științifică și tehnică au adus o prețioasă contribuție la succesele obținute de siderurgiștii hunedoreni in acest an — ne spunea ing. Mircea Penes- cu, director tehnic, responsabilul comisiei de coordonare a activității de creație științifică și tehnică a Combinatului siderurgic Hunedoara. Ținind însă seama de posibilitățile pe care le avem — mă refer, în primul rînd, la punerea mai accentuată în valoare a capacității creatoare a muncitorilor cu o înaltă pregătire profesională și bogată experiență practică, a ideilor valoroase ale numeroaselor cadre tehnico-ingine- rești care au acumulat temeinice cunoștințe tehnice — se poate asigura o fructificare mai intensă a bazei proprii de cercetare, în vederea accelerării ritmului de introducere a progresului tehnic în fiecare secție și uzină a combinatului. Cu toate realizările frumoase obținute în ultima perioadă, avem în vedere ca în viitor să acționăm — prin toate formele și mijloacele muncii politico- educative — pentru a stimula și mai puternic spiritul de inventivitate și creativitate, să asigurăm o participare mai largă a cadrelor tehnico- inginerești la rezolvarea problemelor de asimilare și introducere a unor noi tehnologii și metode de lucru, la acțiunea de autodotare și mecanizare, pentru transformarea cantității intr-o nouă calitate.
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteli"

SEPTEMBRIE ~ LUNĂ RECORD ÎN REALIZAREA INVESTIȚIILOR

Prea lung e drumul 
din Satu Mare la Tîrgoviște...
CONSTRUCTORII DE LA „OȚELINOX“ ÎN AȘTEPTAREA

UTILAJELOR DE LA „UNIO“Pe șantierul laminorului de table și benzi din oțel inoxidabil — prima capacitate a întreprinderii „Oțelinox" din Tîrgoviște care urmează să intre în probe tehnologice, potrivit termenului planificat, la sfîrșitul acestui an — activitatea de montaj se desfășoară pe fronturi largi. în urma măsurilor inițiate în comun de beneficiar și constructor, ritmul de lucru a înregistrat un progres evident in ultimele luni. Dovada cea mai concludentă : volumul mare de lucrări executate într-un timp relativ scurt și depășirea, pe ansamblu, a planului la construcții-montaj. Una dintre măsurile care au avut o influență deosebită asupra accelerării ritmului de lucru a constituit-o sporirea efectivelor de montori — acțiune care a fost inițiată și îndrumată de comitetul județean de partid. în prezent, în formațiile de lucru ale întreprinderii de construcții-montăje metalurgice Tîrgoviște sînt integrați 50 de muncitori de la întreprinderea automecanieă Moreni, întreprinderea de frigidere din Găești, întreprinderea de apara- taj electric Titu, întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște. Beneficiarul, la rîndul său, a oprit pentru necesitățile proprii un număr restrîns de muncitori, iar pe ceilalți, aproape 80, i-a repartizat la constructor sau Ie-a încredințat execuția unor lucrări în regie proprie.— Ca urmare a acestor măsuri — ne-a spus ing. Adrian Cioralic, șeful serviciului de investiții de la întreprinderea „Oțelinox" — stadiile fizice au avansat intr-un ritm rapid, astfel că în ultimele trei luni, deși au continuat să sosească utilaje pe șantier, stocul a scăzut cu peste 500 de tone. Fără îndoială că situația se poate îmbunătăți și mai mult dacă furnizorul — întreprinderea „Unio“ din Satu Mare — ne va livra în cel mai scurt 

timp sutele de tone utilaje, pe care, de altfel, așa cum prevăd contractele, trebuia să ie avem pe șantier încă de acum 5—6 luni.— Chemarea constructorilor dc pe marele șantier al Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca a avut un puternic răsunet in rindul lucrătorilor noștri, a creat o atmosferă de susfinută mobilizare a forțelor, oamenii fiind hotăriți să facă din luna septembrie o perioadă caracterizată printr-un înalt ritm de lucru și realizări maxime, ne-a spus tovarășul Anton Pricop, secretarul comitetului de partid al șantierului de montaj. Am hotărît să recuperăm integral și rapid absolut toate rămînerile in urmă existente și să asigurăm condiții certe pentru intrarea la timp în funcțiune a noului obiectiv. Avem in vedere, în acest scop, aplicarea unui șir de măsuri menite să determine, pe de o parte, o mai bună organizare a punctelor de lucru și intensificarea montajului de utilaje tehnologice, iar, pe de altă parte, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, folosirea integrală a timpului de lucru. Dar, cum știți, reușita eforturilor noastre depinde mult și de promptitudinea furnizorului de utilaje.într-adevăr, numeroși muncitori și specialiști cu care am stat de vorbă au fost de părere că pe șantier există toate condițiile pentru începerea la timp a probelor tehnologice. Pe ce se bazează acest punct de vedere ? în primul rînd, pe faptul că aici au fost concentrate ample forțe tehnice șl umane, iar preocupările în această privință continuă. Pretutindeni, pe întreg perimetrul șantierului, se lucrează in program prelungit. Pe de altă parte, numeroși muncitori și tehnicieni, prezenți aici, au mai participat, tot pe această platformă industrială, la construcția și punerea in funcțiune a unor obiective de complexitate asemănătoare și, ca atare, experiența acumulată le permite să asigure buna organizare și desfășurare a lucrărilor spre a se atinge un ritm energic la montaj.— La punctul de lucru de care răs
Termene mai reduse, economii de materialeConstructorii de la I.C.S. Hunedoara, folosind mai bine utilajele din dotare și timpul de muncă, înscriu succese de seamă în cronica întrecerii socialiste. De la începutul anului și pină acum, sarcinile de plan au fost depășite cu peste un milion lei, iar cheltuielile la 1 000 

Iei au fost reduse cu 2,4 lei, ceea ce a dus la abținerea unor beneficii suplimentare în valoare de 13 milioane lei. In același timp, prin aplicarea a 23 de soluții tehnice originale, productivitatea muncii ă crescut cu 2,5 la sută peste prevederile de plan, fiind scurtate substanțial

pund, utilajele sînt montate In proporție de aproape 80 la sută — ne-a spus maistrul Ion Ciunguleț. Acum așteptăm sosirea unor utilaje. Dacă lc vom primi in timp util, vom puica incheia montajul chiar mai devreme cu nouă săptămini. Sintem convinși că și pe tovarășii de la întreprinderea „Unio“ din Satu Mare ii vor mobiliza acest angajament și vor răspunde cu promptitudine solicitărilor noastre.Iată deci ce răspundere revine, in momentul de față, furnizorului res- tanțier — întreprinderea „Unio" din Satu Mare. Practic, de responsabilitatea și promptitudinea acestuia in livrări depinde acum mult reușita deplină a eforturilor depuse de constructori și montori. Aceasta este, de altfel, și concluzia pe care am desprins-o din cuvintul celor de pe șantierul întreprinderii tirgoviștene. Si, în a- cest sens, consemnăm apelul tovărășesc pe care constructorii și monto- rii îl adresează colectivului întreprinderii furnizoare amintite, care poartă solidar răspunderea, împreună cu ei, pentru intrarea la timp în circuitul productiv a noii capacități din Tîrgoviște.— Solicităm muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la „Unio“ să se alăture eforturilor noastre — aprecia directorul întreprinderii de construc- ții-montaje metalurgice, tovarășul Zoltan Raica — livrindu-ne utilajele restante cel mai tîrziu in luna septembrie. Orice întirziere în plus nu poate, după părerea noastră, decît să pericliteze respectarea termenului de punere în funcțiune. Sintem convinși că, înțelegind importanța pe care o are pentru economia națională intrarea în producție la termen a acestei noi capacități industriale, colectivul întreprinderii „Unio“ va acționa cu răspundere și exigență, prin toate mijloacele posibile, pentru a urgenta execuția utilajelor restante, astfel ca să le putem primi pe șantier cit mai rapid cu putință.
Cristian ANTONESCU 
Gheorghe MANEA

termenele de execuție a patru obiective industriale și 112 apartamente Constructorii hunedoreni au economisit in acest an 103 tone metal, 81 metri cubi material lemnos, 114 tone ciment, 10 tone combustibil convențional și 222 megawați energie electrică. (S. Cerbu).

CARTOFII: Hărnicie la recoltare, 
comoditate la depozitare

|

în acest an, în unitățile agricole din județul Covasna recoltarea cartofilor a început cu aproape o săp- tămînă mai devreme față de alți ani. Potrivit datelor furnizate de direcția agricolă județeană, pină la 8 septembrie a fost strinsă recolta de pe 3 000 hectare din cele 9 000 hectare cultivate în cooperativele agricole. Datorită bunei organizări a muncii și utilizării la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor unele cooperative agricole — Tu- ria, Mărtineni, Mereni, Lemnia, Petriceni — au recoltat cartofii de pe mai mult de jumătate din suprafața cultivată.După cum se afirmă Ia organele de specialitate, la recoltarea cartofilor trebuie să se respecte graficele întocmite, astfel incit să poată fi transportate de pe cîmp și depozitate toate cantitățile. Prin urmare, nici graba nu-i bună, dar nu se poate admite nici încetineala. Or. unele cooperative nu folosesc rațional mijloacele mecanice. Așa sînt cele din Arcuș Ilieni, Sintionlunca. Zagon, Covasna, Zăbala, care nu au recoltat nici 20 la sută din totalul suprafeței cultivate. După cum ne-a spus ing. Victor Pop, directorul S.M.A. Covasna, toate ma

șinile și combinele de recoltat cartofi au fost reparate și puse la dispoziția cooperativelor agricole din consiliul agricol respectiv, numărul lor fiind în funcție de mărimea suprafeței cultivate. Numai că unele din aceste utilaje deocamdată stau, în loc să lucreze, în cooperativa agricolă Co

cultivate în acest an). Aici s-a corelat ritmul recoltării cu cel al transportului. Pe o tarla a acestei cooperative am întîlnit la încărcat 10 autocamioane. Din păcate, în unele cooperative agricole ritmul recoltării depășește pe cel al transportului. Drept rezultat, la ora actuală, pe cîmp se gă
în atenția întreprinderilor de legume-fructe 
Argeș, Caraș-Severin, Dîmbovița, Hunedoara, 
Prahova, Timiș, Vilcea, Vrancea, Olt și muni
cipiul București : ați contractat cartofi, sînteți 

așteptați să-i preluați 1

vasna s-a strîns recolta de cartofi de pe numai 15 hectare. iar în cea din Zăbala — de pe 10 hectare.Aminteam mai sus că trebuie să existe o corelare perfectă între cantitățile recoltate și capacitatea mijloacelor de - transport La centrul de preluare de la marginea comunei Cernat a întreprinderii de amidon Tg. Secuiesc se desfășoară o activitate intensă. Din cele 5 000 tone cartofi, cit s-a planificat, au fost preluate 4 000 tone. Principalul furnizor este cooperativa a- gricolă Cernat — cea mai mare producătoare de cartofi din județ (900 hectare

sesc peste 25 000 tone cartofi. Specialiștii apreciază ca la pierderi de 1—1,5 la sută, datorate evaporării apei, zilnic cartofii scad in greutate cu circa 250—375 tone, la care se adaugă deprecierea calitativă — în- verzirea tuberculilor — datorită expunerii lor la soare. Din calcule efectuate rezultă că, în prezent, decalajul dintre recoltare și transport este de aproape 2 000 tone zilnic, decalaj ce duc? la creșterea pe zi ce trece a stocurilor de cartofi aflate pe cîmp. Care sînt cauzele acestor decalaje ?

La direcția agricolă județeană aflăm că au fost solicitate mijloace de transport insumînd 1 200 tone pe zi, dar s-a asigurat doar o capacitate zilnică reprezen- tind 1 000 tone. O altă cauză care influențează negativ ritmul transportului este supraincărcarea centrelor de preluare-expediere. La ora actuală, pe rampele de expediere I.L.F. din județ se află peste 3 000 tone cartofi (unele dintre ele nici nu mai au loc unde să preia cartofii de la producători). Aflăm și cauza : delegații beneficiarilor din județele Argeș, Caraș-Se- verin. Dîmbovița, Hunedoara, Prahova, Timiș, Vîl- cea, Vrancea, Olt și municipiul București (I.L.F. Militari, magazinele I.A.S. și Agrocoop) nu s-au prezentat pentru a prelua cantitățile contractate.Organele agricole și de valorificare au datoria să ia toate măsurile pentru a se corela ritmul recoltării cu cel al transportului, astfel incit recolta de cartofi din acest an să nu fie diminuată in nici un fel, nici cantitativ și nici calitativ.
TUMORI Geza 
corespondentul 
„Scînteii"

Toamna aduce roade bogate în livezi
...și sarcini sporite pomicultorilorIn septembrie, din livezi se recoltează mari cantități de mere, pere și prune, o parte din ele fiind livrate la piață pentru consumul imediat, puse în păstrare în silozuri pentru iarnă sau prelucrate în fabricii? de conserve. în scopul bunei aprovizionări a populației cu fructe, se cere ca recoltarea și transportul acestora să se facă cu cea mai mare răspundere, astfel incit să se înlăture deprecierile calitative, pierderile de recoltă. în legătură cu desfășurarea lucrărilor de recoltare a fructelor am solicitat unele amănunte tovarășului ILARIE ISAC, directorul Trustului pomiculturii.

O ILUSTRATĂ PE ADRESA
...ÎNTREPRINDERII „REFRACTARA" DIN ALBA IULIA, care, în luna au
gust, a depășit cantitatea de energie electrică repartizată cu 345 mii kWh

Au îndeplinit 
angajamentul 

anualTnregistrind o producție fizică suplimentară de 5 600 tone polietilenă, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la instalația de polietilenă de înaltă presiune din cadrul Combinatului petrochimic de la Pitești și-au depășit cu 600 tone angajamentul a- nual asumat în întrecerea socialistă. Acest succes are la bază perfecționările aduse tehnologiei de fabricație, folosirea la capacitatea maximă a utilajelor din* dotare, mai buna organizare a producției și a muncii In toate schimburile. Harnicul colectiv de aici este hotărît să-și sporească, pînă la finele anului, cu încă 50 la sută angajamentul inițial. (Agerpres).

— în acest an, recolta de fructe se anunță a fi, în general, bună atît sub raport cantitativ, cit și calitativ — ne-a relatat la început interlocutorul nostru. Esțe rezultatul aplicării măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru creșterea continuă a producției agroalimentare în vederea satisfacerii in condiții corespunzătoare a cerințelor de consum ale populației, dezvoltarea pomiculturii ocupind un loc important in a- ceastă direcție. Extinderea plantațiilor de piersici din soiuri cu coacere eșalonată a făcut cu putință aprovizionarea ritmică, în tot cursul verii, a pieței cu aceste fructe plăcute și agreate de oricine. De asemenea, consumatorii au putut constata că. in ultimii ani. la piață și in magazinele de specialitate s-au găsit nu numai toamna, ci și iarna, pină la sosirea primăverii, cantități mari de mere. Extinderea plantațiilor de meri și peri, îndeosebi a celor intensive, a făcut cu putință să se obțină recolte mari și de calitate superioară. Este îndeajuns să arăt că față de 268 000 tone cit a fost producția anuală de mere in 1971—1975, s-a ajuns la 469 700 tone in 1976 și la 591 300 tone in 1977. Există condiții ca în această toamnă să se pună la păstrat 100 000 tone de fructe, in special mere și pere.
— După cum. știm cu toții, fruc

tele sînt produse perisabile, de unde 
și necesitatea organizării cu grijă a 
culesului. Ne-ar inieresa ce măsuri 
au fost luate pentru ca drumul me
relor, al fructelor in general, spre 
piață și depozite să fie cit mai scurt.— Campania de recoltare și depozitare a fructelor a fost pregătită din timp. Mă refer la faptul că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat un program special de recoltare a fructelor. în județele cu pomicultură dezvoltată au fost constituite colective de lucru din care fac parte reprezentanți ai unităților producătoare și ai celor de valorificare, sarcina lor fiind de a analiza situația producției de mere, iar pe baza evaluărilor făcute să stabilească precis cantitățile ce urmează a fi livrate, pe destinații : depozitare și valorificarea imediată la piață. Pentru a se ușura acțiunile de valorificare, întreaga producție de mere evaluată într-o unitate, fermă, brigadă, indiferent de sectorul căreia. aparține, va fl livrată unui singur beneficiar, care răspunde de preluarea tuturor cantităților recoltate, de valorificarea integrală a acestora potrivit destinației

stabilite la nivelul județului. Delegații întreprinderilor județene de legume-fructe, împreună cu unită

— Ce se întreprinde pentru ca 
fructele recoltate să fie transportate 
imediat ? Punem această întrebare 
deoarece ne-am obișnuit să vedem 
in livezi lăzi și conteinere cu fructe 
și chiar grămezi mari.— Au existat, este adevărat, neajunsuri în ce privește corelarea transportului cu recoltarea fructelor și vom căuta să Ie înlăturăm. Am a- mintit că merele destinate depozitării peste iarnă trebuie culese în momentul indicat de stațiunile noastre.

Cerințe și probleme 

de actualitate 

privind recoltarea, 

transportul 

și depozitarea 

fructelor

țile producătoare stabilesc grafi- ce-program de recoltare și preluare. De asemenea, I.L.F.-urile răspund de asigurarea ambalajelor necesare unităților producătoare sau centrelor de achiziții. Unitățile producătoare sint obligate să recolteze și să sorteze fructele pe calități, iar delegații I.L.F. să preia întreaga producție pe soiuri și calități, să o dirijeze direct din livadă la destinația stabilită. Aș mai vrea să insist asupra necesității de a se respecta timpul optim de recoltare a fructelor destinate păstrării peste iarnă in depozite. în această privință, in anii trecuți s-au făcut unele greșeli. Din dorința de a avea mere intens colorate, mai ales în cazul soiului Ionatan, culesul era amînat zile și chiar săptămîni Ia rînd. Fructele prea coapte puse Ia păstrare în depozite se depreciază cu ușurință. Recoltîn- du-le în momentul indicat de stațiunile noastre, coacerea lor completă va avea loc în depozite, rezultind astfel fructe de cea mai bună calitate.

Oricîte eforturi vor fi făcute pentru a respecta această necesitate, pagubele vor fi aceleași dacă fructele, gata recoltate și ambalate, vor sta in livezi. Programul aprobat de minister prevede corelarea pe zile a capacităților de transport cu ritmul de recoltare, pentru a nu rămîne neadăpostită în livadă nici o cantitate de fructe. De altfel, trebuie să arăt că întreprinderile de legume-fructe, depozitele acestora au și trimis în livezi conteinerele și lăzile necesare. Conteinerele, de exemplu, permit ca mînuirea și transportul fructelor să se facă paletizat, ceea ce mărește foarte mult productivitatea muncii. Va trebui însă ca organele de specialitate să asigure camioanele solicitate, astfel ca din livadă fructele să ajungă in timp scurt la depozite.
— Ne-ați vorbit mal mult de fruc

tele care se depozitează pentru iar
nă. Cum vor fi preluate fructele din 
livezile clasice și cele obținute de 
producătorii din localitățile necoope- 
rativizate 1

— Aceste fructe sînt destinate, în general, aprovizionării de toamnă. Pentru fondul pieței, adică pentru nevoile de consum ale populației, pină aproape de intîi ianuarie, vor fi preluate fructele cu capacitate mai mică de păstrare. Cît privește cealaltă problemă — preluarea fructelor de la gospodăriile populației — aceasta se face, în parte, de către unitățile cooperației de consum. în acest scop, au fost localizate distinct un număr de comune, în funcție de cantitatea evaluată. Pentru celelalte comune, I.L.F-urile organizează centre de achiziții care au obligația să preia toate fructele, în special merele, de la gospodăriile populației.
— In livezi sint cantități mari de 

prune și mere care cad din pomi. 
Adesea, acestea rămin nefolosite și 
se degradează. Ce trebuie întreprins 
pentru ca, într-un fel sau altul, toa
te fructele să fie valorificate ?— Prunele, in cea mai mare parte, se preiau pentru consum în stare proaspătă, pentru a fi uscate și prelucrate sub formă de compot și alte conserve. Au fost cazuri cind prunele s-au scuturat din pomi și au rămas pe jos. Unitățile agricole și chiar producătorii individuali s-au dezobișnuit să facă magiun, prune uscate, să conserve sub diferite forme aceste fructe valoroase. Adesea se motivează lipsa combustibilului. Dar întotdeauna țăranii noștri au uscat prune la soare. Și nu-i vorba numai de prune. Și perele se pot usca în acest mod, re- zultînd acele „poame" atît de hrănitoare și plăcute. Cît privește merele cărora le spunem în mod obișnuit „căzături", și ele pot și trebuie să fie valorificate. Centrala de legume-fructe are două fabrici de sucuri: una cu o capacitate de 2 000 tone la Dej și alta de 500 tone la Băiculești. Dar ele nu pot prelucra toate fructele care cad din pomi. Trebuie găsite posibilități pe plan local ca a- cestea să fie prelucrate sub formă de suc, compot, magiun și numai în cazuri excepționale să fie date la borhot pentru distilat. De altfel, trebuie să arăt că in domeniul preparării sucurilor din fructe se constată o serioasă rămînere în urmă. Conducerea partidului ne-a cerut, nu de mult, nouă și celor care lucrează în industria alimentară, să găsim posibilități pentru a produce o gamă variată de sucuri din fructe, problemă care ne preocupă îndeaproape și pe care o vom duce la îndeplinire.în încheiere vreau să spun că vom acționa pentru a strînge și valorifica cît mai bine toate fructele, iar prin îngrijirea exemplară a livezilor — lucrările trebuie să Înceapă imediat — să asigurăm obținerea unor recolte mai bune In anul care vine.

Convorbire consemnată de 
loan HERȚEG
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(Urmare din pag. I)multilateral dezvoltate drum spre comunism, prestigiului nostru internațional, tovarășul Nicolae Ceaușescu. este neîndoios una din marile personalități ale lumii contemporane văzut ca atare și prezentat in chip obiectiv de oameni de cultură din Italia, Anglia, Austria, Franța, Egipt, Grecia, Suedia, Belgia ș.a,, autor el Însuși al unei opere politice de dimensiuni impunătoare, din care au apărut pină in prezent 15 volume.Permanent interesat de progresul literaturii și al tuturor artelor din România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut numeroase consfătuiri CU scriitorii, de la care, în spiritul unui autentic umanism, așteaptă opere pe măsura efortului unanim de progres și civilizație, opere care să aducă o mărturie vie. necontrafăcută, generațiilor viitoare despre nașterea noii noastre lumi, despre eroul timpului nostru, cu victoriile sale și totodată cu adversitățile cu care' a avut de luptat, o literatură în marginile adevărului, nici cu insistență asupra umbrelor, dar nici cu exces de lumini pină a tăia cititorului posibilitatea de a mai vedea ceva. „Noi credem — a spus președintele nostru la Congresul e- ducației politice și al culturii socialiste — că datoria scriitorilor și artiștilor este aceea de a contribui activ la făurirea omului nou, la formarea conștiinței socialiste, la dezvoltarea umanismului socialist, a acelor virtuți morale pe care dorim să Ie cultivăm la fiecare cetățean și pe care poporul român le are in însăși structura sa psihică. Arta va contribui astfel la modelarea unui tip înaintat de om, gata să lupte pentru fericirea, libertatea și independenta patriei sale, pentru cauza socialismului, pentru pace și prietenie intre popoare".„Partidul este adeptul a- devărului obiectiv nemistificat. partizanul înfățișării veridice a realității", „realismul nu presupune Impunerea unor tipuri și șabloane în artă", iar eroul epocii socialiste, departe de a fi un supraom, „are șl calități și defecte, trăiește bucurii și amărăciuni, și izbinzi și înfringeri" ; important e să nu pierdem din vedere ceea ce-1 caracterizează, patosul revoluționar. Acestea sînt obiectele majore ale literaturii de astăzi pe care secretarul general al partidului le-a înfățișat cu clarviziune șl simplitate scriitorilor, sti- mulind în același timp „dorința de inovare, căutările, preocuparea de a exprima mai convingător, în modalități originale, noile realități sociale, ideile și aspirațiile spre mai bine ale oamenilor, ale poporului".Poate niciodată în Istoria culturii noastre nu a existat o concepție mai lumi-

în al noasă despre menirea artelor, despre sensul și rolul literaturii in societate, și asta explică și atașamentul scriitorilor față de conducătorul statului nostru, al destinului nostru cultural, național și internațional.Să desprindem din volum Cîteva dintre inspiratele omagii, fie că rostesc un elogiu, fie că schițează o efigie sau memorează un gest. „în fruntea lui cea limpede veghează- / Un înțelept și ne-nfricat bărbat / Inimă tînără și minte trează, / în care țara-ntrea- gă s-a-ntrupat“ scrie Alexandru Andrițoiu. „A golit pușcăriile printr-un gest de mare încredere in om și a înflorit fruntea unei fetițe de patrusprezece ani cu cununa de titlu de Erou al Muncii Socialiste, gest pe care l-ar fi făcut Platon,

mulțimii, observind cu mare agerime totul și punind întotdeauna degetul pe rană, președintele Ceaușescu arată atita înțelegere și apropiere sufletească, incit pe fețele oamenilor din jurul lui, pină la mari depărtări în talazul mulțimii, muncitori sau țărani, studenți sau artiști, se așterne o lumină calmă, în care respectul, pornit din inimă și gindire, capătă o energie nouă, o intensitate profund omenească". O urare a lui Mihai Beniuc : „Fii călăuza pururi înțeleaptă / Spre comunistele nălțimi mereu, / îndemn pentru popor, treaptă de treaptă, / Tu, care muncitor te vrei, nu zeu !“. Caracterizarea criticului Șer- ban Cioculescu subliniază profunda înțelegere a problemelor creației, izvontă

le bărbat al țării vine istorie, aduce cu sine periența marilor lupte neamului și clasei sale : „Bărbat de frunte patriei, soldatul / Ce și-a clădit-o-n suflet, nestemată, / Pe drumul lung de la copil la matur 7 N-a șovăit o clipă. niciodată / / E viața lui o flamură ce-și trage / Flacăra sacră din adînci istorii. / Prin fapte de erou ales cirmaci e / Ce-a dus către victorii muncitorii...". Mîndria scriitorilor de a participa la marile evenimente politice este exprimată și de Mircea Radu Iacoban : „Sînt mindru că, în două momente esențiale, votul meu s-a numărat printre celelalte voturi, la fel de entuziaste, chemate să consfințească, la Congresul al XI-lea, alegerea secretarului general al

din exala

Fierbinte omagiu 
președintelui țării
care era și filozof șl om politic șl, pe deasupra, și atlet", notează Eugen Barbu. Tovarășul Ceaușescu a intervenit pozitiv, hotărîtor în problema moștenirii literare, subliniază Ion Dodu Bălan : „Să ne imaginăm cum ar fi arătat cultura noastră astăzi dacă Emi- nescu răminea — cum s-a propus de unii dogmatici — un poet feudal, Alecsan- dri — un boier, orb și surd la viața rescu — care nu citea, chipurile, judeca după ureche, ghezi — un poet al trefacției, Blaga •— mistic, Brâncușl — un 1 malist". La rindul s Titus Popovici subliniază cu simplitate un mare adevăr care se desprinde din toată viața și munca celui mai iubit fiu al națiunii : „în concepția istorică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, caracterizată printr-o viziune dialectică mereu creatoare, vrăjmașă dogmelor sau interpretărilor abuzive — care de obicei ascund altceva decît dorința de a afla, de a înțelege și de a afirma adevărul — firul permanent care definește lunga noastră permanență istorică e lupta neîntreruptă pentru independență, pentru dreptul inalienabil al acestui popor — și al tuturor popoarelor lumii, indiferent de mărimea lor, sau de forța lor militară — de a-și făuri soarta conform dorinței și aspirațiilor lor — fără amestec brutal sau subtil din afară", cald . Bălălță : bună, dată,

poporului, Maio- un critic lăutar> ci Ar- pu- un for- său,

Un portret de George „Uneori, la tri- pare aspru, dar deo- văzut in mijlocul

din marea dragoste pe care o are pentru clasici, pentru cei care au exprimat la mari înălțimi sufletul poporului : „L-am ascultat șl în cadrul intim al consfătuirilor cu scriitorii și mi-am dat seama că nici o ramură de activitate, materială sau spirituală, nu-i este mai puțin familiară a- celuia care a meditat asupra tuturor problemelor, spre a le da dezlegarea cea mai justă. Cunoscător și prețuitor al marilor noștri clasici, din care ii place să citeze liber texte ilustrative, s-a pronunțat statornic pentru valorificarea moștenirii literare, izvor nesecat de frumos și învățăminte". O mărturie în legătură cu viziunea științifică a conducerii partidului asupra istoriei, depusă de Mihnea Gheorghiu : / „Pentru noi, cei ce lucrăm in domeniul științelor sociale, în istorie și filozofie, în științele politice, în istoria artelor, a limbii și literaturii române, in întreaga creație literară și artistică inspirată de viața poporului nostru, această viziune ne-a întreaga intelectualitate țării, tineretul studios, toți oamenii. muncii România, să . _rostul activ și combativ al gindirii soclal-politice despre lume și despre Istorie, faptul că istoria patriei, a- devărul istoric dobindesc rolul unui act politic de stringentă actualitate, în a- părarea independenței și suveranității, a prezentului și a viitorului României socialiste". Nicolae Dragoș exprimă, alături de mulți alții, convingerea că mare-

făcut pe noi înșine, a pe din înțelegem

partidului și la Marea A- dunare Națională, alegerea președintelui României socialiste". O Vibrantă urare baladescă a poetului George Lesnea din Moldova : „Doina cea de început / Vi se pleacă — într-o baladă / Voievozii din trecut / Vă închină a lor spadă // Vă adie-un blind alean / C-o putere grea și dulce, / De la Putna lui Ștefan, / De la pana lui Neculce. ' Din Mircești și Ipotești / Vă vin cînturi fără nouri, / Și-n tumulturi vitejești / Cheamă stemele cu bouri". Mircea Malița scrie despre concepția politică fundamentală a președintelui Ceaușescu : „Cine caută temeiuri pentru respectul sincer și ecoul larg de care se bucură în lume îndemnul neistovit al tovarășului Nicolae Ceaușescu în direcția construirii unei lumi mai drepte și mai bune, pentru instaurarea unei noi ordini economice' și politice internaționale, pentru apărarea păcii, vede că acțiunea sa e construită pe suportul solid al umanismului socialist". Iar poetul Alexandru Philippide subliniază necesitatea scoasă în evidență de atîtea și atitea ori de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca scriitorii să scrie pentru oamenii muncii : „Iată vorbe care, sortite să răsune in întreaga țară, certifică o veche și fecundă idee ce călăuzește creația literară din vechi și pină astăzi : scriitorul nu scrie pentru el, nu scrie pentru un grup de oameni, scrie pentru toți, pentru marele public cititor, care îl sprijină după merit și pe care el, scriitorul,

bule să-1 Înșele, oferindu-1 drept aur tinichea poleită".Eseistul Hajdu Gyozo de la „Igaz Sz6" subliniază comunitatea de simțire și gindire dintre toți fiii patriei, comunitate la făurirea căreia aportul decisiv îi aparține secretarului general al partidului nostru, promotor al unei politici umaniste : conducerea litica sa în raturii și permanentă tura română, împreună cu care, intr-un schimb continuu de valori, intr-o nezdruncinată vitalitate, literatura maghiară din România înflorește în solul fertțl al patriei socialiste". Prozatorul Arnold Hauser de la „Neue Literatur" mărturisește cu firească emoție și gratitudine : „Țin să-mi exprim recunoștința pentru grija manifestată de secretarul general al partidului nostru, în nenumărate rînduri, condițiilor morale și materiale in care oamenii muncii de alte naționalități participă la efortul construirii statului nostru socialist multilateral dezvoltat".Adrian Păunescu, autorul uneia din cele mai însuflețite poeme despre Omul țării, scrie aceste vibrante și avîntate versuri : „Vala- hia întreagă îi stăruie în suflet, / Toată Moldova crește în conștiința sa, / Ardealul înfioară cu-al Blajului răsuflet, / Pămîntul vechii Dacii e singura lui stea. // Șl, dacă vreți, prieteni, să ne gîndim mai bine / Ce a făcut din clipa cînd cirma-n miini a luat, / El și-a păstrat blindețea și mila, omenia, / Și-n faptele de arme e cel dinții soldat... // Să aibă România același loc în lume, / S-ajungă comunismul prin trudă calendarul luptei acest nume : Ceaușescu, Erou mea sa".Am amintit aici infimă parte din colaboratorilor ._______la acest impresionant florilegiu al simțămintelor de dragoste pe care poeții, prozatorii, criticii, dramaturgii noștri, ca de altminteri întregul nostru front artistic, le nutresc față de ilustrul fiu al României socialiste, personalitate în care poporul român își regăsește pe deplin propria lui statură Istorică, destinul unei națiuni înălțate pe culmile civilizației socialiste răspunzînd intr-un singur glas la chemarea neobosită a eroului său In care răsună o adîncă dragoste pentru maica țară in care ne simțim, împreună cu el, acasă pentru totdeauna.Omagiul scriitorilor din România președintelui țării este o carte înălțătoare, expresie a stimei față de marele fiu al poporului nostru în fața căruia toți creatorii se angajează solemn să slujească cu credință și nedezmințită abnegație patria, destinul ei socialist. cauza înnobilării condiției umane.

„Noi felicităm partidului, po- domeniul lite- artei, grija sa fată de litera-

Clădit grea / Și-n rămînă Acesta-i în vre-doar o numărul prestigioși

Vastul amfiteatru al școlii 
își redeschide porțile 

(Urmare din pag. I)

„Spectacolele românești 
au dovedit un înalt grad
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Casa de culturâ din Vaslui Foto : Gh. Vințilă

Timișoara

universitară '78Dotarea acestui centru universitar se va mări in acest an cu o mare bibliotecă ce va fi pusă la dispoziția oamenilor de știință, cadrelor didactice și studenților tuturor facultăților u- niversității din localitate. Un nou amfiteatru de invățămînt medical se construiește în a- propierea spitalului clinic județean. Profesorii și studenții vor beneficia in noul an de în- vățămint de noi dotări didactice și pentru cercetare destinate pregătirii științifice și profesionale a viitorilor ingineri, zootehniști și medici veterinari, în cadrul complexului social al studenților din Timișoara se vor da în folosință noi cămine, cu 2 125 de locuri. (Cezar Ioana).
Mesajul educativ al actului teatral„Serile de teatru antic" — realizate prin eforturile conjugate ale Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Constanța, Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale A.T.M. și ale Teatrului dramatic din Constanța — s-au impus atenției drept una din cele mai inspirate și rodnice manifestări culturale din această vară. O manifestare cu adinei semnificații spirituale, cu ample dimensiuni patriotice și cu tulburătoare ecouri in conștiințe. Teatrul și muzica au fructificat în chip deosebit, ca spațiu de joc și ca spațiu de trăiri spirituale — locuri de o frumusețe excepțională, încărcate de o istorie fascinantă, puternic evocatoare, Așa, de pildă, cetățile Histria și Callatis, colonii grecești întemeiate în sec. VII și VI î.e.n. ce au adăpostit • probabil și manifestări de teatru antic, la care — conform unei atrăgătoare ipoteze a lui Vasile Pîrvan — participa și populație geto-dacică ; apoi, Tropaeum Traiani, monument legat de epopeea războaielor dacoromâne de la începutul secolului al II-lea ; apoi, incintele unor muzee, printre care cel protejind covorul de mozaic de la Tomis ; și, în sfîrșit, mai puțin cunoscutele, dar atit de evocatoare în măreția lor calmă, Chei ale Dobrogei.Prin teatru, zeci și sute de spectatori au redescoperit astfel — chiar și la nivel strict informativ, dar mai ales în chip sensibil — frumusețea și încărcătura de istorie a pămîntului românesc, eroismul și monumentalitatea faptelor înaintașilor noștri. Teatrul a propus astfel atenției nu numai pagini de aur ale dramaturgiei universale și ecourile ei ulterioare, ci și confluențe spirituale ale umanismului grec, latin și traco-geto-dacic, fapt cu atit mai prețios în preajma sărbătoririi a 2050 de ani de la întemeierea primului stat dac.Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem în aceste „seri" — desfășurate sub semnul teatrului antic și al felului in care el a stimulat creația dramatică ori muzicală, universală și românească — cea mai inspirată con* cretizare a ideii de stagiune estivală, concretizare făcută pe urmele unei inițiative care a avut loc, tot la Tomis, cu ani în urmă. (Este vorba de reprezentarea in aer liber a „Medeii"- și „Iphigeniei"). Desfășurate cu a- portul prețios al citorva specialiști,

istorici ai civilizației și culturii precum D.M. Pippidi, Ion Zamfirescu, Al. Bălăci și în prezența unui număr relativ larg de slujitori ai scenei, colocviile avînd ca temă „Vechimea spectacolului de teatru pe pămîntul României" și „Teatrul antic azi" au fost, la rindul lor, departe de a aborda chestiuni de interes limitat sau lipsite de legătură cu momentul teatral actual. Căci, la urma urmei, ce fac oamenii de teatru cind discută și argumentează inedit vechimea spectacolului la noi și originea tracică a ritualului dionysiac din care s-a născut teatrul — decît să contribuie (din perspectiva preocupărilor lor) la argumentarea vechimii și permanențelor spiritualității românești și a contribuției ei la tezaurul universal ? Ce altceva fac ei, atunci
însemnări despre 

un festival de teatru antic 
cu valențe de reală 

actualitate

vor fi distribuite gratuit. Valorificarea eficientă a unor atit de importante fonduri investite, a efortului pe care întregul popor, întreaga societate il fac pentru ca tineretul țării să fie cit mai bine pregătit pentru muncă și viață, implică din partea tuturor forurilor de invățămînt, a organizațiilor de partid o activitate ritmică, perseverentă, muncii in salt, dăunătoare lucrului, pentru ca fiecare școală să fie gata la timp pentru ‘ " ““activității instructiv-educative.Ceea ce se cere acum, in prag de nou an de invățămint, tuturor — cadre didactice, elevi și studenți, pionieri și uteciști — este ca, sub directa îndrumare a organizațiilor de partid, să vegheze, cu răspundere patriotică și spirit gospodăresc, ca întreaga zestre materială a școlii să fie pregătită pentru folosirea ci cu eficiență sporită, cu rezultate superioare in procesul educării și instruirii, al integrării învățămintului cu cercetarea și producția. Cu un plus de inițiativă, de efort, de gospodărire, deopotrivă — constructori și beneficiari — pot și trebuie să asigure darea la timp in funcțiune a tuturor spațiilor de invățămint planificate, să pregătească exemplar sălile de curs, laboratoarele, atelierele, căminele și cantinele școlare și studențești. Mai sint locuri in care aceste pregătiri sint rămase in urmă, unde nu s-a muncit cum trebuie lăsîndu- se un volum de lucrări prea mare pentru ultimul moment. Cu efort sporit, cu o largă și rapidă mobilizare a tuturor elevilor, pretutindeni pregătirile trebuie desfășoare intens.în docurhentele partidului^ in cuvintările de excepțională

evitarea calitățiiînceperea

tft Senostru,__ _____   importanță rostite de secretarul general al partidului, printre alte indicații și sarcini de deosebită însemnătate au fost analizate nu o dală obiectivele prioritare privind ridicarea nivelului științific, a calității instructiv-educa- tive a invățămîntului, îndeplinirea sarcinilor ce revin școlii de toate gradele din hotăririle Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. în lumina acestor imperative, comitetelor județene de partid, inspectoratelor școlare le revine sarcina să vegheze îndeaproape, concret, la asigurarea condițiilor pentru integrarea strinsă a învățămintului eu cercetarea și producția, să urmărească la fața locului, in fiecare școală sau facultate, cum se asigură cadrul necesar activității practice a elevilor și studenților, formării lor profesionale. Cadrele didactice, reunite in tradiționalele consfătuiri de lucru care preced deschiderea cursurilor, pot și trebuie să găsească metodele cele mai eficiente, modalitățile cele mai adecvate pentru ca acest bun material și spiritual al întregului popor — școala — să fie fructificat plenar în educarea copiilor și tinerilor țării, in formarea lor ca oameni și cetățeni demni, activi și harnici constructori ai socialismului și comunismului.

de cultură și gust estetic
Un succes de...,,O excelentă reprezentație", „Perfecta interpretare a teatrului din București a răscumpărat superficialitatea care domină genul operei", „Succes desăvîrșit al celebrei operete Contesa Marița": sînt numai ci- teva dintre subtitlurile apărute pe manșetele unor ziare italiene anunțînd cronicile și reportajele dedicate de presa din această țară spectacolelor Teatrului de stat de operetă din București care a Întreprins in cursul lunii august un turneu prin mai multe orașe ale Italiei.Datele „tehnice" ale acestui turneu artistic sint tot atit de edificatoare ca și cronicile exigenților critici italieni asupra performanțelor — nu numai de natură vocală și spectaculară — ale artiștilor români: in decurs de 25 de zile, intre 27 iulie—22 august, au fost susținute 23 de spectacole avînd în program operetele Văduva veselă de Le- har . și Contesa Marița de Kâlmân. precum și un recital în- mănunchind, sub titlul Seară vieneză cele mai importante arii, duete și dansuri din operetele compozitorilor Johann Strauss și Franz Lehar. Trebuie remarcat faptul că atit Cele

prestigiu al teatrului nostru liricdouă operete cit și a- riile și duetele din recital au fost cintate in limba italiană. Au fost parcurși aproximativ 12 000 km, din nordul Italiei, de la Ancona, și pină la Siracusa în sudul Siciliei, itinera- rtij turneului avînd ca repere orașe cu teatre și amfiteatre in aer liber, unele de o mare vechime, constituind astăzi veritabile puncte de atracție ale stagiunii estivale, ținta a numeroși turiști străini. Artiștii români au putut fi, de pildă, aplaudați la Teatro D’Annunzio din Pescara, Unde au fost ovaționați de 3 000 de spectatori, la Amfiteatrul Romano din Lecce — 1 500 spectatori,Theatro Greco din Siracusa unde 5 000 de spectatori au rămas in-
la

cîntați de măiestria in- terpreților noștri ca și cei 3 000 de spectatori de la Castello di Lombardia din Enna. In total spectacolele teatrului bucureștean au a- tras peste 60 000 spectatori, fiecare reprezentație românească beneficiind, în medie, de prezența a 2 500 de spectatori în cursul unei stagiuni estivale deloc lipsite de alte a- tracții.Aplauzelor care au răsunat pină tîrziu in noapte, fiorilor oferite cu generozitatea specific peninsulară, cuvântărilor și propunerilor de revenire cu noi spectacole, li se adaugă cronicile publicate in presa italiană. unanimă in a releva talentul artiștilor noștri, disciplina și dăruirea cu care

etnd dezbat prezența tragediei pe afișele și pe scenele noastre, decît un examen complex privind calitățile culturale ale actului teatral, șansele lui de a stabili un impact cu publicul. adică, un examen al forței e- ducative a teatrului în actualitate 1Prin spectacolele pe care le-a inclus și prin confruntările de opinie pe care le-a generat, manifestarea constănțeană a atras atenția asupra citorva probleme cu deosebire importante la început de stagiune.Mai întîi, o necesară subliniere a valorii in actualitate a repertoriului antic : capacitatea marii arte de a semnifica, în continuare, azi ca și ieri, conflicte esențiale legate de statutul omului în univers, mari căutări și zbateri umane, confruntări patetice, titanica voință de a rezista și învinge — în lumina unei înalte considerații față de om. Am asistat la punerea " 'mari, în care se fac puternic simțite filonul umanist, capacitatea unor astfel de creații de a contribui la eleva- rea spirituală a bamenilor.Tocmai existența unor asemenea virtuți perene in aceste creații nemuritoare justifică întrebarea : Cum ii jucăm pe clasici ? în primul rind, să observăm că pe plan mondial, anticii au fost fie obiectul unor căutări formale, fie al unor actualizări forțate care au făcut nu o dată, abstracție de sursele teatrului grec, de dimensiunile lui etice, existențiale, filozofice, interpretind simplist structura lor simbolică, alegorică.De asemenea tendințe nu au fost ferite uneori nici scenele noastre, inclusiv unele spectacole prezentate la Constanța în cadrul acestui' festival al teatrului antic. De aceea, reamintirea unor principii ferme ale politicii noastre de preluare a moștenirii culturale, a tezaurului mondial de valori a fost în cadrul colocviului

in scenă a unor opere

ținut cu acest prilej, dintre cele mai utile.Este limpede că abordarea clasicilor trebuie însoțită de un efort permanent de descifrare a semnificației valorilor morale și filozofice pe care le conțin operele lor, în spiritul respectării autenticității mesajului pe care ele îl transmit peste veacuri. Aceasta înseamnă, pentru omul de teatru, regizor sau actor, punerea în lumină, pe baza unei întinse culturi teattale, a marilor valori educative pe care aceste opere le conțin. Prețuind deci litera — purtătoare de sens, a lucrărilor transmise miraculos peste secole — veghem cu deosebire ca spiritul operei clasice, bogăția ideilor și sentimentelor ei, mesajul ei progresist și umanist să se transmită percutant miilor de spectatori contemporani. în acest cadru se impune insă, totodată, precizarea că tocmai datorită bogăției mesajului lor marile opere clasice permit (chiar din perspectiva epocii care le-a născut), interpretări și valorificări multiple, tot atitea puncte de vedere propuse spectatorului de azi.Din acest punct de vedere demersul, perfectibil, al lui Silviu Purcă- rete în „Legendele atrizilor", de pildă, ni s-a părut nu atit nou (vezi studii ale lui Mihnea Gheorghiu ori filmele lui Pasolini și Cacoyannis inspirate de lumea dramei grecești), cit interesant, și în cele din urmă acceptabil (in lumina unor fascinante ipoteze istorice și culturale). Scenariul „Legendelor atrizilor" (căci e vorba de un scenariu, fiindcă se coroborează textul citorva tragedii), respectă nu numai firul epic și perspectiva a- supra eroilor, ci și acel echilibru fragil, atit de caracteristic tragediei antice, între recunoașterea necesității și lauda libertății, între elogiul prome- teismului și condamnarea lipsei de măsură, între spectacolul suferinței și fructificarea ei in meditație. Iar inser- turile folclorice (un folclor vechi, de sorginte probabil tracică, așa cum este și mitul lui Dionysos Însuși), nu tulbură, ci dimpotrivă consolidează acest echilibru specific și invită la o altă meditație. O meditație despre fondul aperceptiv al populației de pe aceste meleaguri — față de conflictele, actele și suferințele tragediei antice. O meditație despre confluențele spirituale și culturale cum de altfel propun și celelalte piese reprezentate cu acest prilej, relevînd, totodată, fertilitatea filonului umanist al teatrului antic.Din recunoașterea valorilor multiple ale „Serilor de teatru antic" decurg și imperativele unei pregătiri mai bune in viitor. O pregătire superioară a spectacolelor — pe care le-am dori de mai Înaltă ținută și, toate, gindite de la inceput pentru a fi reprezentate în aer liber și intr-un anume loc de joc. Și, mai ales, o pregătire a publicului, popularizarea din timp și adecvată a șirului de manifestări, atragerea unui număr mai mare de spectatori, precum și mărirea numărului de reprezentații cu flecare montare în parte.
Natalia STANCU

Programul 2

veseladin spectacolul „VdduvaSecvențâ
10 SEPTEMBRIEei au știut să slujească și să ilustreze nivelul artei românești în acest prestigios turneu organizat sub auspiciile celui de al IX-lea Festival internațional „Estate musicale Leccese" de către „Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo". Performanțele unor soliști cum sint Cleopatra Melido- neanu, Lucia Țibuleac, Constanța Cîmpeanu, Niculescu,

Aprecieri elogioase în „LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

La perfetta esecuzione (Compania dai 
tra di BacaresO ha rtsa

Htâ deH'opera - II programme
......... li. . .................................... ..

cinema
• Revanșa : PATRIA — 9; 11,16; 
13.30: 15.45; 18; 20.15. BUCUREȘTI
— 8.45: 11; 13.15: 15.45: 18.15: 20.45. 
favorit — 9: 11.15: 13.30; 15.45; 
18; 20.15. GRADINA DINAMO - 
19.15.
• Al treilea jurămint (ambele se
rii) : palatul sporturilor 
și culturii — 10,30: îs.
• Orchestra ambulanta : SCALA
— 9: 11,15: 13,45: 16: 18.30; 20.45. 
CAPITOL — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 
18.15; 20,30. la grădină — 19.30.
• Plopii de la marginea satului :

TIMPURI NOI — 9: 11.15: 13.30;
15,45; 18: 20.
• Capcana din munți : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15" 13.30: 16: 18,15: 
20.30, la grădina — 19.30. FESTI
VAL — 9: 11,15; 13.30: liî; 18.15; 
20.30, EXCELSIOR — 9: 11,15;
13.30; 15.45: 18: 20.15.
• Melodii, melodii : CENTRAL — 
9.15; 11.30: 13.45; 16: 18: 20. LIRA
— 15.30; 18: 20. Ia grădină — 20.
• Soțul meu : FEROVIAR — 9:
11.45; 14,30; 17.15: 20, GLORIA — 
8.45: 11.45: 14.15: 17.15; 20, MO
DERN — 9; 12; 16: 19,30. la gră
dină — 19.
• Avaria: MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20.30. FLAMURA
— 11.15: 13,30: 15,45: 18; 20.
• Mateiaș giscarul : FLAMURA
— 9.

• Tentacule : VICTORIA
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Program (16 desene animate — 
9.30: 10.30; 11,30; 12,30: 13,30, Sep* 
tembrle — 15: 17.43; 20,15 : DOINA.
• O fată aproape cuminte : GRI* 
VITA — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15.
• întoarcerea proscrișilor ! 
RITA — 9; 11; 13.15; 15.30;
20.
• Aventurile lui Don Juan :
RÎE — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
CINEMA STUDIO *- 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
• Corsarul din insulă ! VOLGA 
— 9: 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 
18; 20,15, la grădină — 19,15, TO-

MIO-
17.45:

EFO-
18.15:

reille Constantinescu, Sanda Mărgărit, Dorin Teodorescu, Cornel Rusu, Eugen Finățea- nu, Alexandru lonițâ, George Hazgan, Ni* colae Simulescu și alții, meritele corului și orchestrei dirijate de Costel Rădulescu și Liviu Cavassi, aporiul coregrafiei semnate de Mihaela Atanasiu a regiei datorate George Zaharescu, rectorul Teatrului stat de operetă, toate acestea au fost favorabil consemnate de critică.
Și lui di- de

Spicuim 
din articolele 

consacrate 
artiștilor români :„Giornale di Sicilia" Scria in numărul său din 5 august, a.c. : „O excelentă reprezentație ne-a fost oferită de Teatrul de stat de operetă din București. O mulțime imensă de spectatori venițl și din împreju-

provin -rimi. din alte cii ale insulei a aplaudat călduros la scenă deschisă nu numai interpretarea soliștilor ci și ansamblul coral, baletul și orchestra, impecabil conduse de maestrul dirijor". Un alt ziar, „La gazzetta del mezzogiorno" din 1 august relata : „Spectacolele românilor au dovedit un înalt grad de cultură și gust estetic". Citim de asemenea în numărul din 8 august al ziarului „La Sicilia" sub titlul „Succes desăvîrșit" : „Duminică seara la castelul din Enna a fost reprezentată opereta Contesa Marita in interpretarea magistrală a cîntărețllor și actorilor Teatrului de operetă din București. Putem spune că publicul a rămas entuziasmat de excepționala interpretare a artiștilor români care și-au susținut rolurile în limba italiană".
N. SPIRESCU

DUMINICA,

Programul 1

8,00 Gimnastica
8,15 Tot înainte
9,10 Șoimii patriei
9,20

la domiciliu
1

Film serial pentru copil : „Căr
țile junglei". Episodul 3.
Pentru căminul dumneavoastră 
Viata satului

9.45
10.00
11,45 Campionatele balcanice de gim

nastică — finalele pe aparate. 
Transmisiune de la Ciuj-Napoca 
De strajă patriei. Ziua pompie
rilor din Republica Socialistă 
România
Telex
Album duminical
Fotbal : 
Gloria : 
za a 
de la
Film
Onedin. Episodul 55
Micul ecran
Telejurnal
Reportaj de
’78. Imagini _______ ___ ___
llu Vadim Tudor
Rapsodii de toamnă. Emisiune 
de varietăți
Film artistic : ,,Jerry în Încurcă
tură". Premieră TV. Producție a 

dlstri- 
Harold 
Ruddy 
Labert.

12.30

13.00
13.05
17,00

17,50

18,40
19.00
19,20

19,35

20,35

Dinamo București — 
Buzău (divizia A). Reprl- 
Il-a. Transmisiune directă 
Stadionul ,.Dinamo" 
serial : Linia

pentru cei

maritimă

mici

TImăveniscrlitor : 
desprinse de Corne-

studiourilor americane. în 
buție : Jerry Lewis,
J. Stone, Susan Bay, 
Lester, Del Moore, Paul 
Regia : Jerry Lewis

22,20 Telejurnal a Sport
22,30 închiderea programului

10,00 Concei-t educativ. Poemul simfo
nic. In program lucrări de Ri
chard Strauss, Franz Liszt, Ale- 
xandr Scriabin, Bedrich Sme
tana

11,45 închiderea programului
i

LUNI, 11 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

15,55 Telex
16.00
19,00
19.20
19,30
19.50
20.20

Emisiune tn limba maghiară 
Intîlniri pe portativ 
1001 de seri
Telejurnal 
Panoramic
Roman-folleton : „Putere fără glo
rie". Episodul 3. Regia : David 
Zweck
Mai aveți o Întrebare 1 Spirit sl 
materie

21,45 intcrprețl al clnteculul românesc 
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL II

21,15

16,30 Cenaclul „Metafora" al tinerilor 
din comuna Periș

17,05 înttlnire cu satira șt umorul
17,40

18,00

Turneul unul teatru românesc In 
Japonia
Dragă mi-i tara șl plaiul. Melodii 
populare
In alb șl negru : Karino
1001 de seri
Telejurnal

18.30
19.20
19.30
19,50 Film serial pentru copil. Slndbad

marinarul. Episodul 5.
Mozart, In anii tinereții creatoare 
Telex
Sub semnul creației de masă. Re
portaj

21.20 Film serial. Om bogat, om sărac. 
Reluarea episodului 13

22,10 închiderea programului

20,15
20,55
21.00

Mis — 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18:
20,15, la grădină — 19,15.
• tmpușcături sub clar de lună : 
DACIA — 9; 11,15! 13.30: 15,45;
20.
• visul roz : bucegi — 9: 
13; 15,30: 17,30; 19,46.
• Incredibilele aventuri ale unor 
Italieni in Rusia : GRĂDINA BU- 
CECI — 19.30.
• Umbra păsării în zbor : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Gentleman Jim : FERENTARI
— 10.30; 12.45; 15! 17,15: 19.30.
• Colonel în rezervă : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45 : 20.
• Pentru patrie : PACEA —' 15;
19.
• Brigada specială : FLOREASCA
— 15,30: 18; 20.
• Un comisar acuză : COTRO-

n;

CENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Nimeni nu aleargă mereu : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45 ; 
18; 20,15. la grădină 19,30.
• Trepte pe cer : VIITORUL — 
17,45; 20.
• Obeliscul : POPULAR — 16;
• Pintea : MUNCA — 9; 11,15;
13.30: 15.45: 18; 20.
• Guerilla : COSMOS — 16: 18;
20.
• Un pod prea îndepărtat : FLA
CĂRA — 9; 12,30: 16; 19,30, la 
grădină — 19.
• Cu stele în păr șl lacrimi In
ochi : ARTA — 9; 11,15: 13,30;
15.45; 18; 20.
• A dispărut o fată : PROGRE
SUL — 16; 13; 20.

« Pirații din metrou : GRADINA 
ARTA — 20.
• Evadatul : GRADINA FESTI
VAL — 19.
o Mark polițistul la Genova : 
GRADINA PARC HOTEL — 19,30.
• Jandarmul la plimbare : GRĂ
DINA TITAN — 19.45.

t e a t r
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert susținut de formația JO
SEF LAUFER din R.S. Cehoslova
că — 20.
• Teatrul Național București

(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) :
Fata din Andros — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Rotonda Ateneului) : Spectacol 
tie sunet și lumina „Mică schu- 
bertladâ" de Theodor Drăgulescu 
urmat de un concert cameral sus
ținut de orchestra „Collegium 
Musicum" — 19.30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
Serenadă tirzic — 19.30, (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Omul 
care a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pino
cchio — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Unde zbori, 
Sperieciori 1 — 10; 12.

18;

18.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘ» 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Filipine

Primire la Consiliul de Stat

(Urmare din pag. I)Inmînînd scrisorile de. acreditare, ambasadorul filipinez DELFIN R. GARCIA a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu călduroase salutări personale din partea președintelui Republicii Filipine, Ferdinand E. Marcos, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și de succese.în cuvîntarea prezentată de ambasador cu acest prilej se evocă interesul cu care Filipinele urmăresc rolul crescînd al României In viata internațională, aprecierea de care se bucură principiile pe care România le așază la baza relațiilor sale cu alte țări, acțiunile și inițiativele internaționale ale șefului statului român.Referlndu-se la relațiile româno— filipineze, In cuvîntare se arată : „în cei șase ani care au trecut de la stabilirea relațiilor diplomatice au avut loc multe acțiuni în diferite domenii, atît pe plan bilateral, cît șl pe plan internațional. Aceste acțiuni sînt caracterizate de creșterea continuă a colaborării prietenești și sînt impulsionate de similitudinea luptei celor două popoare pentru întărirea independenței naționale și a eforturilor pentru realizarea progresului economic". în acest context, cuvîntarea reliefează bunele rezultate obținute în domeniul cooperării economice si al schimburilor, precum și existența unor posibilități sporite pentru extinderea acestei cooperări.
Adunare festivă cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări 

a creării Republicii Populare Democrate CoreeneCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, simbătă a avut loc în comuna Făcăeni, județul Ialomița, o adunare festivă organizată de Comitetul județean Ialomița al P.C.R. și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși țărani cooperatori, alți oameni ai muncii din comună.Au participat ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Sin In Ha, membri ai ambasadei, precum și delegația Asociației de prietenie co- reeano-române, condusă de Kim long Sun, vicepreședinte al asociației.Adunarea a fost deschisă de Gheor- ghe Nicolae, primarul comunei.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit Toma Dimache, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-coreeană". Vorbitorul a relevat importanța constituirii Republicii Populare Democrate Coreene, eveniment de însemnătate istorică în cronica îndelungatelor lupte duse de poporul coreean pentru libertate și independență națională, precum și succesele remarcabile obținute în cei 30 de ani de existență, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în dezvoltarea industriei și agriculturii, în înfăptuirea obiectivelor planurilor economice, în opera de construire a socialismului. Vorbitorul s-a referit pe larg la relațiile de strinsă prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, subliniind solidaritatea militantă a României cu eforturile stăruitoare și propunerile constructive ale Partidului Muncii din Coreea și Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene îndreptate spre realizarea aspirațiilor vitale de unitate națională, față de lupta patriotică a populației din Coreea de Sud pentru democratizarea vieții interne și unificarea pașnică și independentă a țării, față de cauza justă a poporului coreean de a trăi într-o patrie liberă, unită, ihdependentă și prosperă. El a subliniat -rolul hotări- tor pe care l-au avut întilnirile și convorbirile rodnice, de la București și Phenian, dintre tovarășii Nicolae 
■ ■■■■■■■■■■■■

CRONICA SAPTĂMTNII

(Urmare din pag. I)tico-educative, astfel ca fiecare colectiv, fiecare om al muncii, fiecare cetățean să fie pe deplin conștienți de rolul pe care-1 au în societatea noastră, să aducă o contribuție cît mai valoroasă la progresul și înflorirea patriei socialiste.
0 afirmare hotărîtă 
a voinței de apărare 

a independenței 
și suveranității 

naționaleDesfășurindu-se în locuri ce au înscris pagini luminoase în istoria luptei pentru independență și unitate națională, vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Vran- cea, Brăila și Galați au prilejuit o vie evocare a acestor tradiții, a eforturilor și sacrificiilor făcute de poporul român pentru a-și cuceri dreptul la existență liberă, suverană, de sine stătătoare.Voinței ferme și inflexibile, fierbinți, a oamenilor muncii din țara noastră de a apăra, ca lumina ochilor, această măreață cucerire i-a dat glas secretarul general al partidului cînd a afirmat din nou, răspicat, atașamentul neabătut față de cauza independenței naționale, marele invă- țămint pe care-1 evidențiază întreaga noastră istorie — hotărîrea poporului român de a nu vinde nimănui și niciodată independența țării, de a nu accepta în nici un fel diminuarea ei, de a nu fi sub nici o formă instrumentul altor interese, de a fi și a acționa permanent in serviciul propriei libertăți, ca și al libertății celorlalte popoare, al cauzei prieteniei intre națiuni suverane și egale în drepturi. Se poate spune, pe drept cuvînt, că prin toate acestea vizitele s-au constituit într-o puternică și înflăcărată lecție de patriotism, de o deosebită forță educativă.

După ce se referă la unele aspecte ale politicii filipineze, cuvîntarea subliniază interesul Filipinelor pentru întărirea prieteniei și înțelegerii cu România, convingerea că aceasta servește pacea și progresul tuturor popoarelor.Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresat, la rîndul său, un salut cordial președintelui Ferdinand Marcos și a transmis cele mai bune urări de succese poporului filipinez prieten.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se arată : „Republica Socialistă Roinânia desfășoară o largă activitate pe plan extern, militînd cu fermitate pentru o largă colaborare și cooperare internațională. Noi considerăm că singurele principii care pot chezășui pacea și colaborarea în lume sînt deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, nerecurgerea la forță și la a- menințarea cu folosirea forței, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale".Subliniind că pe aceste principii sînt întemeiate și relațiile româno— filipineze, în cuvîntare se evocă importanța vizitei întreprinse în 1975 de șeful statului român în Filipine pentru promovarea și extinderea raporturilor de colaborare româno-fili- pineze în diferite domenii de activitate. De asemenea, cuvîntarea relevă rezultatele bune obținute în colabo

Ceaușescu și Kim Ir Sen în extinderea și întărirea relațiilor de prietenie și colaborare frățească româno- coreene. în încheiere, vorbitorul a transmis poporului coreean urarea de a obține noi și însemnate succese în măreața operă de edificare a socialismului, în lupta pentru realizarea dezideratului major al națiunii coreene — unificarea pașnică și independentă a patriei.în cuvîntul său, Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, s-a referit la lupta încununată de succes a poporului coreean, subliniind că întemeierea R.P.D. Coreene la 9 Septembrie 1948 — prețioasă cucerire revoluționară, eveniment de mare însemnătate istorică — a dat posibilitatea poporului său să devină o națiune demnă, suverană și independentă, care, luîndu-și ferm în mîini propriile destine, își făurește în mod independent și creator viața sa nouă, socialistă. Vorbitorul a reliefat succesele obținute de poporul său, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în transformarea țării într-un stat socialist cu o industrie și agricultură moderne, progresele însemnate realizate în dezvoltarea Invăță- mîntului, culturii și artei, în ridi- i carea nivelului de trai.în continuare, au fost relevate e- forturile Partidului Muncii din Coreea și Guvernului R.P.D. Coreene pentru unificarea pe cale pașnică, fără nici un amestec străin, pe baze democratice, a Coreei. Ambasadorul coreean a evidențiat sprijinul activ și solidaritatea militantă a Partidului Comunist Român, a guvernului și poporului român cu lupta poporului coreean, pentru realizarea reunifică- rii independente și pașnice a patriei. Vorbitorul a evocat relațiile frățești de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, subliniind contribuția determinantă a în- tîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea și consolidarea lor continuă. In încheiere, ambasadorul a transmis poporului român urări de a obține și în viitor noi și mari succese, sub conducerea Partidului Comunist Român, în opera de edificare a societății socialiste.

Aceasta cu atît mai mult cu cît astăzi poporul român, bucurîndu-se de o reală și neștirbită independență, dispune de mijloacele necesare pentru apărarea libertății și integrității țării,- a cuceririlor revoluționare ale poporului.Atenția și grija permanentă pe care partidul le acordă întăririi necontenite a puterii de apărare a patriei au fost grăitor reliefate de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la exerciții și aplicații militare demonstrative cu trageri de luptă in zona Brăila—Galați.Prin întreaga lor desfășurare, exercițiile, executate de unități și subunități de diferite arme, au demonstrat elocvent capacitatea de luptă a forțelor noastre armate, a tuturor formațiunilor din sistemul național de pregătire a populației pentru apărare, în spiritul cerințelor doctrinei militare a partidului nostru. Caldele felicitări adresate de către comandantul suprem al forțelor armate participanților la exercițiile și aplicațiile militare, ca și urările sale privind obținerea de către toți miljtarii a unor noi și importante succese în pregătirea de luptă și politică au dat expresie dragostei pe care întregul popor o poartă armatei, convingerii sale că aceasta va fi gata să îndeplinească, în orice împrejurări, misiunea de onoare de a salvgarda, împreună cu toți cetățenii țării, libertatea, independența și suveranitatea națională, integritatea teritorială a patriei, marile cuceriri revoluționare ale socialismului. O pavăză puternică apără munca pașnică a națiunii noastre, care și-a luat pentru totdeauna destinele în propriile mîini și clădește, sub conducerea partidului, edificiul societății socialiste multilateral dezvoltate.
Puternicul avînt 

al întreceriiSăptămîna pe care o încheiem a înscris noi succese remarcabile în întrecerea socialistă pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor de plan și a angajamentelor asumate in acest 

rarea dintre cele două țări, precum și posibilitățile existente pentru a impulsiona și mai puternic această colaborare.în continuare, în cuvîntare se spune : „Participînd activ la viața internațională, țara noastră acționează pentru lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje economice dintre țările în curs de dezvoltare și cele a- vansate, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, pentru realizarea dezarmării generale, și în primul rind a dezarmării nucleare, pentru democratizarea relațiilor dintre state. Consider că România și Filipinele pot conlucra în viitor tot mai strîns pentru realizarea acestor deziderate, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră".Urînd succes noului ambasador filipinez, președintele Nicolae Ceaușescu l-a asigurat de Întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului șl al său personal în îndeplinirea misiunii pe care o are.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut, în- tr-o atmosferă cordială, cu ambasadorul Republicii Filipine, Delfin R. Garcia.La solemnitate și la convorbire au asistat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curtlceanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
Cronica zileiLa invitația ministrului finanțelor, sîmbătă a sosit la București F.H.Jț.J. Andriessen, ministrul finanțelor al Olandei, însoțit de J.C.W.M. Huys- mans, secretar general la Ministerul de Finanțe, și A.H.E.M. Wellink, trezorier general.Oaspeții au fost întîmpinați, pe aeroportul Otopeni, de tovarășii Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului, de alte persoane oficiale.A fost prezent L.J.M. Bauwens, ambasadorul Olandei la București.

★Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, ambasadorul a- cestei țări la București, Sin In Ha, a vorbit simbătă la posturile noastre de radio și televiziune.
★între 7 și 9 septembrie 1978, Matthew Nimetz, consilierul Departamentului de Stat al S.U.A., a făcut o vizită la București. M. Nimetz a avut convorbiri cu Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Ilie Rădu- lescu, ministru secretar de stat la M.A.E., cu privire la dezvoltarea relațiilor româno-americane și la unele probleme internaționale de interes comun.
★Răspunzîndu-se interesului tot mai larg manifestat în țara noastră pentru studierea problemelor internaționale, sîmbătă, la Institutul de invă- țămînt superior din Sibiu, a avut loc ședința de constituire a Filialei Asociației de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.). Cu acest prilej, a' fost aleasă conducerea filialei și s-a ținut o sesiune de comunicări științifice pe teme privind creșterea contribuției Organizației Națiunilor Unite la rezolvarea problemelor internaționale, la întărirea păcii și securității mondiale, la progresul general al omenirii.(Agerpres)

a a a a a a aan hotărîtor al cincinalului. Expresie grăitoare a înaltei conștiințe revoluționare a clasei muncitoare, colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, ca și din domeniul cercetării și proiectării își concentrează eforturile spre a asigura ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități economice, folosirea integrală a avantajelor noului mecanism economico-fi- nanciar.Pentru ca succesele colectivelor fruntașe să nu fie diminuate de ră- mînerile în urmă ale altor unități, este necesar ca, pretutindeni, organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii să ia măsuri ferme de depistare și înlăturare a cauzelor diferitelor neajunsuri în organizarea producției, astfel ca — așa cum sublinia secretarul general al partidului — fiecare întreprindere să devină rentabilă, să-și sporească aportul la dezvoltarea în ritm accelerat a economiei naționale.Dat fiind că o mare parte a producției din ultimii ani ai cincinalului va fi realizată de noile întreprinderi ce urmează a fi date în funcțiune, apare evident imperativul ca lunile ce ne mai despart de sfîrșitul anului să devină luni record în realizarea investițiilor. Desigur, aceasta presupune concentrarea stăruitoare a tuturor forțelor umane, tehnice și materiale spre accelerarea ritmului lucrărilor pe șantiere, grăbirea montării utilajelor tehnologice.La sate se acționează, în aceste zile, pentru culesul recoltei acestui an, recoltă care, în general, se anunță a fi bună. Important este ca atît culesul, cît și transportul produselor agricole Ia locurile de depozitare să se execute neintirziat și cu grijă pentru a se evita orice risipă. Tot în a- ceastă perioadă se lucrează intens pentru pregătirea recoltei anului viitor. Intrucit obținerea unor recolte mari de grîu este condiționată de respectarea strictă a tehnologiei a- cestei culturi, se impune maximă răspundere pentru efectuarea insămin- țărilor de toamnă, atît sub raportul calității lucrărilor, cît și al respectării riguroase a normelor tehnice, asigu- rîndu-se deopotrivă folosirea gospodărească a îngrășămintelor chimice, încheierea grabnică a schimburilor de semințe între județe, preluarea operativă a acestora de către unitățile agricole. Pregătind de pe acum cu grijă recolta anului viitor, țărănimea cooperatistă, toți lucrătorii ogoarelor creează premisele unei continue îmbunătățiri a aprovizionării populației.

Excelenței Sale
Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE

Președintele Republicii Socialiste Democratice Sri Lanka
COLOMBOPreluarea de către dumneavoastră a înaltei funcții de președinte al Republicii Socialiste Democratice Sri Lanka îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor fi intensificate șl diversificate în continuare, atît pe planul relațiilor bilaterale, cît șl în domeniul vieții internaționale, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării în lume.

POPASURICooperația de consum din județul Caras-Severin a construit, în ultimii ani. numeroase unități turistice si de alimentație publică, adevărate puncte de atracție pentru cei ce vizitează sau călătoresc pe aceste frumoase meleaguri. Printre acestea se numără hanul ..Tibiscum" din Caransebeș, hanul ..Gărîna" situat în satul cu același nume, la circa 1 000 m altitudine, pe muntele Semenic, în apropierea Izvorului Timiș, hotelul Caras
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Balcaniada de gimnastică 
Succese ale sportivilor 

româniCampionatele balcanice de gimnastică au continuat simbătă în Sala sporturilor din CIuj-Napoca cu desfășurarea exercițiilor liber alese din cadrul competiției de gimnastică sportivă.La feminin, titlul de campioană balcanică la individual compus a fost cucerit de gimnastele noastre Teodora Ungureanu și Anca Grigoraș, la egalitate, cu cite 38,05 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Dumi- trița Turner — 37,40 puncte, Marile- na Neacșu — 37,20 puncte. Pe locurile 5—6, la egalitate, s-au situat Angela Bratu din echipa română și sportiva bulgară Antoneta Rahmeva, cu cite 36,45 puncte fiecare.Clasamentul pe echipe : România — 187,70 puncta; 2. Bulgaria — 177,40 puncte ; 3. Iugoslavia — 177,05puncte.Concursul masculin a fost dominat, de asemenea, de sportivii români, locul intîi la individual compus revenind lui Dan Grecu — 57,45 puncte, urmat de coechipierii săi Aurelian Georgescu — 56,55 puncte și Kurt Zilier — 56,20 puncte. Clasamentul pe echipe : 1. România ; 2. Bulgaria ; 3. Iugoslavia. întrecerile se încheie astăzi cu finalele pe a- parate.
ÎN CÎTEVA RÎNDURIO Finalele „Daciadei" la polo pe apă s-au încheiat ieri în Capitală la bazinul de la Ștrandul tineretului cu victoria selecționatei București, care a terminat neînvinsă competiția, to- talizind 10 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat echipele județelor Cluj — 8 puncte, Bihor — 6 puncte, Arad — 4 puncte, Mureș — 2 puncte și Timiș — zero puncte.In ultima zi a turneului s-au înregistrat următoarele rezultate : București, — Timiș 16—2 ; Cluj — Arad 5—1 ; Bihor — Mureș 9—1.O In cadrul competiției internaționale masculine de handbal „Dinamo- viada", care se desfășoară la Bratislava, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 24—18 (9—8) formația Dynamo (R.D. Germană).• în semifinalele probei de simplu femei din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A., tî- năra jucătoare americană Pamela Shriver a învins-o cu 7—6, 7—6 pe Martina Navratilova, favorita nr. 1 a concursului.

Politica internă 
și externă 

în strînsă unitateCu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Vrancea și Brăila, în cuvîntările rostite a fost, de asemenea, reafirmată îmbinarea strînsă, organică dintre politica internă și externă — trăsătură permanentă a întregii activități a partidului și statului nostru. „Tot ceea ce facem — a arătat secretarul general al partidului nostru — este destinat să asigure dezvoltarea rapidă a patriei, constituind, totodată, o contribuție de seamă a poporului român la cauza socialismului, a progresului și păcii în întreaga lume".Au fost din nou și cu claritate subliniate liniile directoare, fundamentale, principiile de bază ale politicii noastre externe, relevîndu-se hotărîrea României socialiste de a dezvolta neabătut relațiile de prietenie, colaborare și cooperare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii fără deosebire de orînduire socială. Așa cum s-a subliniat o dată mai mult, la baza tuturor relațiilor sale externe țara noastră așază statornic principiile egalității in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, singurele care sînt în măsură să asigure fiecărei națiuni o dezvoltare liberă, independentă, să-și făurească viitorul așa cum și-l dorește.Pronunțîndu-se pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, așa cum s-a arătat, România nu îndreaptă relațiile sale cu o țară împotriva altei țări, nu-și dezvoltă relațiile cu unii, diminuîndu-le cu alții, ci promovează activ legături cu toate statele dornice să colaboreze pe temelia principiilor amintite. Este convingerea fermă a poporului nostru că această politică servește intereselor fundamentale ale României, precum și întăririi prieteniei și colaborării cu toate celelalte țări și popoare, cauzei generale a păcii în lume.Preocuparea constantă pentru adîn- cirea relațiilor României cu țările socialiste și-a găsit o nouă confirmare în săptămîna care se încheie în participarea delegației de partid și guvernamentale române la manifestările de la Phenian organizate cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TURISTICEdin orașul Oravița. hanul Bocsa- Izvor. la 20 km de Reșița spre Deta. hanul ..Piatra scrisă" de lingă localitatea Armenis. la 20 km de Caransebeș. , O găzduire ospitalieră oferă si cabanele „Șapte brazi" din Oravita (în zona turistică „Lacul Mare"). ..Stejarul" — la 1 km de orașul Bocșa. „Dunărea" — lingă Moldova Nouă. „Cerbul" și „Brindușa" pe șoseaua Oravita — Bozovici — Herculane, precum si terasa „La răscruce".

Un examen al voinței sportiveSăptămîna în care pășim are o importanță aparte pentru fotbalul nostru, importanță conferită de debutul echipelor fruntașe Universitatea Craiova, F.C. Argeș și Politehnica Timișoara în ediția ’78 a competițiilor europene intercluburi. Desigur, nu este un eveniment în premieră absolută. Jucătorii, antrenorii, iubitorii fotbalului încearcă în fiecare toamnă emoțiile unei asemenea participări internaționale de la care fiecare așteptăm mai mult, dacă nu pătrunderea în fazele finale măcar mica satisfacție dătătoare de speranțe a trecerii de primele tururi. Există însă de data aceasta cîteva temeiuri care ne fac să pretindem o comportare mai bună decît altădată, concretizată, pentru început, în depășirea concludentă a celor trei formații străine a căror vizită o vom primi miercuri, și deci calificarea pentru următorul tur. Care sînt a- ceste temeiuri ?în primul rînd, pregătirea fizică și de joc efectuată in perioada premergătoare. Se știe, din inițiativa și cu sprijinul F.R.F., reprezentantele noastre în cupele europene au participat, încă din vară, la un stagiu special de antrenamente și jocuri- școală în comun, sub îndrumarea antrenorilor proprii și a antrenorilor federali. Acumulările substanțiale făcute în acest răstimp pe plan fizic, dar și tehnico-tactic au putut fi consolidate și dezvoltate apoi în turnee amicale peste hotare.Partidele jucate pînă Ia această oră în campionatul intern — chiar dacă s-au derulat numai meciurile din patru etape — au constituit, la rîndul lor, prilejuri pentru închegarea și rodarea unor „unsprezece" de bază, pentru intrarea echipelor noastre în focul luptei și obișnuirea lor cu dificultățile și specificul jocurilor de a- casă, ca și al jocurilor în deplasare. Din acest punct de vedere, binevenită a fost și programarea acestor trei reprezentante să joace etapa a 4-a cu o zi înainte, ieri, sîmbătă. Fiecare a evoluat pe teren propriu, făcînd astfel o utilă repetiție înaintea încercării de miercuri, mai cu seamă că. de asemenea, fiecare a a- vut in față o formație de primă mină și in formă în fotbalul nostru ; U- niversitatea Craiova pe A.S.A. Tg. Mureș (scor : 2—0), F.C. Argeș pe F.C. Baia Mare (scor : 3—1); Poli Timișoara pe Sportul studențesc (scor : 2—1).în același timp, șansele celor trei
Republicii Populare Democrate Coreene. Aceasta a oferit prilejul să se evoce cu multă satisfacție rezultatele fructuoase ale vizitelor, contactelor și convorbirilor româno-coreene la nivel înalt. în acest cadru s-a exprimat simpatia poporului nostru față de realizările remarcabile ale poporului R.P.D. Coreene, reafirmîndu-se solidaritatea activă cu cauza dreaptă a națiunii coreene, sprijinul deplin față de propunerile constructive ale R.P.D. Coreene privind retragerea trupelor străine de pe teritoriul sud-coreean, unificarea pașnică și independentă a patriei fără nici un amestec din a- fară. Totodată, a fost exprimată hotărîrea de a se amplifica și adinei continuu relațiile româno-coreene in spiritul Tratatului de prietenie și colaborare semnat în 1975, al Declarației și hotăririlor adoptate la nivel înalt în acest an la Phenian.
Pentru o pace dreaptă 
în Orientul MijlociuAgenda acestei săptămîni a consemnat începerea reuniunii tripartite la nivel înalt egipteano-israeliano- americană de la Camp David, consacrată discutării situației din Orientul Mijlociu.Repudiind politica de forță, acțio- nînd pentru renunțarea la folosirea forței militare în rezolvarea diferendelor dintre state, România, după cum se știe, se pronunță pentru metoda contactelor și tratativelor politice ca singura cale rațională care corespunde atît intereselor țărilor și popoarelor aflate în conflicte sau a- vînd probleme litigioase, cît și cauzei generale a păcii în întreaga lume. Prin această prismă sînt privite și convorbirile care au loc în prezent la Camp David.Aceste convorbiri se desfășoară cu ușile închise și, ca urmare, nu se pot anticipa rezultatele. După cum este cunoscut, țara noastră a considerat întotdeauna și consideră că pentru a- sigurarea unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu este necesară retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporu-. lui palestinian — inclusiv formarea unui stat propriu independent — asigurarea independenței, integrității și suveranității tuturor statelor din zonă. Desigur, o rezolvare trainică și justă, de ansamblu, a conflictului, o soluționare globală, în conformitate cu aceste principii, presupune participarea tuturor părților interesate, inclusiv a reprezentanților autorizați al

Tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit, sîmbătă, delegația Procuraturii Republicii Populare Polone, condusă de Lucjan Czubinski, procuror general al R.P. Polone.In cursul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, s-au subliniat cu satisfacție bunele relații statornicite între România și Polonia, relevîndu-se contribuția pe care o pot aduce vizitele reciproce de delegații la continua dezvoltare a prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare.
SESIUNE ȘTIINȚIFICĂSîmbătă, 9 septembrie, s-au încheiat în Capitală lucrările sesiunii științifice „Tehnologii eficiente în metalurgie și sectoarele calde din construcția de mașini, pentru creșterea producției și productivității, îmbunătățirea calității producției, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de fabricație", manifestare organizată în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României".Cu acest prilej, participanții au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :Vă asigurăm că sîntem deciși să ne unificăm eforturile pentru a spori contribuția noastră la realizarea, în cele mai bune condiții, a hotărîrilor de partid, la îndeplinirea cu succes,

reprezentante cărora le adresăm rin- durile de astăzi se bizuie și pe faptul obiectiv că sorții nu le-au fost vitregi. E adevărat, nu vor avea în față niște echipe dintre cele obișnuite cu infrîngeri „la scor", în a- rena internațională, dar nici dintre cele obișnuite cu finalele și titlurile continentale. Fiindcă, orice s-ar zice, Fortuna DUsseldorf nu e, totuși, Borussia Monchengladbach, Panathi- naikos Atena nu e F.C. Liverpool și nici M.T.K. Budapesta nu mai este M.T.K.-ul din anii ’50 ! Sînt, e drept, toate trei echipe bune — dar echipe care pot fi depășite printr-o mobilizare deosebită și o fructificare maximă a posibilităților proprii. Spunem toate acestea cu credința că fotbaliștii noștri vor înțelege exact datele problemei, nu vor trata jocurile ușor, dar nici nu vor păși pe teren învinși dinainte de o teamă care nicicînd — dar în special acum — nu-și are justificare.Da, fotbalul nostru este încă In suferință, mai sînt multe de făcut pentru ridicarea nivelului său calitativ și competitiv. Dar, cu toate scăderile sale, realitatea arată că e- chipele noastre cele mai bune (în cazul de față Universitatea, Poli și F.C. Argeș) nu sint — nici prin valoarea individuală a componenților, nici prin valoarea lor de ansamblu — inferioare bunelor echipe de pe continent. In fond, nu se poate susține că eliminarea recentă a Stelei s-ar datora inferiorității ei de clasă față de A.S. Monaco ! Alte cauze, diverse — deseori și potopul de reproșuri și calificative critice, unele întemeiate. altele umflate artificial și repetate neîntemeiat — au creat în rîndul unor fotbaliști fruntași o stare de inhibiție psihică, o pretinsă inferioritate in care pină la urmă au și crezut. Această stare se datorește, înainte de toate, deficiențelor din munca educativă, nepriceperii unor antrenori de a cultiva la elevii lor încrederea în valoarea proprie, curajul în abordarea oricărei întreceri, ambiția de a învinge cu orice e- fort. Frica de adversar, lipsa de tupeu frinează elanul și toarnă plumb în bocancii fotbaliștilor, ceea ce s-a întîmplat deseori cu reprezentanții noștri care, intrînd pe teren învinși psihic, nu puteau ieși decît învinși și pe foaia de arbitraj.în zilele trecute am făcut o anchetă în rîndul fotbaliștilor și antrenorilor de Ia cele trei echipe, tocmai pentru a cunoaște starea lor psi- 
poporului palestinian, un rol important fiind chemată să joace în această direcție și Organizația Națiunilor Unite.

Eliminarea 
subdezvoltării, a 

decalajelor economice 
dintre stateAcest imperativ major a fost subliniat de numeroși participanți la Conferința Națiunilor Unite privind cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, ale cărei lucrări se desfășoară la Buenos Aires.în cadrul dezbaterilor s-a subliniat cu tărie roiul cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare pentru accelerarea progresului lor economic și social. Toate delegațiile care au intervenit pină acum în cadrul dezbaterilor au relevat necesitatea edificării unei noi ordini economice internaționale, insistînd asupra priorității eforturilor proprii ale țărilor în curs de dezvoltare, ca și asupra răspunderii statelor industrializate de a acorda asistența necesară pentru lichidarea subdezvoltării și decalajelor, în vederea făuririi unei lumi bazate pe echitate șl justiție. în săptămîna aceasta s-au depus eforturi susținute pentru îmbunătățirea, pe baza intervențiilor delegațiilor, a celor două documente ce urmează să fie adoptate de conferință : Planul de acțiune și documentul intitulat „Cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, noua dimensiune a cooperării internaționale". Aceste documente sînt dovezi că tot mai mult ciștigă teren ideile făuririi unei noi ordini economice internaționale — țel căruia partidul nostru îi consacră eforturi perseverente.Pregătiri intense s-au făcut săptămîna aceasta și pentru începerea dezbaterilor din Consiliul de Securitate asupra Namibiei, dezbateri menite să marcheze un nou pas înainte pe calea înfăptuirii aspirațiilor legitime ale poporului namibian de a trăi într-o patrie liberă și independentă. După cum s-a anunțat, secretarul general al O.N.U. a prezentat „Programul de acțiune pentru trecerea la independență a Namibiei", care conține măsuri practice de rezolvare a problemei namibiene. Aceasta se înscrie pe linia afirmării cu putere a năzuinței popoarelor la independență și suveranitate, năzuințe pe care România socialistă le-a sprijinit și le sprijină în permanență.

La întrevedere a participat Gheor- ghe Bobocea, procurorul general al Republicii Socialiste România.A luat parte Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București.
★Cu prilejul vizitei delegației poloneze, ambasadorul R. P. Polone la București a oferit un dejun.Seara, delegația Procuraturii R. P. Polone a părăsit Capitala. (Agerpres)

la toți indicatorii, a planului cincinal, inclusiv a programului suplimentar adoptat de ultima Conferință Națională a partidului. Accentul activității noastre de concepție, așa cum reiese cu claritate din indicațiile date de dumneavoastră la numeroasele întîlniri de lucru cu cadrele din cercetare, inginerie tehnologică și proiectare, va fi pus pe asimilarea noilor tehnologii în producție, asigurind astfel realizarea u- nor produse cu parametri superiori.Vă adresăm, din toată inima, cele mai calde mulțumiri pentru încrederea și sprijinul neprecupețit pe care le acordați științei și tehnicii românești, pentru minunatele condiții create afirmării plenare a acestor activități în scumpa noastră patrie.

hlcă, pregătirea lor moral-volitivă pentru concurs. Constatările sînt promițătoare.La Craiova s-a efectuat o analiză a stării formației pe toate planurile, adoptindu-se măsuri concrete, pînă la amănunt. Antrenorul principal Ilie Oană ne declara că echipa pe care o conduce are în rîndurile sale jucători valoroși și că, „foarte realist vorbind, Universitatea are posibilitatea calificării". Antrenorul aprecia că „formația craioveană este bine pregătită, dar trebuie închise cu decizie căile de scurgere a energiei jucătorilor, în primul rind mentalitatea individualistă". Pe teren, la antrenamente observăm străduința jucătorilor, angajarea generală a acestora, în diversele exerciții. il observăm și pe proaspătul vicepreședinte al clubului, Ion Oble- menco, lucrind direct cu portarii, cu tînărul Cămătaru, în mod special. Cîteva clipe după antrenament, il reținem pe căpitanul echipei, Ștefănes- cu. „Forța noastră va sta în spiritul de echipă — ne spune acesta ; doresc ca prin reintrarea mea în formație să contribui din plin la punerea în valoare a colegilor mei, la unirea eforturilor tuturor pentru disciplină tactică și un rezultat bun. Așa vom fi mai tari și vom învinge". Aceleași idei le regăsim într-o formă sau alta la Bălăci, Crișan, Marcu și ceilalți jucători mai experimentați ori cu mai puțină experiență.Același cadru propice, rezultat al grijii organelor locale pentru prima participare a echipei Politehnica la o competiție europeană, o întîlnlm și la Timișoara. „în urmă cu 40 de ani, în «Cupa Europei Centrale», Rlpensia elimina în dublu meci pe A.C. Milan ; după patru decenii, Politehnica — jucători, antrenori, susținători — sperăm într-un debut victorios în «Cupa U.E.F.A.»" — ne spunea antrenorul principal Angelo Niculescu. „Chiar astăzi, fotbaliști și tehnicieni am semnat angajamentele personale ; îl consider un binevenit moment solemn, cu importante repercusiuni psihice asupra întregii formații". Antrenamentele Politehnicii, care se desfășoară într-o pădure din apropierea Timișoarei, denotă sîrguință, pe de o parte, încredere și calm, pe de alta, imprimate colectivului de cei doi conducători, Angelo Niculescu și Constantin Rădulescu. Miercuri va reintra cu siguranță în formație Mehedințu, căpitanul echipei, fapt care, după părerea lui Dembrovschi, va fi un cîștig important pentru calitatea jocului și starea de spirit.Cei de la F.C. Argeș, reuniți la locul lor preferat din parcul Trivale, trăiesc și se pregătesc asiduu, racordați la aceeași linie de preocupări pentru buna reprezentare a fotbalului nostru. Rezultatele pozitive din campionat îl fac pe .Dobrin să creadă în posibilitățile tehnico-tactice și morale ale coechipierilor, ale formației piteștene, de a se califica în turul al doilea din „Cupa U.E.F.A.". Președintele clubului, Ion Barbu, și antrenorul principal, Florin Halagian, ne declarau că întreaga echipă manifestă o stare combativă înaltă, dorește și speră să fructifice cît mai bine avantajul terenului propriu.Este limpede că toate cele trei formații românești care miercuri vor păși in cupele europene au șansa de calificare și obligația de a-și fructifica asemenea șansă. Pentru aceasta trebuie ca toți fotbaliștii care vor fi trimiși să apere culorile cluburilor lor și ale țării întregi să pornească jocul cu decizie și fermitate bărbătească. Ei toți vor trebui să se conecteze integral la înalta tensiune a partidei de miercuri, dar să facă totul pentru a rămîne lucizi și a se exprima pe teren la cel mai înalt nivel al capacității lor de joc. Fiecare, și toți la un loc, sînt datori să joace astfel incit de la retur să nu aștepte decît ratificarea opțiunii de calificare pe care s-o ia încă de pe acum. Partidele de miercuri sînt, in primul rind, un examen al voinței sportive, care trebuie să fie trecut cu succes. E foarte posibil !
Gheorqhe M1TRO1 
Valeriu M1RONESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 septembrie. In țara : vreme 
ușor instabilă. Cerul va fl variabil. 
Averse izolate de ploaie se vor sem
nala îndeosebi în zonele de deal și de 
munte. Vint slab, pînă la moderat. 
Temperatura In creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 5 și 15 gra
de. Izolat mai coborîte în Transilvania, 
iar maximele între 16 șl 26 de grade, 
pe alocuri mal ridicate. Dimineața, lo
cal, se va semnala ceață. In București: 
vreme ușor Instabilă. cu cerul va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt slab, pînă la moderat. Tempera
tura în creștere ușoară.
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CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSARI

A CREĂRII R. P. D. COREENE

Adunarea festivă de la Phenian

A A

PHENIAN 9 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, la Phenian a avut loc o mare adunare festivă, la care au participat peste 3 000 de reprezentanți ai oamenilor muncii din întreaga țară.Au asistat, de asemenea, delegații reprezentînd peste 100 de state, guverne, mișcări de eliberare națională și partide politice din întreaga lume.Din țara noastră, la adunarea festivă a participat delegația de partid și guvernamentală condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.Intr-un amplu discurs rostit în fața participanților la adunarea festivă, tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a relevat marile succese obținute în edificarea socialismului în cei 30 de ani care au trecut de la eliberare și s-a referit pe larg la obiectivele fundamentale ale politicii interne și externe a partidului și statului, la lupta poporului coreean pentru reunificarea independentă și pașnică a Coreei, pe baze democratice, fără amestec străin, pentru dezvoltarea liberă și independentă a țării.
Convorbiri intre primul ministru al guvernului 
român și premierul Consiliului Administrativ 

al R. P. D. CoreenePHENIAN 9 (Agerpres). — Tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care se află la Phenian în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, a avut convorbiri cu tovarășul Li Gion Ok, membru al Comitetului Politic al C.C. al P.M.C., premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.Părțile au subliniat importanța ho- tărîtoare pe care o au intîlnirile Ia nivel înalt, marea prietenie dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen în dezvoltarea trainică a raporturilor frățești statornicite între partidele, țările și popoarele noastre.în timpul convorbirilor, cei doi șefi de guvern și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele pozitive înregistrate în dezvoltarea relațiilor româno- coreene pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural. S-a procedat la o analiză a stadiului relațiilor economice, a acțiunilor de cooperare și specializare în producție, a realizării în comun a unor obiective

industriale pe teritoriul R.P.D. Coreene stabilite de conducătorii celor două țări, care au o mare importanță pentru progresul continuu al economiilor naționale din România și R.P.D. Coreeană.Cei doi prim-miniștri au exprimat hotărîrea guvernelor României și R.P.D. Coreene de a întreprinde măsuri concrete pentru transpunerea e- xemplară in practică a hotărîrilor președinților Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen privind .continua Întărire a prieteniei frățești și a colaborării fructuoase româno-coreene.S-a apreciat de ambele părți că succesele obținute de România și R.P.D. Coreeană în construcția socialismului, programele de perspectivă ale celor două țări oferă largi posibilități pentru extinderea in continuare a colaborării și cooperării economice, cu deosebire în domeniile industrial, tehnico-științific și în alte sectoare de interes comun, precum și pentru lărgirea schimburilor comerciale, în interesul popoarelor român și coreean, al cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere reciprocă.
CAMP DAVID

Reuniunea privind situația din Orientul Mijlociu
Declarațiile purtătorului de cuvînt al Casei AlbeWASHINGTON 9 (Agerpres).Secretarul de presă al Casei Albe, Jody Powell, a anunțat, sîmbătă, că in cadrul reuniunii tripartite de la Camp David consacrate examinării situației din Orientul Mijlociu „au fost realizate progrese in anumite domenii. Cu toate acestea, a adăugat el. rămin încă deosebiri de vederi substanțiale asupra altor probleme importante. Atit sferele în care s-au înregistrat progrese, cît și cele în care rămîn deosebiri de vederi se referă la domenii sau probleme importante".Agenția United Press International, care transmite această declarație a purtătorului de cuvint al Casei Albe, însărcinat, conform procedurii reuniunii de la Camp David, cu difuzarea comunicatelor pentru presă, notează că aceasta este prima informație de fond care relatează despre progresul convorbirilor

„Programul de acțiune 
pentru independența 

Namibiei"
pe agenda unor consultări 

la Națiunile Unite

tripartite de la 5 septembrie, cînd a început această reuniune, la care iau parte președintele S.U.A., Jimmy Carter, președintele Egiptului, Anwar El Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin.Observatorii de presă au remarcat faptul că, in conformitate cu înțelegerea de a se asigura caracterul confidențial al desfășurării tratativelor, purtătorul de cuvînt al Casei Albe a refuzat să precizeze ariile de acord și de dezacord din cadrul convorbirilor. El s-a limitat să precizeze că este vorba de probleme „importante și substanțiale", și nu de simple chestiuni de procedură. Powell nu a precizat, de asemenea, dacă reuniunea la nivel înalt — care, după cum arată agenția U.P.I., ar putea dura pină la mijlocul săptămînii viitoare — va conduce la reluarea negocierilor de pace egipteano-israeliene. „Pur și simplu, a spus el. nu există o bază, in această etapă, pentru nici un fel de speculații cu privire la rezultatul final al reuniunii". La o întrebare cu privire la momentul in care participanții vor relua ședințele tripartite la nivel inalt după pauza de sfirșit de săptămină, Jody Powell ■a spus că data exactă nu este cunoscută.Președintele Carter a avut întil- niri separate cu președintele Sadat și cu premierul Begin vineri după- amiază.

Solidaritatea militantă a României cu lupta popoarelor din Africa 
pentru libertate și independență, pentru lichidarea ultimelor 
rămășițe ale colonialismului — reafirmată de reprezentantul 

țării noastreBONN 9 (Agerpres). — Conferința Uniunii Interparlamentare a dezbătut tn plen punctul de pe ordinea de zi privind eliminarea completă a colonialismului. Delegațiile participante au condamnat politica de apartheid, practicile rasiste ale regimurilor din Africa australă, acțiunile agresive ale acestora împotriva statelor vecine, relevîndu-se totodată că situația creată pe continentul african impune excluderea oricăror intervenții din afară.în cuvîntul său, reprezentantul român a prezentat poziția constantă a țării noastre de solidaritate militantă cu lupta popoarelor din Africa pentru libertate și independentă, pentru lichidarea ultimelor rămășițe ale colonialismului, evidențiind semnificația profundă a întîlnirilor președintelui Nicolae Ceaușescu cu lideri ai mișcărilor de eliberare națională din Africa australă, a documentelor semnate cu aceste prilejuri. Delegația română s-a pronunțat pentru intensificarea acțiunilor pe plan parlamentar în vederea eradicării totale a oricăror forme de colonialism.în cadrul dezbaterilor, majoritatea delegațiilor au condamnat, pe de altă parte, actele de terorism internațional, care au devenit, în special în ultimii ani, un fenomen cu implicații deosebit de grave pentru pacea și securitatea in lume.Luînd cuvîntul la acest punct de pe ordinea de zi, reprezentantul român

a subliniat că România face o distincție netă între lupta de eliberare națională șl acțiunile de terorism internațional. Poporul român — a spus el — acordă constant tot sprijinul său luptei legitime a popoarelor pentru eliberare, independență și suveranitate. Terorismul însă nu poate constitui, în nici o împrejurare, o formă a luptei politice. Reprezentantul țării noastre a lansat apelul ca parlamentele să ia măsuri pentru introducerea în legislațiile naționale a unor prevederi privind reprimarea actelor de terorism internațional, să acționeze pentru ratificarea convențiilor internaționale în materie, să-și aducă o contribuție sporită la intensificarea conlucrării internaționale îndreptate împotriva acestui fenomen care generează noi elemente de tensiune în lume.
★Cu ocazia Conferinței Uniunii Interparlamentare, la Bonn a avut loc o reuniune a grupurilor parlamentare din țările europene, S.U.A. și Canada. Participanții au efectuat un schimb de vederi în legătură cu acțiunile ce urmează să fie întreprinse pe plan parlamentar în vederea instaurării pe continentul european a unui climat de pace și colaborare. Delegația română a subliniat importanța inițierii unor acțiuni menite să ducă la adoptarea de măsuri concrete în domeniile dezarmării și dezangajării militare pe continent.

Președintele Tito despre unele aspecte 
ale situației economice a IugoslavieiBELGRAD 9 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o reuniune a cadrelor de conducere din R.S. Slovenia, președintele Iosip Broz Tito s-a referit la o serie de aspecte ale situației economice din Iugoslavia. Potrivit agenției Taniug, el a relevat că în ansamblu situația economică este satisfăcătoare, rata creșterii economice menținîn- du-se ridicată, iar sectorul industrial avînd un ritm inalt de dezvoltare.

Șeful statului iugoslav a spus, de a- semenea, că volumul investițiilor este considerabil și a adăugat că în prezent se află in curs de realizare circa 30 000 de proiecte economice. Totodată, președintele Tito a arătat că „se înregistrează greutăți în utilizarea deplină a forței de muncă" și „există un dezechilibru al balanței comerciale externe a țării".
Opțiunile partidului „Mișcarea naționala 
pentru independența Madagascarului"ANTANANARIVO 9 (Agerpres). — în localitatea Tumara s-au desfășurat lucrările Congresului de constituire a partidului Gruparea Socialistă „Mo- nima" (Mișcarea națională pentru independența Madagascarului). Delegații la congres și-au afirmat sprijinul pentru actualul curs al politicii guvernului Republicii Democratice Madagascar de edificare a unei societăți socialiste. Documentele adoptate de congres cheamă întregul popor să întărească in continuare Frontul național de apărare a revoluției.Pe plan extern, Gruparea Socialis

tă „Monima" și-a exprimat solidaritatea cu lupta popoarelor de pe continentul african împotriva imperialismului, colonialismului și rasismului. De asemenea, se afirmă solidaritatea cu țările socialiste pentru triumful ideilor socialismului în întreaga lume.Congresul a ales organele conducătoare ale partidului — Comitetul Central și Biroul Central Executiv, în funcția de secretar național și președinte al Biroului Central Executiv al Grupării Socialiste „Monima" a fost ales Daun Remanindri.
Noi ciocniri violente la BeirutBEIRUT 9 (Agerpres). — Capitala Libanului a devenit vineri și sîmbătă arena unor noi ciocniri între milițiile creștine și efectivele Forțelor Arabe de Descurajare (F.A.D.), informează agențiile internaționale de presă. în tot cursul zilei de vineri, cele două părți au utilizat numeroase tipuri de armament greu. în cartierele estice ale capitalei libaneze a fost paralizată orice activitate, transportul urban fiind întrerupt, magazinele și școlile au fost închise, paralizindu-se legătura intre estul și vestul Beirutului. Potrivit unor date preliminare, s-au înregistrat 30 de morți și răniți.Sîmbătă după-amiază, un comunicat al F.A.D., difuzat de postul de radio Beirut și reluat de agenția M.E.N.. anunța încetarea schimbului de focuri in cartierele Ein Ramanneh și Furn el Chebak.în timp ce situația din capitala țării continuă să rămină confuză, președintele Elias Sarkis a avut sim-

bătă o întrevedere cu primul ministru Selim Al Hoss și cu Fuad Boutros, vicepremier și ministru de externe și al apărării, cu care a examinat cauzele recrudescenței incidentelor dintre Falangele libaneze și efectivele Forței Arabe de Descurajare.Ziarul „Al Hawadess" din Beirut relatează că Liga Arabă urmează să se întrunească la 12 septembrie pentru a examina, la cererea Libanului, problema reînnoirii mandatului F.A.D., care expiră la 26 septembrie. După cum informează agenția M.E.N.. primul ministru libanez, Selim Al Hoss, a declarat că Libanul are nevoie Se Forta Arabă de Descurajare pină la refacerea armatei libaneze, reamintind că motivele pentru care au fost create aceste forțe nu au dispărut și că situația periculoasă din țară face necesară prezența acestor forțe.

SOFIA

Demonstrația oamenilor muncii
cu prilejul celei de-a 34-a aniversări

a victoriei revoluțieiSOFIA 9 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, la 9 septembrie la Sofia a avut loc o mare demonstrație a oamenilor muncii.în tribuna oficială se aflau Todor

socialiste în BulgariaJivkov, 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 bulgari.Demonstrații și manifestări sărbătorești au avut loc, de asemenea, în alte orașe din Bulgaria.
NICARAGUA

„ Căderea regimului dictatorial este 
o chestiune de zile11

— apreciază Frontul sandinist de eliberare naționalăMANAGUA 9 (Agerpres). — în pofida acțiunilor represive fără precedent declanșate de regimul dictatorial condus de Anastasio Somoza, in Nicaragua continuă manifestațiile de protest ale forțelor populare, de rezistență, care cer demisia dictatorului și instaurarea libertăților democratice in țară.în Întreaga țară continuă greva generală, declanșată în urmă cu 15 zile, iar acțiunile forțelor populare de rezistență dobîndesc o amploare tot mai mare, raliind noi categorii și grupuri sociale.Elemente aparținlnd gărzii naționale au pătruns cu forța în mal multe biserici și au maltratat și arestat mai mulți preoți sub acuzația de a fi simpatizat cu elementele rezistenței populare și de a fi depozitat arme în localurile aparținlnd bisericii. într-o acțiune de solidaritate, peste 10 000 de persoane din Masaya, 27 km sud-est de

Managua, au Înconjurat garnizoana militară, cerind eliberarea prelaților. împotriva manifestanților au fost trimise blindate și elicoptere, care au deschis focul, rănind mai multe persoane. O acțiune similară s-a Înregistrat la Esteli, localitate în care peste 20 de persoane participante la o manifestație Împotriva dictatorului au fost rănite.Generalul Josâ Ivan Alegreti, șeful operațiunilor armatei nicaraguane, unul din ofițerii superiori cei mai siguri ai regimului, a decedat într-un accident de avion, s-a anunțat oficial la Managua.

DE PRETUTINDENI
• ODISEEA CELOR 

DEVENITI INUTILI. Șomajul este tema, desprinsă din cea mai acută realitate a țărilor capitaliste, pe care și-a propus s-o ilustreze o artistă decoratoare vest-germană, Irmela Bittpere. Tapiseriile expuse de ea tn cadrul unui salon deschis la Miin- chen — una din acestea fiind reprodusă în imaginea de mai jos — redau, cu mijloacele specifice genului, odiseea pe care o trăiesc zi de zi milioanele de oameni din lumea capitalului aflați in căutarea unui loc de muncă.

• DIN APELE LUI
IANȚZL După cum informeazăpresa chineză, au fost încheiate lucrările preliminare ale unui grandios proiect : crearea unui mare sistem de canale, avînd ca sursă de alimentare fluviul

Problema accesului la independen
tă a Namibiei ocupă un loc tot mai 
important pe agenda vieții interna
ționale îndeosebi după adoptarea de 
către Consiliul de Securitate, la 27 iu
lie, a planului prezentat de cinci țări 
occidentale, In Namibia a fost trimi
să o misiune a O.N.U. (5-23 august) 
pentru a examina la fața locului con
dițiile de aplicare a respectivului 
plan, ale cărei concluzii au stat la 
baza „Programului de acțiune pentru independența Namibiei" prezentat de 
secretarul general al Națiunilor Uni
te, Kurt Waldheim.

• In ultimele zile la sediul O.N.U. 
au avut loc ample consultări in per
spectiva dezbaterilor ce se vor des
fășura in Consiliul de Securitate 
pentru aprobarea programului amin
tit și la care au participat, intre alții, 

președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest. Sam Nujo- 
ma, și ministrul de externe al R.S.A., 
Pik Botha.

• Un purtător de cuvînt al Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest a declarat joi la Lusaka că 
S.W.A.P.O. a acceptat planul pentru 
Namibia al celor cinci țări occiden
tale cq „bază pentru negocierile care 
vor duce la decolonizarea acestui te
ritoriu".

9 R.S.A. continuă să se situeze pe 
o poziție obstrucționistă. Intr-o de
clarație făcută la New York, înainte 
de a pleca la Pretoria pentru con
sultări, Pik Botha a arătat că țara sa 
nu este de acord cu unele prevederi 
ale „Planului Waldheim" și in special 
cu cea privind prezența forțelor 
O.N.U. in Namibia.
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agențiile de presă transmit:
Congresul Național al 

Femeilor și*a 'ncePut lucrările la Pekin. La ceremonia deschiderii au fost prezenți Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ie Cien-in. Li Sien-nien și Van Dun- sin, vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chinez.
Comunicat al P.S.D.I. Tn acest document Direcțiunea Partidului Socialist-Democratic Italian apreciază că planul guvernului vizînd relansarea economică a țării in următorii trei ani „este incomplet, chiar dacă conține unele părți pozitive". Volumul noilor investiții trebuie să fie pe măsura utilizării cît mai complete a forței de muncă. în prezent, în Italia sint înregistrați oficial 1,4 milioane de șomeri.
Țelurile Frontului Patrio

tic Zimbabwe. Intre Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.) și Uniunea Poporului A- frican Zimbabwe (Z.A.P.U.) — organizații grupate în Frontul Patriotic Zimbabwe care conduce lupta de eliberare națională din Rhodesia — nu există diferențe ideologice, scopul lor final fiind același : victoria în lupta de eliberare, construirea societății socialiste în Zimbabwe și abolirea sistemului capitalist, a declarat Robert Mugabe, lider al Z.A.N.U. și copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe.
Disputa privind construi

rea unui nou portavion nu
clear s'a tran?at *n favoarea deciziei inițiale a președintelui Jimmy Carter. Partizanii realizării acestui portavion s-au aflat în minoritate în Camera Reprezentanților (191 voturi pentru, contra 206), nereușind să obțină majoritatea de două treimi necesară răsturnării vetoului prezidențial.

Convorbiri sovieto-ame- 
ticane. Eeonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit sîmbătă pe senatorul american Edward Kennedy, care se află într-o vizită în U.R.S.S. în cursul convorbirii au fost trecute în revistă probleme ale relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Vizită în Tailanda. RegE‘,e Bhumibol al Tailandei a avut o întrevedere cu primul ministru al Guvernului R.S. Vietnam. Fam Van Dong, care a exprimat convingerea că relațiile dintre cele două țări vor cunoaște o evoluție ascendentă — relatează agenția V.N.A.
Sesiunea Consiliului Eco

nomic și Social al Ligii 
Arabe Pe orc'inea Z1 a sesiunii, desfășurată în capitala Irakului, figurează probleme ale dezvoltării economice a țărilor arabe, elaborarea unui plan de acțiuni comune pentru perioada următoare, crearea unei bănci interarabe pentru construcția de locuințe.

Misiunea „Venus-11".tn Uniunea Sovietică a fost lansată stația automată interplanetară „Venus-11". Obiectivul principal al misiunii constă in continuarea cercetărilor științifice asupra planetei Venus. Se prevede și realizarea de studii asupra caracteristicilor vîntului solar, razelor cosmice, razelor ultraviolete și Roentgen, precum și asupra razelor gamma cu ajutorul unor a- parate științifice create de specialiștii din U.R.S.S. și Franța pe baza programului sovieto-francez de colaborare în domeniul cercetării spațiului cosmic in scopuri pașnice.
Reuniune nipono-ameri- 

CUnă Experții în problemele energiei nucleare ai Statelor Unite și Japoniei au încheiat, sîmbătă, fără a ajunge la un acord, o reuniune de trei zile consacrată studierii modului de funcționare a uzinei de retra- tare a deșeurilor nucleare de la To- kaimura, situată la aproximativ 100 kilometri nord-est de Tokio. Partea japoneză a anunțat că a pus la punct un procedeu nou de retratare a combustibililor nucleari constind in extragerea plutoniului în combinație cu uraniul pentru a se reduce astfel șansele unei eventuale folosiri a acestuia pentru producerea de arme.
Pagubele provocate deDELHI 9 (Agerpres). — Apele revărsate ale. Jamunei, care au inundat la începutul săptăminii zone dens populate de la periferia orașului Delhi, au început să se retragă. E- chipe sanitare au început o vastă acțiune de vaccinare antiholerică în rindurile populației. Pericolul inundațiilor se menține însă pentru așezările situate pe malurile fluviului Gange și afluenții acestuia, precum și în aval de Jamuna.Orașul Benares a fost inundat, sîmbătă, de revărsarea apelor Gangelui, viitura distrugînd, ori avariind, mii de locuințe. în Allahabad, situat

în apropierea confluenței apelor Jamunei și Gangelui, armata și populația au ridicat diguri pentru a preveni revărsarea spre partea centrală a orașului. Apele continuă însă să crească, depășind cota limită. Orașul este înconjurat din trei părți de ape.Potrivit aprecierilor oficiale, numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma actualelor inundații este de 973 și sînt temeri că va depăși cifra de 1 000. Pagubele materiale sînt evaluate la peste 114 milioane dolari, informează agenția U.P.I.

Ziarul „Diario 16“ din Madrid a 
publicat ieri un interviu, acordat 
la San Jose (Costa Rica) de Eden 
Pastora, privind evoluția situației 
din Nicaragua. După cum s-a anun
țat, Eden Pastora a condus, la 22 au
gust, acțiunea unui grup armat al 
Frontului sandinist de eliberare na
țională din Nicaragua, care a ocu
pat, timp de două zile, Palatul Na
tional din Managua, luînd ca osta
tici 400 de persoane, membri ai par
lamentului și miniștri, și cerind in 
schimb eliberarea unor deținuți po
litici. Acceptind in cele din urmă 
condițiile F.S.E.N., autoritățile au 
permis grupului să părăsească pe 
calea aerului țara, cu destinația 
Caracas.

„Căderea lui Somoza — declară 
Eden Pastora, in interviul mențio
nat — este o chestiune de zile. Eva- 
luind amploarea slăbiciunilor regi
mului, sintem gata, in momentul 
critic, care pare foarte apropiat, să 
intrăm in acțiune". „Poporul din 
Nicaragua are dreptul la autode
terminare, el fiind cel chemat să-și 
rezolve treburile interne, fără me
dierea acelora care in mod tradițio
nal l-au protejat și l-au susținut 
pe dictatorul Somoza". Referindu-se 
la țelurile Frontului sandinist de 
eliberare națională, E. Pastora a 
menționat că participanții la această 
mișcare „doresc să transforme Ni
caragua într-o țară nouă, liberă și 
democratică".

Ianțzi, pentru satisfacerea nevoilor de apă ale regiunilor din nordul R.P. Chineze. Rețeaua h: drografică din această parte a țării a devenit insuficientă in fața cerințelor mereu crescinde ale agriculturii. Sute de kilometri vor trebui excavați pentru a permite devierea apelor marelui fluviu ; in același timp, o parte a lucrării va urma traseul Marelui Canal, impresionantă realizare datind din evul mediu.Se prevede ca, pe lingă irigarea a 10 milioane de acri de pă- mînt, noua arteră acvatică să furnizeze apă și centrelor industriale ale Nordului, inclusiv cunoscutului oraș Tiențin.

în timpul unei demonstrații populare la Managua

Planeta Heringen
Oare cum s-o născut expresia „ca sarea pămîntblui" ? Cu înțele

sul ei — ceea ce are pămîntul mai bun, mai ales, ceea ce dă gust 
vieții ? I

I

L.

O pădure frumoasă și deasă, de brazi semeți, înconjoară sătucul 
Heringen. Un sătuc pașnic și liniștit, ca atîtea sate vest-germane. cu 
căsuțe-jucării viu colorate, ca decorurile de operetă. Brazi și ozon, 
pajiști grase, țărani zdraveni și gospodari, liniște și pace.

Sus, pe deasupra.
Fiindcă jos, ia șapte sute de metri adincime se află mina de sare 

Herfa Neurode.
Povestea spune că AII Baba șl cei 40 de răufăcători aveou o peș

teră a comorilor. Herfa Neurode este o altfel de peșteră — de la iz
bucnirea scandalului este denumită Peștera otrăvurilor. Sau Cata
combele diavolului. Sau Grota morții.

Proprietara minei, întreprinderea Kali und Salz, i-a dat o destina
ție aparte, deosebită, stranie. De-a lungul culoarelor albe, spectrale 
din adîncuri, al galeriilor de kilometri săpate în sare sînt depozitate 
deșeurile cele mai toxice ale Industriilor occidentale, deșeuri pe care 
nimeni nu știe cum să le distrugă și nimeni nu vrea să le păstreze.

De șase ani, camioane grele, cu prelată, descarcă bidoane 
imense, in culori distincte, negre, roșii și albastre, cu inscripții codi
ficate. Pentru ca profanii să nu știe că este vorba de cianură, arse
nic, kepone, leptophos, BHC sau Mirex — insecticide cu o putere 
toxică atît de cumplită îneît producția lor este pedepsită prin iege. 
S-au adunat mii, zeci de mii de tone de otrăvuri în peștera comorilor 
diavolului, de șase ani macaralele și stivultoarele subterane trans
portă bidoanele morții încet, înceeet de tot, cu o grijă infinită — o că
dere, un șoc ar provoca o catastrofă.

Dor primejdia cea mare e alta și se numește apa. Fiindcă Herin- 
genul este situat în zona rîului Weser, în sistemul hidrografic al Ri
nului. Iar dacă apa s-ar infiltra în galeriile de sare, otrăvurile ar con
tamina nu numai întreg solul țării, ci și ai continentului — iar după 
aprecierile unor specialiști și ecologi, al întregii planete.

Pentru a se face loc afluxului continuu de bidoane colorate și co
dificate, în mină continuă extracția de sare. Zilnic, la ascensoare, se 
încrucișează două echipe: cei care scot sarea pămîntului și cei care 
aduc otravă pămîntului.

Cînd lucrurile s-au aflat și cînd, în diferite țări, s-a ridicat valul 
neliniștii, proprietarii minei s-au apărat, arătînd că galeriile de sare 
sînt protejate împotriva infiltrațiilor prin straturile de pămînt argilos 
Și că, în definitiv, doar la 400 de km de Heringen, într-o altă mină 
de sare, se 
nucleare.

Afacerea 
substanțiale, producțiile toxice și deșeurile nucleare asigură marfă 
din belșug — cursa înarmărilor atomice este generoasă în reziduuri 
radioactive. Și transporturile continuă, din multe țări și de peste 
ocean.

Abia de curind, țăranii liniștiți, zdraveni și gospodari din Herin
gen au aflat ce au sub picioare.

Sus, pe deasupra, sînt păduri de brazi sau de alți copaci, sint pa
jiști grase ori pămînturi sterpe, sînt căsuțe mici și colorate sau orașe 
întinse, oameni, cîteva mii sau cîteva miliarde, prinși în forfota trebu
rilor cotidiene ; sus — mai mult sau mai puțin — liniște și pace.

Dedesubt, în adîncuri, peșterile acumulînd otrăvuri.
Este vorba de specificul sătucului de pe malurile Weserulul sau 

Heringenul devine un simbol al planetei noastre ?

depozitează primejdii mal mari — deșeuri radioactive.

este prosperă, chiriile pentru cimitirele de otrăvuri sînt

N. CORBU
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• MEDALIE COME
MORATIVĂ ARISTOTEL. Pentru comemorarea a 2 300 de ani de la moartea lui Aristotel, UNESCO a emis o medalie dedicată acestui mare ginditor al antichității. Pe o față a medaliei apare profilul filozofului grec, realizat după un faimos bust păstrat la muzeul de istorie a artelor din Viena ; pe verso figurează o cucuvea, simbol al Înțelepciunii la vechii greci, avind drept fundal harta Greciei cu o stea care indică localitatea în care s-a născut Aristotel.

• O FAMILIE DE PIC
TORI. Doi experți englezi au descoperit că o parte din operele celebrului peisagist John Constable, care a trăit în secolul al XIX-lea, ar fi fost realizate de copiii săi. Surpriza nici nu a fost atit de mare, deoarece membrii familiei Constable a- Veau mai toți înclinații spre pictură. ei semnindu-și arareori lucrările. După cercetări minuțioase, cei doi au ajuns la concluzia că Lionel, cel de-al patrulea fiu al pictorului, ar fi autorul a 14 tablouri și desene, ca și al unei cărți de schițe, atribuite odinioară tatălui său. Nu sînt excluse, în continuare, alte revelații privind creațiile fiicei și ale celorlalți trei fii ai lui John Constable.

• ZAHĂRUL - CAL
MANTUL IDEAL ? In mai multe țări, persoanelor ce acuzau felurite dureri li se prescria un ..medicament" — care, in realitate, era zahăr curat. Tratamentul cu zahăr, cunoscut sub denumirea de „efectul placebo", se baza pe autosugestie. O comunicare făcută la o recentă ir/ trunire medicală, la Toronto, in Canada, vine insă să evidențieze că efectul calmant al zahărului are o motivație precisă. Din observațiile efectuate s-a constatat că. ajungind in organism, zahărul determină producerea de către creier a endorfinei, substanță care suprimă durerea.

• RELICVELE DE LA 
ARGOLIDA. In satul Den- I dra. din Argolida (Pelopones), au fost descoperite morminte miceniene de o mare valoare arheologică. Alături de morminte se aflau scheletele foarte bine conservate a patru căi, sacrificați. probabil, cu prilejul inmor- mintării stăpînilor lor și care, potrivit experților. ar fi trăit a- proximativ in anul 2 500 î.e.n. Acestea sint cele mai vechi schelete descoperite vreodată in regiunea Mediteranei orientale, în aceeași zonă au fost scoase la iveală, anterior, vestigiile unui ansamblu de „case" neolitice, re- prezentind. potrivit specialiștilor, prima formă în care a locuit omul acelei epoci, după părăsirea peșterilor.

• NOU SER ANTIRA-
BIC. La uzinele Behring din Marburg (R.F.G.) a fost pus la punct un nou vaccin antirabic, care are un șir de avantaje : nu provoacă reacții locale, sint suficiente doar 6 injecții în loc de 17, in caz de tratament, și numai 3— in caz de profilaxie. Noul vaccin nu este obținut ca pină in prezent din țesutul nervos al unor șobolani turbați, ci din celule pulmonare umane, infectate cu o tulpină virală, după înmulțirea lor intr-o soluție de cultură. După cîtva timp, „excedentul" bogat în substanță virală este recoltat, purificat și concentrat prin centrifugare. Numărul de anticorpi formați în urma tratamentului cu acest vaccin este de circa 10 ori mai ridicat decît în cazul vaccinului tradițional. Dar și cheltuielile de producție sint cu mult mai mari.
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