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CONSILIILOR POPULARE
cerință a dezvoltării multilaterale

a tuturor localitățilorTn spiritul hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din martie a.c. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economico-financiare, Conferința pe țară a președinților con- fț'Uilor populare a subliniat necesitatea ca organele locale ale puterii și administrației de stat să întărească autoconducerea și autofinanțarea — condiție esențială, hotări- toare pentru progresul multilateral al tuturor localităților patriei. în cu- vîntarea la conferință, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul general al partidului, a indicat ca fiecare municipiu, oraș și comună să-și întocmească bugete de venituri și cheltuieli echilibrate, iar acestea să constituie principalul instrument economico-financiar prin care consiliile populare să acționeze pentru dezvoltarea tot mai rapidă a așezărilor urbane și rurale.De la ce stadiu pornesc consiliile populare în realizarea acestui deziderat ? Din inițiativa și sub directa îndrumare a conducerii de partid și de stat, personal a secretarului general al partidului, în ultimii ani s-au luat o seamă de măsuri — inclusiv de ordin legislativ — menite să asigure cadrul organizatoric propice exercitării drepturilor și îndeplinirii marilor sarcini ce revin pe plan local consiliilor populare în toate domeniile, întăririi spiritului gospodăresc, creșterii participării nemijlocite a maselor la conducerea întregii Constantin PRIESCUvieți eco- (Continuare în pag. a IH-a)
Măgirești.

Urbanistica noua la Birlad Foto : Gh. Vințilă
ÎN ÎNDEPLINIREA POLITICII PARTIDULUI
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DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

Atitudine receptivă, responsabilă
pentruUna dintre expresiile cele mai concludente ale politicii profund umanitare a partidului și statului nostru o constituie marea grijă ce se poartă astăzi în România asigurării — odată cu crearea celor mai bune condiții materiale și spirituale puse la dispoziția membrilor societății — îngrijirii și apărării sănătății tuturor cetățenilor patriei. Avem, în această privință, dovezi emoționante despre marea, neîntrerupta atenție pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă pentru ca fiecare cetățean să fie sănătos, să se poată bucura din plin de viață, să fie fericit. Această grijă a devenit, de altfel, literă de lege, iar faptele confirmă pe deplin stăruința cu care se acționează pentru transpunerea ei în viață. Față de cei 7 600 medici, ciți erau in Româ- ■ nia în anul 1938, populația noastră beneficiază astăzi de cunoștințele și competența a peste 36 000 de cadre medicale, cu studii superioare ; personalul sanitar mediu a evoluat de la 11 360 persoane în 1938, la peste 130 000 ; iar lăcașurile de sănătate dispun azi de o aparatură modernă și de un număr de paturi de șase ori mai mare decît înainte de cel de-al doilea război mondial : aproape 200 000, fată de numai 30 800 în 1938. Și se poate spune cu toată mîndria că această uriașă armată a vieții — care are la îndemînă o impresionantă bază materială — își face tot mai bine datoria față de poporul pe care-1 slujește.Toate acestea reprezintă, desigur, o contribuție de seamă la succesul deosebit de îmbucurător — rezultat al creșterii generale a condițiilor de

a acestor măsuri, s-a ciștigat o întocmirea buge- cheltuieli, în ad- mijioa-
nomico-sociale a orașelor și comunelor. Ca o reflectare în decursul anilor bună experiență in telor de venituri și ministrarea și gospodărirea celor materiale și financiare de către consiliile populare, in valorificarea superioară a resurselor locale de care dispun. în acest an, de pildă, multe consilii populare județene, majoritatea celor municipale și orășenești își desfășoară activitatea pe bază de bugete echilibrate, fără subvenții. Prin- tr-o preocupare permanentă pentru folosirea judicioasă a fondurilor încredințate, pentru mai buna administrare și gospodărire a resurselor proprii, consiliile populare județene Galați, Ialomița, Brăila și altele au reușit să asigure, în majoritatea orașelor și comunelor de pe raza lor de activitate, bugete fără subvenții de Ia stat. Județul Galați are in prezent bugete echilibrate în municipiul Galați, in cele două orașe aflate pe teritoriul său — Tecuci și Tg. Bujor — și în 53 de comune, ceea ce reprezintă peste 90 la sută din numărul total al comunelor. De asemenea, și alte județe — cum sint Ilfov, Constanța și Teleorman — au o situație economico-Ii- nanciară bună, nivelul veniturilor acoperind cheltuielile bugetare intr-un număr de 30—50 de comune.Cu toate aceste rezultate și experiențe pozitive, veniturile bugetare se mențin sub nivelul cheltuielilor

sprijinirea
acum repre- bună

care beneficiază membrii societății noastre — care arată că media de viață in România a crescut la 70 de ani, de la 42 de ani, cit era patru decenii. Toate acestea zintă, de asemenea, o foarte bază pentru cele mai înălțătoare bătălii care se pot duce — bătăliile pentru sănătatea oamenilor, continuate cu nobilă asiduitate și Înscrise la loc de cinste în Programul partidului, ca un element de bază al ridicării calității vieții, al menținerii vigorii și tinereții întregii noastre națiuni.Frecventele analize consacrate a- cestui sector, indicațiile prețioase ale secretarului general al partidului, pe baza cărora s-a trecut la organizarea Consiliului Sanitar Superior, a Academiei de științe medicale și care stau la baza Legii, recent a- doptate, privind asigurarea sănătății populației — prima lege a sănătății adoptată vreodată In țara noastră — sînt reprezentative pentru eforturile care se fac continuare, calitative, a cale.Dar dacă cinai sint prevăzute a se construi edificii sanitare insumînd peste 38 000 de paturi — cu peste 7 000 mar mult decît toate cele care existau in România anului 1938 ! — este de la sine înțeles că. odată cu ceea ce societatea pune la îndemînă rețelei sanitare, sarcini sporite revin slujitorilor înșiși ai acestui domeniu, in- cepînd, desigur, cu cadrele învestite a purta răspunderea organizării sistemului de ocrotire a sănătății oamenilor, în primul rînd Ministerul 

în vederea creșterii în cantitative și îndeosebi întregii asistente medi-numai In actualul cin-

I

multe județe. E suficient să arătăm că peste 30 la sută din consiliile populare județene își echilibrează in prezent bugetele pe bază de subvenții de la stat, că într-o serie de județe ca Argeș, Cluj, Bacău, Dolj și Bihor — puternice din punct de vedere economic — peste 80—90 la sută din comune au bugete echilibrate cu subvenții și că, pe ansamblul localităților rurale, peste 80 la sută din comune primesc subvenții de la bugetele consiliilor populare ierarhic superioare.Gradul încă necorespunzător de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii se explică — în special in cazul comunelor și orașelor — printr-o serie de deficiențe în exercitarea atribuțiilor ce revin consiliilor populare. Deși pentru echilibrarea bugetelor unităților administrativ-te- ritoriale s-au adoptat măsuri de repartizare, ca resurse ale bugetelor consiliilor populare comunale, a u- nor categorii de venituri provenite din activitatea unităților industriale, agricole, comerciale și prestatoare de servicii aflate pe teritoriul lor, acestea nu și-au atins in întregime scopul. In loc să asigure o echilibrare a bugetelor comunelor și orașelor, pe calea resurselor mai sus amintite, multe consilii populare județene au ceh-

noului
Sănătății. Și e, fără îndoială, sigur că în aplicarea politicii partidului în domeniul sanitar, în obținerea rezultatelor amintite merite importante revin și lucrătorilor din acest minister, cadrelor de conducere ale acestuia.Cu toate acestea însă — așa cum au arătat, adeseori, și dezbaterile plenarelor de partid din cadrul Ministerului Sănătății — pe lingă rezultatele obținute atrăgeau atenția și numeroase rămineri în urmă, datorate unui mod de lucru greoi, rigid, împovărat de o mentalitate birocratică, orientat mai mult spre aspectele formale ale soluționării problemelor încredințate sectorului sanitar. Ignorînd una dintre laturile esențiale ale principiului democratic al conducerii colective, care — în acest domeniu — presupune o foarte strinsă colaborare și conlucrare cu cadrele medicale, cît și un dialog permanent cu pacienții, beneficiarii politicii de care au un cuvînt greu de spus în îmbunătățirea activității sanitare, unii tovarăși din conducerea ministerului, între care și ministrul însuși, păreau că se legaseră de scaunele pe care le ocupau, acționînd departe de pulsul viu al problemelor de care răspundeau. Ce poate fi mai concludent în această privință decît faptul că, în anul 1977, media deplasărilor In teren ale membrilor biroului Consiliului de conducere al Ministerului Sănătății nu trecea de zece zile —

cei mai ocrotire a direct! aisănătății,

Eugen FLORESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Succesele 
metalurgiștilorApropierea „Zilei metalurgistului" a dat un nou și puternic avînt întrecerii socialiste ce se desfășoară îri marile combinate și întreprinderi ale siderurgiei. Pînă in prezent, potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, colectivele de siderur- giști au produs suplimentar mai mult de 126 000 tone fontă, 59 000 tone oțel brut, 29 000 tone lami* nate grele, 21 000 tone tablă subțire și 67 000 tone cocs metalurgic. La rindul lor, unitățile specializate in fabricația oțelurilor speciale au elaborat peste prevederi circa 120 000 tone oțel aliat și înalt aliat — din care o bună parte o reprezintă produsele noi, cu caracteristici tehnice ridicate, destinate construcțiilor de nave, rulmenți, scule ș.a.(Agerpres)

Un modern spital 
la BuhușiRețeaua sanitară din județul Bacău, care cuprinde 8 spitale și 110 dispensare urbane și rurale, s-a îmbogățit cu o nouă unitate. Recent a fost dat in folosință, la Buhuși, un spital modern cu 250 de paturi și o policlinică. în cele șapte secții ale noului edificiu sanitar și în cele 15 cabinete ale policlinicii, înzestrate cu aparatură de specialitate la nivelul cerințelor actuale, își desfășoară activitatea peste 200 de cadre medicale. Noi unități sanitare au fost date în funcțiune, in ultima vreme, și in orașul Bacău, în comunele Berești-Bistrița (Gh. Baltă).

ALE OAMENILOR MUNCII
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CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate 
in concordanță cu legile 
țării, cu principiile eticii 
și echității socialiste, în 
spiritul grijii față de om 
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PE SCENĂ, MESAJUL VIBRANT 
AL SOCIETĂȚII NOASTRE

Convorbire cu Radu BELIGAN

în curînd va bate gongul inaugural al noii stagiuni 1978—1979. Stagiunea se anunță deopotrivă grea, stimulatoare, pasionantă. Cu ce ginduri pășesc slujitorii scenei în acest interval ce corespunde etapei finale a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a Il-a ?Ne-am adresat artistului poporului Radu Beligan, actor de frunte al teatrului românesc, al cărui efort de a face din scenă un for educativ de elevată spiritualitate, o tribună a păcii și prieteniei dintre popoare 4-a adus, odată cu prețuirea publicului nostru, și un binemeritat prestigiu internațional. Prestigiu marcat recent printr-o distincție deosebită ; peste cîteva zile, Radu Beligan va primi intr-un cadru festiv, la Belgrad, Ordinul „Drapelul iugoslav" cu steaua de aur și colan, distincție care a omagiat și activitatea artistică a marelui Chaplin și pe care artistul nostru o va primi odată cu binecunoscuții Jean Louis Barrault și Peter Brook.
— Cum ati defini răspunderea tea

trului în 
societății

acest moment al dezvoltării 
noastre ?ce se realizează In patria impetuoasa operă de con-— Tot noastră, strucție a societății socialiste multilateral dezvoltate, se face prin om și

TEMEIURILE TRAINICE
ALE MARII UNIRI

„Încununare a aspirațiilor de veacuri ale poporului nostru 
pentru eliberare națională, rezultat al luptei duse de cele mai înain
tate forțe social-politice ale vremii - în cadrul cărora rolul hotă- 
rîtor l-au avut masele populare - unirea din 1918 a reprezentat o 
adevărată piatră de hotar în dezvoltarea României moderne.

Unirea Transilvaniei cu țara a deschis calea spre dezvoltarea 
națiunii, a creat cadrul propice pentru o mai accentuată evoluție 
a economiei, științei și culturii, pentru intensificarea mișcării revo
luționare a clasei noastre muncitoare, a activității tuturor forțelor 
progresiste ale societății".

NICOLAE CEAUȘESCU

Anul acesta, întregul nostru popor sărbă
torește împlinirea a șase decenii de la Unirea 
Transilvaniei cu patria mamă, România — 
eveniment de importanță crucială în istoria 
patriei, care a marcat realizarea statului na
țional unitar, a deschis calea dezvoltării uni
tare a națiunii noastre. Mărețul act petrecut 
la 1 Decembrie 1918 a constituit expresia unei 
legitimități absolute, a fost un imperativ isto
ric determinat de întreaga evoluție a vieții 
social-politice pe aceste meleaguri, de reali
tăți inexorabile precum comunitatea de neam 
și de limbă a românilor din toate provinciile 
țării, ca unul și același popor, comunitatea de 
viață economică și culturală, identitatea inte
reselor și aspirațiilor lor, omogenitatea factu
rii psihice.

în stadiul de dezvoltare atins de societatea

românească în epoca modernă, înmănunche- 
rea tuturor românilor în cadrul unui singur 
stat național unitar și neatîrnat era reclamată 
de înseși legile obiective ale evoluției istorice, 
devenise o necesitate vitală pentru progresul 
națiunii.

Unirea a fost rodul luptei pline de sacrificii 
a întregului popor — prin actul de la 1 De
cembrie 1918 împlinindu-se idealul scump 
care, asemenea unei flăcări, a luminat în
treaga istorie a poporului român, a încununat 
lupta sa multiseculară pentru libertate și uni
tate națională.

Propunindu-ne să înfățișăm Intr-o suită de mate
riale consacrate aniversării mărețului eveniment te
meiurile de nezdruncinat pe care s-a clădit „Unirea 
cea Mare", consacram acest prim articol unuia din 
factorii de bază ai victoriei acesteia : comunitatea de 
origine, care a alimentat de timpuriu conștiința unității 
de neam a românilor.

1. „Dintr-o fîntînă izvorîți44
„Numele cel mai adevă

rat, autentic, de la primul 
descălecat prin Traian". Fără îndoială, una din permanențele istoriei noastre — acelea care stră- bătind veacurile se așază ca trainice coloane de susținere a edificiului național — o constituie conștiința unității de neam a românilor. Ea își află cea mai grăitoare expresie în însuși numele cu care, dintru începuturi, locuitorii pămintului românesc s-au numit pe ei înșiși — români 
— „numele cel mai adevărat, auten
tic, de la primul descălecat prin 
Traian", „care nume acest popor l-a 
păstrat întotdeauna intre dinșii" — cum scria cu secole în urmă învățatul logofăt Miron Costin.După cum se știe, poporul român s-a plămădit pe o întinsă arie geografică locuită din adîncul vremurilor de strămoșii săi, geto-dacii — popor unitar, trunchi tracic, etnice .s-a vlăstar viguros al marelui Pe temelia unității și lingvistice a geto-dacilor clădit, in urmă cu 2050 de ani, statul dac centralizat și independent creat de Burebista — unul din marile edificii statale ale lumii antice — ceea ce a asigurat cadrul politic unitar al dezvoltării tuturor geto-dacilor.Cucerirea romană nu a însemnat sfîrșitul acestei unități, deși doar unele părți ale vastului pămînt geto- dacic au fost efectiv transformate în provincii romane. Urmînd unei penetrații lente a elementelor etnice și culturale romane începute încă cu două secole înainte de cucerirea romană, procesul intens de romanizare a autohtonilor — impulsionat de prezența unor numeroase unități militare romane, de colonizarea masivă cu elemente latinofone venite din in

pentru om. Sarcinile mari, de răspundere, la împlinirea cărora toți sintem chemați să ne aducem contribuția, cer nu numai abnegație, nu numai eforturi deosebite, dar și înțelegerea cît mai profundă, cît mai deplină a rostului nostru în lume, a rostului fiecăruia dintre noi in ca-

imperiu — a transformat în- tcritoriu dacic intr-un spațiutregul tregul de viguroasă viață romanică. Atît de. viguroasă, încît retragerea armatei și. administrației romane spre sfîrșitul secolului al III-lea al erei noastre nu a însemnat sfîrșitul romanității nord- dunărene ; marea majoritate a populației daco-romane a continuat să viețuiască aici neîntrerupt, delimitîn- du-se limpede, prin chiar numele ei, (Continuare în pag. a V-a)

CONSTANTIN LECCA : Intrarea lui Mihal Viteazul in Alba lulia

5H ■ '* «11.

drul acestei societăți și, mai ales, ne cer să trăim în deplină armonie cu o astfel de înțelegere. De aceea eu socot că aspectul cel mai important al răspunderii față de realizarea neabătută a marilor idealuri ale poporului nostru constă în a-1 ajuta pe om să-și formeze o concepție comunistă despre viață, pe baza căreia el să simtă, să înțeleagă și să acționeze. Atît marile opere ale dramaturgiei clasice și contemporane, cît și acelea ale dramaturgiei naționale ne pot stimula și îndemna pentru a deveni creatorii conștienți ai propriei noastre vieți. O clipă înălțătoare trăită in cadrul unui spectacol nu este numai o mare bucurie sufletească, dar și un astfel de îndemn.Datoria noastră, a oamenilor de teatru, este nu numai aceea de a ne exercita profesia de pe această poziție, dar și de a combate cu fermitate orice încercări de natură să izoleze pe artist de societate și, in ultimă instanță, de publicul lui. A fabrica produse artistice sofisticate, artificiale, sortite unor anumite cercuri, 

de populațiile migratoare cu care a venit in contact.De fapt, nici Imperiul roman și nici cel bizantin, de mai tirziu, n-au încetat să se intereseze statornic de această populație romanică nord-du- năreană. iar legătura ei cvasiperma- nentă cu imperiul, consolidarea ro-
Constantin CAZANIȘTEANU

In care virtuo- cu cîntarul lip- a trăda princi-unei așa-zise „elite", zitatea să se măsoare sei de sens înseamnă .. ____ ,_____piui fundamental propriu nu numai concepției comuniste despre artă, dar deopotrivă și celor mai valoroase tradiții ale literaturii și artei universale. A înstrăina publicul larg de spectatori înseamnă a abdica de la cea mai de seamă îndatorire a artistului : răspunderea față de societate.
— Ce înseamnă azi a fi un actor popular ?— Vechea societate făcea din actorul de teatru un instrument al divertismentului, fie el și foarte elevat, o unealtă destinată și modelată potrivit cerințelor prioritare ale unui public. în aceste împrejurări, noțiunea de actor popular se identifica cu un soi de familiaritate condescen-

Natalia STANCU
(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA — miercuri 13 septembrie 1978

I
I
I
DIVERS I

I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

ZIUA POMPIERILOR
în orice moment, la datorie

General-maior Gheorghe BRICEAG 
comandantul pompierilor

„Arhiva 
de lut“

In ultimul timp, muzeul „Va- 
sile Pârvan" din Birlad și-a în
tregit patrimoniul cu noi măr
turii scoase la iveală pe șantie
rul arheologic de la Valea Sea
că. Este vorba de vase lucrate 
cu mina, frumos decorate, ca și 
de vase meșterite la roata ola
rului. Ele se constituie intr-o 
adevărată „arhivă de lut“ care 
atestă continuitatea pe aceste 
străvechi păminturi românești 
a populației daco-getice.

Salvamont 
| pe recepție
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Noapte de smoală în munții 
Rodnei (Maramureș). Ploaie bes- 
metică. De la 2 000 metri înălți
me se lansează un semnal dis
perat „Ajutooor !“. O viață de 
om se afla în primejdie. Apelul 
a fost recepționat de echipa 
„Salvamont" din Borșa. Ime
diat, șase oameni s-au topit in 
noaptea de pe povirnișurile a- 
mețitoare.

La două ore după miezul nop
ții, salvamontiștii au descoperit 
semnalele unui grup de turiști. 
Ce se intimplase ? Din cauza 
efortului făcut la urcare și a 
unei afecțiuni mai vechi, o stu
dentă poloneză, in virstă de 21 
de ani, se îmbolnăvise grav. La 
lumina lanternelor, medicul Ilie 
Nan a început o aprigă luptă 
cti secundele. Cu greu, fata și-a 
revenit. A început coborirea. 
Dimineața, ea se afla intr-un 
pat de spital; iar acum, in afa
ră de orice pericol.

Cu vaporul 
după un... 
creion
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Elevii din orașul Sulina au 
necaz : tocmai acum, in ajunul 
deschiderii noului an școlar, sin
gura librărie din localitate a fost 
închisă. Motivul : gestionara a 
intrat in concediu de materni
tate. In ce ne privește, îi dorim 
multă sănătate și bucuria unui 
odor pe măsura așteptării. Ce 
le-am putea dori însă celor de 
la Centrul de librării din Tul- 
cea 1 Pentru că, in loc să insta
leze, temporar, o altă gestiona
ră, au recurs la soluția cea mai 
comodă : lacătul pe ușă. in a- 
cest fel, prețul unui caiet sau al 
unui creion crește de cîteva zeci 
de ori, in el incorporindu-se 
costul vaporului de la Sulina 
pină la Tulcea și retur.
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Timp 
de gîndire

După' ce a executat o
damnare pentru o ■ găinărie, Va- 
sile Lăcătuș din Agrij, județul 
Sălaj, le-a spus autorităților la 
despărțire :

— Uitați-vă bine la mine, că 
n-o să mă mai vedeți cite zile 
o s-aveți. Mi-a venit mintea la 
cap....

Dar nu-i venise. De vreme ce, 
după numai trei zile, a fost 
prins in casa unui cetățean 
din Zalău, in timp ce în
cerca să fure un aparat de 
radio, o geantă și haine. Jude
cat după procedura de urgență, 
a fost întrebat de ce nu și-a ți
nut promisiunea de a se înca
dra intr-o muncă utilă. A răs
puns :

— N-am avut cind, onorată 
instanță, pentru că in prima zi 
m-am cinstit, in a doua m-am 
odihnit, iar in a treia am fost 
din nou... ochit.

1 s-a dat un nou timp de gin- 
dire, de un an și zece luni.
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„Gură-cască“
I la bagaje
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Învățătoarea Qeorgeta Orban 
din comuna Botiz a predat la 
magazia de bagaje din gara 
Satu Mare o valiză plină cu 
obiecte de îmbrăcăminte in va
loare de cîteva mii de lei, după 
care a plecat cu treburi prin 
oraș. După două ore s-a reîn
tors să-și ia valiza.

— Valiza dumneavoastră nu 
mai este la noi — i-a răspuns 
Nicolae Ghițescu, de meserie 
conductor de tren, dar care îl 
înlocuise in ziua respectivă pe 
magaziner.

Învățătoarea a crezut că e 
vorba de o glumă. Ghițescu a 
adăugat :

— Să vedeți... Din greșeală, 
am dat valiza dumneavoastră 
altei persoane...

Greșeală, greșeală, vorba e t 
cine plătește ?

O clipă 
de neatenție»

...ln stația C.F.R. Sibiu-Triaj, 
manevrantul Nicolae Diaconu 
trebuia să pună pe linie un sa
bot, pentru a opri o garnitură. 
A fost suficientă o clipă de nea
tenție, pentru ca mina dreaptă 
să-i fie prinsă sub roată. A 
trebuit să-i fie .amputată de la 
încheietură.

...A doua zi, tot o zi de sep
tembrie, in gara Cernavodă, un 
alt manevrant de vagoane, 
Gheorghe Baciu, traversa o li
nie ferată. A fost suficientă o 
clipă de neatenție, pentru ca, lo
vit de o locomotivă de manevră, 
să nu mai poată fi salvat.

Două cazuri — semnalate de 
Inspecția de stat pentru pro
tecția muncii — intimplate din 
una și aceeași cauză : neatenția 
în timpul lucrului. Ele surprind 
cu atît mai mult, cu cit ambele 
victime lucrau de multi ani în 
gările respective și însăși me
seria lor cerea, in primul rind, o 
foarte mare atenție.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii''
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analizate și soluționate în concordanță eu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

i
I

După cum este știut, conducerea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acordă o deosebită atenție soluționării prompte șl 
judicioase a scrisorilor oamenilor muncii, un factor de bază al adîri- 
clril democrației noastre socialiste, una din formele cunoașterii nemijlo
cite a realităților, a problemelor care preocupă pe oamenii muncii, ex
presie a dialogului amplu cu masele largi de'cetățeni. In acest spirit au 
fost elaborate Hotărîrea C.C. al P.C.R. șl Legea cu privire la rezolvarea 
propunerilor, sesizărilor, reclamațillor și cererilor oamenilor muncii, care 
asigură cadrul corespunzător perfecționării acestei activități.

Animați de dorința de a contribui la îmbunătățirea activității din di
ferite sfere ale vieții sociale, economice șl politice, formulînd propuneri 
șl inițiative constructive de interes general, aducind la cunoștință pro
bleme din viața și munca lor cotidiană, oamenii muncii se adresează 
cu profundă încredere conducerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, focînd propuneri de îmbunătățire o activității în 
toate domeniile, sesizînd stări de lucruri negative, contrarei Intereselor 
societății noastre, luînd atitudine critică față de abuzuri șl încălcări ale 
legilor, ale normelor de conviețuire socială. Toate aceste scrisori sînt 
supuse unei analize atente, minuțioase, soldindu-se cu măsuri prac
tice, în conformitate cu legalitatea noastră socialistă, în spiritul grijii 
față de om, al principiilor eticii și echității socialiste.

Ziarul „Scînteia" îșl propune să aducă sistematic la cunoștința opi
niei publice asemenea scrisori, precum și modul în care au fost solu
ționate.

Fundamentarea științifică, eficientă 

și responsabilă a investiției

Gheorghe Constantin, din cadrul Centralei industriale de prelucrare cauciuc și mase plastice București, arăta într-o scrisoare unele lipsuri ale conducerii Ministerului Industriei Chimice, care nu a definitivat profilul investiției „întreprindere de prelucrare mase plastice" din orașul Sfintu Gheorghe, județul Covasna, cu termen de punere în funcțiune în septembrie 1979. Autorul afirma că după avizarea studiului tehnico-economic în aprilie 1976, de către Biroul executiv al ministerului, s-a constatat că produsul ce urma să fie fabricat la această întreprindere nu va avea desfacere (la export) și, după circa 7 luni de la avizare, s-a decis sistarea investiției, cu toate că între timp se efectuaseră proiectele de execuție și graficele de eșalonare a investiției respective. La sfîrșitul lunii ianuarie a.c., relata autorul, conducerea ministerului revine și fixează un nou amplasament, variantă neavanta- joasă, mai scumpă decît prima. Ca urmare, termenul de punere în funcțiune a acestei unități a fost compromis, proiectele de execuție nefiind predate constructorului.La indicația conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, scrisoarea a fost repartizată spre verificare și soluționare Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și Inspectoratului General de Stat pentru Investiții-Construc- ții, care, în urma cercetărilor efectuate, împreună cu factorii de răspundere din ministerul de resort, au constatat următoarele : într-adevăr, deși documentația tehnico-economi- că pentru investiția amintită a fost avizată de Biroul executiv al consiliului de conducere al ministerului la .5 aprilie 1976. indicatorii tehnico-economici nu au fost încă aprobați. De asemenea, se confirmă că situația s-a datorat soluționării cu întîrziere a problemelor legate de amplasamentul, sortimentul de polietilenă și sursa de aprovizionare, precum și insuficientei

fundamentări a posibilităților de desfacere (la export) a producției ; din nota de cercetare rezultă însă că între timp aceste probleme au fost soluționate.S-a constatat, totodată, că sînt întemeiate afirmațiile potrivit cărora unii indicatori economici, la prezentarea spre avizare a documentației, nu erau la nivelul cerințelor. După refacerea documentației, prin înlocuirea materiei prime, precum și prin alte măsuri, indicatorii au fost îmbunătățiți : rentabilitatea a crescut cu 19,2 la sută, cheltuielile la mia de lei producție marfă s-au redus cu 135 lei, îmbu- nătățindu-se, totodată, cursul de revenire brut în raport cu costurile de fabricație.în prezent, se menționează în raportul de cercetare, obiectivul de investiție a fost analizat de Biroul Executiv al Consiliului de Miniștri, urmînd ca principalii indicatori tehnico-economici să fie supuși spre aprobare.în urma discuțiilor avute cu conducerea Ministerului Industriei Chimice, s-au stabilit, de asemenea, următoarele: in vederea, fundamentării mai bune a propunerilor pentru noile obiective de investiții, Biroul executiv v.a lua măsuri pentru întărirea exigenței la analizarea documentațiilor tehnico-eco- nomice, evitînd întîrzierile la avizarea, aprobarea și începerea lucrărilor, precum și pentru punerea în funcțiune la termen a obiectivelor ; pentru crearea condițiilor necesare desfacerii se va asigura diversificarea producției de mase plastice prelucrate și îmbunătățirea calității acestora, spre a fi competitive cu cele de pe piața țărilor cu industrie dezvoltată ; întărirea^ sectorului de export care se ocupă de masele plastice prelucrate, precum și a colaborării cu spe-' cialiștji din unitățile producătoare.în încheiere se precizează că problemele ridicate au fost discutate cu autorul sesizării, care s-a declarat de acord cu modul de soluționare.

lație degradîndu-se. Exemplele privind lipsa de grijă față de păstrarea și dezvoltarea avuției obștești ocupă un loc important în sesizarea amintită. Astfel, utilaje pentru grunduirea și alicarea pieselor, în valoare de aproape două milioane lei, stau nefolosite de peste 3 ani pentru că nu au fost executate fundațiile, lucrări pentru care constructorul — Trustul de construcții industriale Constanța — a încasat totuși banii. Forja și turnătoria de oțel sînt alimentate cu păcură, în mod primitiv, cu toate că s-a investit suma de un milion de lei pentru o stație modernă de pompare, care însă nu funcționează.La indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a fost cercetată de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, împreună cu Comitetul județean Constanța al P.C.R. și cadre de specialiști de la Inspectoratul General de Stat pentru Inves- tiții-Construcții, Banca de Investiții, Ministerul Finanțelor și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, care au constatat temeinicia afirmațiilor. Bunăoară, pentru instalația de grunduire și alicare au fost executate în anii 1975—1976 utilaje tehnologice în valoare de 1 629 009 lei. Lucrările de construcții aferente, valorînd 665 000 lei, cu toate că nu au fost încă începute, s-au decontat integral Trustului de construcții industriale Constanța încă în anul 1975, cînd s-a făcut și recepția preliminară. în decembrie 1976, acestor lucrări li s-a făcut și recepția finală, iar în aprilie 1977, întreprinderea a întocmit documente prin care a confirmat că s-au montat și utilaje în valoare de 1 452 000 lei, deși acestea sînt depozitate în incinta unității și in prezent. Gospodăria de apă recirculară, realizată pentru alimentarea unor

Instalații și Îmbunătățirea condițiilor de protecție a muncii la cuptoarele de forjă, care a costat mai bine de jumătate de milion lei, este nefolosită, lăsată în părăsire și se degradează ; recepția pentru punerea în funcțiune a acestei instalații s-a făcut încă din luna mai 1974, dar, datorită lipsei de preocupare a conducerii întreprinderii, nu au fost luate măsurile necesare pentru a se asigura funcționarea ei corespunzătoare. Și în trimestrul I al acestui an s-au decontat constructorului lucrări de terasamente neexecutate în valoare de 273 000 lei.în raportul de cercetare a sesizării sînt redate și alte aspecte asemănătoare, cauzele și factorii care se fac răspunzători de lipsurile constatate, iar în încheiere măsurile adoptate. Astfel, în timpul controlului efectuat s-a retras din contul constructorului suma de 1 278 000 lei pentru lucrările încasate și neexecutate ; odată cu plata retribuției pe luna august a.c., personalului T.E.S.A. din cadrul Trustului de construcții industriale Constanța și al șantierelor care au executat lucrările de construcții și instalații i s-a reținut suma de 12 870 lei, reprezentînd bani încasați eronat în trimestrul IV 1975, ca o consecință a raportării de lucrări neexecutate ; pentru încălcarea prevederilor legale privind proiectarea, executarea și recepția lucrărilor la care se referă autorul sesizării, au fost sancționate 16 cadre de conducere răspunzătoare de lipsurile constatate. Concluziile rezultate din control au fost dezbătute în plenara comitetului de partid al întreprinderii mecanice de utilaje Medgidia. Totodată, pentru remedierea ‘ și terminarea în acest an a lucrărilor rămase de executat, s-a întocmit, cu factorii responsabili, un program concret de lucru.
Mai buna folosire a pășunilor 

de pe meleaguri vilcene

A vutia obștească, banii poporului, 

sub nici un motiv risipite

Un amplu memoriu adresat conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, sesiza grave neajunsuri la întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia, unitate care cunoaște o
mare dezvoltare. Autorul sesizării arăta că s-a cheltuit peste'un milion lei pentru instalația de eliminare a noxelor din hale, însă aceasta nu funcționează, însemnate cantități de tubulatură pentru venti

Mai mulțl cetățeni din satele Cornetu și Marița, aparținînd comunei Vaideeni, județul Vîlcea, au adresat conducerii partidului o scrisoare în care arătau că ocupația lor de bază, cu vechi tradiții, este creșterea animalelor. De un timp însă au rămas fără pășunea necesară pentru perioada de vară, în scrisoare se relata că muntele Zăvideanu a fost repartizat, de către organele județene, cooperativei agricole de producție Alunu, care mai deține pentru pășunat și alți munți ce depășesc cu mult nevo’ile C.A.P. respective. Conducerea C.A.P., subliniau semnatarii, nu a luat măsuri de îmbunătățire și întreținere a pășunilor, care s-au degradat, iar adăposturile de animale au fost distruse.întrucît în ultimii ani s-au adresat de mai multe ori organelor județene pentru repartizarea unor suprafețe de pămînt, fără" ca cererea lor să fie soluționată, autorii roagă conducerea partidului să fie ajutați „pentru elucidarea acestei situații neechitabile".Dată fiind importanța problemei sesizate, s-a hotărît — din dispoziția tovarășului v Nicolae Ceaușescu — ca scrisoarea să fie repartizată, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.Din. analiza amănunțită efectuată la fața locului, împreună cu activiști de răspundere de la Comitetul județean Vîlcea al P.C.K., rezultă că efectivele de animale obținute de crescătorii din comună au sporit, dar numărul celor declarate este mai mic. Crescătorul Ion Cojocaru, de exemplu, deține 100 de ovine și are declarate și înscrise în registrul agricol numai 50 capete. în

raportul de cercetare se precizează, de asemenea, că pe trupurile de pajiști s-au întreprins lucrări de îmbunătățiri. Numai în ultimii trei ani s-au cheltuit aproape 2 milioane lei pentru efectuarea unor importante lucrări de fertilizare, construcții pastorale, captare de izvoare, defrișări de arboret dăunător, din care 1,1 milioane lei sînt din fondurile statului.Este adevărat că pe raza comunei Vaideeni pășunează aproape 30 000 ovine. în această situație se ivesc unele greutăți in asigurarea de condiții foarte bune pentru toți crescătorii din Cornetu.De comun acord cu organele de partid și de stat județene și comunale, au fost luate următoarele măsuri : ovinele din satul Marița vor pășuna pe muntele Glămeia — Stă- nișoara, în suprafață de 40 ha ; cele din satul Cornetu vor pășuna pe muntele Găuriciu. Pentru crescătorii de ovine din aceste două sate s-a rezervat, de asemenea, o suprafață de pășune de 465 ha, din cadrul Ocolului silvic Romani.Consiliul popular comunal va mobiliza crescătorii de animale la curățirea pășunilor din jurul satelor, iar întreprinderea de pajiști Vîlcea a și livrat 15 tone îngrășăminte chimice pentru fertilizare. în același timp, s-a dat dispoziție respectivei întreprinderi să-și intensifice, încă din acest an, preocuparea pentru punerea în valoare a tuturor suprafețelor de pe raza comunei, astfel ineît în 1980 toate pajiștile naturale să fie puse în stare de producție maximă.Semnatarii interesați — se precizează în încheierea raportului de cercetare — s-au declarat mulțumiți cu măsurile stabilite.
Neculal ROȘCA

Aniversăm astăzi împlinirea a 130 de ani de la luptele eroice din Dealul Spirii și Ziua pompierilor din Republica Socialistă România în condițiile în care întregul popor, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncește cu abnegație și însuflețire pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Rememorînd momentele importante din lupta poporului nostru, istoria consemnează la loc de înaltă cinstire și faptele de vitejie ale ostașilor pompieri care, la 13 septembrie 1848, în Dealul Spirii, și-au dat viața pentru apărarea idealurilor de libertate și progres ale poporului român. E- vocînd 'semnificația bătăliei din Dealul Spirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Neștersevor rămîne in amintirea poporului român actele de vitejie săvir- șite de detașamentele de pompieri conduse de căpitanul Pavel Zăgănescu, de ostașii Regimentului 3, care s-au jertfit într-o înfruntare inegală, copleșiți de superioritatea invadatorului, pentru salvarea cauzei sfinte a revoluției, pentru apărarea pă- mintului patriei".Dragostea față da patrie, vitejia și eroismul, spiritul de abnegație și sacrificiu au fost mereu prezente în activitatea pompierilor. în războiul de independență din 1877- 1878, urmașii luptătorilor de la 13 septembrie 1848 și-au unit eforturile cu întreaga oștire română in lupta pentru libertatea și apărarea gliei strămoșești. La 23 August 1944, pompierii au fost din nou alături de armată, alături de formațiunile patriotice, în încleștarea cu trupele hitleriste, lup- tînd cu arma în mină pentru zdrobirea punctelor de rezistență ale acestora.în anii construcției socialiste au survenit profunde schimbări calitative și în activitatea pompierilor, a- ceștia fiind chemați să apere cu spirit de răspundere și competență avuția națională, viața și bunurile cetățenilor împotriva incendiilor și a altor calamități.în concepția partidului nostru, apărarea avuției naționale împotriva incendiilor este o îndatorire patriotică a tuturor cetățenilor, ceea ce Imprimă acestei importante activități sociale un larg caracter de masă. Aceasta impune din partea noastră o preocupare permanentă pentru dezvol

tarea legăturilor cu oamenii muncii în vederea atragerii acestora și a colaborării strînse cu ei la munca de prevenire și stingere a incendiilor. Direcția principală spre care și-au îndreptat eforturile pompierii a constituit-o transpunerea în viață a prețioaselor indicații și a ordinelor date de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care sublinia că „problema prevenirii incendiilor. a măsurilor ce trebuie luate în a- cest scop are o importanță deosebită".Acționînd în spiritul hotărîrilor de partid și legilor țării, al indicațiilor date de secretarul general al partidului, efectivele trupelor de pompieri, mobilizate de organele și organizațiile de partid, au depus și depun eforturi susținute în vederea îndeplinirii cu promptitudine, cu spirit de dăruire și răspundere comunistă a misiunilor încredințate. în a- celași timp, ne preocupăm permanent pentru o cît mai strîn- să și fructuoasă conlucrare cu conducerile unităților economico- sociale, pentru ca toată sistemele de prevenire și ~ combatere a incendiilor să funcționeze ireproșabil, pentru întărirea controlului asupra activității celor învestiți cu atribuții și răspunderi în acest domeniu. De a- semenea, se perfecționează colaborarea cu organele locale ale puterii și administrației de stat, cu comisiile tehnice și formațiile civile de pompieri, pentru desfășurarea unei activități concrete și eficiente în baza obligațiilor legale ce Ie revin în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, în lumina indicațiilor date de conducerea de partid, o grijă cu to

tul deosebită se acordă pregătirii și desfășurării controalelor tehnice de prevenire și desfășurării unei largi activități instruc- tiv-educative menite să întărească legătura cu masele de cetățeni, să dezvolte vigilența și responsabilitatea a- cestora în apărarea a ' vuției naționale.Prin grija conducerii partidului și statului, pompierilor militari și civili le-au fost create condițiile în vederea desfășurării unei activități eficiente de prevenire și stingere a incendiilor. Unitățile noastre sînt dotate cu tehnică de luptă, accesorii, substanțe de stingere și mijloace de protecție moderne.în etapa actuală, cînd se desfășoară un amplu proces de perfecționare a muncii în toate domeniile vieții economice și sociale, sarcini și exigențe sporite se pun și în fața efectivelor trupelor de pompieri. în a- cest scop, este necesar să înlăturăm cu hotărîre orice manifestare de neglijență, de superficialitate sau lipsă de fermitate față de orice fel de încălcare a prevederilor legale privind prevenirea și stingerea incendiilor. Va trebui să punem accentul pe dezvoltarea spiritului de vigilență și combativitate, pe cultivarea spiritului de ordine și disciplină, a răspunderii față de îndeplinirea întocmai a misiunilor încredințate. Acționînd cu toată fermitatea pentru înlăturarea cauzelor producătoare de incendii, va trebui să dezvoltăm și mai mult legăturile cu colectivele de oameni ai muncii, să facem în așa fel lncît să fie a- părate cu strășnicie avutul obștesc, viața și bunurile cetățenilor.

(Urmare din pag. I)unii, inclusiv ministrul și miniștri adjuncți — atingînd abia 1—2 zile de prezență în rețea !în general, se știe că a fi medic înseamnă a fi foarte receptiv la orice chemare, pregătit în orice clipă să acorzi, cu maximum de solicitudine, ajutorul cerut. Iar dacă această calitate este cu atît mai imperioasă atunci cînd ai o funcție de răspundere în rețeaua sanitară, cum poate fi ea îndeplinită stind departe de oameni, de unitățile în subordine ? Nu este de mirare că sugestiile, criticile formulate în mod deschis și tovărășesc, inclusiv cele prin scrisorile oamenilor muncii, erau adeseori ignorate sau neglijate, unii dintre tovarășii din conducerea ministerului fiind de părere să nici nu se discute despre ele, sub pretextul apărării prestigiului cadrelor vizate sau a ministerului însuși. Ciudată optică față de critică, acum, în anul 1978 ! Fapt este că activitatea de îndrumare și control, de sprijin concret al organelor sanitare teritoriale — sarcină de bază a lucrătorilor acestui minister — nu se făcea sistematic, cum era necesar, iar unele dintre programele stabilite nu se îndeplineau sau se îndeplineau doar parțial, ceea ce, evident, era în contradicție cu sarcinile foarte mari încredințate de partid în domeniul continuei îmbunătățiri a ocrotirii sănătății populației.Ca urmare, după cum se știe, prin decret prezidențial, doctorul Nicolae Nicolaescu a fost eliberat, recent, din funcția de ministru al sănătății.Făcînd o analiză detaliată, critică și autocritică, a cauzelor care au dus la luarea unei asemenea decizii, ședința comitetului de partid din minister a apreciat profunda ei justețe, subliniind marea responsabilitate ce revine fiecărui comunist, fiecărui lucrător în înfăptuirea în mod exemplar a politicii sanitare a partidului nostru.

Pe bună dreptate, în cadrul ședinței a fost criticată — între altele — modalitatea prin care fostul ministru considera că instituția în fruntea căreia se afla trebuie să se ocupe de îndeplinirea unei obligații de cea mai mare importanță, înscrisă în Programul partidului — și anume descoperirea de noi și noi mijloace în vederea combaterii bolilor, a prelungirii duratei de viață a oamenilor. „Avem — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința de constituire a Consiliu-

forțelor capabile să contribuie la dezvoltarea medicinii românești.Cum au procedat, în fapt, unele cadre din Biroul executiv al Ministerului Sănătății și, în primul rînd, ministrul însuși ? Din păcate, prin adoptarea unei atitudini conservatoare, închistate, refractară față de încercarea de a aduce ceva nou. în mod cu totul inexplicabil asemenea încercări se loveau de o indiferență ce lua, adeseori, forme brutale. Respingerea de plano a unor idei noi, a unor propuneri de

insistau li se puneau, uneori, etichete jignitoare, li se flutura prin față un posibil certificat de alienați mintali și perspectiva ajungerii... la ospiciu.Chiar după anumite experiențe, cerute în mod expres și efectuate în mod oficial, la indicații superioare, s-au manifestat atitudini de ignorare a cazurilor, se acționa pentru abandonarea, pentru îngroparea lor în tăcere. S-a mers pînă acolo îneît, după cum se știe, chiar și atunci cînd unele medicamente — realizate cu eforturi, împotriva voinței ministe-

AdunareMarți după-amiază a avut loc, în Capitală, o adunare festivă organizată cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la luptele eroice din Dealul Spirii și al Zilei pompierilor din Republica Socialistă România.La Adunare au participat membri ai conducerii Ministerului de Interne, generali și ofițeri, reprezentanți ai colectivelor de oameni ai muncii din mari întreprinderi bucureștene.Au luat parte, de asemenea, mem-

festivdbri ai delegațiilor care participă în aceste zile la lucrările Adunării generale a Comitetului tehnic interna-, țional pentru prevenirea și stingerea incendiilor.Semnificația evenimentului a fost evocată de general-maior Gheorghe Briceag, comandantul pompierilor.în încheierea adunării, participanțil au adoptat textul unei telegrame a- dresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
In lupta dificilă pentru progres pe care o duc științele — este total inacceptabil să fie taxat drept nebun cel ce propune o metodă sau o idee nouă !Cu toate cuceririle științifice obținute pînă în prezent, lupta pentru sănătatea oamenilor, lupta cu bolile rămîne o luptă mereu deschisă. Iată de ce întregul corp de lucrători ai ministerului trebuie să acționeze în spiritul politicii partidului nostru, al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu — prin sporirea res-

Atitudine receptivă, responsabilă pentru sprijinirea noului
lui Sanitar Superior — o medicină 
generală bună, cu o tradiție valoroa
să; avem oameni de valoare; din pă
cate, unele școli medicale au început 
să dispară, iar altele noi n-au mai 
apărut". „Cercetarea — menționa, de asemenea, secretarul general al partidului — trebuie să pornească nu de 
la nevoia de a avea cit mai multe 
referate sau comunicări științifice, ci 
de la aceea de a obține cit mai multe 
succese in prevenirea și combaterea 
bolilor care fac să sufere mii și mii 
de oameni".Aceasta presupunea, desigur, trecerea Ia aplicarea unor măsuri energice de îmbunătățire radicală a activității în acest domeniu, acționîndu- se într-un spirit de largă conlucrare și de înaltă dăruire pentru sănătatea oamenilor. Conducerea partidului a- trăsese atenția că trebuia acționat pentru a crea o asemenea atmosferă de lucru îneît interesele întregii colectivități să fie puse mai presus de interesele personale ale unora și, îndeosebi, pentru antrenarea tuturor

noi medicamente sau procedee de tratament definea stilul de lucru al ministrului și al unora din colaboratorii săi apropiați. Expresie a unui conservatorism cu totul păgubitor, o asemenea atitudine se afla în contradicție flagrantă cu spiritul care trebuie să domnească în cercetarea științifică contemporană și care pornește, dimpotrivă, de la principiul că nici o ipoteză nu trebuie respinsă aprioric, că trebuie încurajată fie și cea mai mică sugestie, mai ales cînd este vorba de sănătatea oamenilor. într-adevăr, pentru omul de știință modern și de bună credință o asemenea practică discriminatorie ia dimensiunile unei iresponsabilități, faptul devenind cu atît mai grav dacă emană de la resorturile care trebuie să promoveze cercetarea.Din unele stenograme, aflate la minister, rezultă că, în loc de receptivitate și sprijin față de cei ce se adresau cu idei noi sau cli propuneri, se adopta adesea o poziție șica- natorie, chiar represivă, iar celor care

rului — erau solicitate de bolnavi sau de firme de peste hotare, care le verificaseră, ministerul adopta o atitudine de boicotare. Totul sub pretextul... prudenței.Prudența este, desigur, absolut necesară în medicină. O prudență responsabilă, care nu este în esența ei conservatoare și retrogradă, presupune însă nu respingerea apriorică a unei soluții noi, ci discutarea și, mai ales, verificarea amănunțită, cu maximum de grijă, pentru ca și cel mai mic element valoros să fie fructificat.Ciudat este să constatăm că, într-o epocă în care în întreaga lume medicală se acționează pentru studierea metodelor terapeutice tradiționale care conțin o experiență milenară a omului în lupta cu bolile, unii specialiști ai Ministerului Sănătății tratau cu superficialitate aceste practici tradiționale. Or, este profund omenesc să se folosească și cel mai mic pas pe calea ameliorării suferinței bolnavilor. Dar. chiar dacă cercetarea eșuează — fapt posibil și explicabil

ponsabilitățil șl într-un ritm mai rapid și mai eficient pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea la timp și în mod corespunzător a tuturor programelor de activitate. Este necesar să se treacă — mult mai mult decît pînă în prezent — la o activizare a tuturor instituțiilor sanitare, de la Academia de științe medicale și de la uriașa rezervă potențială pe care o reprezintă învățămîntul medical, pînă la colectivul celei mai îndepărtate unități sanitare. Este necesar, totodată, să se acționeze pentru o colaborare mult mai strînsă cu toate instituțiile care pot și trebuie să sprijine lupta pentru sănătatea oamenilor, indiferent ce profil ar avea aceste instituții sau persoanele hotărîte să contribuie la dezvoltarea cercetărilor.Desigur, toate ideile, toate sugestiile trebuie bine studiate și analizate cu maximă exigență pentru a nu se lansa In practica terapeutică medicamente sau metode cu efect negativ. între rigoarea științifică și

obiectivitate nu există însă nici o contradicție și ele nu trebuie să impieteze în nici un fel asupra deschiderii spre nou, trebuind să fie curmată categoric din practica ministerului și a altor instituții medicale atitudinea de indiferență, concurența neprincipială, disprețul și superioritatea, așa-zis savante, față de cei care formulează propuneri inovatoare. De altfel, ca în atîtea alte domenii, și aici există norme și prevederi legale. Ele trebuiesc doar respectate, cadrele cu cea mai înaltă pregătire trebuind să-și facă un titlu de mîndrie din sprijinirea ideilor valoroase — aceasta fiind în interesul omului, al nobilei misiuni a medicinii. Folosindu-se cu maximum de eficiență capacitatea A- cademiei de științe medicale, este necesar să se ia în considerație, așa cum au apreciat comuniștii din minister, propunerea ca toate comisiile de specialiști să fie activate în așa fel îneît să exercite cu competența necesară activitatea de îndrumare a cercetării și a cercetătorilor, să-și spună cuvîntul în a- precierea unor fenomene medicale, în verificarea ideilor legate de practica și cercetarea științifică medicală, în întreaga activitate de descoperire a noului în acest domeniu.Măsurile organizatorice care s-au luat recent în cadrul Ministerului Sănătății sînt menite să conducă la noi succese în îmbunătățirea generală a asistentei medicale. Este de datoria cadrelor de conducere ale ministerului să acționeze cu devotament, cu grijă și responsabilitate pentru întărirea spiritului militant în acest sector atît de important, să facă totul pentru punerea în valoare a forțelor de care dispunem, pentru valorificarea fiecărei idei noi, în spiritul celei mai înaintate tradiții a școlii medicale românești, al politicii generale, înalt umanitare, a partidului nostru de ridicare generală a gradului de civilizație materială și spirituală a poporului român.
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Ochiul scrutător descoperă la fiecare Preocupări pentru

loc de muncă noi izvoare de eficiență
Fapt este că muncitorii șl specialiștii de aici nu se mulțumesc cu rezultatele atinse la un moment dat ; ei se străduiesc să pună în valoare alte resurse de economisire, de mai bună gospodărire a întreprinderii. Iată încă un exemplu în acest sens, relatat de inginerul Constantin Constantin, de la secția de polietilenă : „într-un spațiu folosit nejudicios înainte, au fost amplasate citeva mașini uzate, le-au astfel crare, nologice și sacii de polietilenă folosiți în agricultură. Materia primă astfel obținută permite fabricarea a 1 500 tone de anual, ce poate zarea a diferite litate. *— Rezultatele două luni care au trecut de la introducerea noilor indicatori — ne spune ing. Marin Ionescu, directorul întreprinderii — sînt pozitive. Așa, spre exemplu, producția-marfă obținută in luna august este mai mare cu 3,6 la sută față de nivelul planificat, iar producția netă este îndeplinită. Față de nivelul cheltuielilor totale și al celor materiale la 1 000 lei producție marfă realizate în primul semestru, în ultimele două luni s-a obținut o reducere de 40,65 lei și, respectiv, 30,34 lei. Nu ne putem declara însă mulțumiți cită vreme sarcinile planificate de reducere a acestor cheltuieli nu au fost integral îndeplinite. Iată de ce atît comitetul de partid, cît și consiliul oamenilor muncii, în analizele efectuate, au apreciat pe bună dreptate că rezervele de care dispunem nu au fost pe deplin fructificate. în consecință, ■ vom acționa cu mai multă hotărire pentru a aplica neîntîrziat noi și noi soluții în fiecare secție și atelier, la fiecare loc de muncă. Sintem încredințați că prin aplicarea programului de măsuri elaborat recent în acest scop, care înmănunchează propunerile concrete ale muncitorilor, maiștrilor și inginerilor din întreprindere, vom realiza pină la sfîrșitul anului o producție netă suplimentară de circa 10,5 milioane lei.Capacitatea creatoare, exigența în muncă și spiritul gospodăresc al colectivului, puternic dinamizate prin munca politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid din întreprindere, constituie o garanție sigură a ridicării în continuare a eficienței întregii activități economice.

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteii

valorificarea superioară
a masei lemnoase ELECTRICE $1 COMBBSTIBIM

Desfășurarea activității economice prin prisma exigențelor aplicării noului mecanism economico-financiar și, îndeosebi, ale celor legate de introducerea indicatorilor valoarea producției nete și producția fizică ca indicatori de bază ai planului a amplificat spiritul de răspundere și de bun gospodar al întreprinderea de selor plastice din întreprinderii am mod de a gîndi șl nilor, fapte și inițiative care ilustrează că se merge pe un di urn bun.— Noii indicatori care stau acum la temelia astivității colectivului nostru — ne spune ing. Gheorghe Teodorescu, șeful secției nr. 1 — au determinat o schimbare fundamentală atît în concepția, cît și în desfășurarea întregului proces productiv, întărind răspunderea personală și colectivă in gospodărirea și folosirea cu eficiență sporită a mijloacelor tehnice, materiale și financiare incredin- țate de societate spre administrare. Iată de ce, cu citeva luni înainte de aplicarea noilor indicatori, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii au organizat, în fiecare secție și atelier, dezbateri aprofundate pentru a explica oamenilor rolul indicatorului producția netă ca pîrghie importantă pentru întărirea autocon- ducerii și autogestiunii muncitorești, pentru ca fiecare să ajungă la convingerea ca tot ce producem să fie cit mai economic și util societății, astfel ca întreprinderea să-și sporească contribuția la creșterea venitului național.Nu au fost dezbateri rupte de realitatea întreprinderii, numeroasele propuneri și inițiative formulate și aplicate fără întîrziere de muncitorii și specialiștii unității, îndreptate spre creșterea volumului și calității producției, reducerea cheltuielilor de producție și, în primul rînd, a consumurilor de materii prime, materiale și energie, demonstrind o înțelegere clară a sensului politico-economic al noului indicator de plan, al celorlalte măsuri stabilite de conducerea partidului pentru perfecționarea mecanismului economico- financiar.Cum acționează spiritul de bun gospodar ? La fabricația filtrelor, bunăoară, se consuma o mare cantitate de materiale din import. Poate fi modificată fabricația, astfel incit eficiența economică să sporească ? Se poate — au apreciat muncitorii secției I, după ce au analizat amănunțit toate operațiile procesului tehnologic. Și iată cum. Pentru etanșeizarea filtrelor, unde adezivii erau dozați manual, au fost concepute și confec-

colectivului de la prelucrare a ma- Buzău. în secțiile consemnat un nou a acționa al oame-

ționate In atelierul mecanic patru dispozitive automatizate de dozare, după montarea cărora volumul producției fizice realizat pe un schimb a crescut cu 20 la sută. Concomitent cu sporul de producție, s-a obținut o ridicare a calității, precum și reducerea consumului de adezivi cu 500 kg lntr-o lună. Și consumul de hîrtie de filtru este prea mare, au apreciat oamenii din secție în urma analizării procesului tehnologic. Ei au observat că la fiecare rolă se pierd circa 12 metri liniari de hîrtie, adică materie primă pentru patru elemente de filtru. Pentru a înlătura risipa, au fost confecționate, tot în atelierul mecanic, citeva axe pentru derulatoare. Și

Spațiul tipografic nu ne îngăduie să enumerăm tot ce s-a pus la punct în secția nr. 1, chiar și numai de la începutul celui de-al doilea semestru al anului. Precizăm doar că, aici, nivelul cheltuielilor materiale a fost redus, in Iulie și august, fată de cel realizat In prima parte a anului, cu peste 11 la sută.în cadrul preocupărilor pentru realizarea planului la producția netă, s-a acționat și intr-o altă direcție : folosirea la parametri maximi a utilajelor. La secția de țevi — capacitate intrată un an — constituit-o stalațiilor. adoptat de
în funcțiune în urmă cu problema problemelor a folosirea intensivă a in- Programul de acțiuni colectivul secției urmă-

cărora specialiștii și maiștrii redat vigoarea. Am organizat o nouă capacitate de prelu- care valorifică deșeurile teh-
Din experiența întreprinderii de prelucrare 

a maselor plastice din Buzău după două luni 
de la introducerea indicatorului VALOAREA 

PRODUCȚIEI NETE

folie de polietilenă fi utilizată la reali- produse de bună ca-Înregistrate In cele
astfel, în lunile iulie șl august s-au economisit peste 200 kg hîrtie numai la un singur tip de filtre, din care se pot confecționa circa 2 000 elemente de filtru pentru autovehicule.Ofensiva împotriva consumurilor materiale exagerate, a risipei de orice fel nu s-a oprit aici. Oamenii secției au evidențiat noi resurse de creștere a productivității muncii, de reducere a consumurilor de materii prime și materiale.— Am întocmit un program de măsuri pe secție — releva maistrul Ion Frățilă — dar nu ne rezumăm numai la prevederile lui. Viața demonstrează, zi de zi, că la fiecare loc de muncă se pot găsi mereu soluții noi, menite să ducă la Îmbunătățirea activității economice. Astfel, între alte noutăți — care urmează să se aplice practic în aceste zile — se numără noul procedeu de imprimare a cartușelor filtrante. Adică, în loc de imprimarea manuală cu șablon și pistol de pulverizare, se va aplica o tehnologie mult mai eficientă, în întregime automatizată, de imprimare serigrafică. în afară de faptul că se dublează productivitatea muncii, se obține o economie de vopsea de peste 40 la sută. De asemenea, pentru recuperarea benzinei de extracție folosite la degresarea suban- samblelor care trebuie vopsite, a fost concepută o coloană de distilare cu ajutorul căreia va fi recirculată circa 75 la sută din cantitatea de benzină utilizată.

rește, Îndeosebi, creșterea randamentului mașinilor prin introducerea de soluții tehnice noi și reducerea timpilor de efectuare a reparațiilor. „Rețetele compoziției prafului de PVC prevăzute inițial — precizează maistrul Gheorghe Badea — au dovedit că nu permit creșterea vitezei de lucru peste o anume limită. De aceea, împreună cu specialiștii s-a găsit soluția înlocuirii unei părți din materia primă cu alte componente mult mai ieftine și care pot fi prelucrate cu o viteză mai mare pe instalații, asigurîndu-se aceiași parametri de calitate ai produselor. Rezultatele sînt convingătoare : comparativ cu 40 tone, cît se realiza înainte într-o lună la instalația de fabricație a țevilor de drenaj pentru agricultură, acum se pot produce 55—60 tone de țevi".Scurtarea duratei de staționare a utilajelor in reparații constituie un alt domeniu în care s-au obținut rezultate bune în întreprinderea din Buzău. De pildă, în secția țevi s-a introdus un sistem-grafic de asigurare a pieselor necesare reparațiilor, iar formațiile de intervenție s-au organizat în trei schimburi. Eficiența unor asemenea măsuri, în aparență simple, este evidentă. La extruderul pentru țevi cu diametre de 225 mm — utilaj conducător — scurtarea cu 24 de ore a duratei reparațiilor a dus la realizarea, într-o lună, a unei producții suplimentare de 10 tone țevi.

în primele opt luni ale anului, producția marfă realizată peste prevederile planului de către colectivul de muncă al Fabricii de prelucrare a lemnului din Gugești, județul Vran- cea, este în valoare de 4.8 milioane lei. S-au livrat suplimentar mobilier de bucătărie, 234 mii mp furnir de fag, 1 442 mc cherestea, 310 mc lăzi și alte produse solicitate pe piața internă și la export. După cum am aflat de la tovarășul ing. Al. Stanciu, directorul fabricii, aici se mai realizează placaj, panel, diferite sortimente de furnir estetic, semifabricate din cherestea pentru mobilă. Anul acesta au fost introduse în < fabricație noi tipuri de garnituri de bucătărie și piese de mobilier cu caracteristici funcționale și estetice superioare, rezultat al finalizării studiilor de proiectare și reproiectare a u- nor produse, fapt ce a condus și la diminuarea consumului de materii prime.Pentru a asigura condiții corespunzătoare realizării nivelului propus de valorificare superioară a masei lemnoase, au fost luate măsuri în ridicării continue profesionale a tiv de muncă, s-a desfășurat și conducerea lor tehnicefabrică. Au fost concretizate și o serie de lucrări tehnice și organizatorice, care au dus la creșterea productivității muncii, a eficienței economice. Așa, de exemplu, s-au realizat lucrările de mecanizare a transportului intern și a operațiilor de depozitare, precum și producției de furnir prezent, sint în curs ție lucrările pentruproducției de cherestea, placaj și panel. Tot în acest an, in fabrică s-a organizat, prin auto- dotare, un sector de valorificare superioară a masei lemnoase rezultată ca „deșeu“ din sectoarele de producție. (Dan Dră- gulescu).

vederea a calificării întregului colec- Această acțiune sub îndrumarea directă a cadre-și inginerești din

paletizarea estetic. în de execu- paletizarea

O întrebare adresată colectivelor unităților
restanțiere de către constructorii și montorii

de la întreprinderea de țevi din Roman

Priviți aceste fotografii
...și răspundeți

CIND VEȚI TRIMITE
UTILAJELE SI

CONSTRUCȚIILE METALICE?întreprinderea de țevi din Roman cunoaște în acest cincinal o puternică dezvoltare a capacităților de producție. O serie de obiective aflate aici în construcție au stabilite termene de punere în funcțiune în cursul acestui an, altele în anul viitor. Care este stadiul lucrărilor de investiții pe acest șantier ?® la extinderea trăgătoriei de țevi pentru cazane de înaltă presiune, activitatea de montaj stagnează din cauza unui utilaj — e vorba de o presă de 400 atmosfere pentru probat țevi — trimis incomplet de către furnizor : întreprinderea „23 August" din Capitală. Aveam să aflăm că, de fapt, răspunderea o poartă întreprinderea „Independența" din Sibiu, care a expediat unității bucureștene, cu întîrziere, unele subansamble (distribuitoare), necesare fabricării utilajului respectiv.• la laminorul de țevi de 3 țoii situația. este și mai complicată, stadiile fizice fiind mult întîrziate. Nu vom prezenta toată istoria acestei investiții, ci ne vom rezuma să amintim producătorilor de utilaje că de promptitudinea lor depinde acum punerea in funcțiune a acestui important obiectiv economic. Aceștia sînt :— întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, datoare cu livra-

rea unui laminor elongator — utilaj din care a expediat pe șantier numai o mică parte — și un banc împingă- tor, la realizarea căruia contribuie și întreprinderea de mașini grele din București, unitate ce are de fabricat o cremalieră — subansamblu esențial ;— întreprinderea „1 Mai" din Ploiești (pentru o presă de perforat, nelivrată și din cauza colaborării defectuoase cu întreprinderea de mașini grele din București) ;— „Unio" din Satu Mare (pentru o presă de calibrat) :— „Progresul" din Brăila (pentru 252 tone de. diverse utilaje).® la. trăgătoria de țevi nr. 2, problema principală o constituie ridicarea neîntîrziată a halei de producție pentru a se putea lucra în condiții corespunzătoare in anotimpul friguros. Dar aici abia sint ridicați cîțiva stîlpi și montate citeva ferme. S-ar putea lucra mai intens, dar lipsesc confecțiile metalice pe care întreprinderea de construcții metalice din Tecuci — unitate aflată în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice — refuză să le asigure.Așadar, cauza principală a tergiversării lucrărilor pe șantiferul întreprinderii din Roman o constituie neajunsurile in asigurarea unor utilaje și construcții metalice. în aceste condiții,
(Urmare din pag. I)tralizat aceste surse in bugetul propriu, iar unităților teritoriale le-au a- cordat sume infime sau... subvenții. Or. așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, este necesar să se pună capăt o dată pentru totdeauna manifestărilor de centralism excesiv, de neîncredere în forța și capacitatea consiliilor populare orășenești și comunale, să se asigure toate condițiile pentru generalizarea autogestiunii economico-fi- nanciare in toate unitățile administra- tiv-teritoriale. Situația actuală, cind multe orașe și comune — practic, unitățile teritoriale unde se creează avuție națională — au bugete neechilibrate și primesc subvenții de la consiliile populare județene, este evident nefirească. Ea se cere cit mai repede analizată și corectată, astfel îneît veniturile cu care unitățile aflate pe teritoriul orașelor șl comunelor sînt obligate să participe la constituirea bugetelor locale să fie trecute în bugetele acestora, pentru ca autogestiunii să aibă efectiv stimulator asupra dezvoltării așezărilor urbane și rurale.întărirea autoconducerii și nanțării unităților teritorial-admi- nistrative se realizează — și trebuie să se realizeze — nu numai prin per-

fecționarea mecanismului financiar, ci și prin afirmarea competenței și inițiativei consiliilor populare, prin eforturile pe care acestea trebuie să le facă pentru gospodărirea eu maximum de chibzuință a fondurilor bugetare, pentru cheltuirea lor judicioasă, astfel incit fiecare leu să fie folosit la cele mai importante acțiuni reclamate de necesitățile cetățenilor,

întărirea un rol tuturorautofi-

-o imperioasă necesitate economică, o îndatorire 
civică a fiecărui om al muncii!

Cum a evoluat consumul în luna august 1 

De la Centrala industrială de rețele electricelună urmărim, in cadrul acestei rubrici, evoluția consumu-Lună derilor energetice în județele țării. Care este nivelul înregistrat la consumul de energie electrică în luna din datele furnizate de ~Centrala august ? Iată citeva constatări desprinse industrială de rețele electrice.

Construcția halei trăgătoriei 
din stingă) ; fundația pentru 

jului nu

de țevi nr. 2 nu poate fi continuatâ din lipsa confecțiilor' metalice (fotografia 
bancul împingâtor de la laminorul de 3 țoii este pregâtitâ, dar furnizorii utila
se grăbesc să-și onoreze

nici unitatea care execută lucrările de construcții propriu-zise — un șantier al Trustului de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — nu prea se grăbește să termine ce are de făcut, fiind la rîndul ei în restanță cu anumite lucrări, care insă nu condiționează montajul.Pornind de la situația de fapt, am notat punctele de vedere ale reprezentanților factorilor ce răspund de investițiile respective, pe care i-am intîlnit pe șantier :Subinginerul Gheorghe Axinte, șef de lot în cadrul șantierului 5 Roman al trustului amintit : „Sperăm ca pînă la sfîrșitul lunii septembrie, cel mai tîrziu la 10 octombrie, să terminăm toată partea de construcții pe care o avem de executat. Acum ne vom concentra la închiderile exterioare. Problema problemelor : nu am primit nimic din cele 317 tone contractate cu întreprinderea de construcții metalice din Tecuci. Din ' această cauză stăm în stoc cu o serie de construcții metalice care nu pot fi montate, din lîpsa celor ce urmează a se fabrica la Tecuci".Inginerul Constantin Cănilă. adjunct al șefului de lot de la Trustul de instalații și montaj Iași, unitate care execută montajul utilajelor : „Sintem organizați pentru a trece cu toate forțele la montaj pe venirii utilajelor. Ce folos acestea nu prea sosesc. De măsura însă că aseme-
populare pot și trebuie să asigure noi surse pentru bugetele proprii.Așa cum se sublinia în cuvintarea secretarului general al partidului la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, organele locale ale puterii de stat trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre decît pină acum pentru o dezvoltare mai rapidă, hi toate localitățile, a activităților in

obligațiile (fotografia din dreapta)

in județele :• BRĂILA — cu 55,9 la sută (este pentru prima dată cind se consemnează o depășire atît de ridicată a consumurilor planificate ; în principal, aceasta se datorează Combinatului de celuloză, hîrtie și fibre artificiale din Brăila, care nu și-a asigurat reglementarea repartițiilor).• CONSTANȚA — cu 16,65 la sută (situație neschimbată, cel mai mare consum suplimentar localizin- du-se la întreprinderea de transport țiței prin conducte și la I.E.L.I.F. din Constanța).• IALOMIȚA — cu 14,9 la sută (față de luna trecută se constată, din păcate; o depășire a repartiției planificate cu încă șase procente ; dintre unitățile care nu se încadrează în cotele planificate enumerăm : I.M.C. Călărași-bază, I.E.L.I.F. din Călărași și Fetești, întreprinderea de ulei din Slobozia).• ILFOV (Tracțiunea C.F.R. Ilfov, Șantierul Giurgiu ale Trustului de construcții industriale și agrozootehnice, oxigen din• DOLJ pendența", tracțiune electrică și I.E.L.I.F. din Craiova).• TELEORMAN (Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele și Trustul petrolului din Bolintin).• TULCEA (Combinatul metalurgic din Tuleea).• GORJ (întreprinderea minieră din Jilț).• BACĂU (Combinatul petrochimic din Borzești, Combinatul de celuloză și hîrtie din Letea și Combinatul de prelucrare a lemnului din Bacău).• OLT (întreprinderea de aluminiu din Slatina și I.E.L.I.F. din Caracal — sistemul Corabia).• GALAȚI (Combinatul siderur- \ gic din Galați).

in județele ;NEAMȚ, ALBA, ARGEȘ, CLUJ, BISTRIȚA-NĂSAUD, MUREȘ.Dacă o serie de unități, cum sînt Centrala industrială de lire și fibre chimice din Săvinești, întreprinderea „Refractara" din Alba Iulia, Combinatul petrochimic din Pitești, Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej, Fabrica de hîrtie din Prundu Bîrgăului și Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș nu ar fi depășit repartițiile, județele de mai sus ar fi realizat economii.
ECONOMII

nea, și noi avem strucțiile metalice restanța \e ridică Am prelu; ' necazuri cu con- de la Tecuci — la circa 390 tone. ----  preldat execuția unei părți din construcțiile metalice,' dar nu avem capacitate pentru a realiza noi întreaga Cantitate".Inginerul Petru Enea, inginer-șef al întreprinderii beneficiare a investiției : „Pentru a asigura utilajele tehnologice și construcțiile metalice necesare am făcut numeroase intervenții la unitățile producătoare și la forurile de resort. Anumite utilaje mai simple și unele construcții metalice le executăm chiar noi, în sectorul de autoutilare. Rezultatele discuțiilor noastre cu factorii la care m-am referit nu sînt însă suficient de încurajatoare, nu garantează livrarea neîntîrziată a utilajelor și construcțiilor metalice restante. Și, între timp, la noi se acumulează restanțe în realizarea investițiilor"^Constructorii și montorii de pe șantierul noilor capacități de producție de la întreprinderea din Roman nutresc convingerea că apelul pe care îl fac prin intermediul ziarului va fi recepționat cum se cuvine de colectivele unităților vizate, treeîndu-se de urgență la reglementarea fabricării și livrării utilajelor și construcțiilor metalice restante.
Corneliu CÂRLAN 
Constantin BLAGOVICI

menite să asigure atît valorificarea bogatelor resurse locale, cît și antrenarea unui număr cît mai mare de oameni la practicarea în mod organizat a unor meșteșuguri sau servicii de mare eficiență economică și socială.O altă sursă importantă de venituri proprii, asupra căreia consiliile populare pot acționa in mod direct și efi-
întărirea autoconducerii și autofinanțării consiliilor populare•>

I.E.L.I.F. și Fabrica de Buciumeni).(întreprinderea „Inde-Direcția căi ferate —

Dintre județele care s-au încadrat în repartițiile planificate și au obținut economii de energie remarcăm :DÎMBOVIȚA. PRAHOVA, SUCEAVA, VRANCEA și municipiul REȘTI.Sint rezultate bune care preocuparea colectivelor de al muncii din unitățile industriale din aceste județe pentru gospodărirea rațională, cu răspundere a energiei electrice și combustibilului.în spiritul exigențelor subliniate din nou de conducerea partidului, este necesar ca in fiecare întreprindere să se acționeze cu și mai multă perseverență pentru eliminarea consumurilor inutile și exagerate de resurse energetice, pentru evitarea oricărei forme de risipă. Fiecare colectiv de oameni ai muncii trebuie să înțeleagă cu toată claritatea că orice kilowatt-oră, orice kilogram de combustibil consumate in plus înseamnă o diminuare a veniturilor întreprinderii, a producției nete, iar pe planul general al economiei naționale — înseamnă o irosire de resurse care dijinuiește avuția națională, venitul național.

MARAMUREȘ, TIMIȘ, BUCU-atestă oameni

ION LAZAR /

Zahărul dulce nu se face din justificări amare
Cum poate fi scurtatAradul este unul din județele țării cu pondere mare în cultura sfeclei de aici peste acest județ zahăr,zahăr. Anual se cultivă 12 000 hectare. Tot în funcționează și o fabrică de care, prin rezultatele de producție și financiare, se situează în fruntea unităților similare din țară. în același timp, întreprinderile și unitățile agricole din județul Arad au beneficiat, în ultimii ani, de importante fonduri pentru achiziționarea de noi mașini și utilaje pentru mecanizarea lucrărilor. Există deci toate condițiile pentru ca, în această toamnă, să se asigure o activitate ireproșabilă pe întregul flux : recoltare-transport- prelucrare. Să vedem cum este respectată această cerință, acum cind ne aflăm în plină campanie de recoltare a sfeclei de zahăr.Din capul locului se impune precizarea că în ciuda unor condiții climatice nu tocmai bune pentru munca cîmpului, în prima decadă a acestei luni fabrica de zahăr din Arad a funcționat la parametrii apropiați de cei stabiliți prin grafice — și aceasta

drumul sfeclei spre Fabrica de zahăr din Arad

ale dezvoltării localităților. De asemenea, valorificarea cit mai eficientă a tuturor resurselor, atît materiale cit și umane, aflate în sfera activității lor, trebuie să constituie o preocupare mult mai accentuată decît pînă acum — în această direcție consiliile populare avînd un cîmp de acțiune practic inepuizabil. Paralel cu preocuparea pentru darea in folosință la termen a obiectivelor cuprinse în planurile anuale ale localităților, pentru asigurarea forței de muncă necesare acestora, pentru consolidarea economică a unităților agricole de producție, pentru dezvoltarea cooperației meșteșugărești și de consum — fiecare din acestea constituind tot atî- tea surse importante de venituri la echilibrarea bugetelor — consiliile

dustriale și serviciilor, în așa fel îneît acestea să asigure atît valorificarea mai deplină a tuturor resurselor locale de materii prime, cit și antrenarea unui număr cit mai mare de oameni în activități productive cu caracter permanent. Este o cerință urgentă, de maximă importanță, dacă avem în vedere că o serie de activități industriale și servicii, aflate în întregime sub sfera de inițiativă și decizie a consiliilor populare, sînt slab dezvoltate, nu satisfac in mod corespunzător cerințele populației și aduc o contribuție redusă de venituri la echilibrarea bugetelor locale. Or, așa cum este știut, aproape nu există comună care să nu dispună de posibilități pentru dezvoltarea unor activități industriale și artizanale,

cient, o constituie antrenarea maselor largi de cetățeni, în cadrul întrecerii între localități, la executarea — prin muncă patriotică șl contribuția în muncă a populației — a unor lucrări finanțate de buget, cum ar fi unele construcții social-culturale, reparații și întrețineri de drumuri și străzi, unele investiții edilitar-gos- podărești etc., iar mijloacele finan- . ciare rămase astfel disponibile să fie folosite la. autofinanțarea altor obiective pentru dezvoltarea mai rapidă a respectivelor localități. Viața însăși demonstrează ce resursă importantă reprezintă antrenarea maselor la realizarea acelor obiective social- edilitare finanțate din bugetele localităților. Datele anuale furnizate de întrecerea între localități arată că

acolo unde consiliile populare acționează în mod eficient pentru atragerea maselor la efectuarea prin muncă obștească a unui volum mare de lucrări edilitar-sociale, bugetele consiliilor populare sînt degrevate de sume importante care asigură astfel satisfacerea altor necesități de dezvoltare a localităților.Firește, procesul de întărire a auto- conducerii și autofinanțării localităților este, fără îndoială, complex. El presupune, așa cum am văzut, atît perfecționarea mecanismului econo- mico-financiar în ansamblul său, cit și a activității concrete, practice, de zi cu zi, a consiliilor populare, a cetățenilor, a tuturor gospodarilor din localitățile țării. Nimeni nu se așteaptă ca înfăptuirea lui exemplară, în toate localitățile, să aibă loc peste noapte. Ceea ce se cere însă acum este ca toți factorii chemați să contribuie la întărirea autogestiunii localităților, de la organele centrale de specialitate pînă la consiliile populare comunale, să acționeze astfel con-acționeze îneît toate resursele care pot tribui la crearea de noi venituri să fie judicios valorificate, bugetele pe anul 1979 — aflate în curs de definitivare — să reflecte ampla angajare a consiliilor populare, a tuturor cetățenilor, în procesul de afirmare iii fapte a forței autoconducerii și autogestiunii.
pentru ca

pentru că aprovizionarea cu materie primă s-a desfășurat ritmic și in cantități aproape îndestulătoare. Cele 19 combine pentru recoltatul sfeclei de zahăr de care dispun unitățile agricole din județul Arad, în condiții normale de lucru, ar putea singure să acopere graficele stabilite pentru funcționarea fabricilor de zahăr din Arad și Oradea. Numai că, în unele zile, aceste mijloace nu au putut fi folosite, ceea ce a determinat reorganizarea din mers a întregului program de lucru. Locul combinelor a fost luat de cooperatori, care, în urma dislocatoarelor sau pur și simplu cu ajutorul hîrlețului, au reușit să scoată din pămînt peste 5 000 tone de sfeclă. Intr-o asemenea ipostază i-am intîlnit la lucru pe cooperatorii din Socodor, Pilu, Vărșand, Nădab și Pădureni, pe care nici ploaia și nici vîntul rece nu i-au putut împiedica să iasă în cîmp la strînsul sfeclei.O asemenea organizare și mobilizare de forțe explică, în bună măsură, de ce în aceste unități, ca și în cele din Fîntînele, Sînleani, Curtici, Sînmartin, Turnu, Mailat, Olari, Șiria sau Cermei, graficele de recoltare sînt substanțial depășite. Ca atare, aceste unități au putut să acopere, in parte, și nerealizările unor cooperative agricole în care nu s-a reușit să se asigure o desfășurare normală a acestei importante lucrări. La Iratoș, Semlac, Nădlac, Sîntana, Comlăuș, Sîntea Mică, Grăniceri și Ineu, cantitățile recoltate nu reprezintă nici măcar 40 la sută din prevederile cuprinse în grafice, ca să nu vorbim de situațiile din Chereluș, Peregu sau Sînpetru German, unde nu s-a strîns nici măcar un kilogram de sfeclă. Desigur, pentru fiecare din aceste unități se găsește cîte o explicație, dintre care cele mai multe și mai neîntemeiate sînt legate de greutățile întîmpinate în folosirea forței mecanice. Pentru că, în aceste comune există și o altă forță — cea umană — care rămîne totuși factorul decisiv în bătălia pentru strîngerea recoltei. Or, la Semlac și Grăniceri acest potențial nu este folosit. Zile la rînd s-a încercat in cooperativa agricolă din Semlac să se recolteze cu combina. cind se putea trece de la început la recoltatul semimecanizat cu ajutorul dislocatorului. în unele cooperative agricole, cei cărora le revine datoria coordonării și organizării lucrărilor tergiversează declanșarea recoltării sfeclei pe motivul că rădăcinile ar mai crește în greutate. Este adevărat. Dar cît riscă să piardă dacă vor avea parte de o toamnă ploioasă și friguroasă ? Dacă pentru Traian Dumitrescu, inginerul-șef de la C.A.P.

Sînpetru German, asemenea calcule nu-și mai au rostul de vreme ce tot din aceleași motive și anul trecut l-a prins înghețul cu sfecla în pămînt, specialiștii de la Sintana, Comlăuș sau Nădlac nu ar trebui să fie mulțumiți de situația în care se găsesc unitățile . ™:pective.Desigur, un asemenea mod de a îndeplini obligațiile, la care singure s-au angajat fiecare din unitățile amintite, este dăunător. O atare situație putea fi evitată dacă desfășurarea acestor lucrări ar fi preocupat îndeaproape și cu răspundere comandamentele comunale, conducerile unităților agricole. • Pentru că în pofida indicațiilor ferme ale comandamentului județean privind respectarea graficelor de recoltare, organizarea și controlul zilnic al desfășurării lucrărilor, în nu puține locuri comandamentele comunale și conducerile de unități au acționat după bunul lor plac. Ca urmare, livrările de sfeclă spre fabrica din Oradea nu reprezintă nici măcar 15 la sută din cantitățile stabilite. Iată de ce o intervenție energică și operativă este așteptată și absolut obligatorie din partea comandamentului județean.De mai multă înțelegere trebuie să dea dovadă organele de transport în asigurarea mijloacelor necesare, care deocamdată nu pot satisface nici 65 la sută din cererile unităților agricole. în această ordine de idei, socotim oportune anumite îmbunătățiri la actuala variantă de optimizare a transportului pe calea ferată. îmbunătățiri care în cazul centrelor preluare de la Semlac, giu și “ supun Altfel, vîrf de loacele vor trebui folosite și la alte lucrări. Fabrica de zahăr din Arad să nu poată primi nici măcar jumătate din cantitatea de sfeclă necesară. De asemenea, în condițiile în care folosirea mijloacelor mecanice la strînsul sfeclei este mult îngreunată de starea terenului, considerăm că este necesară declanșarea acțiunii de recoltare și în unitățile agricole din lunca Mureșului, cu atît mai mult cu cît tocmai în această zonă greutatea sfeclei depășește cu mult limitele minime admise la recoltare. Acestea sînt direcțiile în care trebuie să acționeze acum toți factorii de răspundere din județul Arad, angrenați în desfășurarea acțiunii de recoltare și transport al sfeclei de zahăr spre fabrici.
Iosif POP 
Constantin SIMION

deSecusl- Sînpetru German nu pre- mai mult de 5—6există riscul ca, în plin campanie agricolă, cind mij- proprii ale unităților agricolekm.
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CREATORII ÎN DIALOG FERTIL CU IUBITORII DE ARTĂ„De cîțiva ani Încoace, studiourile noastre au făcut tot mai multe filme pentru tineret, dar a lipsit un cadru pentru dezbaterea lor in ansamblu de către marele public. Festivalul de la Costinești, înscris firesc în ampla manifestare democratică a talentelor pe care o asigură .„Cinta- rea României'1, ne oferă nouă, spectatorilor, tocmai o asemenea posibilitate de a ne exprima deschis părerile, de a le spune realizatorilor ce anume așteptăm de la ei, ce ne bucură și ce ne mai nemulțumește în filmele lor. Sint fericit că am putut participa la această „gală" a filmelor consacrate generației noastre și că am să fiu astfel mesagerul festivalului pentru cei din orașul meu".Cîtuși de puțin circumstanțială, a- ceastă declarație a lui Crișan Gur- ghian, lăcătuș mecanic la Combinatul chimic din Tirnăveni, reluată în alte formulări, dar cu același sincer entuziasm, de zeci de tineri de cele mai variate profesiuni, certifică și explică totodată impactul profund al u- nei manifestări care prin formula a- leasă și prin semnificațiile ei poate fi privită ca un eveniment major al vieții noastre cinematografice. în evantaiul de activități emulative ale „Cîntării României". Festivalul filmului pentru tineret de la Costinești (organizat sub egida C.C. al U.T.C., în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Asociația cineaștilor) și-a găsit firesc locul ca o necesară tribună de dezbatere între cineaști și spectatori, ca un necesar colocviu între artiștii și publicul cărtiia îi sînt destinate roadele trudei lor creatoare.
Ce filme a premiat 

un juriu alcătuit din sute 
de spectatoriDe obicei, competițiile cinematografice mizează pe elementul de atracție și de surpriză al prezentării u- nor opere inedite. La Costinești însă, regula a fost inversată, selecția cu- prinzind și în acest an titluri deja înscrise în rețea : Ediție specială, Doctorul Poenaru, Rătăcire, Iarba verde de acasă, E atît de aproape fericirea, Septembrie. Riul care urcă muntele și, în afară de concurs, Profetul, aurul și ardelenii. Și din nou, miile de participant! la proiecții și la întîlnirile-dezbatere cu realizatorii au dovedit dragostea publicului nostru pentru filmul românesc. Opiniile exprimate de ei prin viu grai sau prin buletinele de vot pe baza cărora s-a stabilit palmaresul (juriul a numărat astfel 402 membri), au afirmat maturitate intelectuală, siguranță a judecăților de valoare, intransigență în sancționarea promptă 

a neîmplinirilor.Revederea filmelor înscrise în

competiție a prilejuit o experiență utilă și, într-un anume sens, revelatorie pentru specialiști (producători, regizori, actori, operatori, critici) și marele public. în atmosfera de efervescență artistică și intelectuală a unei adevărate întreceri, fiecare nouă zi a completat „ploaia de imagini frumoase, colorate, pline de poezie și de multă, multă tinerețe" (cum spunea un spectator rămas

oriei noastre de film, C. Iordăchescu, insista asupra „marelui rol ce-1 are acesta de a instrui masele, de a educa și șlefui sufletul omenesc, de a dezvolta sentimentele frumoase și a introduce gustul gesturilor nobile". Cu atît mai mult in epoca noastră, filmul rămîne o redutabilă armă de investigare și perfecționare a realității, un instrument de modelare a tinerelor generații, făuritoare de as

la sută pe care II reprezentăm noi femeile" — a spus Ioana Capotă, tehniciană din București, iar Vasile Ifto- de, matrițer din Reșița, și-a dorit „mai mult romantism, pentru că s-ar spune că regizorii noștri se rușinează să fie sentimentali ; nu cer melodramă, dar nici personaje așa de uscate la suflet".De ce — a Întrebat Dorin Vrăjitor, student la Facultatea de mecanică
PUBLICUL ACORDĂ UN GENEROS 

VOT DE ÎNCREDERE CALITĂȚII 

FILMULUI DE ACTUALITA TE
anonim), fiecare zi a completat deci caleidoscopic imaginea pe care ne-am putut-o forma despre tineretul de astăzi văzut prin filmele regizorilor tineri, despre regizorii tineri văzuți prin prisma filmelor lor, inspirate direct din actualitate. Septembrie, Rătăcire, Iarba verde de acasă, E atît de aproape fericirea au fost apreciate ca niște „filme reale, autentice, ce merită să fie văzute, ca,e se adresează direct generațiilor noastre și sînt niște mesaje fericite pentru generațiile viitoare". (Dră- ghici Alexandru, muncitor, Tr. Severin).
în unanimitate : opțiune 
pentru creația ce cultivă 

gustul romantic 
al gesturilor nobileDincolo de elogiile aduse — Rătăcire a fost citit ca un eseu poetic, Ediție specială, ca un model de bravură, Septembrie — ca deschizător de drumuri împotriva finalurilor convenționale — o afirmație a revenit permanent, ca un laitmotiv : „Ne-am regăsit în personajele filmelor". Această tendință firească de identificare a tineretului cu eroii de pe ecran, pînă la a-și pune întrebarea cum ar fi reacționat în locul lor în situațiile date, ne-a reamintit importanța artei filmului în educarea tinerelor generații și implicit responsabilitatea directă ce incumbă realizatorilor. încă în 1912, intuind efectul formativ al artei cinematografului, unul din pionierii te

tăzi și de miine ale societății noastre.
...și tot „în unanimitate” 

împotriva producțiilor 
care transformă adevăruri 

mari în subiecte miciSpectatorii au găsit modele și în filmele inspirate din epoci trecute. Doctorul Poenaru a apărut, astfel, ca deosebit de actual prin semnificațiile lui morale. „După Iarba verde de acasă, care arăta lupta pentru realizarea unui vis și a unul ideal, iată un film despre menținerea integrității unui vis, despre lupta împotriva degradării idealului, despre curajul de a lua în piept viața, de a rezista amenințărilor, curajul de a te întoarce de pe front și a începe un nou război. Doctorul Poenaru este pentru noi un îndemn de a nu ne lăsa vreodată descurajați sau înfrînți la începutul viitoarei noastre cariere". (Mihai Vînturache, student din Cluj- Napoca). Succesul de care s-a bucurat filmul lui Dinu Tănase (care a ieșit pe locul doi, la mică distanță de cîștigătorii premiului pentru cel mai bun film și cel mai interesant subiect) dovedește printre altele că un asemenea festival poate fi și un prilej de autentică testare a prizei la public și de relansare a unor opere defavorizate de o neinspirată exploatare în rețea (cum se mai în- tîmplă cîteodată).Din dezbaterile cu publicul au apărut și cîteva deziderate. „Regizorii să se gîndească mai mult la acel 51

din Timișoara — „unele scenarii despre tinerii epocii noastre transformă adevăruri marț în subiecte mici, meschine din cauza scenariilor, cu dramaturgie șubredă, bazate pe personaje schematice, previzibile ?".
O tînără generație 

de cineaști talentați 
continuă să-și caute 
scenariile ideale...Tot la aceste întilnirl-dezbaterl au răsunat și multe „de ce 7“-uri. De ce Timotei Ursu n-a mai făcut film din 1971 încoace ? (într-adevăr, printr-o coincidență, cu excepția debutantului Stere Gulea, la startul competiției s-au aliniat tineri cineaști aflați în această stagiune la al doilea film după o pauză mai mult sau mai puțin lungă). De ce casele de filme încredințează uneori regizorilor tineri scenarii slabe sau care nu li se potrivesc ca factură ? (într-adevăr, după acel tulburător întoarcerea lui Magellan — cu toate eforturile de a adapta un text străin la propria sa viziune, Cristiana Nicolae nu ne-a mai dat în Riul care urcă muntele un film unitar, ci doar cîteva secvențe stau mărturie temperamentului ei poetic). De ce — a întrebat Florin Toma, student la Filolo- gie-București — „personajele unor filme de actualitate sînt atît de rigide, de logice In raționament și acțiuni 7 Viața e mai plină de neprevăzut, totuși in filmele noastre știi dinainte cum vor evolua lucrurile, conform unor scheme de mult uzate."

De ce Mircea Daneliuc n-a mai făcut film de actualitate și aceeași casă nr. 1 care l-a lansat cu Cursa i-a permis să ia startul pe un scenariu mediocru, contind poate pe talentul și măiestria lui profesională ? (Ediție specială a cîștigat premiul pentru cea mai bună regie și premiul de interpretare masculină pentru creația lui Ștefan Iordache).
De ce se teme îndrăzneala 
să scoată capul de sub 

. aripa prudenței ?Revăzute la un loc, filmele acestor cineaști au arătat din nou că ne aflăm în prezența unei tinere generații o- mogene de regizori, operatori, actori, scenografi, compozitori, montori etc. cu un nivel profesional ridicat (premiul de imagine a revenit operatorului Florin Mihăilescu pentru Rătăcire și Ediție specială, iar premiul pentru muzică compozitorului Adrian Enescu, autorul partiturilor la Septembrie, Doctorul Poenaru și Riul care...) și mai ales cu o neclintită credință în misiunea social-educativă a artei lor. Tentativa lăudabilă de diversificare tematică a filmelor lor, subliniată în numeroase opinii ale spectatorilor, nu este însă totdeauna susținută de o la fel de febrilă căutare a originalității expresiei artistice. îndeosebi în filmele de actualitate, banalul continuă să fie confundat cu platitudinea faptului artistic, parțial din pricina scenariilor, dar și a unei viziuni regizorale pripite, insuficient elaborate. Nu întimplător, Ediție specială și Doctorul Poenaru au stirnit ropote de a- plauze, pentru că Mircea Daneliuc și Dinu Tănase nu s-au sfiit să exploreze cu îndrăzneală limbajul cinematografic, pentru că au demonstrat că au personalitate.
Frumos, dar ignorat: 

filmul de diplomă 
al studențilorîn sfîrșit, succesul de care s-a bucurat prezentarea scurt-metraje- lor de diplomă ale operatorilor (care ar fi de dorit să-și găsească locul pe ecrane, măcar pe acelea ale Cinematecii) a readus în atenția producătorilor problema revigorării acestui gen neglijat de multă vreme la noi, în ciuda imensului său potențial e- ducativ și estetic.Ediția a Il-a a Festivalului de la Costinești a însemnat așadar un nou test : al filmelor față în față cu publicul, al publicului în dialog cu realizatorii. Cineaștii au rostit profesiuni de credință, producătorii și-au luat angajamente, spectatorii și-au exprimat încrederea în forța cinematografiei românești. Stagiunea viitoare va culege roadele.

Manuela GHEORGHIU

La 15 septembrie, elevii din comuna Sîntana, județul Arad, se vor reîntîlnl 
cu învățătorii șl profesorii lor în moderna și frumoasa lor școalâ generală

Pregătiri intense pentru 
noul an de învătămînt
• ARAD: O privire de ansamblu, acum, în pragul deschiderii noului an de învățămint evidențiază faptul că în unitățile școlare din municipiul și județul Arad pregătirile sînt în toi, în numeroase cazuri chiar încheiate. Așa stau bunăoară lucrurile la școlile generale nr. 1 și 3, la liceele industriale nr. 2. 7, 9 din Arad, la Liceul industrial din orașul Ineu, precum și în alte școli generale și licee arădene, unde reparațiile curente, lucrările de curățenie și înfrumusețare au fost efectuate și unde ordinea ce domnește este o bună carte de vizită pentru gospodarii acestor unități.Atmosfera caracteristică din preajma deschiderii anului școlar am în- tilnit-o și în librării, unde toți elevii, indiferent de clasă, pot să-și procure operativ seturi complete, împachetate, de rechizite școlare. Cît privește manualele, și la acest capitol lucrurile decurg normal, o serie întreagă dintre ele aflindu-se de acum în școli.Au fost încheiate, în mare măsură, și pregătirile pentru buna desfășurare a activității practice productive de către elevi. Inspectoratul școlar județean, împreună cu conducerile unităților economice și școlare au repartizat, în funcție de necesități, locurile de muncă. Astfel, dintre cele peste 12 800 locuri, 6 800 se găsesc în atelierele proprii ale școlilor, 2 100 în atelierele-școală din întreprinderi, 3 700 în secțiile întreprinderilor, iar restul au fost acoperite prin constituirea unor echipe mixte de muncitori și elevi în cadrul unităților economice. Deosebită receptivitate și solicitudine au manifestat, în această direcție, conducerile unor întreprinderi arădene.Așadar, în general situația pregătirilor este satisfăcătoare. în raidul nostru am întîlnit însă și unele defi-

ciențe care, printr-o concentrare șl mobilizare mai intense a forțelor, pot fi mai iute remediate — așa cum se prezintă situația pe șantierul noii școli generale cu 24 de săli dfc clasă, în zona III din Calea Aurel Vlalcu din municipiul Arad.Cu mai mult sprijin din partea organelor locale, pregătirile legate de deschiderea noului an școlar pot și trebuie să fie încheiate pretutindeni în cel mai scurt timp. (Constantin Simion, corespondentul „Scînteii").
• IAȘI • Baza materială a In- vățămîntului în centrul universitar Iași se îmbogățește de la an la an. Spațiile de cetare s-au lucrările vările care s-au făcut în timpul vacanței. Numai la Universitate, spre exemplu, s-au cîștigat peste 2 000 mp spațiu prin mai buna redistribuire a acestuia. S-a lărgit și înnoit mult și baza materială pentru desfășurarea practicii productive a studenților. Astfel, la institutul politehnic este gata și va intra în funcțiune odată cu deschiderea anului de învățămînt un nou atelier de prelucrare a maselor plastice, unde se vor produce, îndeosebi, fire poliesterice și fire po- liamidice plastifiante, o hală de construcții și de mecanică a construcțiilor — realizată pe baza unui proiect efectuat în întregime de către cadrele didactice și studenți în cadrul acțiunii de cercetare pentru autodotare — o unitate de tratamente termice care, de asemenea, s-a realizat după proiectele de diplomă ale studenților de la facultatea de mecanică. Este gata și o nouă hală de tehnologia pieilor și blănurilor. Se află in stadiul final și o hală de celuloză, iar la facultatea de textile a început zilele acestea construcția unui laborator și a stației-pilot.

cer-învățămlnt și mărit simțitor prin de amenajare și reno-

Pe scenă, mesajul vibrant al societății noastre(Urmare din pag. I)dentă, mai curînd jignitoare. în cara nu era loc de stimă și respect.Astăzi a fi actor popular înseamnă a fi in primul riad o conștiință. Mesager al ideilor unui text dramatic și exponent al unei viziuni regizorale, actorul — creator al unei perspective proprii în nașterea și încorporarea materială a unui univers de idei, actorul care reconstruiește din abstracțiuni o lume concretă, de fiecare dată in prezența imediată a publicului și in slujba aspirațiilor lui prezente și imediate, devine simbol al unei mentalități specifice epocii și societății în care trăiește, devine una din vocile timpului, încărcate. de substanța vie a semnelor ei. Un actor popular este cel care se realizează cu adevărat prin asumarea lucidă, conștientă, a umanității sale in ceea ce are comun cu a semenilor atît în drepturi cit și în datorii. Un actor popular este astăzi un combatant pe frontul ideologic, un om sensibil, implicat profund în construcția societății. Talentul se desăvârșește prin afirmarea punctului său de vedere asupra lumii și artei, a unui punct de vedere ca om printre oameni.
— Ultima oară cind v-am văzut ju- 

cind, dumneavoastră erați Romulus 
cel Mare într-un spectacol ce avea 
loc la Galați... O sală arhiplină... Zeci 
de tineri muncitori, tehnicieni, stu
denți stăteau in picioare, nemișcați, 
și realmente, nu o dată, cu respira
ția tăiată, pentru a prinde sensul 
replicilor atit de adinei și subti
le... Reacția acestor oameni era 
fină și promptă. Iată, mi-am zis, un 
nivel foarte ridicat al spectatorilor, 
al tinerilor spectatori...

Ce gindiți despre fondul apercep
tiv și interesul pentru teatru al pu
blicului de azi ? Cum vedeți raportul 
dintre misiunea modelatoare a tea
trului și gustul actual al publicului 'l— Constatarea dv. cu privire la nivelul acestui public e justă și noi avem privilegiul să o facem, seară de seară, in toate colțurile1 țării. Toate acestea sint roadele unei politici culturale inteligente, consecvente, răbdătoare. Statul nostru a făcut enorm pentru creșterea și dezvoltarea complexă și armonioasă a personalității omului nou. Nu trebuie să uităm că structura socială a publicului e una absolut inedită in istorie. Cei ce vin seara la teatre sint cei care muncesc, cu răspunderi, participă la o operă de construcție revoluționară. Âcestor spectatori, teatrul e dator să le ofere o imagine a societății noastre și a reflexului ei in viața interioară.Astăzi constatăm cu satisfacție că spectatorii sint intr-o mult mai mică măsură înclinați să contemple detașați un spectacol, iar o reprezentație inseamnâ in primul rind participarea directă la o acțiune de cunoaștere a condiției noastre și a dialecticii istoriei, la un activ proces intelectual și afectiv. Ceea ce caută tot mai stăruitor publicul sînt calitățile de substanță ale unei opere. A- tracția exercitată asupra publicului de operele crescute din observația concretă, din analiza faptelor legate strict de viața de fiecare zi, pasiunea pentru înțelegerea raporturilor sociale, hotărind un destin sau un capitol de istorie, definește una din liniile de forță ale teatrului in momentul de față.Astăzi un spectacol de teatru înseamnă antrenarea conștiințelor intr-un proces de reflecție întemeiat nu pe o contemplare pasivă, ci pe un act de participare. Nici un spectacol cu adevărat valoros nu-și propune să ■elibereze publicul de povara întrebărilor și îndatoririlor istoriei contemporane, ci, dimpotrivă, să i le dezvăluie în toată acuitatea și urgența lor, determinind o cristalizare a atitudinilor.Arta a devenit în mod declarat un mijloc de a recunoaște, de a accepta,

de a refuza, de a transforma realitatea, un drum prin care scriitor, regizor, interpret, public, trăiesc, înțeleg și își asumă îndatoririle față de istoria curentă.De altfel nu a fost aceasta, dintot- deauna, vocația marelui teatru ? Tragicii antichității nu operau discriminarea dintre teatru și politică.Adevărata, marea satisfacție în munca omului de teatru se produce în clipa in care izbutește să intereseze, să captiveze — în chipuri diferite, la trepte diferite, dar in același moment — cel mai eterogen public, cel mai divers ca vîrstă, formație, sensibilitate, preocupări, gusturi.în definitiv, care e situația ideală către care tindem ? Să adunăm a- ceastă colectivitate care e publicul, în toată diversitatea lui. înlăuntrul aceleiași experiențe umane.
— Cum va arăta, subsumat acestui 

ideal, repertoriul Naționalului ?— Fără îndoială că unul din spectacolele care vor stirni interes va fi cel realizat cu „Scrisoarea pierdută" de I. L. Caragiale de către noua echipă de comedie a Teatrului Național. spectacol plănuit și pregătit de multă vreme.
— ...Pe care am auzit că il veți 

regiza dumneavoastră...— într-adevăr, după o lungă pauză, voi reveni la regie punind în scenă, cu o nouă generație de comedieni, „O scrisoare pierdută". E o întreprindere extrem de dificilă, avind de luptat cu amintirea unei reprezentații antologice care, timp de peste două decenii, a ineîntat generații de spectatori. Dar. cu orice risc, avem datoria să preluăm ștafeta.Cea de-a doua mare comedie a repertoriului clasic al Teatrului Național va fi reintrodusă în patrimoniul primei noastre scene prin premiera cu piesa „Gaițele" de Al. Kirițescu.Pornind de la celebra nuvelă a lui

Negruzzi, Virgil Stoenescu și-a propus să reconsidere figura lui Alexandru Lăpușneanu. Cu această montare ne vom prezenta la cea de-a Iî-a ediție a Festivalului „Cintarea României".Prezența cunoscutului poet și dramaturg Marin Sorescu. cu piesa „A treia țeapă", va fi fără îndoială de natură să contribuie în mod substanțial la calitatea și caracterul reprezentativ al repertoriului teatrului. Pe aceeași linie se înscrie și spectacolul cu piese intr-un act de la Sala Atelier, in care vor fi înfățișate publicului lucrări a trei dramaturgi neju- cați încă pe scena teatrului nostru : Teodor Mazilu, Dumitru Solomon și Ion Băieșu.Piesa lui Paul Cornel Chitic „Sîn- tem și rămînem", care are drept temă inceputurile mișcării socialiste din țara noastră, va fi prezentată în cinstea aniversării a 35 de ani de la eliberare.Din literatura clasică universală vom juca în această stagiune „însemnările unui necunoscut" după Dostoievski.în sfîrșit, trei piese din dramaturgia universală contemporană : „Generoasa Fundație", „în așteptarea lui Godot" și „Trei pe o bancă".
— Care este angajamentul pe care 

l-ați lua — în numele breslei — la a- 
cest început de stagiune ?— Să întărim și mai puternic legămmtul de iubire și prețuire dintre noi și spectatorii noștri. Să aprofundam formele de atragere și de educație a publicului, mai ales ale publicului tînăr, ale acelui public de care depinde ziua de miine a teatrului și, în general, a culturii, consolidîndu-i simțul valorii, amin- tindu-i reperele de aur ale literaturii și artei, însuflețindu-i pasiunea meditației politice și a responsabilității morale, civice, patriotice.

CONSILIULCULTURII
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE prezintă
TEATRUL ACADEMIC 
DE OPERĂ Șl BALET 

„S. M. KIROV" 
DIN LENINGRADSpectacolele vor avea loc după cum urmează : la OPERA ROMÂNĂ din București : 19 septembrie ora 19,30 baletul GISELLE ; 20 septembrie ora 19,30 — baletul GISELLE ; 21 septembrie ora 19,30 — recital de balet. La Teatrul național, „V. Alecsandri" din Iași : 23 septembrie ora 19,30 — baletul GISELLE : 24 septembrie ora 19,30 — RECITAL DE BALET.Pentru București, biletele se vînd la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75. La Iași biletele se găsesc la agenția teatrală.

cinema
• Al treilea jurămînt : LUCEA
FĂRUL — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 
20, la grădină — 19, FESTIVAL — 
9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, FAVORIT
— 9,15; 12,15; 16,15; 19,15.
• Curierii diplomatici roșii : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Omul pe care nu trebuie să-1 
uităm : TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Revanșa : PATRIA — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15. BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13.15: 15.45: 18.15; 20.45, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30, GRADINA DINAMO
— 19.15.
• Orchestra ambulantă : SCALA
— 9; 11.15; 13,45; 16; 18,30; 20.45,

Baza materială pentru desfășurarea practicii și cercetării s-a lărgit și la Institutul de medicină și farmacie cu peste 140 locuri, în clinicile noului spital de recuperare care s-a dat în folosință în anul în curs, cît și la alte clinici. La toate acestea se adaugă o bogată dotare a tuturor laboratoarelor și spațiilor de producție cu utilaje și aparatură de specialitate în valoare de peste 70 milioane lei, din care circa 20 milioane realizate cu forțe proprii. în cadrul acțiunii de autodotare. Să mai menționăm, în sfîrșit, asigurarea multiplicării cursurilor și manualelor, existența materialelor proprii reînnoite’aproape pentru toate disciplinele.Alături de cele 39 cămine studențești construite pină acum, în care sînt găzduiți circa 80 la sută din totalul de peste 22 000 studenți la cursurile de zi, în acest an se dă în folosință încă un nou cămin cu o capacitate de 1180 locuri. Acest cămin are la parter mai multe magazine, între care și o alimentară cu autoservire, precum și unități de servire ale cooperației meșteșugărești utile studenților și locuitorilor din cartierul Tudor Vladimirescu. (Manole Corcaci, corespondentul „Seinteii").
CAPITOL — 9; 11.15: 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30, la grădină — 19.30, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Din nou... Disney : FLAMURA
— 9.
• Septembrie : CENTRAL — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9,15; 11,30; 13.45; 15,30, Ultima 
cină — 18; 20 : DOINA.
• Soțul meu : EXCELSIOR — 9; 
11.45; 14,30; 17,15; 20, AURORA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. la grădină
— 19, TOMIS - 9; 11,45; 14.30;
17,15; 20, la grădină — 19.
• Avaria : BUZEȘTI — 13.30;
15,45; 18; 20.15.
• Aventurile lui Don JuansGRl- 
VITA — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15.
• Întoarcerea proscrișilor : BU- 
CEGI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,30; 
19,45, la grădină — 19.15.
• Nimeni nu aleargă mereu :

CINEMA STUDIO — 10: 12; 14;
16; 18; 20.
a Un pod prea îndepărtat : EFO
RIE — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Colonel in rezervă : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Capcana din munți ; MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,15. MODERN — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30, La grădină —
19.
• Melodii, melodii î COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, COS
MOS — 16: 18; 20.
• Mark polițistul la Genova : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Actorul și sălbaticii : VOLGA
— 9; 12: 16; 19.
• O fată aproape cuminte : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• O noapte furtunoasă : PACEA
— 16; 18; 20.

• Corsarul din Insulă i LIRA —
13,30: 18; 20, la grădină — 20,
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Plopii de la marginea satului :
FLACĂRA — 9; 11,30; 13,30; 16;
18; 20.
• Umbra păsării In zbor î FLO
RE ASCA — 15.30; 18; 20.
• Pentru patrie : PROGRESUL
— 15,30; 19.

teatre
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit Ia Rapsodia 
— 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.

• ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • A

Secretul lui Stradivari... 
la Timisoara*zentat într-oneintîlnităPe cine il interesează descoperirea „secretului" lui Stradivari trebuie să viziteze originala expoziție organizată de Muzeul Banatului din Timișoara, intitulată poale prea modest : „Secvențedespre vioară". Peste 100 de exponate, adunate intr-o viață de om. de pasionatul inginer și violonist al Filarmonicii Banatul, Cornel Suboni, au format o colecție unică de piese care astăzi se află — printr-un nobil gest de donație — in patrimoniul așezămin- tului de cultură bănățean.Orice vizitator poate pătrunde în labirintul constructorului de viori, urmărind pas cu pas cum se încheagă un instrument cu coarde, de la un simplu calup de lemn de rezonanță pină la un surprinzător „Amati". Nu este o eroare : printre piesele adunate se află pare-se și o vioară Ge- rolamo Amati (1561— 1630), exemplar pre-

formă în nici o altă expoziție din lume. Vioara este desfăcută și prezentată cu toate reparațiile și „lipiturile" interioare, spre a demonstra de migăloasă munca lutierilor totodată cît de necesară este îmbunătățirea metodelor științifice de expertiză in lu- terie. „Secvența falsurilor" din expoziție ni se pare tulburătoare, fiindcă niciodată lume mai mult acum imitațiile și falsurile în domeniul viorii nu au atins un pericol atit de grav. Cercetările au ajuns privință spectaculoase în identificarea originalelor, întregul material din expoziție a fost adunat numai din Banat și in special din Timișoara. Prezența viorii lăutarului Nica Ian- cu Iancovici (1821—1903), vestitul virtuoz de la care și-au notat melodiile populare compozitorii Ion Vida

cit este Și

în ca
de laborator în această la rezultate

și Tiberiu Brediceanu, rămîne una din principalele exponate. Să mai notăm printre exponate o vioară S. Da- linger (Viena, un instrument de ter local Ludovic bits, o violă da 1797), meș- Gru- bra-

ccio din epoca barocului tîrziu, rientală, turcesc, arcuș din precum și strumentar deAcest univers ai viorii, cu lier al care a pentru rea spre a-și noi materiale (meritul expunerii revine tine-

o lăută o- un tambur un splendid sec. XIX, întregul in- lutier.tentă de ate- unui meșter părăsit parcă o clipă încăpe- procura

rei muzeografe și cercetătoare Rodica Giurgiu), oferă vizitatorului o imagine inedită a constructorilor anonimi de viori de altădată. Pasul de la inteligența tehnică umană pină la industria lute- riei contemporane ne este limpede sugerat de aceste „Secvențe despre vioară".
Viorel COSMA

Stranie țintare
„Săptămina cultura

lă a Capitalei" a publicat în ultimul său număr, sub genericul „Festivalul Național «Cintarea României»" o pagină întreagă de poezie de toate felurile. pentru toate gusturile : versuri frumoase de dragoste, altele pe teme de istorie, de mitologie, pasteluri de toamnă ploioasă, mai mult sau mai puțin bacoviană. Este de presupus că redactorii paginii au făcut o selecție, adică au ales cu ochii deschiși ceea ce ne-au propus spre lectură. Și ne-au propus — pe lingă multe poezii frumoase, reușite — și a- semenea versuri mor-

bide, de o inspirație macabră, revărsate in flux oniric : „Sintem 
noroi ură și dușmani I 
copite strepezite-n con
jugatul glas / cămăși 
știrbite de răul unor 
pași / ca un vătrai 
scurmă osoasa greșea
lă / (...) sintem testa
mentul cu singe in
serts / dintr-un jură- 
mint proscris /1 tranda
firul cu care bolile / 
iși plătesc delirul / te
meiul 
proasă 
nevină 
friu / 
cind osinda / nelnsura- 
tul tint cu axiomele 
nebune / etc., etc.Ne surprinde că astfel de versuri destul de incoerente în sinistra și deprimanta lor

visului din le- 
rană / sintem 
crimă și des- 

temple dezbră-

exaltare au primit girul revistei. Ne surprinde cu atit mai mult cu cit publicația amintită ne recomandă — intr-o notiță vecină cu pagina unde a- par versurile citate — să observăm și să luăm atitudine împotriva „canonadei pentru proliferarea așa-zisei literaturi onirice" și a „versurilor morbide", „rocambolești". Se vede însă că între ce recomandă și ce publică revista amintită este o mare distanță fiindcă cum altfel decît morbide pot fl calificate stihurile citate sus ? Este straniu „încurajezi" astfel talent — bănuim,
mai să un tî-

năr — în cadrul linei manifestări de o asemenea amploare cum este Festivalul „Cintarea României", care este, înainte de toate., un festival al creației libere, al bucuriei de a munci și trăi, de a participa, în spiritul celor mai bune tradiții ale poporului nostru, la marele efort de îmbogățire a vieții spirituale a omului, de înnobilare a conștiinței lor.Iată însă ce fel de cîntare ne oferă, sub semnul marelui Festival, revista editată de Comitetul pentru cultură și educație socialistă al municipiului București : (cităm, în continuare, din poezia aceluiași autor) „Curge 
vinul pe oglinda de 
pripas / măciuci poz
nașe ascunde fiecare 
glas / asmute focul 
mîna-nglieboșată / (...) 
rîvniți și la hohotul 
meu / dar el nu-i de- 
cit o vale de jale / și 
flutură cămăși de ne
noroc ca eu / in boa
la-mi fără asemănare/ 
să fiu o stranie cin- 
\are“. într-adevăr, stranie cîntare !

Prezențe literare la Nădlacîn climatul de efervescență creatoare al Festivalului ' național „Cintarea României" înfloresc noi și noi talente din popor ce-șl consacră timpul liber împlinirii unor variate aptitudini, în toate genurile creației, se fac auzite voci proaspete ale liricii noastre. Variațiuni este titlul unui volum tipărit la editura Kriterion din București. Volumul cuprinde scrieri — poezie și proză — ce a- parțin membrilor cenaclului literar din Nădlac, județul Arad. Cartea celor doisprezece autori slovaci din această localitate exprimă ginduri șl sentimente pline de prospețime într-o manieră artistică de valoare și demonstrează că și autorii slovaci, ca și cei germani ori maghiari din țara noastră, pășesc ferm în ritmurile vieții contemporane a poporului nostru, strîns uniți în muncă și viață, unitate din care de fapt își trag seva și cele mai multe din creațiile lor, fie că este vorba

despre versuri Închinate patriei și partidului, sentimentelor de iubire, prieteniei și demnității umane, fie că, în proze notabile, se opresc asupra universului lor familial.Poeții Andrei Zeto- cha, Ivan Ambruș sau Andrei Stefanko, de exemplu, cîntă în versuri emoționante, presărate cu expresii plastice, într-o limbă poetică surprinzător de cultivată, dragostea față de natură, față de omul care o înfrumusețează și față de viața tumultuoasă a țării noastre.Numele unora dintre cenacliștii publicați în volumul Variațiuni l-am mai Întîlnit în ziarele și revistele ce apar la noi. Pavel Bujitar, bunăoară, este 
și autorul unei cărți de povestiri — „Cîn- tăreții pădurii". Talentul lui de prozator ni se pare că este robust, viabil mai ales In creionarea pregnantă a ideilor, In descrierea cu romantism a locurilor natale, cpnturînd

sentimental cimpia a- rădeană a Nădlacului, căreia i-a rămas credincios nu numai prin scrieri, dar și prin munca lui de zi cu zi. Aceleași cuvinte se pot spune despre un alt interesant prozator publicat în acest volum, Dagmar Ano- ca, ce-și consacră proza descrierii unor fapte de viață petrecute tot în spațiul de vest al României, în locurile sale natale.Culegerea de texte literare de față nu neglijează nici debuturile. Prin această carte debutează tinerii autori slovaci Stefan Unatinsky, Dușan Svetlik, Gheorghe Kar- kuș, Ana Iuhasova, Samuel Suchansky, A- dam Suchansky și Pavel Husarik.Variațiuni reprezintă un frumos succes al unui cenaclu literar local afirmat în cadrul fertil al Festivalului național „Cintarea României".
V. COMAN
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Tovarășa Elena Ceausescu 
a primit pe președintele Academiei 

de stiinte a statului IllinoisMarți, 12 septembrie, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, director general al Institutului central de chimie, a primit pe profesorul Emanuel Merdinger, președintele Academiei de științe a statului Illinois — S.U.A., cu soția.Președintele Academiei americane — prestigioasă instituție științifică, care a conferit tovarășei Elena Ceaușescu, în timpul recentei vizite in S.U.A., Diploma de Membru de Onoare al acestui for științific — a exprimat satisfacția de a se reîntîlni cu tovarășa Elena Ceaușescu, de a avea posibilitatea să cunoască unele din realizările chimiștilor din țara noastră, ale poporului român.
Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Ion Ioniță, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, a primit marți la amiază pe tovarășul Tuan Ciun-i, membru al C.C. al P.C. Chinez, ministrul căilor ferate diiji R. P. Chineză, care se află într-o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii a fost evidențiată cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie statornicite între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, între popoarele român și chinez, relații care au căpătat noi dimensiuni în urma întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt dintre conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Convorbiri economice româno-olandezeTovarășul Paul Niculescu, vlce- prim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a avut marți convorbiri tu delegația Ministerului Finanțelor al Olandei condusă de F.H.J.J. Andrienssen, ministrul finanțelor, care se află într-o vizită în țara noastră.în cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La cea de-a X-a ediție a campionatelor balcanice de gimnastică, sportivele șl sportivii români au confirmat întocmai așteptările specialiștilor și opiniei publice, cîș- tigînd toate titlurile la acele probe care sînt cuprinse și în programul olimpic. Dincolo de rezultatele de palmares, să subliniem un element de cea mai mare importanță pentru viitorul echipei feminine a României, și anume, revenirea în planul întrecerilor oficiale a binecunoscutei gimnaste Teodora Un- gureanu, medaliată olimpică, De-a lungul ultimului an au fost sceptici, chiar printre antrenorii noștri, care nu mai credeau in capacitatea Teodorei de a trece peste dificultățile provocate de o hepatită și de a reface terenul pierdut. Iată însă că pe fondul caracterului tare al gimnastei, în condițiile unei îngrijiri multilaterale medicale și tehnico-sportive, înaltele calități ale Teodorei Ungu- reanu s-au pus din nou în valoare. Dintre rezultatele ei la Balcaniadă cel mai promițător și mai definitoriu ni se pare notarea la bîrnă — după un excelent exercițiu 9,90 — notare egală cu aceea din turneul final pe aparate de la Montreal — 1976. După cum ne declara ieri Nicolae Vieru, secretarul responsabil al federației de specialitate, renumita noastră gimnastă se află pe un drum bun, de formă ascendentă, și sînt de așteptat noi realizări tehnice din partea ei la campionatele naționale de la sfîrșitul acestei săptămîni.
(Urmare din pag. I)anității! nord-dunărene prin adăuga- . ea unor elemente romanice venite din sud au păstrat mereu vie conștiința apartenenței la lumea romană, au contribuit ca „sigiliul Romei*1 să devină de neșters. Este semnificativ în acest sens faptul că, somat de trimișii lui Arpad, conducătorul triburilor maghiare, să-i cedeze stă- pînirea asupra Țării Crișurilor — voievodul român Menumorut a răspuns că grație împăratului bizantin nu - poate fi deposedat de stăpînirea sa.' Credem că nu este vorba aici de o stăpînire efectivă a basileului din Constantinopol, ci de o afirmare a conștiinței, și în acel secol al X-lea, a apartenenței romanității nord-du- nărene la aria de civilizație materială și fpintuală a Bizanțului, continuator al Imperiului roman. Arhiepiscopul de Sultanieh, care în primii ani ai secolului al XIV-lea străbătuse țările române, notează în tratatul său de geografie că românii „se mîndresc că 
sînt romani, și lucrul se vădește în 
limba lor, căci ei vorbesc ca romanii".

Făclie 
veacuri.

nesiinsă prinAceastă conștiință aromanității, a comunității de origine, pătrunsă in straturile adinei ale poporului, românii au păstrat-o și în secolele următoare, în pofida vitregiilor vremurilor care i-au silit să trăiască în mai multe formațiuni politice separate. Conștiința unității de neam a românilor de pretutindeni a favorizat statornicirea și dezvoltarea între Moldova, Țara Românească și Transilvania a unor strînse relații de colaborare și întrajutorare pe toate planurile : cultural, politic, economic, demografic. La rindul lor, atari permanente legături, adîncind cunoașterea reciprocă între români, au contribuit la întărirea conștiinței unității de neam, la cristalizarea mereu mai limpede a nevoii de acțiune unită, de coroborare a eforturilor in aspra luptă de salvgardare a neatirnă- rii și existenței naționale. Lui Bogdan al II-lea i se părea firesc la 1450 ca Moldova „una să fie" împreună cu Transilvania ; Vlad Țepeș considera Țara Românească și Transilvania „o singură țară", iar Ștefan cel Mare, într-o solie adresată Veneției, numea Țara Românească vecină 
„l’altra Valachia", deci și pentru domnul Moldovei Muntenia nu era altceva decît o „altă țară româ
nească". Iar brașovenii cu drept cu- vint îl considerau pe Ștefan singurul

în timpul întrevederii a fost exprimată dorința lărgirii colaborării dintre oamenii de știință români și americani, a intensificării schimburilor de delegații, apreciindu-se că aceasta contribuie la dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și S.U.A., ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și american. S-a relevat, totodată, contribuția pe care oamenii de știință din cele două țări o pot aduce la progresul umanității, la cauza înțelegerii și colaborării între națiuni.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
și tovarășul Hua Kuo-fen, vizînd colaborarea și cooperarea pe multiple planuri în interesul popoarelor român și chinez. Au fost abordate, de asemenea, o serie de probleme privind extinderea colaborării româno- chineze în domeniul transporturilor feroviare, precum și în alte domenii de interes comun.La întrevedere au participat tovarășul Traian Dudaș, membru al C.C. al P.C.R., ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, alți membri ai conducerii ministerului.Au fost de față Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete în vizita în țara noastră. (Agerpres)
economice și financiar-bancare bilaterale.Au participat Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului, Vasile Răuță, Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, alte persoane oficiale.A fost prezent L.J.M. Bauwens, ambasadorul Olandei la București.(Agerpres)

Rămînînd pe tărîmul sporturilor eu multă putere de reprezentare a culorilor noastre la competițiile internaționale importante, să remarcăm victoria echipei noastre campioane la handbal, Dinamo București, în recenta „Dinamoviadă" desfășurată la Bratislava, turneu cu 
REVISTA COMPETIȚIILOR

• Teodora Ungureanu a reintrat cu succes in întrecerea ofi
cială • Victorie internațională a echipei noastre Campioane 
ia handbal • Fotbalul — între campionat și cupele europene
• Formațiile Universitatea Craiova, Politehnica Timișoara și

F.C. Argeș pentru meciurile de astăzi

un grad de dificultate' destul de mare, pe care formația română condusă de antrenorul Vlase Oprea l-a ciștigat după o suită de patru rezultate pozitive.în campionatul național de fotbal să observăm că. dintre cele nouă e- chipe care ‘ se aflau în prima jumătate a clasamentului înaintea etapei a patra, numai două au învins în această etapă, și încă la scoruri nete, Steaua și F.C. Argeș. Astfel, pare să se reediteze cu aceleași personaje întrecerea pentru titlu din ediția precedentă a campionatului, fiecare dintre cele două echipe păstrîndu-și caracteristicile — Steaua un atac eficient, pînă în prezent cu o medie de 
în stare a constitui pavăză Transilvaniei în fața primejdiilor străine : 
„Parcă ai fost ales și trimis de Dum
nezeu pentru cirmuirea și apărarea 
Transilvaniei — îi scriau ei în 26 aprilie 1479. Iți dăm de știre că sîntem 
în mare primejdie și la mare strivi
toare... Pentru aceea, cu mare dor și 
dragoste te rugăm pe măria ta să te 
apropii de această țară..."Expresia cea mai înaltă a tendințelor de unitate politică a întruchi- pat-o unirea realizată de Mihai Viteazul la cumpăna dintre veacurile XV—XVI, cînd pentru o scurtă vreme vulturul muntean, zimbrul moldovean șl leii transilvani s-au aflat simbolic uniți pe una și aceeași stemă. Cronicarii care au descris intrarea lui Mihai în Transilvania au 
TEMEIURILE TRAINICE ALE MARII UNIRI

înțeles că la baza solidarității românilor de aici cu oastea învingătorului de la Șelimbăr se afla „încrederea că 
au un domn din neamul lor".Chiar dacă împrejurările interne și internaționale nefavorabile au împiedicat menținerea statului feudal unitar român, unirea lui Mihai a lăsat urme adinei in conștiința poporului, a dobindit valoare de simbol, aprinzind și mai puternic năzuințele de unitate și independență. La numai 12 ani după căderea Viteazului, patriarhul din Constantinopol, Chirii Lukaris considera, că „legă
tura de singe și de simțiri, care tră
iește, deși in mod tainic, dar cu atit 
mai puternic, intre românii din țara 
Transilvaniei și intre locuitorii țării 
Munteniei și Moldovei", constituie un factor de mare importanță, de care trebuiau să țină seama orice proiecte și planuri politice referitoare la aceste părți ale Europei. Nu este întîmplător că tocmai după Unirea înfăptuită de Mihai, cultura medievală românească cunoaște epoca ei de aur, devenind un factor activ în afirmarea conștiinței unității de origine a poporului român. Prin istoriografie, strălucit ilustrată de marile figuri ale umanismului românesc Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, această conștiință a dobindit formele elaborate ale unei gindiri politice. Sinteza realizată în operele lor intre elementele conștiinței autohtone și

Lucrările 
naționalMarți au continuat în Capitală lucrările pe secțiuni ale Congresului național de chimie.în cadrul ședinței de dimineață, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, director general al Institutului central de chimie, s-a întîlnit cu un grup de personalități științifice de peste hotare care participă la lucrările congresului.La întrevedere au participat tovarășii Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului, academicieni, oameni de știință, președinții secțiunilor congresului, directori de institute de cercetare-pro-

Adunarea brigadierilor elevi și studenți 

de pe Șantierul național al tineretului 

din cadrul Combinatului minier Olteniaîn bazinul carbonifer Rovinari s-a desfășurat, marți după-amiază, adunarea brigadierilor elevi și studenți de pe Șantierul național al tineretului din cadrul Combinatului minier Oltenia. Au participat Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, activiști.Bilanțul prezentat cu acest prilej atestă că cei peste 2 000 de elevi și studenți — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au realizat, în cele 53 de zile de activitate în zonele carbonifere Rovinari și Motru, lucrări în valoare de a- proape 50 milioane lei.Pentru rezultatele obținute, 12 brigăzi și 30 de brigadieri au fost distinși cu Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C., cu fanioane de fruntașiîn încheierea adunării, cei pre- zenți au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune :Folosim acest prilej pentru a ne exprima, cu toată căldura inimilor noastre tinere, asemenea tuturor tinerilor patriei, întregului popor, nemărginita încredere și adeziunea de

trei goluri de rheci, iar F.C. Argeș stăpînă pe manevrele contraatacului, în cadrul cărora se face pe mai departe simțită bagheta lui Dobrln. Iar dacă acesta adaugă rolului de constructor capacitatea sa tehnică de finalizare a acțiunilor, atunci spectatorii și telespectatorii asistă la goluri 

de neuitat. în legătură cu adevăratul meci de fotbal-spectacol care a fost F.C. Argeș — F.C. Baia Mare, trebuie să dăm echipei maramureșene și lui Viorel Mateianu ceea ce li se cuvine — laude pentru calitatea jocului și ambiția sportivă, laude pentru un joc mai intens și mai iute vreme de un meci întreg, așa cum ar fi bine să vedem la toate echipele din campionatul nostru. Și în acest sens, va fi deosebit de interesant să urmărim cum se vor comporta formațiile în derbiul etapei viitoare, F.C. Argeș — Universitatea Craiova, ca și în celălalt meci de rezonanță al etapei, meciul interbucureștean Sportul studențesc — Dinamo.
datele furnizate de întinsele lecturi din scrierile umaniștilor europeni a deschis o etapă nouă în dezvoltarea conștiinței unității de origine a românilor. Ceea ce fusese transmis ca o tradiție despre descendența din coloniștii romani capătă acum o fundamentare științifică și, fapt extrem de important, o orientare politică. Iată, de pildă, ce spunea Grigore Ureche : „Românii, cîți se află lăcui- 
tori la Țara Ungurească și la Ardeal 
și la Maramoroșu, de la un loc suntu 
cu moldovenii și toți de la Râm se 
trag". Miron Costin, cronicarul moldovean care dedică acestor probleme o lucrare anume — „De neamul moldovenilor11 — afirmă la rîndu-i : 
„lăcuitorii țării noastre Moldovei și 
Țării Românești, și românii din ță- 

rile ungurești... toți un neam și o 
dată descălicați sintu". Ideea este reluată, conferindu-i-se *același țel politic superior, și de către învățatul stolnic muntean Constantin Cantacuzino : „...noi, rumânii, sîntem adevă- 
rați romani și aleși romani în cre
dință și în bărbăție ...însă români 
înțeleg nu numai ceștia de aici (din Țara Românească — n.n.) ci și din 
Ardeal, cari și mai neaoși sint, și 
moldovenii, și toți cîți și într-altă 
parte să află și au această limbă... 
tot români ii ținem, că toți aceștia 
dintr-o fintină au izvorît și cură". Cel care avea să dea un temei științific mai profund afirmării conștiinței unității noastre de neam a fost domnul și cărturarul de reputație europeană Dimitrie Cantemir, opera sa „Hronicul vechimei româno-mol- do-vlahilor“ fundamentînd strălucit triada romanitate — continuitate — unitate.Cu deosebită vigoare s-a manifestat conștiința unității de neam in Transilvania, provincia care de la sfîrșitul secolului al XVII-lea intrase sub „jugul de fier11 habsburgic și in care oprimarea națională a românilor cunoștea cele mai dure accente, în lupta pentru emanciparea națională a românilor ardeleni au fost tot mai stăruitor invocate drept argumente peremptorii autohtonia românilor, romanitatea lor (în memoriile către curtea vieneză apărînd frecvent formulări ca : „populus Ro-

Congresului 
de chimieiectare din domeniul industriei chimice, cadre didactice din invățămîn- tul superior.în cursul întîlnirii, specialiștii străini au apreciat în mod deosebit felul în care a fost organizat congresul, au evidențiat nivelul comunicărilor științifice prezentate și al dezbaterilor.Oamenii de știință de peste hotare și colegii lor români și-au exprimat dorința comună pentru extinderea colaborării din domeniul chimiei, ca împreună să rezolve mai bine și mai rapid problemele impuse de progresul tehnic, în interesul reciproc, al științei în general, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Lucrările congresului continuă.

plină pe care o avem față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, sentimentele de profundă stimă și prețuire ce vi le purtăm, dragostea înflăcărată și adînca noastră recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o acordați formării noastre multilaterale pentru muncă și viață.Conștlenți de marile răspunderi pe care partidul, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, le încredințați tinerei generații, sîntem ferm hotărîți ca acum, în pragul noului an de invățămînt, și pe viitor, avînd ca exemplu viu spiritul revoluționar al dumneavoastră, cel dinții comunist al României, apli- cînd în practică prețioasa experiență de muncă și viață dobîndită pe șantier, să muncim și să învățăm pentru a ne îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin, spre a ne situa permanent în primele rînduri ale înfăptuirii hotăririlor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru înflorirea continuă a patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.

Dar grijile pentru campionat să le trecem cîteva zile pe planul al doilea, aceasta fiindcă Universitatea Craiova, Politehnica Timișoara și F.C. Argeș intră de azi în focul cupelor europene. Toate trei au învins în meciurile pe care le-au jucat simbăta trecută, totuși, realizarea principală o constituie nu atit aceste victorii, nici scorurile, ci forma sportivă în creștere a jucătorilbr de la Craiova. Timișoara și Pitești, voința jucătorilor de a se prezenta bine la meciurile internaționale de miercuri. Fiindcă — așa după cum se scria dușii minică în comentariul publicat . de ziarul nostru — partidele acestea sînt, în primul rînd, un examen al voinței sportive, examen care trebuie trecut cu succes. Iată și alcătuirea formațiilor noastre pentru meciurile de astăzi (ora 16), Universitatea Craiova — Fortuna Diisseldorf (Cupa cupelor). Politehnica Timișoara — M.T.K.V.M. (Cupa U.E.F.A.) și F.C. Argeș — Panathinaikos (Cupa U.E.F.A.) ; Universitatea Craiova — Lung — Ungureanu, Tilihoi, Ștefănescu, Purima — Donose, Bălăci, Beldeanu — Crișan, Cămătaru, Mar- cu, Politehnica Timișoara : Bathori — Nadu, Păltinișan, Mehedințu, Barna — Dembrovschi, Vișan, Roșea (Cotec) — Anghel, Volaru, Petrescu, F.C. Argeș : Speriatu — Zamfir, Stancu, Cîrstea, Ivan — Bărbu- lescu, Toma, lovănescu — D. Nicolae, Radu II, Dobrln.
Valeriu MIRONESCU

mano-Valachicus“ sau „nația Roma- no-Valahică“), locuirea neîntreruptă pe pămîntul strămoșesc, preponderența lor numerică în raport cu celelalte naționalități conlocuitoare și, deci, participarea lor cea mai importantă la împlinirea sarcinilor publice. în același timp este limpede exprimată conștiința unității de neam a ardelenilor, muntenilor și moldovenilor, care alcătuiau la un loc ceea ce cu dragoste adîncă bănățeanul Dimitrie Țichindeal a numit „mă
rita nație daco-românească". Este tocmai ideea căreia îi dădeau glas și cuvintele lui loan Budai Deleanu — reprezentant de frunte al „Școlii ardelene11 și al mișcării de emancipare a românilor din monarhia habsbur- gică — care, aplecîndu-se asupra is- 

toriei românilor, a prezentat laolaltă trecutul Transilvaniei, Moldovei ți Munteniei, „pentru că de una parte, 
aceste provincii formau Dacia Veche, 
iar de alta așa se aseamănă intre sine 
incit parcă formează o singură țară 
și parcă sint menite pentru un singur 
popor și o singură domnie".

se din- co-
Ideie-forță a cauzei na

ționale ^in secolul al XVIII-lea, ideea romanității românilor (care o includea și pe cea a vechimii, continuității și unității neamului) transformă tot mai mult tr-o stare latentă a conștiinței lective într-o idee-forță politică. Este epoca în care, pe baza transformărilor social-economice petrecute îh societatea românească, are loc procesul de trecere de la conștiința de neam la conștiința națională, se petrec profunde evoluții suprastructurale, reflectate în primul rînd în formarea unei ideologii naționale. Aceste idei își află in revoluția din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, o viguroasă subliniere. Pentru „domnul Tudor", realizareaobiectivelor fundamentale ale ridicării sale — dobîndirea independenței țării și începutul unei renovări a structurilor sociale ale Țării Românești — nu era de conceput decît prin colaborarea strînsă a țărilor române. El cerea stabilirea de legături cu mol

CRONICĂPrin decret prezidențial, tovarășul Teodor Marinescu, ambasador, a fost numit în funcția de reprezentant permanent al Republicii Socialiste România pe lingă Organizația Națiunilor Unite, în locul tovarășului Ion Datcu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
InformațiiLa Cluj-Napoca s-au desfășurat, marți, lucrările primului simpozion internațional de gastroenterologie organizat pe baza convenției de colaborare științifică între Institutul de medicină și farmacie din localitate și Academia de medicină „Cari Gustav Carus“ din Dresda — R.D. Germană.(Agerpres)
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9,00 Teleșcoală
9,30 Pentru copiii țării. Reportaj-do- 

cumentar
10,00 Șoimii patriei
10,10 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Harghita
11,20 Reportaj TV : Sub semnul crea

ției de masă
11,40 Telex
15,50 Telex
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Diisseldorf in „Cupa cu-

17,50 Matineu de vacanță : în mările
Sudului (17)

18,15 Viața rațională : Uz șl abuz în
viața oamenilor

18.25 Telecronica pentru pionieri
18,40 Din țările socialiste
18.50 Tragerea Pronoexpres
19,00 File de istorie. 130 de ani de la 

bătălia din Dealul Spirii, la 13 
septembrie 1848. Documentar

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Noi, femeile ! Părtașe la Înfăp

tuirile tehnico-științifice
20.30 Telecinemateca : Accident de

vinătoare. Producție a studiourilor 
elvețiene. Premieră TV

22,00 Cîntece populare
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Desene animate
20.25 Studio T ’78 : Tinerii în Festivalul 

național „Cîntarea României’*
20.50 Treptele afirmării.
21.20 Telex •
21.25 Mai aveți o întrebare ? — Spirit 

și materie

La 17 septembrie 1978:

Prima tragere specială 
Pronoexpres — olimpicOrganizată de Administrația de Stat Loto-Pronosport și Comitetul Olimpic Român, această tragere se va desfășura după o nouă și atractivă formulă tehnică. Se acordă autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda 105 L“ pentru 5 numere din primele 6 extrase la una din cele două extrageri ale fazei a Il-a, cîști- guri în numerar de valori fixe 50 000, 25 000, 10 000 lei etc. in număr nelimitat, precum și excursii la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980.Se efectuează 5 extrageri, în trei faze, cu un total de 34 de numere extrase. Cîștigurile se acordă în cadrul a 20 de categorii. De reținut că la faza a doua se efectuează 2 extrageri în continuare de cite 8 numere, că se cîștigă cu 3, 4 și 5 numere din 8 extrase, cu 4 și 5 numere din 16 extrase etc.Posesorii de bilete seria „T“ de 25 lei varianta simplă participă la toate cele 5 extrageri, puțind obține și cîștiguri cumulate.Ultima zi pentru procurarea biletelor : simbătă 16, septembrie 1978.

dovenii, „ca unii ce sîntem de un 
neam, de o lege" și „fiind la un gînd 
și intr-un glas cu Moldova să putem 
cîștiga deopotrivă dreptățile acestor 
principaturi, ajutîndu-ne unii pe al
ții". în Transilvania, evenimentele din Țara Românească au avut un puternic ecou, autorităților habsburgi- ce alarmate apărîndu-le iminentă primejdia unei „contaminări11 revoluționare, dat fiind faptul că „o mare 
parte a locuitorilor era alcătuită din 
oameni care prin origină, nume, da
tini și limbă sint atit de înrudiți cu 
locuitorii Țării Românești".Deosebit de puternic s-a afirmat conștiința unității de neam în timpul revoluției de la 1848, acesta fiind unul din factorii de bază care au asigurat caracterul unitar al mișcării în cele trei țări române. Poate că nimic nu exprimă mai limpede această conștiință națională decît strigătul mulțimii adunate la Blaj la 3/15 mai 1848: „Noi vrem să ne unim cu țara!".Pe măsura maturizării conștiinței de sine a poporului român, a dezvoltării și intensificării mișcării pentru emanciparea și unitatea sa națională, lupta pentru făurirea statului național unitar avea să intre în stadiul finalizării sale. Etapele principale ale acestui proces au fost unirea Moldovei cu Țara Românească, prin care s-au pus temeliile statului național român modern — eveniment salutat cu adincă bucurie de românii ardeleni, care „numai la Principate 
privesc" — după expresia lui Papiu Ilarian ; cucerirea independenței de stat a României în anii 1877—1878 — războiul de neatîrnare fiind considerat de românii ardeleni și bucovineni drept propria lor cauză, pe care au sprijinit-o moral și material prin colecte în sute de localități, prin participarea în calitate de voluntari pe cimpurile de luptă ; în fine, unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918.în conștiința unității naționale, puternic fortificată de veacurile îndelungate de luptă pentru unirea politică, rezidă unul din izvoarele trăiniciei de nezdruncinat a operei făurite acum 60 de ani. Ea este și astăzi — în condițiile în care triumful orînduirii noi, socialiste a asigurat unității statale baza de nezdruncinat a unității moral-politice a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român — o puternică sursă de încredere și de tărie a societății noastre, un viguros factor de coeziune a tuturor fiilor acestui pămint în lupta și munca neprecupețită pentru a înălța pe noi culmi de frumusețe și civilizație România socialistă.

Adunare festivă consacrată celei 
de-a tH-a aniversări a creării

Republicii PopulareCu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, la Casa de cultură a studenților din Cluj-Napoca a avut loc, marți după-amiază, o adunare festivă organizată de Comitetul municipal Cluj-Napoca al P.C.R.Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de știință, cultură și artă, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile clujene.Au fost prezenți ambasadorul R.P.D.; Coreene la București, Sin In Ha, membri ai ambasadei, precum și delegația Asociației de prietenie co- reeano-române, care se află in vizită în țara noastră.Adunarea a fost deschisă de Maria Cristian, secretar al Comitetului municipal Cluj-Napoca al P.C.R.Despre semnificația evenimentului a vorbit Constantin Crișan, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid, primarul municipiului Cluj- Napoca. După ce a relevat importanța creării, în urmă cu 30 de ani. a Republicii Populare Democrate Coreene — eveniment remarcabil în lupta poporului coreean pentru libertate și independență națională — vorbitorul a Subliniat marile succese obținute de poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în opera de construire a socialismului. Vorbitorul s-a referit pe larg la strînsele relații de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, evidențiind solidaritatea activă a poporului român cu aspirațiile poporului coreean, de reunificare pașnică și independentă a țării sale. El a subliniat că, în extinderea și consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească ro- mâno-coreene, un rol hotăritor l-nit avut întîlnirile și convorbirile de la București și Phenian dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, do-
Recepție cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe 

Libiene Populare SocialisteCu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, ambasadorul acestei țări la București, Aziz Omar Shennib, a oferit, marți seara, o recepție.Au participat Gheorghe Cioară, viceprim-ministru al guvernului, Trandafir Cocârlă. ministrul energiei electrice, Dumitru Popa, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Chimice, Marin Capisizu, șef

„O adunătură rușinoasă 
de personaje desuete"

Ziarul „Nepszabadsâg“ despre așa-zisul congres 
al emigranților unguri de extremă dreaptăZiarul „Nepszabadsăg11, care apare la Budapesta, se -ocupă, într-un amplu articol, de reuniunea organizată recent la Haga de elementele de extremă dreaptă din emigrația ungară.în introducere, autorul menționează că această reuniune a coincis cu o reactivizare a adversarilor destinderii, a celor care jinduiesc după perioada războiului rece. „Asociația de extremă dreaptă a disidenților unguri, scrie autorul, încearcă să-și facă capital din încordarea situației internaționale. Ei au fost puși în mișcare cu resurse financiare care nu proveneau nici pînă acum de la cercurile care recunosc necesitatea destinderii.Au ieșit din vizuină și unii despre care am crezut că au ajuns definitiv la lada de gunoi a istoriei : nyilasiști, politicieni horthyști de extremă dreaptă, criminali de război și asasini contrarevoluționari din 1956.Eroii discreditați ai acestei distinse societăți și-au dat întîlnire la Haga, în Olanda, între 4—7 august 1978, or- ganizîndu-și așa-zisul congres. S-a adunat un pumn de oameni care trăiesc din pîinea milei și în lumea himerelor11.După ce menționează că adunătura de elemente reacționare, decadente a fost complet ignorată de opinia publică din Olanda și în general din Occident, deși invitațiile au fost lansate în numeroase țări, autorul scrie că „această întîlnire rușinoasă a avut loc în condițiile în care creșterea influenței lumii socialiste a devenit o realitate care nu mai poate fi schimbată nici măcar de uneltirile dușmanilor destinderii11. în articol sînt înfățișate cîteva din elementele participante la reuniunea de la Haga. „Organizatorul principal — scrie „Nepszabadsăg11 — este Ku- nery Istvan. în virstă de 56 de ani, scund, cu părul încărunțit, subțirel, uscat, cu vorba repezită, s-a născut la Szeghalom. A intrat încă din 1938 în Garda zdrențăroșilor de tristă memorie. (Una din orga

nizațiile naționaliste paramilitare, 
care, împreună cu trupele hor- 
thyste, a săvîrșit chiar in pri
mele zile ale ocupației horthyste 
in Transilvania omoruri și măceluri 
inspăimîntătoare — n. red). După eliberare, tragerea lui la răspundere nu a întîrziat, dar n-a folosit la nimic, deoarece în timpul contrarevoluției a fost unul din conducătorii bandelor celor mai sîngeroase din strada Prater și cartierul Corvin-koz. A «șters-o» însă la timp, pentru ca apoi sa fie unul din cei care profitau de pe urma legendei «luptei pentru libertate». Și iată că în ultimă instanță a devenit una din personalitățile proeminente ale disidenților unguri de dreapta din Olanda11.Autorul, care a urmărit la fața locului această adunătură, notează că, date fiind antecedentele extrem de compromițătoare ale participanților, cei ce îi dirijau din umbră, adică acele cercuri ce încearcă să frineze și să tragă înapoi procesul destinderii, au simțit nevoia să-și apere de eventuale surprize protejațil. „Un
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 septembrie. In țară : Vreme 
răcoroasă îndeosebi în regiunile din 
nordul țării. Cerul va fi schimbător, 
înnorări mai accentuate se vor produ
ce în nordul țării, unde vor cădea ploi 
locale și cu caracter de aversă, înso

Democrate Coreenecumentele convenite cu aceste prilejuri înscriindu-se ca o nouă și strălucită filă în istoria bogată a solidarității și conlucrării multilaterale dintre partidele, popoarele și țările noastre. Vorbitorul a transmis, în încheiere, poporului coreean urări de noi succese în opera de edificare a socialismului, în lupta pentru realizarea dezideratului major al națiunii coreene — unificarea pașnică și independentă a patriei.A luat apoi cuvîntul Kim long Sun, vicepreședintele Asociației de prietenie coreeano-română, care a relevat că întemeierea R.P.D. Coreene, la 9 septembrie 1948, a constituit un eveniment de mare însemnătate istorică pentru poporul său. El a înfățișat realizările poporului coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea în transformarea țării într-un stat socialist, cu o industrie și o agricultură moderne, progresele obținute în dezvoltarea învățămîntului, culturii și artei. în ridicarea standardului de viață. De asemenea, a expus pe larg eforturile Partidului Muncii din Coreea și ale Guvernului R. P. D. Coreene pentru reunificarea pașnică, fără nici un amestec străin, pe baze democratice, a Coreei. în context, vorbitorul a evidențiat solidaritatea militantă a Partidului Comunist Român, a guvernului și poporului României socialiste cu lupta poporului coreean în vederea înfăptuirii aspirației sale naționale de unitate. Evocînd relațiile frățești, de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, el a subliniat contribuția determinantă a întîlnirilor și convorbirilor dintre toyarășii Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea și consolidarea acestor relații. în încheiere, oaspetele coreean a transmis poporului român urarea de a obține noi și mari succese în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. (Agerpres)

al Departamentului agriculturii de stat, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii altor ministere, ai vieții economice, științifice, oameni de cultură și artă.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

străin cu cap pătrat, tuns ca un arici, se amestecă în vorbă, în mai multe limbi, cu cîte un nou-sosit, însă nu vorbește ungurește cu nimeni. Nu știe ungurește un «amfitrion» al unei intîlniri organizate pentru unguri ?“ — se întreabă autorul articolului, care adaugă : „Dl. cu alură de luptător evocă un detectiv travestit din filmele proaste de aventuri11.Cine era prezent în sala reuniunii, rămasă de fapt, cum precizează autorul, cu multe scaune goale 1„întilnirea este condusă de dr. Tbttosi Ernb — se arată in articol. Juristul discreditat, în virstă de 60 de ani, originar din Szombathely, este conducătorul grupului de emigranți de dreapta din Belgia. A avut o carieră foarte sinuoasă. A ajuns în fața tribunalului pentru fapte de drept comun și organizarea de activități antistatale, fiind condamnat la 12 ani închisoare. A emigrat in 1956... La această întîlnire a așa-zișilor «unguri din lumea liberă» poți vedea personaje arhaice în carne și oase. Merită evocat cuvîntul secretarului uneia din «comisiile de lucru».„Noi, ungurii de azi, nu sîntem identici cu strămoșii noștri veniți de dincolo de Urali. Noi ne asimilăm în lumea liberă și ne declarăm europeni" — susține sus și tare dr. Varga Laszlo. Și ca disident asimilat in lumea străină a capitalului, înjură patria noastră și celelalte țări socialiste est-europene.Un alt vorbitor, Harangozo Ferenc, este un fost prelat catolic din Szent- peterfa, care după eliberare a desfășurat o intensă activitate contrarevoluționară, inclusiv de spionaj ; grupul său a fost demascat în 1948, iar el a fost condamnat Ia 25 de ani închisoare. în toamna anului 1956 a reușit să fugă din țară. De atunci proferează injurii la adresa Republicii Populare Ungare și a celorlalte țări socialiste.în mai toate „comisiile de lucru11 au izbucnit nemulțumiri. Unul își plînge moșia pierdută, altul titlul, altul uniforma de gală....Numai Radnoczy Antal, fost ofițer de stat major al lui Horthy, nu și-a pierdut gustul de a da ordine. Fost locuitor al Budapestei, iar recent stabilit în orașul Miinchen, bă- trînul in virstă de 66 de ani știe să se impună foștilor lui „tovarăși de arme11. Și-a schimbat doar meseria. Este coproprietarul revistei de extremă dreaptă „Nemzctor11.„Cei care au organizat această întrunire — conchide autorul — sint criminali de război, dușmani al poporului sau chiar criminali de drept comun. în finalul reuniunii, ei și-au propus să pornească o campanie pe motivul «lezării drepturilor omului». Sînt lucruri pe care le așteaptă patronii lor, in fața cărora vor să cîș- tige noi merite11.Articolul menționează că. instigînd Ia trădarea de țară, adunătura de la Haga a recunoscut, totuși, că cei ce fug in străinătate trebuie „să renunțe la iluzia că îi așteaptă o masă mai bogată11.
țite, pe alocuri, $i de descărcări elec
trice. în rest, averse izolate. Vint slab 
pînă la moderat, cu intensificări pînă 
la 80-100 km pe oră în zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 1G grade, iar cele maxime vor 
oscila între 16 și 24 de grade, local mai 
ridicate. In București : Vreme răcoroa
să, mai ales noaptea și dimineața. Ce
rul va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt moderat. Tempera
tura ușor variabilă.
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Expresie a înaltei prețuiri și a interesului opiniei publice indiene, 
la Delhi a avut loc ceremonia prezentării noului volum

„NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România, despre 

problemele politice internaționale 
majore"DELHI 12 (Agerpres). — Sub auspiciile Asociației de prietenie India — România, în sala de festivități a Clubului presei centrale din Delhi ,a avut loc ceremonia prezentării oficiale a unui nou volum consacrat in India personalității șefului statului român sub titlul : „NICOLAE CEAUȘESCU. PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, DESPRE PROBLEMELE POLITICEINTERNAȚIONALE MAJORE".Volumul, editat în condiții grafice deosebite de „Alfa Publications" din New Delhi, conține selecții din lucrările, cuvîntă- rile și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind problemele cardinale ale lumii contemporane, politica externă a partidului și statului nostru ; el include, de asemenea, textul integral al Expunerii secretarului general al partidului de la 3 august 1978 în fața activului central de partid și de stat.în deschidere este publicată o notă biografică în care se evidențiază că „de la cea mai fragedă virstă, președintele Nicolae Ceaușescu și-a legat destinul de cel al poporului român, de apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, de lupta Partidului Comunist Român pentru libertate și dreptate, pentru independența țării, pentru o viață mai bună a maselor populare". Textele selecționate sint grupate după criteriul tematic, ceea ce permite conturarea cu claritate a concepției unitare, profund științifice, care stă la baza gindirii politice a șefului statului român. Cititorul indian are, astfel, posibilitatea să cunoască punctele de vedere și pozițiile exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în asemenea probleme cum sint trăsăturile fundamentale ale evoluției mondiale actuale, principalele tendințe din viața internațională, relațiile României cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare șl cu celelalte state ale lumii, principiile politicii externe românești, securitatea șl cooperarea în Europa, soluționarea pe cale politică a stărilor de tensiune și conflictuale din diferite zone ale planetei noastre, lichidarea decalajelor economice, a subdezvoltării, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, edificarea unei noi ordini politice și economice mondiale.Autorul culegerii este prof. J. S. Bright, cunoscut scriitor și publicist indian, care a semnat peste 400 de volume cu tematică politică și socială, biografii ale unor personalități marcante ale vieții internaționale etc.Profesorul Bright semnează, de asemenea, introducerea la volum, in care relevă, între altele : „de la începutul perioadei de cînd se află la conducerea țării, președintele Nicolae Ceaușescu a promovat o politică de sprijinire fără echivoc a afirmării puternice a voinței popoarelor de a pune cu hotărire capăt scopurilor și ambițiilor de dominație imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste. Crezul său este acela că poporul unei țări este singurul stăpin al bogățiilor ei naționale, al destinului său, care trebuie să-și asigure dezvoltarea economică și socială liberă și independentă".„Președintele Nicolae Ceaușescu — se menționează în introducere — a reafirmat, in numeroase rînduri, din diferite puncte ale planetei noastre, apelul său viguros la urgentarea soluționării politice a tuturor conflictelor. El a arătat că războiul generează noi războaie și nu poate duce niciodată la o pace durabilă. Puterea militară

nu poate determina cursul istoriei și și-a pierdut rolul de altădată. Eliminarea decalajelor care separă

în sala frumos împodobită a Clubului presei centrale din Delhi, dominată de portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu și drapelele de stat ale României și Indiei, cu lozinci dedicate prieteniei româno-in- diene, au fost prezenți lideri politici din țara-gazdă, membri ai guvernului și parlamentului, oameni de cultură și artă, reprezen
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THE MAJOR INTERNATIONAL 
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statele și edificarea unei noi ordini economice internaționale sint, de asemenea, probleme de cea mai înaltă prioritate. El crede, de asemenea, cu vigoare că făurirea unei lumi fără arme și fără războaie reprezintă o misiune istorică. pe care numai socialismul o poate înfăptui.Președintele Nicolae Ceaușescu este un militant ferm pentru dezvoltarea relațiilor de solidaritate și strînsă colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, pornind de la necesitatea întăririi unității clasei muncitoare, a mișcării comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități, a neamestecului in treburile interne și a dreptului fiecărui partid de a-și elabora in mod independent linia sa politică, ținind seama de condițiile specifice in care iși desfășoară activitatea".Conchizind că „alegerea lui Nicolae Ceaușescu, in 1965, in fruntea Partidului Comunist Român a marcat începutul perioadei celei mai bogate in înfăptuiri de prestigiu pe linia afirmării României in viața internațională", autorul subliniază : „Atașată irevocabil idealurilor păcii și prieteniei la scară mondială și, concomitent, hotărîtă să contribuie la încetarea cursei înarmărilor și Ia eliminarea colonialismului, Republica Socialistă România se bucură astăzi de un prestigiu și o poziție unică intr-o lume divizată de lupte și conflicte de dimensiuni colosale, fără precedent. încrederea ei nestrămutată în colaborarea cu toate popoarele și participarea activă la soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane i-au atras simpatia tuturor națiunilor, mari și mici".

tanți ai agențiilor de presă, radioului și televiziunii, un numeros public. Au fost de față membri ai Ambasadei române la Delhi. în prezidiu au luat loc, printre alții, George Fernandes, ministrul industriei, prof. J.S. Bright, scriitor și publicist, autorul volumului, H. Singh, directorul Institutului internațional de studii și cercetări pentru pace din India, N. M. Seth, secretarul general al Asociației de prietenie India—România.Deschizînd ceremonia, H. Singh a subliniat că „apariția noului volum din operele șefului statului român. care urmează celui publicat in India in ianuarie, sub titlul -s<Nicolae Ceaușescu — o viață de un dinamism fără seamăn, dedicată cauzei slujirii poporului român, păcii și colaborării internaționale», constituie o nouă și importantă contribuție la mai buna cunoaștere între cele două țări, la întărirea relațiilor de prietenie dintre India și Romania". Vorbitorul a adus călduroase elogii personalității eminente a președintelui Nicolae Ceaușescu, rolului său de primă mărime pe arena internațională. contribuțiilor sale multiple și valoroase la soluționarea. în concordanță cu interesele legitime ale popoarelor, a problemelor complexe ale vieții internaționale actuale, la edificarea unei noi ordini politice și economice mondiale, la făurirea unei luini mai bune și mai drepte pe planeta noastră. îm- părtășindu-și impresiile din timpul unei vizite în România. el a relevat că a constatat personal legăturile și consultările strinse ale președintelui Nicolae Ceaușescu cu masele largi de oameni ai muncii, res

pectul, prietenia și dragostea de care se bucură conducătorul partidului și statului nostru în rîndul poporului român, în mijlocul căruia este permanent prezent.„Urmărind de mulți ani activitatea internațională a președintelui Nicolae Ceaușescu, am fost impresionat de caracterul ei multilateral, constructiv, dinamic și eficient. Ideile sale clare, analiza științifică a evoluțiilor înregistrate pe plan internațional și mai cu seamă soluțiile constructive pe care le propune pentru reglementarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale, pentru asigurarea păcii și securității mondiale, se bucură de o apreciere unanimă in toate țările lumii" — a arătat la rîndul său profesorul J. S. Bright. „Promotor curajos al libertății, independenței și securității popoarelor, președintele României, Nicolae Ceaușescu, poate fi socotit pe drept cuvint una din cele mai marcante personalități ale lumii contemporane. Tocmai de aceea — a subliniat autorul volumului — dedic această lucrare președintelui Nicolae Ceaușescu, ca un omagiu adus neobositei sale activități în slujba păcii, progresului și fericirii popoarelor, a prieteniei frățești dintre popoarele român și indian".Ministrul indian al industriei, George Fernandes, a inmînat apoi volumul însărcinatului cu afaceri a.i. al Ambasadei române la Delhi, cu rugămintea ca el să fie transmis, în semn de profund omagiu, președinteluiNicolae Ceaușescu.„De mulți ani — a declarat cu acest prilej George Fernandes — m-au fascinat modul de gîndire al președintelui Nicolae Ceaușescu, ideile sale novatoare, aplicarea curajoasă în practică a filozofiei sale politice, atit in politica internă, cit și în cea externă a României. Gindirea curajoasă și originală a președintelui Nicolae Ceaușescu este rezultatul activității sale revoluționare, al cunoașterii nemijlocite a realității vieții, a fenomenelor și tendințelor care se manifestă in viața internațională actuală. De aceea — a continuat vorbitorul — ideile susținute și soluțiile propuse de președintele României, fiind pătrunse de spiritul de dreptate și obiectivitate. se bucură de deplină recunoaștere și consacrare in întreaga lume. îmi exprim sentimentele de aleasă prietenie pentru curajul și justețea ideilor pe care le promovează, pentru luptă sa perseverentă dedicată triumfului cauzei păcii și înțelegerii în . lume. Președintele Ceaușescu ne dă un exemplu măreț nouă, tuturor patrioților Indiei, de a milita neobosit pentru libertatea și independența poporului nostru, pentru pace și prosperitate".Cu prilejul prezentării noului volum, la sediul Clubului presei centrale din Delhi a fost organizată și o expoziție documentară, în Cadrul căreia au fost excuse operele președintelui Nicolae Ceaușescu, care s-au bucurat de un deosebit interes din partea oficialităților indiene și a publicului prezent.Ceremonia lansării volumului „Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, despre problemele politice internaționale majore" a fost relatată pe larg de posturile de radio indiene, care au inclus în emisiunile lor și date biografice ale conducătorului partidului și statului nostru.

„Este dreptul tuturor popoarelor 
de a-și determina în mod liber 

calea propriei dezvoltări**
Intervenția reprezentantului României la sesiunea subcomisiei 

O.N.U. de la GenevaGENEVA 12 (Agerpres). — tn cadrul sesiunii de la Geneva a Sub
comisiei O.N.U. pentru lupta împotriva discriminării și protecția mi
norităților au fost examinate două rapoarte speciale referitoare la 
dreptul popoarelor de a dispune de ele insele și la îndeplinirea rezo
luțiilor O.N.U. in această problemă.Reprezentantul României a subliniat cu acest prilej actualitatea temei și importanța respectării dreptului la autodeterminare, pentru e- xercitarea căruia majoritatea popoarelor lumii au făcut și fac imense sacrificii. Acest principiu fundamental al dreptului internațional — a relevat vorbitorul — este invocat, în mod legitim, de popoarele aflate sub dominația colonială, ca și de popoarele independente în lupta lor pentru apărarea și consolidarea independenței și pentru a-și determina in mod liber calea propriei dezvoltări politice, economice și sociale.Subliniind că independența națională constituie fundamentul relațiilor internaționale de prietenie și cooperare, reprezentantul român a atras atenția că încălcarea principiului e- galității popoarelor și al dreptului

lor de a dispune de ele Insele provoacă grave perturbații în ordinea juridică și politica internațională și pune in pericol pacea și bunăstarea tuturor popoarelor.Organizația Națiunilor Unite, a spus el, are datoria să vegheze ca principiul dreptului la autodeterminare al popoarelor să fie totdeauna și în mod deplin respectat pretutindeni în lume. O.N.U. și statele membre au datoria de a ajuta popoarele care se mai găsesc incă sub dominația colonială sau sub ocupație străină să-și recîștige independența, e- xercitind dreptul de a-și hotărî singure soarta. In virtutea acestui principiu fundamental al dreptului și moralei internaționale, lupta acestor popoare, inclusiv lupta armată pentru scuturarea dominației coloniale și a ocupației străine, are un caracter just și legitim.
Reuniunea tripartită de la Camp DavidWASHINGTON 12 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a avut marți, la Camp David, o nouă întrevedere cu președintele Egiptului, Anwar El Sadat.Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Jody Powell, a declarat că evoluția discuțiilor din cadrul reuniunii tripartite la nivel înalt de la Camp David a intrat intr-o fază „mai intensă, mai detaliată". Răspun- zînd unei întrebări, el a afirmat că

„nu există nici un impas", admițînd însă că, deși există un oarecare progres, „rămîn încă probleme importante in suspensie".La o altă întrebare, dacă Israelul a prezentat un plan reformulat, Powell a declarat „pur și simplu nu acesta este modul de abordare a problemelor". El a confirmat că președintele Sadat a avut luni o convorbire telefonică cu regele Hussein al Iordaniei, care se află la Londra.

agențiile de presă
Cosmonauți distinși cu 

înalte ordine sovietice. La 12 septembrie, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a inmînat. la Moscova, înalte ordine sovietice cosmo- nauților Valeri Bîkovski (U.R.S.S.) și Sigmund Jăhn (R.D.G.), care au e- fectuat recent, o misiune spațială la bordul complexului orbital științific „Saliut-6“—„Soiuz".
întrevedere la Zagreb. Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, a avut, la Zagreb, o întrevedere cu regele Cari al XVI-lea Gustaf al Suediei, care face o vizită oficială în Iugoslavia. Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb de păreri in legătură cu evoluția relațiilor bilaterale și unele probleme ale actualității politice internaționale.
Miting la Addis Abeba. Cu prilejul celei de-a 4-a aniversări a revoluției populare etiopiene, marți a avut 10c la Addis Abeba un miting. Luînd cuvintul cu acest prilej, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, Mengistu Haile Mariam, a subliniat semnificația actului revoluționar de la 12 septembrie, care a dus la răsturnarea regimului monarhic și a deschis posibilitățile creării unor instituții democratice. 'El a afirmat că în curind va fi pusă în aplicare o nouă politică economică menită să ducă la lichidarea sărăciei, a maladiilor și a- nalfabetismului. ■Expunînd principalele direcții ale ponticii externe a Etiopiei, Mengistu Haile Mariam a arătat că guvernul de la Addis Abeba dorește să trăiască în pace și colaborare cu țările vecine.

Vizită la Pekin. Edward Sokoine, primul ministru al Tanzaniei, a sosit la Pekin, într-o vizită o- ficială în R.P. Chineză, la invitația guvernului acestei țări. Pe aeroport, oaspetele â fost întîmpinat de Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, de alți conducători de partid și de stat.
Intîlnire Mohamed Siad 

Barre — Enrico Berlinguer. în cursul vizitei sale oficiale la Roma, președintele Republicii Democratice Somalia, Mohamed Siad Barre, a avut o intîlnire cu o delegație a Partidului Comunist Italian, condusă de Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I. Potrivit unui comunicat al P.C.I., reluat de agenția A.N.S.A., întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, fiind reafirmate raporturile frățești dintre Partidul Comunist Italian și Partidul Socialist Revoluționar Somalez. Enrico Berlinguer — adaugă comunicatul — a subliniat interesul comuniștilor italieni pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și de cooperare între Italia și Somalia. Totodată, secretarul general al P.C.I. s-a pronunțat în favoarea unei soluționări pașnice a situației din Cornul Africii.
Remaniere a guvernului 

francez. Pre?edintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a procedat luni seara Ia o primă remaniere, cu caracter strict tehnic, a guvernului format după alegerile legislative din martie, anul acesta. Din cele trei schimbări efectuate, reține atenția numirea lui Pierre Bernard-Reymond ca secretar de stat pe lingă Ministerul Afacerilor Externe. El se va o- cupa in special de problemele vi- zind Piața comună.

HANOI

Primirea ambasadorului român de către 
președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a R. S. VietnamHANOI 12 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Vietnam, Tudor Zamfira, a fost primit în vizită de rămas bun, la încheierea misiunii Sale in această țară, de tovarășul Truong Chinh, membru al Biroplui Politic al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam, președinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.S. Vietnam.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un mesaj tovarășului Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam, și tovarășului Ton Duc Thang, președintele R.S. Vietnam, împreună cu un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate, iar poporului vietnamez urări de noi succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel

de-al IV-lea Congres al P.C. din Vietnam.Mulțumind, Truong Chinh a transmis pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășilor Le Duan și Ton Duc Thang, un călduros salut, cele mai bune urări de sănătate și fericire, Împreună cu urări de noi și mari succese poporului român în opera de transformare a României într-o țară socialistă multilateral dezvoltată.în cadrul convorbirii ce a urmat au fost evocate schimburile de vizite la nivelul cel mai înalt, înțelegerile realizate cu aceste prilejuri între conducătorii de partid și de stat ai ROmâniei și Vietnamului, exprimîn- du-se dorința comună de a acționa pentru transpunerea în practică a celor convenite, pentru a ridica pe noi trepte prietenia tradițională și colaborarea multilaterală dintre cele două state.
Președintele Mexicului l-a primit

pe ambasadorul RomânieiCIUDAD DE MEXICO 12 (Agerpres). — Jose Lopez Portillo, președintele Statelor Unite Mexicane, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România în Mexic, Dumitru Mihail.Cu acest prilej, a fost exprimată satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor româno-mexicane, după vizita în Mexic a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, hotărirea comu

nă de a da noi dimensiuni acestor relații pe multiple planuri, îndeosebi în domeniul economic, astfel incit să fie puse în valoare, la un nivel superior, posibilitățile pe care Ie oferă resursele și programele de dezvoltare ale celor două țări.S-a evidențiat in mod deosebit utilitatea contactelor la cel mai înalt nivel pentru continua dezvoltare ș relațiilor prietenești dintre cele c.uă țări și popoare.

transmit:
nea, noi regiuni tn Bengalul de Vest. In estul statului Uttar Pradesh, aproape 1 500 de sate au fost inundate.

Convorbiri polono-bul- 
gare. ®tanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, aflat în vizită de prietenie în R. P. Polonă, a fost primit de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. în timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, relatează agenția P.A.P., au fost examinate probleme ale extinderii relațiilor politice, economice și culturale dintre cele două țări.

Inundațiile din India. Pu- hoaiele fluviului Gange au făcut marți o breșă în dig în districtul Monghyr din statul Bihar, inundind sute de localități. Nivelul apelor crește în continuare de-a lungul întregului curs al fluviului, din BIhar, stat eu o mare densitate demografică, tn timp ce amenință, de aseme

455 MILIOANE DE 
OAMENI SVBAL1MENTAȚ1ROMA. — Numărul persoanelor subalimentate din țările în curs de dezvoltare s-a mărit de la 400 milioane in 1969—1971 la 455 milioane in intervalul 1972— 1974, a anunțat, la Roma, Edouard Saouma. directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.).Saouma a subliniat că situația alimentară este „preocupan- tă“ în special în Africa, unde în prezent 17 țări sint confruntate cu grave penurii alimentare provocate de secetă, inundație și războaie. Țările din zona Sahe- lului nu s-au refăcut încă de pe urma secetei catastrofale din perioada 1973—1974.

NICARAGUA

Extinderea zonelor eliberate de forțele populare
Negocieri pentru formarea unui guvern provizoriu

Represiuni declanșate 
de rasiștii 

din Africa australă• RHODESIA. — Uniunea Poporului African Zimbabwe a anunțat că regimul rasist al lui Ian Smith a arestat 200 membri ai Z.A.P.U. după instituirea legii marțiale.• REPUBLICA SUD-AFRICANA. — în ajunul comemorării unui an de la moartea lui Steve Biko, unul din liderii populației de culoare din Africa de Sud, ucis mișelește în închisoare de rasiștii sud-africani, poliția regimului a operat 11 arestări din rîndul rudelor și prietenilor victimei. Se consideră că regimul de la Pretoria încearcă să descurajeze manifestările prilejuite de aniversarea — la 12 septembrie — a „Zilei martirilor din Africa de Sud".

Situația din IranTEHERAN 12 (Agerpres). — Adunarea Națională Consultativă (Maj- Iis-ul) a iranului a început marți dezbaterile ■ pe marginea programului guvernamental prezentat de primul ministru Jaafar Sharif Emami. La încheierea dezbaterilor, odată cu votul de învestitură, Majlis-ul urmează sâ se pronunțe și asupra Legii marțiale decretate la 8 septembrie.în legătură cu situația politică din țară, presa iraniană anunță că liderul religios Yahia Nassiri Nouri a fost arestat sub acuzația de a fi incitat locuitorii cartierului Jaleh din Teheran la acțiuni împotriva statului. De asemenea, presa din Teheran relevă că, în cadrul acțiunilor declanșate de guvern împotriva corupției, au fost arestați un fost ministru și doi foști miniștri adjuncți, precum și 5 oameni de afaceri.

Departamentele Estcli și Masaya, situate la 125 kilometri și, respectiv, 27 kilometri nord de capitala Nicaraguei, sint practic izolate de restul țării, in timp ce luptele continuă cu deosebită intensitate in zouele Leon și Diriamba. în capitală, unde activitatea orașului este paralizată, avioane și elicoptere guvernamentale bombardează și mitraliază la întirn- plare populația civilă. Numărul inorților din ultimele zile este estimat de observatori la peste 309.
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în încercarea de a stăvili mișcarea de rezistență armată, autoritățile au contractat detașamente de militari mercenari aduși din străinătate. Un prim lot de 300 persoane a sosii marți la Managua, intrînd în dispozitiv alături de trupele fidele lui Somoza. ,Frontul Sandlnist de Eliberare Națională a lansat un qpel organizației „Los Doce", care grupează personalități politice, oameni de afaceri, ecle- ziaști cu vederi democratice, în ve

derea constituirii, în regiunile eliberate, a unui guvern provizoriu de largă concentrare democratică. Reprezentantul organizației „Los Doce", Carlos Tunnermann, fost rector al Universității din Managua, a anunțat că „pentru a salva țara de la noi sacrificii inutile" gruparea a acceptat propunerea F.S.L.N. și a început consultările cu celelalte forțe progresiste, cu personalități independente din țară pentru constituirea unui gu-* vern provizoriu.
• O NOUĂ STEA ÎN 

DIADEMA IAKUTÂ. Un diamant de 106 carate a fost descoperit in timpul săpăturilor efectuate pe un șantier diaman- tifer din lakuția (in estul Siberiei). Potrivit tradiției locale, acestui diamant gigant i s-a pus un nume : de data aceasta, numele este „Lev Tolstoi", fiind inspirat de comemorarea a 150 de ani de la nașterea marelui scriitor rus. Noul diamant va îmbogăți colecția iakutâ de briliante, între care figurează și o piatră de 232 carate, de o puritate inegalabilă, denumită „Steaua Iakuției".
• „INTERFERON" con' stituie, se pare, la ora actuală, potrivit opiniei a numeroși oameni de știință, cea mai promițătoare „armă" in lupta împotriva cancerului. Este vorba despre o proteină moleculară, descoperită și izolată pentru prima dată în 1957 de către doi savanți englezi, care este produsă de leucocitele din singe in cazul unei infecții virale, ac- ționînd apoi ca un vaccin împotriva anumitor viruși secundari.

Cercetările au arătat, de pildă, că interferonul protejează organismul uman împotriva malariei, gripei, hepatitei infecțioa- se. Utilizarea interferonului în terapia anticanceroasă a fost experimentată cu succes, anul trecut, de medicul suedez Hang Strander din Stockholm, in cazuri de sarcom osos, mielite șl cancer al laringelui. Specialiștii remarcă însă dificultatea extremă a izolării sau sintetizării pe cale chimică a acestei molecule miraculoase. Prețul unui gram de „interferon" este estimat la... 50 de milioane dolari !
• VITAMINA C CON

TRA... RUGINII! Acidul ascorbic sau atit de populara vitamină C, care și-a dovedit, de pildă, eficiența în combaterea unor viroze, iși poate găsi utilizare. potrivit opiniei unui cercetător american de la centrul „P.P.G. Industries" din Springdale. cu același succes în „tratamentul" metalelor împotriva ruginii. Amestecată cu praf de molibden, vitamina C sporește eficacitatea „medicamentului" anticoroziv.

DE PRETUTINDENI
• „REGUSAL". ° băutură bogată în săruri minerale, destinată mai ales persoanelor care lucrează la temperaturi ridicate, a fost testată de curînd de un mare număr de muncitori din industria grea din R.D.G. Băutura, realizată de un grup de cercetători din domeniul farmaceuticii din orașul Jena, înlocuiește o serie de săruri minerale eliminate de organism, făcînd să dispară senzația de oboseală și determinînd o ridicare a randamentului.
• CAUCIUCUL IN 

CONSTRUCȚII. Centrul de dezvoltare a industriei materialelor izolatoare pentru construcții din Katowice a pus la punct formula și procedeul de fabricare a unui amestec de emulsie cationică de asfalt și latex, foarte eficientă in izolarea fundațiilor și acoperișurilor,

a rezervoarelor de apă, a tunele- lor etc. Acest amestec, aplicat direct pe betonul umed, fără încălzire prealabilă, și-a găsit deja întrebuințarea pe șantierele de construcții ale combinatului siderurgic din Katowice, ale uzinei de automobile din Tychy, la noile mine de huilă din bazinul Rybnik.
• CĂMĂȘI LIPITE. O originală mașină destinată industriei textile a fost realizată în R.F.G. Este vorba de un agregat care înlocuiește operațiunea de coasere a diferitelor părți ale unei cămăși (inîneci, guler, manșete etc.) prin lipirea acestora. Bucățile de pînză sînt unite cu un adeziv special din material plastic, aplicat prin încălzire și apăsare. Noul sistem prezintă, in principal, avantajul de a fi silențios și deosebit de
• „ZIUA INTERNA

ȚIONALA A ALFABETI
ZĂRII". într-o declarație făcută la Paris cu acest prilej, Amadou M’Bow, directorul ge

neral al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), a atras a- tenția asupra faptului că rezultatele obținute pînă acum pe plan mondial în domeniul luptei împotriva analfabetismului rămîn sub nivelul așteptărilor. Deși în ultimele estimări se scontează pe o reducere a procentului de analfabeți de la 32,4 la sută din totalul populației mondiale, în 1970, la 25,7 la sută la sfîrșitul viitorului deceniu, numărul absolut al neștiutorilor de carte urmează să crească, in același interval, de la 742 milioane la 814 milioane.
• BIJUTERII CU ADE

VĂRAT „PERSONALE". O firmă scoțiană de bijuterii a lansat pe piață un gen de bijuterii cu adevărat „personale" — indică publicația „Newsletter from Scotland". Este vorba de bijuterii pe care este reprodusă, în aur sau argint, amprenta digitală a clientului. Prețioase in depistarea criminalilor, amprentele digitale își văd „înnobilate" meritele, bijuteriile de acest fel bucurindu-se de o mare căutare.

„NOUVEL OBSERVATEUR": „Dictatura 

lui Somoza se clatină din temelii"
Săptămînalul francez „LE NOU

VEL OBSERVATEUR" apreciază 
intr-un comentariu publicat recent 
șansele regimului dictatorial al lui 
Somoza.

„Nicaragua, cu o suprafață de 
130 000 kilometri pătrați și o popu
lație de 2,3 milioane locuitori — 
scrie săptămlnalul — este fără îndoială cel din urmă exemplu al 
acelor „republici bananiere" care 
au apărut in America Latină in 
timpul cind Theodore Roosevelt 
instaura politica „marei bite". A- 
proximativ 500 de mercenari ame
ricani sint înrolați in rindurile ce
lor 8 500 de soldați ai gărzii na
ționale, armata regulată a dictato
rului Somoza.

Dinastia Somoza, care domnește 
In Nicaragua de 41 de ani, a sufe
rit prima sa infringere gravă, ce 
riscă a se dovedi fatală. Această 
„monarhie ereditară", prost deghi
zată în „democrație" prin alegeri 
trucate, cea mai veche din Ameri
ca Latină, a fost șubrezită din te
melii de valul de contestare popu
lară care a izbucnit in luna ianua
rie. Represiunea a fost singeroasă 
și a făcut sute de morți.

Washingtonul a susținut pină tn 
prezent fără nici un fel de rezer
ve regimul lui Somoza. Luna tre
cută i-a acordat incă un credit de 
12 milioane de dolari „in scopuri 
umanitare". Somoza știe bine că, 
in ciuda opoziției Congresului ame
rican, el poate conta pe discreția 
Washingtonului pentru a primi pe
riodic transporturi de arme desti
nate gărzii naționale, care rămine 
principalul sprijin al regimului.

Dinastia Somoza este recunoscu
tă pentru corupția sa : posedă pes
te 100 de întreprinderi, controlează 
80 la sută din produsul național și 
este cel mai mare proprietar de te
renuri din Nicaragua. Averea sa 
în străinătate depășește rezervele 
totale ale țării.

Dar rezistența împotriva măsuri
lor represive se amplifică. Fronthl 
lărgit de opoziție, format din for
țele moderate sprijinite de cler, la 
care sint atrase și anumite pături 
ale burgheziei, își întărește rindu
rile, in timp ce amploarea luptei 
de rezistență armată, care se bucu
ră de aprobarea și sprijinul popu
lar, a devenit un factor ce poate 
depăși „soluția americană".
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