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„Ziua metalurgistului"

t

a participat la ședința activului de bază 
de comandă și de partid din armată
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, a 
participat, sîmbătă, la șe
dința activului de bază de 
comandă și de partid din 
armată.

Au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu și 
llie Verde}.La sosire, comandantul suprem al forțelor armate a fost întîmpinat de generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale. Numeroși militari de toate gradele, aflați în fața monumentalei intrări a Academiei militare, au făcut secretarului general al partidului o caldă manifestare de stimă și prețuire.Aceeași atmosferă însuflețită s-a regăsit în aula academiei, unde a avut loc ședința activului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primit cu vibrant entuziasm, cu aplauze furtunoase și urale îndelungate. Scandind minute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, partici- panții la ședință au dat expresie dragostei înflăcărate, devotamentului nețărmurit și respectului profund pe care toți fiii țării ce-și fac datoria sub drapelele oștirii le nutresc față de Partidul Comunist Român, față de secretarul general al partidului, comandantul suprem al forțelor armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimînd tovarășului Nicolae Ceaușescu adînca recunoștință și mulțumirile fierbinți ale comu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în această duminică de septembrie elogiem muncă bărbătească, plină de elan și răspundere a zecilor de mii de oameni care plămădesc metalul românesc. Mai mult decit oricînd, recapitulăm cu admirație faptele încărcate de eroism, imaginile expresive de abnegație, de patos profesional care definesc portretul colectiv al oamenilor de la furnale și convertizoare, de la laminoare, de pe întregul traseu al devenirii fontei și oțelului, al metalului în general.Chemată să joace un rol hotărîtor in asigurarea progresului economiei naționale, industria metalurgică a cunoscut cu fiecare an ritmuri înalte de dezvoltare. în 1978, anul de mijloc al actualului cincinal, cincinal al revoluției tehnico-științifice, se realizează o producție de 28 de ori mai mare decit cea înregistrată în 1950. Producția de oțel a țării a crescut, în aceeași perioadă, de 32 de ori. Anii din urmă, știm bine, au implantat pe harta economică a patriei noi și importante centre metalurgice — Galați, Slatina, Tirgo- viște, Iași, Roman, Buzău, Tulcea, Oradea. în curînd vom putea scrie reportaje despre activitatea meta- lurgiștilor din Călărași, Zimnicea, Focșani, Birlad.De ziua lor, metalurgiștil țării raportează impunătoare succese. Admirativ, înregistrăm însemnate depășiri ale sarcinilor de plan la producția fizică pe primele opt luni ale anului, concretizate in 63 000 tone cocs, 135 000 tone fontă, peste 90 000 tone oțel brut, 6 200 tone țevi din oțel, 1500 tone aluminiu și altele, ceea ce înseamnă o producție de peste 200 milioane lei. Este răspunsul concret al faptelor de muncă, pe care metalurgiștii îl înscriu în cartea de onoare a întrecerii socialiste, in bilanțul înfăptuirii obiectivelor actualului cincinal stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român. Este o opțiune decisă pentru efort, în vederea reali

zării programului de creștere suplimentară a producției, de dezvoltare economico-socială mai accentuată a țării, adoptat la Conferința Națională a partidului.Reflexul firesc al acestor succese, al rezultatelor prestigioase intrate în obișnuință al muncii fără preget îl reprezintă continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale tuturor. Să amintim că în prima etapă de majorare a retribuțiilor tarifare ale personalului muncitor, lucrătorii din metalurgie au beneficiat de un spor mai accentuat față de alte ramuri — 18,3 la sută. De asemenea, în conformitate cu Programul stabilit de Conferința Națională a partidului, începînd cu acest an, peste 80 la sută din lucrătorii industriei metalurgice beneficiază de reducerea duratei săptămînii de lucru. Pentru ei, pentru oamenii muncii din metalurgie, au fost alocate importante fonduri în vederea construirii de locuințe. Numai în acest an, din fondurile ministerului se realizează peste 2 100 de apartamente și se dau în folosință peste 6 000 de locuri în căminele de nefa- miliști.în viitorul apropiat, industria, metalurgică românească trebuie să cunoască importante prefaceri. Așa cum sublinia din nou secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, recent, la întilnirea cu siderurgiștii reșițeni — muncitorii, maiștrii, specialiștii din această importantă ramură industrială sint chemați să așeze și mai ferm întreaga lor activitate sub semnul celei mai înalte eficiențe economice, să asigure folosirea exemplară a mașinilor și utilajelor, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, prin gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, introducerea în producție a cuceririlor științei.De ziua lor, tuturor metalurgiști- lor țării, felicitări din inimă și calda urare de noi și importante succese în munca lor consacrată înfloririi patriei noastre socialiste I
• REALIZĂRI • CIFRE • COMPARAȚII

• In 1978, Industria metalurgică realizează o producție de 
28 de ori mai mare decit In 1950, in condițiile in care producția de 
oțel a crescut de 32 de ori.

• La încheierea actualului cincinal, In 26 de |udețe vor funcționa 
unități ale industriei metalurgice.

• Tehnologiile aplicate in producția românească de oțel in actua
lul cincinal cunosc o permanentă modernizare, o accentuată creștere 
a eficienței economice. Un exemplu: ponderea oțelului elaborat in con
vertizoare cu Insuflare de oxigen șl in cuptoare electrice a crescut 
de la 11 la sută in 1968 la 56 la sută in acest an.

• Aproape 90 la sută din volumul total al Investițiilor din acest 
cincinal se realizează pe baza cercetărilor șl proiectărilor tehnologice 
proprii.

• Exportul de produse siderurgice se realizează In 59 de țări.

• Pentru pregătirea cadrelor necesare Industriei metalurgice, 
există o rețea complexă de invățămint care cuprinde: 28 licee Indus
triale șl grupuri școlare, 130 laboratoare și 187 ateliere școală.

• In prima etapă de ma|orare a retribuției tarifare a personalului 
muncitor din această ramură a fost asigurat un spor de creștere de 
18,3 la sută. Incepind cu anul in curs, peste 80 la sută din oamenii 
muncii din metalurgie beneficiază de reducerea duratei săptăminll 
de lucru.

Stimați tovarăși,
Este o deosebită satisfacție pen

tru mine de a lua din nou parte la 
ședința activului de bază de co
mandă și de partid din armată, 
la bilanțul activității de pre
gătire de luptă și politică și de 
a vă adresa, cu acest prilej, dum
neavoastră, tuturor ofițerilor, ge
neralilor și militarilor forțelor 
noastre armate, din partea Comi
tetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și a mea personal, un salut 
călduros și cele mai bune urări. 
(Aplauze și urale puternice).

Bilanțul și discuțiile ce au avut 
loc în aceste zile cu privire la ac
tivitatea de pregătire de luptă și 
politică au pus în evidență rezul
tatele obținute de unitățile și ma
rile unități din toate armele în 
această direcție. într-adevăr, după 
datele prezentate, ca și după apre
cierile tovarășilor care au vorbit 
aici, reiese că, pe ansamblu, s-au 
dobîndit rezultate bune în pregă
tirea de luptă si politică.

Doresc să menționez, cu acest 
prilej, impresia deosebit de bună 
pe care mi-a făcut-o aplicația la care 
am participat săptămîna trecută ; 
eâ a pus în evidență calitățile de 
luptă ale trupelor mecanizate, ale 
infanteriei, artileriei, cît și ale ma
rinei și aviației, precum și ale tru
pelor de geniu. Felul în care unită
țile prezente la această aplicație 
s-au achitat de sarcinile încredin
țate, și-au îndeplinit misiunile de 
luptă demonstrează că în întreaga 
lor activitate de pregătire de luptă 
și politică au obținut progrese în
semnate. Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a adresa participan- 
ților la aplicație cele mai calde fe
licitări. (Urale și aplauze puternice, 
prelungite).

De asemenea, pentru rezultatele 
bune obținute de armata noastră 
în întreaga activitate de pregătire 
de luptă și politică, în îndeplinirea 
misiunilor încredințate de apărare 
a cuceririlor revoluționare, a inde
pendenței și suveranității țării, 
adresez cele mai calde felicitări 
tuturor militarilor din toate ar
mele. (Aplauze și urale îndelun
gate : se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

La aplicație au participat, alături 
de unități militare, unități ale 
gărzilor patriotice și ale tineretu
lui. care, de asemenea, au de

monstrat o temeinică pregătire de 
luptă. Ele și-au îndeplinit cu re
zultate bune misiunile încredin
țate, demonstrînd că reprezintă un 
detașament puternic al apărării pa
triei, atît în îndeplinirea misiuni
lor proprii de luptă, cît $i în acțiu
nile desfășurate în strînsă colabo
rare cu unitățile militare. Iată de 
ce aș dori ca, de la această con
sfătuire — deși nu s-a discutat 
despre activitatea gărzilor patrio
tice și a unităților de pregătire mi
litară a tineretului — să adresez 
și acestora felicitări pentru rezul
tatele obținute la aplicație, în pre
gătirea lor de luptă. (Aplauze și 
urale îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Putem spune, deci, că armata 
noastră, gărzile patriotice și unită
țile de tineret au desfășurat o ac
tivitate temeinică, și-au ridicat, în 
perioada precedentă, nivelul pregă
tirii de luptă și politice, paralel cu 
îmbunătățirea dotării cu armament 
și tehnică de luptă. Aceasta ne dă 
temeiul să afirmăm că armata 
noastră, celelalte formațiuni de 
luptă sînt bine pregătite, gata să-și 
îndeplinească în orice moment în
datoririle de apărare a cuceririlor 
revoluționare, a cauzei socialismu
lui, gata de apărare a patriei, a in
dependenței, suveranității și liber
tății sale. (Aplauze și urale înde
lungate).

în același timp, odată cu acti
vitatea de pregătire de luptă și po
litică, armata a îndeplinit și o se
rie de misiuni importante în cadrul 
economiei, contribuind la realizarea 
unor însemnate obiective econo
mice, aducîndu-și contribuția ac
tivă la înfăptuirea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea, la 
dezvoltarea în ritm înalt a forțelor 
de producție, a întregii economii 
naționale. Nu doresc să mă opresc 
la activitățile concrete desfășurate 
în această privință ; mi-ar fi greu 
să enumăr toate unitățile indus
triale unde sînt prezenți militarii, 
toate șantierele, lucrările de iriga
ții sau punctele canalului Dunărea- 
Marea Neagră unde ei lucrează. 
Această activitate a militarilor con
stituie un factor important nu nu
mai din punct de vedere economic, 
ci și politic, pentru că ea deter
mină o întărire mai puternică a 
unității dintre armată și popor, o 
înțelegere mai profundă de către 
toți militarii a faptului că tot ceea 

ce realizăm în dezvoltarea patriei 
noastre — la care ei și-au adus și 
își aduc contribuția activă, atît în 
perioada cînd lucrează ca civili, cît 
și în perioada cînd lucrează ca 
militari — trebuie apărat; aceas
ta cere să fim pregătiți în orice 
împrejurare să acționăm astfel în- 
cît nimeni să nu poată pune în 
pericol minunatele noastre con
strucții din toate domeniile, socia
lismul și independența țării. (A- 
plauze și urale îndelungate).

Vă sînt cunoscute succesele ob
ținute de oamenii muncii, de între
gul nostru popor în înfăptuirea 
Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. într-adevăr, rezultatele de 
pînă acum demonstrează cu putere 
justețea acestor hotărîri, realismul 
planului cincinal, forța și capacita
tea clasei noastre muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a între
gului nostru popor, stăpîn pe desti
nele sale, de a realiza cu succes o- 
biectivele stabilite de Congresul al 
XI-lea. Faptul că pe primii doi 
ani și opt luni din acest cincinal 
avem o depășire cu 40 miliarde a 
planului producției industriale, că 
am obținut rezultate bune în agri
cultură și în celelalte sectoare și că, 
pe această bază, am putut adopta 
măsurile de creștere mai substan
țială a veniturilor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii — in
clusiv ale cadrelor militare — de
monstrează că stă în puterea noas
tră, a tuturor, să înfăptuim în bune 
condiții planul cincinal, prevede
rile suplimentare stabilite de Con
ferința Națională. Aceasta arată că 
poporul nostru este hotărît să asi
gure înaintarea cu pași mai rapizi 
a patriei noastre spre noi culmi de 
progres și civilizație, depășirea sta
diului de țară în curs de dezvoltare 
și trecerea la un nivel superior de 
dezvoltare — ceea ce va asigura, în 
fond, înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră, ridicarea gradului de bu
năstare și fericire al tuturor celor 
ce muncesc. (Aplauze puternice, 
urale; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Dragi tovarăși,
Deși pe ansamblu rezultatele în 

pregătirea de luptă și politică sînt 
bune, ele nu trebuie să determine 

o stare de automulțumire, trecerea 
sub tăcere a unor lipsuri ce conti
nuă să mai existe în activitatea 
unor unități militare. în bilanțul 
prezentat și în cuvîntul luat aici 
de diferiți tovarăși au fost înfăți
șate unele lipsuri. Mi-ar fi greu 
însă să spun că s-a luat o atitu
dine destul de exigentă față de 
aceste lipsuri, că ele au fost ana
lizate într-un spirit — specific 
partidului nostru — de profundă 
critică și autocritică. Numai men
ționarea existenței unor lipsuri nu 
este suficientă ; trebuie să avem în 
vedere că îndatoririle principale 
ale unităților militare, ale coman
danților, ale consiliilor politice, ale 
organizațiilor de partid sînt asigu
rarea unei înalte pregătiri de luptă, 
a unei înalte pregătiri politice, în
tărirea disciplinei, a ordinii și răs
punderii în toate unitățile. Iată de 
ce trebuie luate măsuri hotărîte 
pentru curmarea oricărei automul- 
țumiri, oricărei atitudini de delă
sare sau neglijență. Consider 
că în cadrul fiecărui coman
dament, al fiecărei mari uni
tăți și unități aceste probleme tre
buie să facă obiectul unei analize 
maț temeinice și a unor măsuri ho
tărîte pentru lichidarea cu desă- 
vîrșire a tuturor lipsurilor. De ase
menea, în consiliul de conducere al 
ministerului, în Marele Stat Major, 
în celelalte comandamente și direc
ții centrale trebuie să se stabilească 
măsuri pentru perfecționarea con
tinuă a întregii activități.

Unitățile noastre sînt dotate an 
de an cu tehnică tot mai modernă, 
care necesită cadre, militari cu o 
înaltă pregătire. Or, s-au manifes
tat și unele defecțiuni care demon
strează insuficientă atenție pentru 
stăpînirea tehnicii. Nu se manifes
tă uneori suficientă preocupare 
pentru pregătirea cadrelor și mili
tarilor astfel încît să poată stăpîni 
din toate punctele de vedere teh
nica, evitînd orice fel de avarii. In
sist asupra acestui lucru pentru că. 
în anii următori, armata noastră 
va primi în dotare o tehnică tot 
mai avansată. Facem acest efort, 
dar trebuie, totodată, să ne ocupăm 
de buna cunoaștere și îngrijire a 
acestei tehnici pentru a o putea fo
losi, cînd va fi necesar, cu rezultate 
corespunzătoare. Așa cum am ară
tat, Ia aplicațiile la care am asistat 
am rămas și din acest punct de ve
dere cu impresii bune. Aceasta de
monstrează că, atunci cînd se iau 

măsurile necesare, cînd se acționea
ză cu spirit de răspundere, se poate 
asigura evitarea oricăror neajun
suri.

Este necesar, de asemenea, să se 
acționeze cu mai multă hotărîre în 
direcția perfecționării pregătirii de 
luptă, a rdicării nivelului de cunoș
tințe atît al cadrelor, cît și al mili
tarilor în termen, pentru ca toți 
să-și poată îndeplini în orice con
diții misiunile încredințate. Se 
impune o atitudine mai intransi
gentă pentru întărirea ordinii și 
disciplinei militare, a spiritului de 
răspundere în întreaga activitate. 
Trebuie să înțelegem bine că arma
ta trebuie să fie armată. Dezvolta
rea democrației socialiste, partici
parea militarilor la viața politică 
este o latură foarte importantă a 
orînduirii noastre socialiste; dar 
participarea la viața politică, la so
luționarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale, la înfăptuirea 
politicii interne și externe a statu
lui nostru nu trebuie să ducă in 
nici un fel la slăbirea disciplinei și 
ordinii militare. în armată, fiecare 
trebuie să-și îndeplinească în mod 
necondiționat îndatoririle, misiuni
le încredințate ; nu se poate admite 
nici un fel de încălcare a regula
mentelor, a disciplinei, a ordinii. 
Am impresia că nu în suficientă 
măsură aceste probleme stau în a- 
tenția comandanților, a organelor 
de partid.

Este evident că ordinea și disci
plina militară trebuie să aibă la 
bază conștiința politică a cadrelor 
și ostașilor în termen, faptul că ei 
reprezintă o parte a poporului care, 
în cadrul diviziunii generale a mun
cii și al organizării societății, au 
misiunea de a veghea permanent la 
apărarea cuceririlor revoluționare, 
de a asigura munca pașnică a po
porului, de a garanta integritatea 
statului, suveranitatea și indepen
dența sa. Pornind de la această în
țelegere conștientă a răspunderii 
față de popor, față de partid, față 
de patrie, militarii forțelor noastre 
armate trebuie să dea dovadă în 
orice împrejurări de maximă disci
plină și spirit de ordine, de o înaltă 
pregătire de luptă, să-și îndepli
nească fără șovăire misiunile în
credințate, ordinele ce le primesc ! 
(Aplauze și urale puternice).

Trebuie bine înțeles faptul că în 
îndeplinirea misiunilor nu se poate
(Continuare in pag. a IlI-a)

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

Larg dialog de lucru 
cu făuritori ai bunurilor 
materiale și spiritualeSăptămîna care se încheie a înscris ca eveniment dominant în cronica actualității interne vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu m județele Caraș-Severin și Clu.j. Obiectivul central al acestor noi vizite de lucru l-au constituit examinarea la fața locului, în cadrul unui cuprinzător dialog cu organele locale de partid și de stat, cu cadre de conducere din economie, cu specialiști și oameni ai muncii a stadiului realizării sarcinilor ce revin acestor județe prin hotărîrile Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, stabilirea căilor și mijloacelor concrete menite să stimuleze procesul de perfecționare a activității economico-sociale, corespunzător exigențelor acestui cincinal al revoluției tehnico-științifice.Ca de fiecare dată, șl aceste vizite de lucru au pus puternic în evidență, prin entuziastele manifestări de masă pe care le-au prilejuit, prin cuvintele pornite din adincul inimii rostite de muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, studenți și elevi în unitățile vizitate, ca și în cadrul marilor adunări populare din municipiile Reșița și Cluj-Napoca, unitatea clasei muncitoare, a întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, al conducerii sale, sentimentele de profundă dragoste și aleasă stimă pe' care le nutresc toți cetățenii țării — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — față de secretarul general al partidului, recunoștința lor fierbinte pentru neobosita sa activitate consacrată propășirii patriei și bunăstării poporului, adeziunea deplină și hotărîrea de a înfăptui exemplar politica internă și externă a partidului.Subliniind cu satisfacție bunele rezultate obținute de oamenii muncii din cele două județe, secretarul general al partidului, în discuțiile avute, în cuvîntările rostite, a insistat în 
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mod deosebit asupra unor orientări fundamentale.în ce privește activitatea industria- . lă, s-a relevat ca o „prioritate a priorităților" necesitatea creșterii puternice a eficienței economice în toate unitățile productive, astfel incit să se realizeze amplificarea substanțială a volumului producției nete, a valorii nou create — indicator ce trebuie să stea în centrul atenției fiecărui colectiv de muncă. în acest sens, preocupările trebuie îndreptate cu precădere spre mai buna organizare a producției și muncii, folosirea intensivă a capacităților de producție, reducerea consumurilor materiale, de- clarindu-se „război risipei", creșterea accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului calitativ al tuturor produselor — toate acestea fiind inseparabil legate de întărirea consecventă a autoconducerii și autogesti- unii muncitorești.Secretarul general al partidului a subliniat totodată cerința mobilizării importantelor rezerve din agricultură, necesitatea de a se acționa mai energic în direcția extinderii, în această ramură de bază a economiei noastre, a tehnologiilor avansate de lucru, dezvoltării și modernizării unor sectoare agricole propice zonelor vizitate — cum ar fi pomicultura și creșterea animalelor.Oricît de diverse au fost problemele abordate, toate au fost circumscrise unui imperativ comun : promovarea energică a celor mai noi cuceriri ale progresului tehnic contemporan. Tocmai în virtutea acestei cerințe majore, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat stăruitor colectivelor de a se preocupa îndeaproape de ridicarea calificării profesionale, pentru a cunoaște și stăpîni perfect mașinile și utilajele moderne cu care sînt dotate întreprinderile noastre. Numai formlnd cadre temeinic stăpîne pe meseria lor, pe știința și tehnica cele mai avansate, Înarmate cu concepția revoluționară despre lume se asigură toate condițiile ca tehnologiile avansate, fiecare mașină și fiecare palmă de pămînt să fie utilizate la maximum, cu rezultate
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA —duminică 17 septembrie 1978

SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII

I
I I
I I

I
Cine ești,• *

omule ?
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Un caz mai puțin obișnuit ne 
relatează cititorul nostru M. Ni
colae din Drăgășani. O fată de 
ÎS ani din localitate mergea cu 
autobuzul într-o comună din 
același județ, Vilcea. La coborî- 
re a fost accidentată grav de 
altă mașină. Văztnd lume adu
nată in juru-i, un conducător 
auto aflat în trecere a oprit și 
s-a aplecat asupra fetei, pe care 
toți o considerau fără scăpare.

• După ce i-a bandajat rana de 
la cap, omul a luat-o in mașini 
și a pornit in grabă la spitalul 
din Drăgășani, insistind ca, 
după primele îngrijiri, să fie 
trimisă urgent la un spital din 
București.

După aproape o lună de zile, 
fata s-a întors acasă, intru ma
rea bucurie a părinților, care 
mult s-au mai mirat văzind-o 
doar cu părul tăiat, dar scăpa
tă cu viață. Aceasta, datorită 
și celui care i-a dat primul aju
tor și a dus-o la Drăgășani.

Părinții ar vrea să afle cine-i 
salvatorul, spre a-i mulțumi 
toată inima. Se pare că ar 
din Craiova.

10 cu 
felicitări

din
fi

I din

I
I
I
I
I
I
I

Profesoara Emilia Soanca .... 
Iași ne istorisește o intimplare 
petrecută in parcul din Slobo
zia. In drum spre București, 
poposind in parcul respectiv, de 
pe capota mașinii i-a căzut 
geanta in care avea acte, bani 
și un libret de economii. Cind 
și-a dat seama de pierderea ei, 
ajunsese aproape de București. 
A făcut cale întoarsă, intre 
timp, in parcul peste care se 
lăsase liniștea nopții, nu mai 
era nimeni. A mers la miliția 
județului Ialomița, unde subofi
țerul de serviciu i-a inminat 
geanta cu tot ce se afla in ea. 
O aduseseră acolo doi elevi — 
Nicolae Ionel și Marin Grigore — 
cărora profesoara ieșeancă ne 
roagă să le transmitem și pe a- 
ceastă cale felicitări pentru 
gestul lor de nota zece ! Care 
notă să fie de bun agur acum, 
la începerea noului an școlar...

Scurtcircuit
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De mai bine de un an de zile, 
o defecțiune la instalația elec
trică de iluminat a făcut ca Mu
zeul Curtea Veche, situat in 
inima Bucureștiului, să se cu
funde în întuneric. Încăperile 
subterane, care găzduiesc din 
timpuri străvechi importante 
vestigii despre viața materială 
și spirituală a locuitorilor Capi

talei, au devenit, practic, inac
cesibile vizitatorilor. Comisii și 
paracomisii de meșteri și spe
cialiști au, venit la fața locului, 
au constatat, au analizat, 
angajat... Dar au uitat. Au 
mat nenumărate adrese și 
raadrese la I.C.R.A.L. Vitan. 
degeaba.

Intrind și noi pe fir cu
sus-zise, sperăm că măcar acum 
va fi „curentat" cine trebuie.

Vagon- 
semână-

s-au 
UT- 
pa- 
Dar

cele
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toare
In ziua de 26 august, în sta

ția C.F.R. Tășnad (Satu Mare) 
a fost depistat in garnitura unui 
tren un vagon (nr. 31-53-69- 
841541). Era destinat fabricii 
de ulei „Ardealul" din Că
rei. Încărcătura inițială a va
gonului a fost de 51 200 kg boa
be soia. La Tășnad sosise 
insă „ușurat" cu 7 200 kg. 
Limpede : un vagon... semănă
toare. Cele 7 200 kg boabe i scurs printr-o fisură din 
deaua acestuia, neobservată 
încărcare. O „neobservare" 
valoare de mii de lei. Și, 
așa, cine n-a deschis ochii 
trebui să deschidă

s-au 
po- 

la 
in 

uite i va 
acum punga.
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Cind a

A intrat de mult 
uneori, cind medicul te 
sultă, să-ți ceară să rostești nu
mărul „33". Pronunțarea acestui 
număr de către Cornel Anton 
din Timișoara nu are nici in 
clin, nici in minecă cu sănăta
tea, ci cu... apucăturile lui. Care 
apucături l-au dus la un număr 
de 33 de isprăvi asupra tot ali
tor autoturisme parcate pe stră
zile frumosului oraș de pe Bega. 
Dar exact la a 33-a încercare a 
fost prins in flagrant, trimis in 
fața instanței de judecată, 
aceasta l-a „virat" intr-un 
unde va „staționa" pină 
apuca pe drumul cel bun. '

Fara 
supărare

ZIS

In uzanță ca,
con-

iar 
loc 
va

Timp de trei ani, soții Petre 
_ fi Paraschiva Tomescu au 

crat la patiseria „Carpați“ 
Călimănești, jude ful
Spunem „au lucrat", pentru 
din cauza unor „lucrături" 
care singuri și le-au făcut, 
intrat in conflict cu legea, 
doi soft începuseră să confunde 
banii proveniți din incasări cu 
cei din propriile buzunare. Ba, 
mai găsiseră, chipurile, și o me
todă „originală" de înșelare a 
unor controlori. Le arătau, de 
exemplu, stive intregi de cutii 
de carton in care se aflau 
sticle de bere goale, dar care se 
„pontau" ca pline. Pină cind au 
fost și ei dați de gol. Și cum 
cei doi soți au împărțit „in fa
milie" banii sustrași din înca
sări, au „încasat" tot in mod I egal — și legal — cite 5 ani în
chisoare.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

I

Mai mult decît altădată, la uzina Oțelării refractare, ca de altfel pe întreaga platformă a Combinatului siderurgic de la Galați, deviza la ordinea zilei este : disciplină, calitate, producție. Aceste comandamente se susțin reciproc, avind ca punct de aplicație funcționarea optimă a acestei uzine, importantă verigă din fluxul siderurgic gălățean.Maistrul principal Constantin Văduva, secretarul comitetului de partid pe uzină, se referă la disciplină, la sfera de cuprindere, trebuie să se țeleagă aici, spune dînsul, cum se mai întîm- plă uneori, numai prezența la lucru, decît atît : încadrarea într-o fermă disciplină de producție tehnologică, respectarea întocmai a tuturor elementelor ce determină mersul perfect al acestui angrenaj — oțelăriile — care asigură, la rîndu-i, laminoarelor materia primă.— Cît privește calitatea — ne spune ing. Ion Fotache, aici se pot observa rezultatele. în prima jumătate a lunii septembrie, comparativ cu a- ceeași perioadă a lunii trecute, am micșorat cu 50 la sută rebuturile. De asemenea s-au redus cu 10 la sută șarjele în afara cum o scădere cui și procesele tare cu oxigen, afecta calitatea oțelului.— Ați reușit, spuneți. Cum 7— Rezultatele de care v-am vorbit

au devenit posibile prin mai buna coordonare a producției de către factorii responsabili, în rindul acestora trebuind să fie incluși și oțelarii. Calitatea producției a reușit să devină — ca și disciplina — o problemă a fiecărui muncitor. Oamenii sint conștienți că procedînd astfel, oferind laminoarelor oțel de calitate, sprijină direct eforturile constructorilor de mașini de a asigura tuturor

la convertizorul nr. 1. După cum preciza economistul Petrache Ivan- ciu, succesul are efecte pozitive deosebite asupra bunului mers al producției pe ansamblul uzinei.Uzina de laminate plate, finală a fluxului siderurgic, preocuparea esențială este, in zent, ridicarea progresivă a producției fiecărui laminor. Ing. Ion Aurel Moldovan, directorul uzinei, sublini-
Zona Aici pre-

ei Nu în- ne așa Șarjele de aur ale Galațiului
ci mult mai mult

programului, după simțitoare au cunos- de suflări suplimen- alte cauze care pot

ramurilor economiei țării produse de înalt nivel tehnic.în rindul oțelarilor ce s-au angajat să transpună ferm în practică acest deziderat se numără foarte mulți oameni. Vom nota doar cîteva nume : Gheorghe Miron, Pavel Hanga- nu, Leonard Mitache, Grigore Cris- tofan, Cristian Oancea, maiștrii Augustin Vasiu, Ion Bogdan. Nu este mai puțin adevărat că și oțelarii au fost mult sprijiniți în finalizarea acțiunilor ce le întreprind. De pildă, la începutul lunii septembrie, constructorii întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați au realizat o performanță la reparația capitală a convertizorului nr. 2 al primei oțelării ; ei au redus cu 38 de zile efectuarea acestei operații față de timpul planificat și la mai bine de jumătate față

rimele opt luni ale anului 
0 de turiști români și 3 000 000 de

• In pri
6 000 000 
oaspeți de peste hotare • Sezon neîntre
rupt pe litoral, sejur la tarife reduse
• Hoteluri noi, moderne la Poiana Brașov,

Felix, Vatra Dornei, Buziaș

După calendar, vara turistică s-a Încheiat. Dar indiferent de starea vremii în perioada următoare, organizatorii turismului au pregătit un „al doilea anotimp al vacanțelor". Pentru că, după sezonul estival, toamna se înregistrează cel mai mare număr de solicitări pentru- stațiunile de odihnă și cură balneară, excursii și drumeții.înainte de a prezenta principalele noutăți ale sezonului de toamnă, tovarășul Ștefan Enache, adjunct al ministrului turismului, ne-a înfățișat cîteva din rezultatele de ?înă acum ale anului turistic ’78. n primele opt luni au beneficiat de baza materială a Ministerului Turismului — prin programele de odihnă, cură balneară, excursii, vizite de documentare și alte acțiuni , turistice — peste 6 000 000 de oameni ai muncii din țara noastră și circa 3 000 000— Ca și in interlocutorul mai solicitată El a găzduit, .2 000 000 de vizitatori din țară și de peste hotare. De altfel, și in prezent pe litoral se găsesc peste 80 000 de oameni ai muncii și turiști străini și sîntem pregătiți să primim, in continuare, noi oaspeți. Atît vremea mai prielnică decît in alți ani, pe care o anunță meteorologii pentru lunile septembrie și octombrie, cît și condițiile de care dispune astăzi riviera noastră — avind 8 000 de locuri pentru odihnă și tratament ce au asigurată încălzire centrală pe timpul iernii — ne dau dreptul să vorbim despre o vacanță neîntreruptă și pe litoral.— înțelegem că litoralul râfnme și pentru perioada următoare o gazdă primitoare, dar desigur are și alți „concurenți".— Evident. Datorită eforturilor financiare mari pe care le-a făcut statul pentru dezvoltarea bazei materiale destinate odihnei și sănătății oamenilor muncii, sîntem astăzi în măsură să satisfacem cele mai diverse cerințe' ale populației pe tot parcursul anului. Alături de litoral, care a ajuns la o capacitate de 100 000 locuri in forme principale de cazare, stațiunile de cură balneară pot primi și ele intr-un sejur peste 46 000 oaspeți, stațiunile mon-

de turiști străini, alți ani — ne spune — litoralul a fost cea bază turistică a țării.pină acum, peste

de perioada consumată

ază acest lucru prin relatarea situației existente la laminorul de benzi la cald.— în august am produs peste 60 000 tone laminate comparativ cu lunile precedente. în septembrie, lună în care sărbătorim și „Ziua metalurgistului" sîntem hotăriți să depășim acest nivel al producției.Nu întîmplător directorul ne-a vorbit despre situația producției la acest laminor. El era considerat pină nu de mult „o problemă" pentru u- zină, pentru combinat. Faptele au dovedit însă că, prin aplicarea unor măsuri tehnice eficiente, situația se poate schimba în bine. Asupra acestor măsuri și-a concentrat atenția și comitetul de partid pe laminor, care a inițiat o serie de consultări cu muncitori fruntași și cadre tehnice,

discuții ce au evidențiat aspecte ce trebuie să se afle în continuare in atenție. Așa s-a procedat aici. Nimic senzațional. Remarcabil rămîne efortul de a ridica producția acestui laminor într-un interval scurt de timp. Motive ce ne determină să consemnăm aici cîteva nume : laminatorii Anton Fruntelată, Victor Gheorghiță, Marin Chiriac, Iordache Chiculiță. Anton Manole, Dumitru Leon, mecanicii Dumitru Moroșan, A- lexandru Dima, Stan Miroslav, maistrul Vintilă Pletea.Aceeași preocupare pentru ridicarea producției am întîlnit-o și la laminorul slebing, unul dintre locu- rile-cheie ale combinatului. Și aici, măsurile organizatorice și tehnice luate în ultimul timp au determinat creșterea rapidă a producției. în comparație cu lunile aprilie-mai, îh august s-au înregistrat producții cu 20 000 tone mai mari. La rindul său, colectivul laminorului de tablă groasă și-a îndeplinit de curînd angajamentul pe acest an — 18 000 tone tablă groasă — aflîndu-se în fruntea întrecerii desfășurate între secțiile și uzinele de pe platforma combinatului.Este o luptă muncitorească dusă pentru a da patriei mai mult oțel de bună calitate. Efortul de a conferi strălucire metal. de aur fiecărei șarje de
Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteli'

A

In slujba omului, 
a sănătății publice

General-maior Constantin BURADA
președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșieîntre 17 și_23 septembrie are loc manifes-care se

Cabana un punct atractiv in programul 
excursiilor

în județul Alba

Diversificarea 
serviciilor 

pentru populație

șl sport — pestetane de odihnă35 000. în prezent ne aflăm în situația fericită de a dispune de baze turistice pentru odihnă și cură balneară, de interes național sau local, în aproape toate județele.— Ce noutăți puteți comunica oaspeților stațiunilor de odihnă și tratament 7— în această perioadă, baza noastră materială va fi înzestrată cu noi capacități de cazare și mijloace de agrement. Stațiunile Vatra Dornei, Felix, Buziaș, Poiana Brașov vor primi în această toamnă oaspeți în cîteva hoteluri noi.
Convorbire cu tovarășul

Ștefan ENACHE 
adjunct al ministrului 

turismului

De asemenea, complexul turistic Durău, din județul Neamț, se află la primul lui sezon de toamnă, iar o serie de stațiuni de interes local ca Vața — județul Hunedoara, So- veja — Vrancea, Lacu Sărat — Brăila, Bizușa — Sălaj încep să se integreze în circuitul național, atît datorită îmbunătățirilor aduse bazei materiale, cit și factorilor terapeutici, . deosebit de eficienți, de care dispun. Pe iubitorii de drumeții montane ii informăm că a fost dată în folosință, la începutul lunii august, telecabina Bușteni—Babele, cea mai lungă instalație pe cablu din turismul nostru montan. Pină la sfîrșitul anului, și alte instalații pe cablu vor fi puse la dispoziția vizitatorilor : două teleschiuri la Poiana Brașov, unul la Vatra Dor- nei și altul la Predeal, un tele- scaun în stațiunea Borșa-Mara- mureș.— Care și acțiuni zatorilor toamnă 7— Eforturile noastre se îndreaptă, în primul rînd, spre asigurarea folosirii cît mai judicioase a capacităților de cazare ale stațiunilor de odihnă și cură balneară. Deși abia a început, sezonul de toamnă

casnice și publice, acțiuni de confecționare și colectare a unor obiecte de * îmbrăcăminte pentru copii, participarea la măsuri de igienizare, salubrizare și de protejare a mediului înconjurător, a unor localități, cartiere sau locuri de muncă, la acțiunile de control al oamenilor muncii.Pe agenda manifestărilor din acest an se înscrie și etapa republicană a concursului grupelor sanitare din întreprinderi; instituții, unități agricole care va avea loc în 17 și 18 septembrie tineretului, participa sanitare, din toate Capitală, gen „Cine „Crucea Roșie, factor activ în înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru"

„Săptămîna Crucii Roșii", tare devenită tradițională, desfășoară anul acesta în condițiile în care oamenii muncii din întreaga țară, fără deosebire de naționalitate, sub conducerea partidului, obțin realizări remarcabile în înfăptuirea ho- • tăririlor Congresului al XI-lea șiConferinței Naționale ale partidului. Integrat in această atmosferă de puternică angajare politică a întregului popor și pregătindu-se să întimpine Congresul Societății de Cruce Roșie cu noi succese, activul organizației noastre militează cu fermitate pentru îmbunătățirea calității întregii activități ce o desfășoară in domeniul social-umanitar și al ridicării nivelului de cultură igienico-sanitară a întregii populații, în strînsă colaborare cu personalul sanitar, cadrele didactice, cu organizațiile de masă și obștești. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul centenarului organizației noastre, „Crucea Roșie, împreună cu personajul sanitar, cu celelalte organizații de masă și obștești, poate și trebuie să aducă o contribuție și mai importantă la înfăptuirea politicii sanitare a statului nostru, la e- ducarea populației și ocrotirea sănătății poporului, dul femeilor și tineretului".în lumina acestor prețioase orientări și indicații, manifestările din acest an ale „Săptămînii șii" se desfășoară sub „Este mai ușor să previi vindeci", manifestări care .trecerea în revistă a realizărilor obținute de cele peste 100 000 de grupe sanitare și posturi de prim formațiuni sanitare voluntare devenit ajutoare de nădejde drelor medicale, contribuind alături de acestea, la salvarea unor vieți omenești și la ridicarea nivelului de cultură sanitară al populației. Acestui mare corp sanitar voluntar 1 se mai adaugă cele peste 20 000 surori de Cruce Roșie pregătite în ultimii cinci ani, prin cursuri organizate în toate județele țării. în prezent, organizația noastră cuprinde peste 6 200 000 membri, care activează în mai bine de 30 000 de comisii județene, municipale, orășenești și comunale, din întreprinderi, instituții, școli, cartiere.Pe baza unor largi sondaje de opinii, consfătuiri și analize, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie a inițiat un amplu proces de intensificare și modernizare a muneii de propagandă și educație sanitară a populației, a organizat numeroase cursuri de igienă și prim ajutor, la care au participat sute de mii de cetățeni de toate vîrstele și profesiile. Un mare număr de cetățeni iau parte la simpozioane, conferințe, consultații, întilniri cu brigăzi medicale. Un loc important ocupă educația copiilor și a tineretului în cadrul cercurilor „Prietenii Crucii Roșii" si „Viitorii donatori onorifici de sînge", al concursului republican de prim-ajutor „Sanitarii pricepuți". Acestora li se adaugă alte inițiative cu caracter educativ și sanitar, întrecerile între gospodine pentru păstrarea igienei

concurs peste 700 finalistele județele Un concurs știe răspunde"
zilele de Stadionul care vor echipierepe la de concursurilor țării și din cu public cu temase va ține în ziua de 21 septembrie în sala de concerte a Radiotelevi- ziunii. De asemenea, vor avea loc simpozionul din sala Dalles cu tema „Este mai ușor să previi decît să vindeci", colocviul revistei „Sănătatea" îjțț, sectorul 6 al Capitalei cu tineri muncitori și o gală de filme. Acțiuni de educație și propagandă sanitară, de igienizare și înfrumusețare se fășura în calitățile manifestăriDezvoltarea serviciilor pentru populație reprezintă o preocupare de seamă a cooperației meșteșugărești din județul Alba. Pentru rezultatele deosebite obținute anul trecut, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești a primit Diploma de onoare a UCECOM pentru ocuparea locului III pe țară. Cîteva realizări recente pun în evidență grija manifestată pentru dezvoltarea serviciilor în toate orașele județului. în municipiul Alba Iulia și orașul Aiud au fost organizate tîrguri ale cooperației meșteșugărești, cu care prilej au fost testate gusturile și preferințele cetățenilor. La Teiuș, viitor centru urban, cooperativa „Meșteșugarul" din localitate construiește un modern complex de unități prestatoare de servicii, aflat în pragul inaugurării. Cooperativa meșteșugărească „Progresul" din Alba Iulia anunță pentru sezonul de toamnă 40 de noi modele de confecții, tricotaje și încălțăminte. La rindul său, cooperativa „Mureșul" din aceeași localitate prezintă în aceste zile noi sortimente de mobilă. în orașul Blaj, cooperativa „înfrățirea" amenajează o vopsitorie și o curățătorie chimică. Tot aici a fost deschis un magazin de prezentare. Noi unități prestatoare de servicii au fost deschise la Aiud — optică medicală și reparații de mașini de scris. în orașul Ocna Mureș, tn cadrul cooperativei „Prestarea", și-a început activitatea o nouă secție de covoare. (Ștefan Dinică).

indeosebi in rin-
Crucii Ro- genericul decît să prilejuiescajutor, care au ale ca- efectiv,

vor des- toate lo- țării.au ca calității .___ ____________  ----- ! șisocial-umanitare, creșterea contribuției comisiilor de Cruce Roșie la ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației, la prevenirea îmbolnăvirilor, pentru ca fiecare cetățean să acționeze conștient de marea răspundere pe care o are față de sănătatea proprie și cea a colectivității.în cadrul favorabil al creșterii continue a prestigiului1 României socialiste pe arena, internațională, cunosc o amplă dezvoltare și relațiile de colaborare ale Societății de Cruce Roșie din țara noastră cu peste 100 de organizații de Cruce Roșie, Semilună Roșie, Leul și Soarele Roșu de pe toate continentele, concretizate în rezolvarea unor probleme de ordin umanitar, vizite reciproce, schimburi de experiență. Organizarea, în anul trecut, a celei de-a XXIII-a Conferințe internaționale a Crucii Roșii la București a constituit un moment important pentru mișcarea de Cruce Roșie. Expunerea tovarășului Nicolae „Ceaușescu la, deschiderea conferinței, cafe a subliniat rblul Crucii Roșii In- ’ tertlațlonale îh lupta pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, a întrunit aprecierile unanime ale tuturor delegațiilor participante din numeroase țări.'Anticipînd importantul eveniment din viața organizației noastre — Congresul Societății de Cruce Roșie, care va avea loc la sfîrșitul lunii noiembrie — manifestările acestei săp- tămîni, ca și pregătirea și desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri vor duce la îmbunătățirea activității noastre în toate domeniile social-obștești, la creșterea contribuției organizației în înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru.

Toate acesteprincipal obiectiv ridicarea întregii munci educativ-sanitare

ne și avertizează asupra unor măsuri imediate în această privință, în timp ce solicitările de locuri se concentrează spre aceleași stațiuni bine cunoscute — Poiana Brașov, Felix, Sinaia, Herculane, Dornei — altele, cu i similare, continuă să fie ficient folosite. . se datorește atît necorespunzătoare, oficii județene o teriale aflate în lor, cît și agenților trimiteri în stațiuni, șoară o activitate mai mult la ghișeu, așteptînd publicul, fără să se deplaseze în întreprinderi și instituții, în școli și facultăți, unde să contacteze solicitanții, să contracteze acțiuni turistice în funcție de cerințele acestora. Recenta ședință a biroului executiv al ministerului nostru a stabilit ca pentru înlăturarea acestor deficiențe să acționeze neintîrziat atît aparatul oficiilor județene de turism, cît și al ministerului. Măsurile stabilite de ministerul nostru se cer completate de eforturi similare și din partea principalilor noștri contrac- tanți de bază materială —U.G.S.R., Ministerul Muncil\ U.N.C.A.P., UCECOM ș.a — pentru asigurarea unui număr cît mai mare de trimiteri la odihnă și tratament.Al doilea obiectiv prioritar al sezonului de toamnă îl trenarea unui număr de oameni ai muncii drumeții, la acțiunile noașterii țării, bogatului ei patrimoniu economic și cultural, realizării unor schimburi de experiență intre oamenii muncii din toate sectoarele de activitate. Am stabilit ca în această perioadă toate oficiile județene de turism să organizeze acțiuni care să răspundă cerințelor crescînde ale cetățenilor — de la excursii de o jumătate de zi și o zi la sfîrșit de săptămînă pînă la acțiuni tematice, circuite regionale, itinerare propuse de turiștii înșiși....Gazdele au posibilitatea acum ne arate tot ce știu și ce pot.

Vatra condiții i insu- Această situație unei informări pe care unele fac bazei ma- administrarea organizatori de care desfă-

constituie an- cît mai mare la excursii și destinate cu-

sînt principalele obiective aflate în atenția organi- de turism în această
Constantin PRIESCU

Magazinul „Centrat din Vaslui Foto : Gh. Vintilă

LA SLĂNIC-PRAHOVA
UN NOU COMPLEX 

COMERCIAL
Șl MEȘTEȘUGĂRESCZilele trecute, in centrul orașului Slănic-Prahova s-a dat în folosință un modern complex comercial și meșteșugăresc, într-o clădire cu două niveluri nou construită. Magazinele din cadrul complexului contribuie la mai buna aprovizionare a populației, iar atelierele întregesc gama de servicii, atît pentru localnici, cît și pentru oaspeții veniți la tratament balnear. Complexul dispune de un atelier de reparat televizoare, magnetofoane și aparate de radio, magazine de confecții, secții de croitorie, de marochină- rie și de țesut covoare, un centru de spălătorie chimică. (Constantin Căpraru).

Știa el ciinele 
ce știa!

— Așa 7 Nu ieșiți afară 7 ! Ei, las-că vă-nvăț eu minte 1Și Ilie Ciumacencu, din Casimcea, județul Tulcea, s-a ținut mat... Ce anume i se macencu și de ce avea atîta arțag ? Mai întîi se cuvine să spunem că, in calitatea lui de tractorist la I.A.S. Casimcea, I. C. nu stătea prea bine nici, cu disciplina (curse clandestine, lipsuri nemotivate de la programul de lucru), nici cu respectul față de semeni (recalcitrant, bătăuș). Așa că. tre- cind el intr-o seară pe uliță și lătrind ciinele din ograda unui consătean, s-a simțit atins în amorul propriu. Cum adică, să latre ciinele cind trece el 7 !... S-a înarmat cu o scindură, a intrat în curte, insultindu-1 și provocîndu-1 la bătaie pe stăpinul locului.Fără succes însă. Ceea ce l-a îndîrjit pe năbădăiosul tractorist și mai tare. Șl întil- nindu-și pe drum doi ciraci — I. Gorea din Casimcea și I. Chihaia din Beidaud — și i-a asociat întru asedierea adversarului. Cu asemenea întărituri „fortăreața" a fost cucerită : ferestrele sparte, ușa smulsă, iar cei dinăuntru maltratați de huligani...Se mai găsesc, pe ici, pe colo, asemenea Indivizi puși tot timpul pe gîlceavă și gata numaidecît de harță. Șl — fapt simptomatic — certați și cu munca, ori muncind intr-un fel ca să se afle în treabă, cu gindul

de cuvint. Ce a ur- întimplase lui Ciu-

numai la învîrteli de tot soiul. Coincidența între aceste apucături și isprăvile lor nu este, prin urmare, deloc întîmplătoare. Ca atare și epilogul — în cazul de față un an și două luni închisoare pentru Ciuma- cencu, cite opt luni pentru ceilalți doi — nu este decît urmarea firească pentru astfel de fapte....Se zice despre ciini că ar simți și ce fel de om e cel care se apropie. Și că n-ar lătra fără rost...

petrecerii a fost propulsată de unul din musafiri direct prin fereastră. în gol. Și cum apartamentul nu se afla la parter...Un deznodămînt tragic al înfrățirii cu paharul și al nefastelor amiciții de circiumă.
Un dosar 

râmas deschis

„Gambrinus"
Mihai Gheorghe din Ploiești, căsătorit, tatăl unui copil minor, nu mai este. A încetat din viață în ziua de 11 mai 1978. Pe un pat de spital, după aproape trei zile de strădanii zadarnice ale medicilor din PloieștiCu ________________  „______ _ _____ . .. _______un om sănătos, în plină putere. în ziua de 8 ' ' ................................................oraș de și- tirziu de circulație la întoarcerea spre casă 7 Nu. Acasă, dimpotrivă, s-a întors cu taxiul și „bine dispus". Și aducînd cu sine și trei amici întilniți în loc^l, plus alte trei sticle cu vin. Iar cum soția era plecată la țară cu copilul, cheful a continuat în apartament pină la un moment, cind, din cine știe ce motive, s-a iscat o busculadă iar „gazda"

de a-1 scoate din comă.numai cîteva zile înainte, M. Gh. eramai încasase niște bani și ieșise în să bea o bere la „Gambrinus". Cum i-a pierdut viața doar trei zile mai ? A fost cumva victima unui accident

într-o zi, pe poarta întreprinderii de cabluri și materiale electroizoiânte din București au intrat niște șnapani cu „acte in regulă", Constantin Bădic și Mihai Miha- lache pe numele lor, încadrați la C.A.P. Căldăraru — Ilfov, și anume la secția anexă „cauciuc". Și intrind ei în fabrică și-au dat imediat în petic. Adică, în loc să ia cele 1 000 kg de deșeuri de cauciuc pentru care aveau forme, s-au pus mai întîi pe sfeterisit ce le-a căzut sub mină : vopsea (15 kg), valvolină •(13 kg), aidoma de 1 000 mionul7 tone I ___ _____________ __________ r_____ , _fracțiunea a fost dată în vileag și cei doi au ajuns în fața legii, fiind condamnați la pedepse privative de libertate. Dar iată, cu prilejul judecării, pe de o parte lucrurile se lămureau, iar pe de alta, apăreau noi semne de întrebare.— Am soluționat cauza, dar nu pot zice că și unele nedumeriri, ne-a mărturisit ma-

(17 kg), conductori electrici un colac de sîrmă etc. După care, șl în privința cauciucului : in loc kg, iată-i încercind să iasă cu cape poartă încărcat cu aproape... Grație vigilenței unui portar, in-

gistrațul Mihail Dutchievici, de la Judecătoria sectorului 3. Cum era și normal și obligatoriu, în proces trebuia stabilită valoarea exactă a prejudiciului. Or, o adresă a centralei de resort ne informează că aceste deșeuri de cauciuc sînt fără valoare și se aruncă la groapă. Și tot în amintita adresă se - ........................... ......șină fiind utilizabil, 65 076 lei. sutras din dosar, ori Și intr-un ce fel de gospodărire este aceasta ? Și cum se încadrau cei de acolo în normele specifice de consum 7Ce are de spus conducerea Întreprinderii 7

penală. Susțintndu-și mai departe
arată că materialul găsit în main bună parte semifabricat, deci a fost valorificat la suma de Prin urmare, ori inculpații l-au hală, așa cum arată dovezile din l-au „găsit" aruncat la deșeuri... caz, și în altul, te întrebi însă ;

Cu mărturia 
nu se glumește

insultat onorată îmbrîncit 7pîrîtul pe reclamant 7 instanță.— Ați văzut acest lucru 7— Da,’ tovarășe președinte, pîrîtul Neață pusese bulumaci noi gardului......Așa au declarat, vira B. și Elvira H. Pe baza depozițiilor (Ion Neață din comuna Buciumeni — Dîmbovița) a fost condamnat la 2 000 lei
și modificase pozițiaîn fața instanței, El- — citate ca martore, lor, pîrîtul în proces

amendă . . . _ .nevinovăția, I. N. s-a adresat organelor procuraturii, reclamînd drept mincinoasă mărturia celor două martore. Cercetări, verificări și adevărul a ieșit la iveală, iar minciuna a fost dată în vileag. Cele două Elvire făcuseră declarații false, inducînd în eroare instanța cu privire la cele întîm- plate și punînd-o în situația de a pronunța o hotărîre eronată. A fost apoi rindul celor două Elvire să audă pronunțîndu-se împotriva lor o condamnare penală.
Din caietul 
grefierului

„Perna pe care o solicită acum recla
manta s-a degradat datorită atitor lacrimi 
nevinovate pe care eu le-am vărsat pe ea 
cu ocazia orelor de reculegere cind mă gin- 
deam la fidelitatea ei...“.(Argument în replică, invocat intr-un proces de partaj soluționat la Judecătoria Caransebeș)

„Aceste fapte le-am săvirșlt fiind sub 
influența alcoolului și nu mi-am dat seama 
de ceea ce fac. Este adevărat insă . că 
atunci cind am vindut obiectele sustrase 
nu mai eram in stare de ebrietate, dar îmi 
fusese rușine să le restitui...".(Din dosarul nr. 96/1978, Judecătoria Constanța)

Dinu POPESCU
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
intra în discuție, nu se duce muncă 
de lămurire ; munca de lămurire 
trebuie desfășurată înainte. în mi
siuni de luptă — și pregătirea de 
luptă, în actualele împrejurări, 
trebuie înțeleasă tot ca o misiune 
de luptă — fiecare, la locul său, 
trebuie să îndeplinească neabătut 
ordinele, directivele ce i se dau.

Iată una din problemele asupra 
căreia am dorit să atrag în mod 
deosebit atenția, pentru că orice 
lipsuri sînt rezultatul nemijlocit al 
slăbirii ordinii și disciplinei mili
tare. în această direcție, o răspun
dere deosebită au, fără îndoială, în 
primul rînd comandanții, care sînt 
și educatori nemijlociți ai subordo
naților. Trebuie să fie ei înșiși, în 
primul rînd, exemplu de ordine și 
disciplină, dar să pretindă în ace
lași timp și de la subordonați or
dine și disciplină deplină, îndepli
nirea fără șovăire a tuturor înda
toririlor, a tuturor ordinelor. în 
același timp, o răspundere mare 
revine consiliilor politice, comite
telor de partid, organizațiilor de 
partid, care au sarcina de a orga
niza și desfășura activitatea poli- 
tico-educativă, pentru înțelegerea 
de către fiecare militar, de la ge
neral pînă la soldat, de la ministru 
pînă la ostaș — ca să fiu și mai 
clar — a ceea ce trebuie să fie ar
mata, a rolului și sarcinilor pe 
care le are fiecare în locul de mun
că încredințat de partid, de stat.

Fără nici o îndoială că s-au ob
ținut rezultate bune în pregătirea 
politico-educativă. în ceea ce s-a 
realizat, în succesele unităților — 
inclusiv la aplicația pe care am 
menționat-o — organele politice, 
consiliile politice, organizațiile de 
partid și-au adus contribuția. Dar 
tot așa de adevărat este că lipsu
rile ce se mai manifestă demon
strează că organizațiile de partid, 
consiliile politice nu își îndeplinesc 
întotdeauna așa cum ar trebui 
rolul și sarcinile privind activita
tea de educație. Este necesar ca 
munca politico-educativă să fie 
mai combativă, să nu se reducă 
numai la explicarea diferitelor ho- 
tărîri sau directive. Activitatea de 
partid, activitatea politică trebuie 
să aibă un rol activ în creșterea 
combativității militarilor de orice 
grad, a unităților militare. în dez
voltarea simțului de răspundere, 
astfel încît fiecare să înțeleagă in 
mod conștient răspunderile ce-i 
revin și să execute necondiționat, 
fără discuție, sarcinile și ordinele 
ce i se dau.

Iată în ce direcție consider că 
trebuie să orientăm în perioada 
următoare pregătirea de luptă și 
politică, activitatea pentru crește
rea combativității forțelor noastre 
armate. zCînd vorbim de o nouă 
calitate în armată, această nouă 
calitate trebuie să se materializeze 
într-o înaltă pregătire de luptă, în 
creșterea capacității unităților de 
a face față, în orice împrejurări, 
sarcinilor încredințate, în întărirea 

disciplinei și ordinii, într-o bună 
pregătire politico-educativă.

în întreaga noastră activitate 
trebuie să pornim permanent de 
la faptul că, în orice condiții de 
luptă, armata noastră va trebui să 
conlucreze strins cu gărzile patrio
tice, cu unitățile de pregătire mi
litară a tineretului. De aceea, este 
necesar ca în desfășurarea diferi
telor acțiuni — așa cum se face de 
altfel de la un timp încoace — să 
se insiste pe o pregătire comună 
spre a se realiza îmbinarea acti
vității armatei, gărzilor patriotice 
și unităților de pregătire militară 
a tineretului. Nu trebuie să uităm 
nici un moment că armata noastră 
are misiunea de a apăra patria și 
că un eventual război va fi un 
război de apărare, în sensul că ar
mata noastră, urmînd politica 
partidului și statului, nu își propu
ne în nici un fel să acționeze îm
potriva altor popoare, ci are ex
clusiv misiunea de a asigura mun
ca pașnică a poporului, de a apăra 
integritatea și suveranitatea pa
triei, independența națională și li
bertatea ei. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

De altfel, istoria poporului nos
tru, istoria armatei noastre de
monstrează cu putere că niciodată 
poporul român, armata sa nu și-au 
propus țeluri agresive. Secole de-a 
rîndul armata noastră a luptat 
pentru a apăra independența țării, 
pentru a asigura înfăptuirea uni
tății naționale, pentru afirmarea 
independentă a națiunii noastre. 
Acest caracter l-a avut și războiul 
din 1877, cînd, deși am luptat pe 
teritoriul Bulgariei prietene, am 
luptat într-un război de eliberare, 
de cucerire a independenței și aju
torare a poporului bulgar în lupta 
pentru eliberarea sa de sub domi
nația străină. Același caracter l-a 
avut și lupta din 1916—1918, cînd 
armata noastră a dus un război 
pentru apărarea independenței ță
rii, a suveranității sale, pentru 
realizarea unității naționale și for
marea statului național unitar. 
Momentul în care burghezia, în
deosebi fascismul, a împins armata 
noastră în războiul nejust împo
triva Uniunii Sovietice constituie 
o excepție, nu caracterizează po
porul și armata noastră. Acesta a 

• fost un moment cu totul izolat din 
istoria țării noastre, o situație îm
potriva căreia Partidul Comunist 
Român, forțele progresiste, între
gul nostru popor s-au ridicat cu 
toată fermitatea, punîndu-i capăt 
prin luptă hotărîtă. Ceea ce a ca
racterizat însă dintotdeauna ar
mata noastră a fost lupta de apă
rare a ființei naționale a poporu
lui, a gliei strămoșești, a libertății, 
independenței și suveranității pa
triei. Aceasta constituie și astăzi, 
și va constitui întotdeauna trăsă
tura definitorie fundamentală a 
armatei noastre 1 (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Trăgînd învățăminte din istoria 
noastră de secole, trebuie să nu

uităm nici un moment că for
țele noastre armate vor avea 
întotdeauna numai misiunea de a 
apăra independența patriei! Nici
odată nu vom duce un război de 
agresiune, nu vom pune în peri
col libertatea altui popor ! Vom a- 
păra însă cu orice preț indepen
dența și libertatea patriei noastre! 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se seandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

In aceste condiții, strînsa legă
tură a armatei cu celelalte forma
țiuni de luptă, cu masele largi 
populare, cu întregul popor, parti
ciparea de fapt a întregului nos
tru popor la lupta de apărare a 
cuceririlor socialiste, revoluționare 
vor constitui caracteristica princi
pală a luptei pe care o vom duce 
— dacă va fi necesar. Pornind de 
aici, luăm toate măsurile pentru 
pregătirea de luptă și politică și 
pentru dotarea în mod corespun
zător a armatei noastre. Istoria 
poporului român și, în general, is
toria lumii au demonstrat că atunci 
cînd o armată, un popor luptă 
să-și cucerească și să-și apere in
dependența sînt de neînvins! De 
aceea, noi avem ferma convingere 
că poporul nostru, armata noastră, 
dacă vor trebui să ia armele și să 
lupte, vor fi victorioase, vor asigura 
în orice împrejurări independența 

și dezvoltarea liberă a națiunii 
noastre! (Aplauze puternice, pre
lungite, urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Fără îndoială, nu uităm nici un 
moment că facem parte dintr-o 
alianță a țărilor socialiste din Eu
ropa, din Tratatul de la Varșovia — 
care s-a creat, după cum este bine 
cunoscut, în scopul apărării împo
triva unui atac imperialist. La 
crearea sa s-a specificat cu toată 
claritatea acest lucru și noi conce
pem că această alianță — atît 
timp cît nu se desființează conco
mitent Pactul N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia — trebuie să aibă 
numai și numai rolul de apărare 
împotriva unei agresiuni. în acest 
cadru ne vom îndeplini, întotdea
una, îndatoririle pe care ni le-am 
luat. Doresc să declar încă o dată 
că nu vom participa în nici o îm
prejurare la un război îndreptat 
împotriva altui popor, ci numai la 
un război de apărare împotriva 
unei agresiuni ! (Aplauze și urale 
îndelungate).

în acest cadru, desigur, este ne
cesar să întărim colaborarea cu ar
matele țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Avem în ve
dere că dacă se va dezlănțui vreo 
agresiune împotriva vreunui stat 
socialist din Europa, ne vom înde
plini obligațiile pe care ni le-am 

asumat. Avem însă convingerea 
că, dacă vom duce o politică inter
națională justă, dacă vom acționa 
cu consecvență pentru diminuarea 
încordării, pentru destindere, pen
tru dezarmare, pentru desființarea 
concomitentă a celor două blocuri 
militare, omenirea — inclusiv Eu
ropa' — poate fi ferită de un nou 
război și astfel putem asigura dez
voltarea pașnică atît a patriei 
noastre, cît și a celorlalte țări so
cialiste, a tuturor popoarelor din 
Europa. Vom face tot ce este po
sibil pentru afirmarea acestei po
litici de pace, deoarece ea cores
punde pe deplin intereselor po
porului nostru, ale tuturor țărilor 
socialiste, ale tuturor popoarelor 
din Europa, din întreaga lume. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Este evident că trebuie să dez
voltăm, în același timp, schimbul 
de experiență și relațiile cu arma
tele celorlalte țări socialiste, ale 
tuturor țărilor socialiste. Pornim 
de la faptul că întărirea colaboră
rii cu toate țările socialiste, inclu
siv pe linie militară, depășirea 
divergențelor dintre unele țări so
cialiste și întărirea solidarității lor 
constituie un factor important pen
tru construcția cu succes a socia
lismului în fiecare țară, pentru a- 
firmarea forței și prestigiului so

cialismului în întreaga lume. (A- 
plauze și urale îndelungate).

în același timp, este necesar să 
dezvoltăm relațiile și cu armate 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
ale altor state, indiferent de orîn- 
duirea socială, pentru că, prin a- 
ceste contacte, se poate ajunge la 
o mai bună cunoaștere între po
poare, la înțelegerea faptului că 
fiecare armată trebuie să se limi
teze la a apăra independența pro
priului popor, renunțînd la orice 
amestec în treburile altor state, la 
pretenții de dominație asupra altor 
popoare. Atunci cînd fiecare popor 
va determina ca armata țării sale 
să nu se amestece în treburile altor 
state, să renunțe la pretenții de 
dominație, fără îndoială că vom 
înregistra pași mari în direcția 
păcii, a asigurării independenței 
și suveranității depline a fiecă
rei națiuni. (Aplauze și urale pu
ternice).

în general, în politica noastră 
internațională acționăm cu fermi
tate pentru dezvoltarea relațiilor 
cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările mici 
și mijlocii, precum și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială. Punem și vom pune per
manent la temelia acestor relații 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Noi considerăm că una din misiu
nile istorice ale socialismului și 
comunismului — pe lingă elibera
rea popoarelor de orice asuprire — 
este și aceea de a izbăvi omenirea 
de un nou război, de a realiza re
lații noi, democratice între po
poare bazate pe egalitate și res
pect reciproc, de a înfăptui dezar
marea, și în primul rînd dezarma
rea nucleară, de a elimina războiul 
din viața omenirii, de pe planeta 
noastră. Trebuie să facem totul ca 
socialismul să-și îndeplinească a- 
ceastă măreață misiune ! (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Știm că realizarea acestui dezi
derat al socialismului, al tuturor 
popoarelor, de fapt, cere o activi
tate susținută, participarea activă 
la viața internațională, la soluțio
narea tuturor problemelor care 
preocupă omenirea contemporană 
într-un mod nou, în interesul fie
cărei națiuni. Acționăm și vom ac
ționa cu toată hotărîrea pentru so
luționarea pe calea tratativelor 
pașnice a problemelor litigioase 
dintre state, pentru renunțarea în 
acest scop la folosirea mijloacelor 
militare, a forței. Viața însăși de
monstrează că recurgerea la calea 
militară, la forță, în soluționarea 
diferitelor probleme dintre state, 
nu face decît să complice lucru
rile, să provoace greutăți tot mai 
mari popoarelor respective, să pună 
în pericol pacea în întreaga zonă 
și în întreaga lume. Vom acționa 
neabătut pentru a asigura — prin 

lărgirea colaborării internaționale 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială — munca pașni
că a poporului nostru, posibilita
tea sa de a-și concentra forțele în 
direcția dezvoltării în ritm înalt a 
societății socialiste ; vom contribui, 
astfel, totodată, la asigurarea con
dițiilor ca fiecare națiune să-și poa
tă concentra resursele și energia 
spre dezvoltarea economico-socială 
independentă.

Știm că în această luptă 
trebuie să întărim solidaritatea 
și unitatea tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, că un 
rol important îl au în această 
privință popoarele, care, pînă la 
urmă, reprezintă forța hotărîtoare 
în realizarea unei politici noi, de 
egalitate, a unei lumi mai drepte 
și mai bune, a colaborării și păcii 
între tpate națiunile lumii. ®A- 
plauze și urale îndelungate).

Vreau să fie însă bine înțeles. Nu 
uităm nici un moment că, pînă nu 
vom realiza în practică dezar
marea, pînă nu se vor instaura 
relații noi în viața internațională, 
avem obligația să facem totul pen
tru întărirea forțelor noastre ar
mate, a capacității de apărare a 
țării. Și în viitor vom depune toa
te eforturile necesare pentru ca pa
tria noastră să aibă un apărător 
de nădejde în forțele sale armate, 
pentru ca întregul nostru popor să 
fie în stare să-și apere indepen
dența, socialismul, libertatea. (A- 
plauze și urale îndelungate; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!“).

Stimați tovarâșl,
în încheiere, doresc să-mi ex

prim convingerea că militarii for
țelor noastre armate vor face to
tul pentru ridicarea nivelului pre
gătirii lor de luptă și politice, pen
tru întărirea capacității de acțiu
ne a fiecărei unități, pentru ca fie
care să-și poată îndeplini în ori
ce condiții misiunile încredințate.

Am deplina convingere că se va 
acționa cu toată hotărîrea în a- 
ceastă direcție și că, în viitor, lip
surile ce mai există încă vor fi li
chidate cu desăvîrșire, obținîn- 
du-se succese tot mai însemnate, 
atît în activitatea militară, cît și 
în cea economică, sporind contri
buția armatei noastre la înfăp
tuirea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului.

Cu această convingere vă urez 
dumneavoastră, tuturor militarilor 
forțelor noastre armate succese tot 
mai mari, multă sănătate și multă 
fericire! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul Intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire, toți cei pre- 
zenți in sală aclamă și ovaționea
ză minute in șir pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul său Central, pentru secretarul 
general al partidului, președintele 
tării și comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Ședința activului de bază din armată
(Urmare din pag. I)niștilor din armată, ale tuturor militarilor pentru participarea la lucrările activului, ministrul apărării naționale a spus :„Prezența dumneavoastră, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat la această activitate, ca și la aplicația și exercițiile demonstrative desfășurate cu cîteva zile în uțmă în zona Brăila — Galați reprezintă expresii elocvente ale grijii deosebite acordate de partid, de dumneavoastră personal, instruirii și educării militarilor, întăririi capacității combative a armatei. Proeminenta dumneavoastră personalitate de conducător al destinelor națiunii române, de militant politic de excepție pe arena internațională, cutezanța dumneavoastră revoluționară în gîndire și acțiune, înalta răspundere cu care vegheați la apărarea libertății și independenței României, la pacea și securitatea lumii constituie pentru toți militarii un inepuizabil izvor de patriotism, de forță, energie și elan în slujirea cu abnegație a măreței cauze a eroicului nostru partid, a intereselor supreme ale minunatului nostru popor. Pentru tot ceea ce faceți, în numele demnității, prosperității și fericirii poporului român, pentru consecvența și fermitatea cu care vă preocupați de întărirea capacității de apărare a patriei, îngăduiți-mi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dau glas, și cu acest prilej, sentimentelor de nemăsurată gratitudine pe care vi le poartă toți militarii armatei noastre revoluționare".Dezbaterile din cadrul ședinței activului — începute cu o zi înainte și continuate în prezența secretarului general al partidului — s-au desfășurat sub semnul dorinței și hotărîrii unanime exprimate de vorbitori de a se înfăptui și în armată imperativul stabilit de tovarășul Nicolae Ceaiișescu la Conferința Națională a partidului de a transforma acumulările cantitative într-o calitate nouă, superioară. Participanții la discuții — comandanți, secretari de consilii politice și comitete de partid, șefi de state majore, alte cadre militare —• au analizat activitatea desfășurată pentru înfăptuirea politicii partidului în domeniul militar, pentru transpunerea in viață a orientărilor și indicațiilor date de comandantul suprem al forțelor armate privind ridicarea necontenită a capacității de luptă a unităților și marilor unități. Reliefîndu-se rezultatele obținute pe această linie, s-a evidențiat experiența pozitivă dobîndită in organizarea și desfășurarea procesului de instruire și educare a trupelor in spțritul concepției partidului nostru privind apărarea patriei de către întregul popor — concepție care poartă amprenta revoluționară, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — au fost subliniate creșterea forței combative a armatei, sporirea gradului său de înzestrare tehnică, responsabilitatea cu care contingentele de militari își fac datoria sub arme. Cu exigență și autoexigență. vorbitorii au relevat, totodată. neajunsurile care se mai manifestă, au făcut propuneri valoroase pentru îmbunătățirea muncii, s-au angajat să acționeze fără preget în vederea per

fecționării întregii activități ostășești.Primit cu puternice și însuflețite urale, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate.Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de o deosebită însemnătate pentru Înfăptuirea pe mai departe a politicii partidului de apărare a patriei, a fost urmărită cu mare atenție și interes, fiind subliniată, in repetate rinduri, cu aplauze și ovații. Participanții au aclamat îndelung pentru partid, pentru secretarul său general, reafirmîndu-și voința nestrămutată de a apăra rparile realizări dobîndite in construcția socialistă, de a fi la înălțimea încrederii acordate, de a răspunde cu cinste grijii deosebite pe care partidul și statul nostru o poartă armatei.Âdresind tovarășului Nicolae Ceaușescu profunde mulțumiri pentru aprecierile cu care a onorat armata, pentru noile și mobilizatoarele sale indicații și îndrumări, pentru sarcinile de răspundere trasate, ministrul apărării naționale a spus :„Vă asigurăm, tovarășe comandant șuprem, că desfășurarea întregului proces de pregătire și educare a cadrelor și trupelor potrivit orientărilor pe care ni le-ați dat, îndeplinirea necondiționată a obiectivelor pe care ni le-ați pus în față vor constitui preocuparea centrală, de fiecare zi, a Ministerului Apărării Naționale, a tuturor comandanților, organelor de partid și a celor de tineret, a întregului personal al armatei. Vom lua toate măsurile pentru intensificarea muncii politico-ideologice, pentru creșterea permanentă a conștiinței socialiste a efectivelor, întărirea necontenită a disciplinei militare și a- dincirea vigilenței revoluționare, pentru desfășurarea întregii vieți și activități ostășești in strictă concordanță cu hotărîrile partidului, cu legile țării și regulamentele militare. Vă 'încredințăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că militarii de toate gradele iși vor dărui întreaga capacitate, energia și talentul cauzei îndeplinirii misiunilor incredințate, vor fi gata în orice moment, toți ca unul, să execute ordinele dumneavoastră, să apere cu bărbăție, împreună cu minunatul nostru popor, la nevoie chiar cu jertfa vieții, marile cuceriri revoluționare, libertatea, independența, suveranitatea și integritatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".Ședința activului de bază de comandă și de partid din armată a luat sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm. Aplaudind, ovaționind și scandînd îndelung ..Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", participanții au reafirmat dragostea fierbinte a întregii noastre armate față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, adeziunea totală a militarilor țării la politica internă și externă a partidului și statului, hotărîrea lor nestrămutată de a nu-și precupeți forțele pentru înfăptuirea ei, de a-și face cu credință datoria sacră față de patrie, partid și popor, de a-și îndeplini ireproșabil obligațiile de înaltă răspundere și onoare ce le revin.
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La zi in AGRICULTURĂ
în agricultură, toamna este cunoscută- ca anotimpul cînd „se numără bobocii". Cînd se adună și se cîntă- resc roadele muncii lucrătorilor de pe ogoare. Toamna este însă și anotimpul cind se pun bazele viitoarei recolte de cereale păioase. Și trebuie subliniat faptul că aceste momente de virf ale muncilor agricole se află într-o strînsă legătură. Buna organizare a muncii la recoltare, mobilizarea tuturor forțelor umane și mecanice sint factorii care asigură strîngerea și depozitarea la timp și fără pierderi a produselor. Dar ceea ce se cere în mod deosebit în prima fază a recoltării este organizarea stringerii producției cu prioritate de pe terenurile destinate în- sămînțării culturilor de toamnă. De aceasta depind în mod hotărîtor respectarea tehnologiei Cerealelor păioase și, în primul rînd, semănatul în perioada optimă și amplasarea culturilor după cele mai bune plante premergătoare. Atît cercetarea științifică, cît și activitatea practică au dovedit că aceste elemente condiționează direct nivelul producției de grîu și orz. Am urmărit, prin această prismă, cum au fost organizate și cum se desfășoară recoltarea și însămînțarea culturilor de toamnă în diferite unități agricole din județul Argeș.— De la început vreau să subliniez faptul că, în acest an, pentru pregătirea campaniei de toamnă, comandamentul județean pentru agricultură a acordat o atenție deosebită corelării judicioase a lucrărilor de recoltare cu cele de însămînțare — ne-a spus tovarășul Ion lacomi, secretar al comitetului județean de partid. Analizind în spirit critic unele neajunsuri- manifestate anul trecut și ți- nînd seama că aproape jumătate din suprafața cu grîu urmează să fie cultivată după plante premergătoare tîrzii, a fost stabilit un program complex de măsuri care să asigure recoltarea și eliberarea rapidă a tere-

® Se dezvoltă baza 
materială a învățămîntu- 
|y j Cei 5 900 000 copii de vîrstă preșcolară, elevi și studenți din țara noastră au create condiții pentru buna desfășurare a procesului in- structiv-educativ, pentru pregătire temeinică. Invățămîntul dispune de 95 580 săli de clasă, de ateliere-școa- lă cu 245 450 locuri, internate in care sînt găzduiți 409 460 elevi, de 2 990 săli polivalente destinate activităților culturale și sportive, iar învățămîntul superior de spații de studiu însumind 1 643 220 mp, cămine cu 79 830 locuri și cantine la care servesc masa 68 400 studenți. în cursul acestui an, baza materială a invățămintului se va lărgi cu 2 300 noi săli de clasă, ateliere- școală cu 7 000 de locuri, clădiri 

nurilor destinate cerealelor păioase. Acest program a fost dezbătut cu activul de partid din agricultură, iar consiliul popular județean a emis o decizie prin care sînt stabilite, corespunzător legii privind organizarea producției și a muncii în agricultură, atribuțiile și sarcinile ce revin tuturor lucrătorilor de pe ogoare — de la cooperatori la factorii de răspundere.
Strîngerea recoltei și însămînțările de toamnă - 

in flux continuu, fără întrerupere
CUM SÎNT ORGANIZATE SI CUM SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRILE 

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
• După recoltare — terenurile imediat eliberate pentru însâmînjări • Acordul global pe echipe 
nu exclude întrajutorarea între formațiile de lucru • Nu fărîmițat, ci prin concentrarea mijloacelor 

mecanice și manuale se obțin randamente mari și viteze de lucru sporite

Din programul județean am reținut că, pînă la sfîrșitul lunii octombrie, urmează să se încheie recoltarea tuturor culturilor de toamnă, iar cel tirziu pînă la 10 octombrie — insă- mînțarea cerealelor păioase. Iată cîteva din măsurile stabilite pentru realizarea acestui program :• Mobilizarea tuturor locuitorilor de la sate și desfășurarea activității pe întreaga durată a zilei-lumină, pentru ca vitezele zilnice de lucru să fie realizate întocmai.• Folosirea la capacitate maximă a mijloacelor tehnice pentru recoltarea mecanizată ■ a porumbului și
universitare totalizînd 29 000 mp, internate școlare cu aproape 27 000 locuri și cămine pentru încă 8 500 studenți. Elevii din învățămîntul primar, gimnazial, liceal și profesional au primit gratuit, în prima zi de școală, peste 31,5 milioane manuale. Din cele 1 043 titluri de carte școlară și universitară planificată pentru 1978, peste 240 titluri sînt editate în limbile naționalităților conlocuitoare.

• Produse siderurgice 
peste plan. Colectivele Combinatului siderurgic din Reșița înt’m- pină „Ziua metalurgistului" cu un bilanț deosebit de bogat în realizări. De la începutul anului și pînă acum, prin efortul de realizare sistemati

florii-soarelui de pe suprafețele erbl- cidate.O Transportul șl depozitarea producției să se facă direct din cîmp la bazele de recepție și în pătulele proprii.® Concentrarea utilajelor mecanice și a forței de muncă manuale pe parcele întregi, cu prioritate pe cele destinate însămînțărilor de toamnă, 

astfel ca în 1—2 zile să se asigure recoltarea, transportul producției, eliberarea terenului, pregătirea solului și semănatul.Multe unități agricole, printre care cele din comunele Izvoru, Bîrla, Slobozia, Mozăceni, Ștefan cel Mare, Negrași, Surdulești, Miroși, Ungheni, Humele și altele, au început recoltarea florii-soarelui și a porumbului. De altfel, pe ansamblul județului pînă la 16 septembrie floarea-soare- lui a fost strînsă de pe 1 000 ha, iar porumbul de pe 500 ha. Aproape concomitent cu declanșarea recoltării a început însămînțarea orzului, urVEȘTI DIN ȚARĂcă a producției nete, indicator depășit cu peste 4 la sută, siderur- giștii Reșiței au reușit să dea în plus, ca producție fizică, 2 800 tone cocs, 9 000 tone fontă, 17 300 tone oțel aliat, 14 900 tone laminate finite pline, 53 000 tone de calcar siderurgic și multe alte produse. De remarcat este faptul că sporurile de producție au fost obținute, în principal, pe seama creșterii productivității muncii și în condițiile reducerii sistematice a consumurilor de energie electrică și combustibil. Este de subliniat faptul că, tot în această perioadă, prin preocuparea susținută privind asimilarea de produse noi, siderurgiștii Reșiței au izbutit să realizeze 3 noi mărci de oțel solicitate de industria constructoare de mașini. 

mînd ca în scurt timp să înceapă și semănatul griului. Deși aceste lucrări de bază se află abia la început, se poate aprecia că măsurile stabilite de comandamentul județean se aplică cu rigurozitate încă de pe acum.Pe tovarășul Ștefan Dință, președintele cooperativei agricole din Mozăceni, îl găsim la cîmp, în mijlocul cooperatorilor. „Așa cum a sta

bilit comandamentul județean, am început să recoltăm 50—60 ha cu porumb din hibrizii timpurii, cu umiditate mai ridicată, pînă la 30—35 la sută. Realizăm astfel două lucruri deodată. Obținem o cantitate suplimentară de furaje prin însilozarea cocenilor și, ceea ce este mai important, eliberăm mai repede terenul pentru grîu". Se remarcă în această unitate o bună organizare a muncii. Acum, la recoltare, consiliul de conducere al cooperativei a inițiat o largă acțiune de întrajutorare între echipele de cooperatori care lucrează în acord global. Astfel, pentru a nu se
• Un nou tip de mo

toare electrice, deprinderea de transformatoare electrice și motoare din Filiași a expediat zilele trecute ce! dintîi lot de motoare electrice de curent alternativ de 110 kW pe adresa întreprinderii de pompe București. De menționat că la recepția finală, ca și la probele de laborator și de ștand, motoarele au întrunit parametrii tehnieo-economici prevăzuți în proiecte și, în plus, datorită efortului depus de colectiv, s-a obținut și scurtarea ciclului de fabricație.
• Utilaj minier modern. La lucrările de prospecțiuni geologice din zonele miniere Aghireșu, Băișoara și Șuncuiuș se utilizează 

acționa fărîmițat — fiecare echipă pe parcela ei, ceea ce îngreunează îndrumarea și controlul activității și generează ritmuri scăzute de lucru — au fost concentrate cîte 4—5 echipe pe o parcelă. O asemenea organizare permite să se lucreze cu randamente sporite, să se strîngă mai repede recolta, să se asigure front de lucru pentru însămînțări.Și în multe alte unități agricole activitatea este organizată în acest mod. La cooperativa agricolă din comuna Ștefan cel Mare, toate forțele sînt concentrate la strînsul porumbului și florii-soarelui. „Zilnic, urmărim realizarea punct cu punct a programelor de lucru stabilite — ne spune tovarășul Ion Patru, inginerul-șef al cooperativei. Ne-am convins din propria experiență că orice nereali- zare poate duce la apariția unor de- .-calaje între lucrări și, implicit, la în- tirzierea semănatului". „Secretul" evitării decalajelor între lucrări nu este altul decît organizarea în flux a activității din cîmp, prin repartizarea judicioasă a forțelor la recoltare, transportul producției, tăiatul cocenilor și eliberarea terenului. Așa se explică cum în această unitate, la două zile de la începerea recoltării, ' pe fiecare parcelă tractoarele pot • intra la arat și pregătirea terenului pentru semănat.Desigur, recoltarea culturilor de toamnă și însămînțarea cerealelor păioase sînt abia la început, aceste lucrări urmînd să atingă maximum de intensitate în zilele următoare. Este însă deosebit de important ca încă din start să se asigure o corelare perfectă între aceste lucrări, în- trucît însămînțarea în bune condiții și în limita timpului optim a cerealelor de toamnă depinde de organizarea temeinică a recoltării, iar de aceasta — strîngerea la timp și fără pierderi a producției.
Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe CIRSTEA

cu rezultate dintre cele mai bune un original utilaj minier. Este vorba de o foreză, rod al cercetării proprii a unui colectiv de specialiști de la exploatarea minieră Aghireșu. Montată pe un tractor greu pe șenile „S-1500", instalația folosește priza de putere a tractorului. Ea este dotată cu un sistem propriu de apăsare a sapei, lucrînd cu viteze sporite în condiții de roci cu duritate diferită și avînd caracteristici similare utilajelor de acest gen produse peste hotare. Foreza s-a dovedit deosebit de utilă pentru colectarea carotelor cu diametru mare din care se poate citi stratificata zăcămîntului cu o precizie superioară. De subliniat că noul utilaj este alcătuit în exclusivitate din subansamble de producție românească.
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Un cărturar 
iluminist0 viață in slujba 

culturii românești
COLECȚIA GEORGE OPRESCU
Gind șl faptă nouă de cultură a timpului nostru socialist, „Muzeul colecțiilor de artă“ are, printre multe altele, meritul de a se fi străduit să păstreze și să restituie, pe cit posibil intacte, structura și identitatea fiecăreia dintre colecțiile ce-1 compun. Reușita este, pentru oricine cunoaște dificultatea datelor problemei, cu totul remarcabilă și ea spulberă în mod definitiv și cu autoritate aprehensiunile care ar fi putut exista în această direcție. Remarcabil este, de asemenea, faptul că, deși colecțiile pe care le cuprinde sînt, prin forța lucrurilor, eterogene, muzeul reușește să se constituie în- tr-un asamblu coerent și unitar, in care obiectele cele mai diverse ajung să coexiste armonios, datorită concepției clare și gustului sigur ce au prezidat la orînduirea fiecărei colecții și a muzeului în întregul său, precum și datorită organizării judicioase a spațiului oferit de vechea și reprezentativa clădire bucureșteană, intrată pentru prima dată in circuitul mare al vieții noastre culturale.Muzeul acesta este totodată mai mult decît simpla sumă aritmetică a elementelor sale constitutive. Efectul înmănuncheril, tot pentru prima dată, a atîtor valori, înainte dispersate, este de-a dreptul impresionant. El dă, mai bine decit o putea face fiecare colecție în parte, măsura contribuției pe care colecționarii noștri de seamă au adus-o la păstrarea, îmbogățirea și transmiterea către generațiile viitoare a unei părți importante a tezaurului artistic. național. îndeosebi in perioatia Interbelică, într-o vreme in care statul nu-și îndeplinea decit sporadic și cu extremă parcimonie misiunea de mecena al culturii și artei, tocmai pasiunii a- cestor oameni deosebiți îi datorăm stringerea, cu abnegație și sacrificii de tot felul, a atîtor valori, menite să devină bun public, să slujească formării și dezvoltării gustului pentru artă. Nu ar fi oare potrivit, de aceea, ca, intr-un muzeu cu acest profil, să fie afișată în cadrul fiecărei colecții o scurtă biografie a făuritorului și donatorului ei ?Printre acești oameni de seamă, un loc de frunte l-a deținut și ii deține academicianul și profesorul George Oprescu. Redeschiderea colecției sale, în această nouă organizare, este și un prilej de a rememora momentele principale ale unei biografii exemplare, ale biografiei unui om care, însuflețit de cel mai înalt patriotism, și-a pus efectiv și cu mare rodnicie întreaga putere de muncă în slujba culturii și artei românești.. Născut la 27 noiembrie 1881, la Cîmpulung- Muscel, și stingîndu-se din viață la 13 august 1969, George Oprescu a parcurs — pornind de la începuturi modeste. pe care le-a depășit datorită linei rare perseverențe și Unei voințe aprige, ca și sprijinului unor mari și generoase prietenii — toate etapele unei strălucite cariere didactice, care a culminat cu numirea sa, în 1930, ca profesor de istoria artei la Universitatea din București. Decan al Facultății de litere după eliberare, el își va continua o vreme activitatea didactică la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu". A fost, fără îndoială, unul din marii profesori ai Universității bucureștene, exigent și sever, știind să descopere talentele, să stimuleze și să încurajeze activitatea independentă a elevilor săi. Din 1949 și pînă in ziua morții, Academia Română, care-1 alesese 

în 1938 membru corespondent și, în 1948, îl realesese membru titular, i-a încredințat conducerea Institutului de istoria artei, chemat să dezvolte și să promoveze cercetarea științifică în acest domeniu. A înțeles istoria artei intr-un spirit larg umanist, consecvent ideii pe care o exprimase in 1931, în lecția inaugurală a cursului de istoria artei, că rostul cel mai nobil al acestei discipline este „de a contribui la definiția omului". înțelesese, de asemenea, că „istoria artei este in primul rind istorie". L-a preocupat în permanență problema relației dintre artă și societate, a conexiunilor ei cu întreaga istorie și cultură a poporului. Avea, totodată, criterii înalte și sigure pentru judecarea fenomenului artistic. A stabilit, intr-un domeniu în care făcea încă operă de pionierat, cum era cel al istoriei artei românești, o scară a valorilor care, în liniile ei esențiale, rămîne neclintită. Opere de sinteză ca „Pictura românească în secolul al XIX-lea“, „Arta țăranului român", monografii ca aceea consacrată lui loan Andreescu sau pictorului francez Gericault sînt și rămîn momente de seamă, exemplare, ale acestei discipline.Remarcabil a fost, de asemenea, efortul statornic al profesorului George Oprescu de a face mai bine cunoscute peste hotare — prin cărți și articole, prin conferințe și expoziții — contribuția importantă a artei românești la patrimoniul artei universale. S-a bucurat, în acest efort, de sprijinul și prețuirea, pentru el și pentru arta noastră, a unor mari istorici de artă ca Henri Focillon și Louis Hautecoeur printre mulți alții. Un bust din colecția sa, primit în dar, vorbește despre stima pe care i-au arătat-o membrii Comisiei de cooperare intelectuală a Societății Națiunilor, al cărei secretar a fost între 1923— 1930 și din care făceau parte personalități de frunte ale vieții științifice și culturale internaționale —

CONSTANTIN BRÂNCUȘI: Cap de copil

IOAN ANDREESCU : Model costumatEinstein, Marie Curie, Langevin. Paul Valery.Cunoscător adine al specialității sale și al altor domenii înrudite, a fost, pe această bază, unul dintre principalii organizatori ai vieții muzeale din țara noastră. A fost, intre cele două războaie, directorul unuia dintre puținele muzee de artă din acea vreme, Muzeul Tema Ște- lian. A participat, cu maximă competență, dar și cu o rară modestie, la organizarea, după eliberare, a celui mai mare muzeu de artă al țării. Era mîndru, el, academicianul și profesorul universitar de mare prestigiu, că. o vreme, a fost șeful secției de artă universală a acestui muzeu, pe care l-a considerat întotdeauna o mindrie a culturii noastre.Bibliografia, documentarea lucrărilor sale reprezentau, la timpul lor, summumul informației de specialitate posibile. Disprețuia totuși, în domeniul acesta al istoriei și criticii de artă, cultura precumpănitor livrescă. Iubea mai a- les faptul concret de artă și de viață. Opera de artă nu era pentru el numai un obiect de studiu ce

GUSTAVE COURBET: Portret de bătrînâ

DUMITRU GHIAȚA: Iarnatrebuie supus disecției pentru a-și revela structura și sensurile, ci, întotdeauna, și un fapt delectabil în sine. L-am văzut de atîtea ori a- plecîndu-se asupra unor lucrări ce-i erau prezentate cu patima nobilă a colecționarului, a amatorului de artă, privind cu o bucurie vie, aproape elementară, o ie înflorată, un covor oriental sau o stampă veche. Colecționarea operelor de artă a precedat și a însoțit apoi în permanență, de-a lungul multor decenii, activitatea sa de critic și istoric de artă. Așa s-a constituit, destinată de la început a fi dăruită întreagă statului și poporului, una dintre cele mai importante colecții românești de artă. La baza ei stau deopotrivă competența istoricului de artă și gustul sigur al cunoscătorului.Domeniile care i-au stlrnit colecționarului George Oprescu interesul sînt multiple. Arta noastră populară a fost, din anii tinereții sale, și a rămas pînă la capăt, una din marile sale pasiuni. Așeza piesele pe care le-a strîns — ceramica, scoarțele țărănești — alături de cele mai rafinate creații ale artei 

decorative universale. Le-a închinat pagini neîntrecute în „Arta țăranului român". Prezentarea lor actuală le pune în chip deosebit in valoare. în sălile consacrate artei românești moderne privitorul va întîlni sau reîntîlni lucrări de referință, desfășurîndu-se uneori pe. panouri întregi, ale mai tuturor marilor noștri pictori, de la Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu și Ștefan Luchian la Gheorghe Petraș- cu, Theodor Pallady, Iser, D. Ghia- ță, J. Al. Steriadi, Nicolae Dărăscu, Ștefan Popescu, Eustațiu Stoenes- cu, Henri Catargi. Ion Țuculescu, Vasile Popescu, Alexandru Ciucu- rencu, M. H. Maxy. Li se adaugă, in sculptură, excepționalul „Cap de copil" de Constantin Brâncuși, frumoasa și avintata „Victorie" de Ion Jalea, alte opere caracteristice semnate de D. Paciurea, C. Me- drea, Gh. Anghel, Boris Caragea.Bogatul ansamblu de artă europeană cuprinde opere de artă franceză, pictură italiană, olandeză și flamandă, engleză.„Capul unei zeițe" și „Tors de bărbat", din epoca elenistică, se a- lătură artei orientale și extrem o- rientale, ilustrate prin lucrări prețioase — un cap de Buddha din e- poca T’ang, sculpturi aparținînd artei khmere, picturi chinezești și ka- kemonouri japoneze, ceramică persană care se întrece, în expunere, cu ceramica de Delft și cu cea italiană și spaniolă. Splendide covoare orientale, vechi și valoroase piese de mobilier sporesc farmecul întregului ansamblu de opere de artă în cadrul, deopotrivă solemn și intim, cărora s-a' desfășurat viața de muncă neobosită a profesorului George Oprescu.într-o dezbatere internațională asupra viitorului culturii, din 1933, profesorul George Oprescu afirma că „o primă condiție, absolut necesară, pentru menținerea culturii" este „contactul permanent cu masele". Colecția George Oprescu nu a avut un scop mai înalt decît acela de a-și aduce o modestă, dar eficace contribuție la opera de difuzare largă a valorilor artei, de e- ducare continuă a gustului pentru frumos. Muzeul colecțiilor slujește, cu o forță sporită de prezența laolaltă a atîtor colecții, aceeași cauză, el reprezintă o nouă expresie a întregii politici culturale a partidului nostru, o poartă larg deschisă maselor largi populare către creația artistică din toate vremurile, al cărei beneficiar îndreptățit și firesc este poporul. Să-i urăm, la început de drum, succes deplin în această nobilă și frumoasă misiune 1
Mircea POPESCU

Costache Conachi, de la nașterea căruia se împlinesc două secole (eveniment consemnat in rîndul aniversărilor UNESCO), a fost unul dintre cărturarii și poeții cei mai reprezentativi din primele trei decenii ale secolului al XIX-lea. un exponent al tranziției de la cultura veche la cea modernă, de la raționalismul „luminilor" la romantismul regenerării naționale, preludat de gestul eliberator și temerar al lui Tudor Vladimirescu. Aparținînd marii boierimi, a avut parte de o educație aleasă și a intrat relativ de timpuriu în slujbe. Spre deosebire însă de majoritatea colegilor de rang și generație, Conachi și-a făcut datoria cu abnegație și o onestitate exemplară. Știrile pe care le avem despre el, emanînd de la compatrioți ori de la călători străini, vrednici de crezare, sînt unanime in a-i recunoaște cultura, manierele simple și rezervate, seriozitatea, cumpătarea. De .aceea, după înlăturarea fanarioți- lor, va ajunge să dețină dregătorii însemnate. După ce, în 1834, își pune fără succes candidatura la tronul Moldovei, Conachi se retrage din activitatea publică, ducînd o existentă liniștită, dăruită cărților, cercetărilor științifice (către sfîrșitul vieții iși cumpărase instrumente astronomice), îndeletnicirilor literare, gospodărești și filantropice.Filozofia lui Conachi — căci poetul era „filozof" în sensul secolului al XVIII-lea, de om care se interesează de științe, morală și primele principii — se fundează pe ideile „luminilor". El credea în rațiune, onora legea naturală, ca expresie suverană și necesară a armoniei universale, era, ca și Pope — din care a tradus celebra Cercare de voroavă asupra omului — deist, punînd divinitatea în paranteză, așadar refuzîndu-i dreptul de amestec în treburile lumești. Neîncrezător în speculația deșartă, adevărată pălăvrăgeală sub aspect savant, condamna „ideile nepipăite a metafizicii, adică a zgomotului de cuvinte fără fapte", preconi- zind, dimpotrivă, verificarea practică a aserțiunilor, experimentul : „nu ideile dovedesc pe lucruri, ci ispitirile". Fără să fie un democrat in înțelesul actual al termenului, apăra principiul egalității naturale a oamenilor, socotind legitimă aristocrația meritului, nu și cea a nașterii.Așa cum se vede Intr-o scrisoare adresată în 1837 mitropolitului Veniamin, Conachi avertiza înaintea lui Kogălniceanu împotriva pripirii și a mimetismului în opera de modernizare. Civilizația — scria el — „a ajuns între noi ca un zburător ce au femeile smintite", adăugind că „nici un neam nu s-au luminat în adevărate luminări, dlndodată... dimpotrivă, grăbirea aduce și sminteli și greșeli, care nu se mai pot îndrepta, nici tămădui". în același text susținea cu bun simț și înțelepciune predarea științelor în românește, introducerea neologismelor, dar adaptate firii limbii noastre, păstrarea cuvintelor încetățenite în grai, instituirea

Două secole 
de la nașterea 

lui Costache Conachi

brăila: Festival al constructorilor de naveîn Sala polivalentă din Brăila a răsunat gongul primei ediții a festivalului interjudețean „Ancora de aur" al formațiilor artistice de amatori ale constructorilor de nave din județele Brăila, Galați și Constanța. Alături de brigada artistică și formația de dansuri ale șantierului naval din localitate au evoluat artiști amatori de la întreprinderea mecanică Galați cu spectacolul „La loc comanda" și cei ai Șantierului naval Constanța cu programul „Zimbete... și zimbete". Atit textele, cît și interpretarea au provocat nu o dată explozii de aplauze, dovedind încă o dată că satira, umorul, atunci cind sint bine orientate, slujesc admirabil atingerea scopuri

unei instanțe care să arbitreze litigiile gramatice și filologice.Marele renume al lui Conachi prin" tre contemporani i l-au făcut îndeosebi „cîntecele de lume", poezii erotice, cu vers lunecător șl cantabil, un soi de romanțe ale zilelor noastre, transmise de lăutari și folosite — cum s-a spus — ca „tainici curieri ai inimilor". Aceste poezii prelucrează un sistem de convenții tipic liricii anacreontice, ilustrat în epocă și de Văcărești : sentimentele sint raționalizate, alegorismul se substituie sincerității, concretul reprezentărilor e înghițit de conceptul lor.Cu mult mai interesante din punctul nostru de vedere sint elegiile inspirate scriitorului de mistuitoarea sa pasiune pentru Zulnia (Smaranda Negri). în Amorul din prieteșug și Scrisoare către Zulnia — capodoperele scriitorului — zvîrcolirile chinuite și adesea neputincioase ale vieții se convertesc în literatură. Corifruntată cu o dramă adevărată, lirica lui Conachi se sublimează și se purifică, înăl- țindu-se dincolo de șabloanele „cîntecului de lume", spre zonele simțirii autentice. Deși, prin discursivitate, prozodie, modul de a construi imaginea, poezia rămine incă tributară clasicismului epigonic al „luminilor" prin temperatura pasiunii și sfîșierile cugetului, ea anunță romantismul.Aceeași depășire a anacreonticii e vizibilă intr-o serie de poezii meditative, ca Lumea (despre zădărnicirea măririlor și extincția universală), Răspunsul unei scrisori (unde e elogiată munca de la țară. în spirit ho- rațian și fiziocratic), Cine are gust să-mi creadă (despre egalitatea naturală a indivizilor) ori in elegia Pe năsălie, inspirată de moartea Zulniei, in care ochii ne cad pe o sintagmă eminesciană : „dulce lumină ’!“.Conachi a produs, singur ori in colaborare, și citeva încercări satirice, uneori scenarizate pentru păpușerii. Ele relevă un spirit ascuțit și neiertător, pe care-1 incită abuzurile și injustiția. Importantă e și activitatea sa de traducător. Pe lingă faimosul Essay on man, Conachi a dat o versiune românească a unui opuscul politic de Pierre d’Herbigny (Privire politicească a Europei toată din anul 1825), însoțind-o de note de subsol care aprobă ideile liberale ale autorului francez. Numeroase tălmăciri din Voltaire, Marmontel, M-me Cottin, mica poezie neoclasică franceză etc. vădesc o netă predilecție pentru literatura sentimentalistă a secolului al XVIII-lea.Intelectual patriot, Conachi s-a situat, prin ansamblul operei sale, de partea forțelor înaintate ale societății. în condiții extrem de dificile, el a îndrăznit să îndrăznească. A făcut-o cu enormă bună credință și neîndoielnic talent, reușind să consolideze in sens etic o îndrumare luministă ce va fi preluată de generația lui Asa- chi și Heliade, iar in poezie să depășească anacreontismul, croind drum spre un lirism autentic, în stare să exprime sincer viața interioară.
Paul CORNEA

lor propuse. Fanfara navaliștilor brăileni, apoi dansatorii celor trei județe participante au ridicat valoarea spectacolelor. Cu același prilej, în holul Sălii polivalente a fost vernisată o expoziție de picturi semnate de inginerul inventator Vasile Dat- cu, tehnicianul Dan Alexandru și zugrav-vopsitorul Mihai Mihailidis.A doua zi a festivalului a fost consacrată simpozioanelor „Munca politico-educativă și cultural-artisti- că — îmbinarea acesteia cu sarcinile economice ale unității" și „Noi metode și tehnologii în construcția de nave", care au prilejuit un valoros schimb de experiență intre cadrele tehnice. (Mircea Bunea, corespondentul „Scinteii").
Farmec si poezie

Laureata premiului 
I la Festivalul „Cin- 
tarea României" Leo
poldina Bălănuță des
chide stagiunea Tea
trului. Mic cu un nou 
recital, in care o are 
ca parteneră, ca și prima dată, pe Anda 
Călugăreanu. Nimic 
mai firesc, căci poezia, 
lectura și rostirea ei 
sint pentru reputata 
artistă o necesitate 
lăuntrică. \

Ca și in „Meșterul 
Manole". Leopoldinei 
Bălănuță ii aparțin in 
acest nou recital ale
gerea poeților și cea a 
poemelor, rostirea cu
vintelor purtătoare de 
ginduri și stări, și a- 
dincirea trăirilor la 
care ele incită, ideea 
contrapunctării poe
ziei prin cintecele 
nostalgice ale Andei 
Călugăreanu, jocurile 
de învăluire și dezvă
luire ale luminilor, 
desenul misterios al 
gesturilor șl sobra miș
care scenică. „O parte 
dintr-o pasăre" este o 
confesiune asupra unor 
experiențe sufletești 
esențiale, o meditație 
asupra existenței — 
prin prisma condiției 
femeii, universul ales 
simțirii și gindirii ei.

Artista a ales poe
me de Ana Blandiana, 
Constanța Buzea, Nina 
Cassian și Veronica 
Porumbacu, cu o ex
cepțională intuiție a 
tonului și substratului 
poeziilor, transfigurîn- 
du-le și transfigurîn- 
du-se. Leopoldina Bă
lănuță este capabilă 
de o extraordinară 
tensiune, emoție și lu
ciditate. Ea comunică 
trăiri senzoriale exa
cerbate, sugerînd me
reu convertirea vita
lității în reflecție. 
Biografia lirică a „e- 
roinei" sale include 
bucuria și suferințele 
iubirii, lupta cu iner
ția și cu prejudecăți

le. „Eroina" schițată 
de Leopoldina Bălănu
ță nu e străină nici de 
perspectiva chinuitoa
re a trecerii ireversi
bile a timpului, de i- 
minența sfirșitului, ne
liniște asupra căreia 
triumfă, ca un verita
bil personaj de trage

tlu („Mina să-mi fie 
curată / Cind mă a- 
propii de tine / Ochiul 
meu fără de pată / 
Așa se cuvine"), dînd 
materialitate cuvinte
lor, făcîndu-ne să au
zim tăcerea, scoțînd 
gîndul și ideea — 
semnificația existen

Spectacol demonstrativ 
la Parisîn stagiunea trecută, la sala „Atelier" din București a fost aplaudat spectacolul demonstrativ (premieră europeană) intitulat „Politempie structurală în muzică și coregrafie". Autor : Mihai Brediceanu. Au fost interpretate compoziții de Mihai Brediceanu și Howard Boatwright de către artiști ai Operei Române și Filarmonicii „George Enescu", în viziunea coregrafică a lui Amato Checiulescu, Vera Proca, Alexandru Schneider. Este vorba de o teorie muzicală — emisă de Mihai Brediceanu — privind suprapunerea mai multor tempi, coordonați într-o structură unitară cu a- jutorul unui aparat — ordinator electronic (constructor, prof. Edward Stabler, de la Universitatea

Syracuse-New York), denumit polimetronom.Opt luni mai tîrziu : la modernul Centru de artă contemporană „Georges Pompidou" din Paris s-a anunțat : Mihai Brediceanu prezintă pentru prima oară în Franța (a doua audiție europeană) „Politempie structurală". Compozitorului, celor 60 de artiști români care au evoluat sub egida A.T.M.-ului, a Centrului național român al
,,Oedip“

„Tea.tr Wielki" (1833), una dintre monumentalele clădiri ale Varșoviei, este, în momentul de față, șl una dintre marile scene lirice ale lumii, importantă instituție in viața artistică poloneză.

CREAȚII ROMÂNEȘTIInstitutului internațional de teatru și Universității Syracuse — New York li s-au adus binemeritate elogii. Din cronicile și comentariile apărute în presa pariziană reținem aprecierea celebrului critic muzical Antoine Golea : „Ineditul politempiei structurale ne-a apărut în același timp revoluționar și constructiv, e- minamente fecund în sensul procesului de creație adevărat, ga- rantînd cu siguranță operelor noi o soliditate de o factură indispensabilă supraviețuirii lor peste capriciile modei".
la Varșovia„Ne-am preocupat Întotdeauna de opera clasică și modernă poloneză, ne spunea nu de mult Zdzislaw Sliwinski, directorul general al teatrului. Vrem să avem in repertoriu cele mai interesante creații din

repertoriul contemporan internațional. Și, în acest sens, considerăm că evenimentul stagiunii ’77—’78 a fost „OEDIP" de românul George Enescu. în timp ce la București se va monta „Conacul cu stafii" de Moniuszko, la „Wielki Teatr" va străluci capodopera enesciană. Colectivul de realizatori români (cunoscutul regizor Jean Rînzescu, dirijorul Cornel Trăilescu, coregraful Amato Checiulescu, scenograful Roland Laub) a luat cunoștință, de la primele repetiții, pentru adaptările necesare, de datele tehnice ale scenei noastre, de disponibilitățile vocale, actoricești ale soliștilor, de pregătirea orchestrei. „Oedip" este o lucrare excepțională și va fi cu siguranță și succesul stagiunii 1978 — 1979 !“.
Smaranda 
OȚEANU

PESTE HOTARE
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Pictorului francezMoarch Eveno din Pleu- 
meur Bodou — Bretania, 
balada populară româ
nească „Miorița" i-a in
spirat acest frumos desen 
care a figurat ca afiș al 
unui Festival internațio
nal de poezie desfășurat 
la Paris. Atras de mai 
mulți ani de motivele 
plasticii românești, impre
sionat de conservarea și 
valorificarea in România 
a tradițiilor creației popu
lare și făcindu-și din 
aceasta o importantă sur
să de inspirație pentru 
propria lui creație, Moarch Eveno afirmă : 
„Balada -Miorița- m-a 
impresionat profund. Oa
menii care au creat ase
menea capodoperă mi se 
pare că au o viziune și un 
sentiment al vieții apro
piate de căutările mele. 
-Miorița- este un auten
tic teren de intilnire și 
înțelegere intre oameni, 
iar cultura poporului ro
mân are forța și savoarea 
unei mari respirații de 
primăvară, ea mărturi
sește o mare dragoste de 
viață".

die, prin acel senti
ment (atit de specific 
celei care aduce via
ța pe pămînt) al per
petuării și devenirii 
— ființei și idealuri
lor ei — prin gene
rații și totodată prin 
acel splendid „păcat 
al trufiei", evocat de 
versurile Constantei 
Buzea („De ce nu sînt 
cum s-ar părea, / Ne
fericită în declin ? /
Pînă la mine este 
mult / Pînă la moarte 
mai puțin").

lat-o deci pe Leo
poldina Bălănuță des- 
prinzindu-se maiestu
oasă din întunericul 
scenei, ca dintr-o 
frescă votivă, oficiind 
înaintea noastră „ide
ală" ca eroina poe
ziei cu același ti

țială — din coaja sen
zațiilor. Cind statuară, 
cind răsucită misterios 
ca o splendidă floare 
exotică, cind gravă, 
concentrată in reflec
ție, cind exuberantă, 
degajată in confesiu
ne ; cind monumenta
lă. cind gingașă și fra
gilă ; cind naturală, 
cind stranie, șoptind, 
strigind, fredonind.

Poezia e o stare de 
grație — se spune. 
Pentru artist această 
grație însemnă bucu
ria șt suferința unei 
arderi uriașe.

Răminem recunoscă
tori Leopoldinei Bălă
nuță pentru lumina și 
forța interioară răs- 
pindită de arderea ei.

Natalia STANCU

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-l 
uităm : TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Revanșa î 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 î SCALA
— 9: 11.15: 13.45; 16: 18.30: 20.45. 
CAPITOL — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 
18.15: 20,30, la grădină — 19.30. 
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 Iui Asterix :
— 9.15: 10,45: 12,15: 13,45: 15.30,
Ultima cină — 18; 20 : DOINA.
• Soțul meu î EXCELSIOR — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, AURORA — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădi
nă — 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 Juan : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• întoarcerea proscrișilor s 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.
• Un pod prea îndepărtat : EFO
RIE — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Colonel în rezervă s 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 : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
COSMOS — 16; 18; 20.
• Mark polițistul la Genova : 
DACIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Actorul și sălbaticii s 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 : LIRA —
15.30; 18; 20 . la grădină — 20,
CIULEȘTI - 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Plopii de Ia marginea satului :
FLACARA — 9; 11,30; 13,30; 16;
18; 20.
• Umbra păsării In zbor : FLO- 
REASCA — 15 30; 18; 20.
• Pentru patrie : PROGRESUL
— 15.30; 19.

• Unde apa e limpede și iarba
verde : ARTA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Transamerica Express : MUN
CA — 9; 11,30; 14.45; 17.30: 20.
$ împușcături sub clar de lună s 
POPULAR — 16; 18.
• Pintea s VIITORUL — 15,30 ;
17.45 : 20.
• Visul roz : FERENTARI — 15; 
17.15; 19.30.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Coana Chirița —
10.30, Viața unei femei — 19,30,
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 20.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Anecdote provinciale — 20.

• Teatrul Mic : Nebuna din Chai
llot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opus
unu... singur (premieră) — 19.30.
e Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 10,30,
Patima fără sfîrșit — 19.30, (sala 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Ciulești : Hotel „Zodia 
gemenilor** — 19,30, (la sala Ma
jestic), Regele loan — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cine 
se teme de... Romeo și Julieta — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Bal 
la revistă — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă- : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară —- 10, Băiatul cu floarea 
— 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Unde zbori, 
Sperieciori ? — 11.
• Circul București : Divertis circs 
10; 16; 19.30.

%25e2%2580%259eTea.tr


SCINTEIA —duminică 17 septembrie 1978 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Am onoarea să confirm primirea amabilului mesaj de felicitări pe care mi l-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele.Vă mulțumesc sincer pentru mesaj și folosesc această ocazie pentru a exprima dorința de a vedea întărindu-se și dezvoltîndu-se raporturile de prietenie și cooperare care există între țările noastre, in interesul ambelor popoare.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea Înaltei mele considerațiunl.

AHMADOU AHIDJO
Președintele /

Republicii Vuite Camerun'

Adincă recunoștință a tineretului studios 
și slujitorilor școlii pentru condițiile 

de muncă și viață create
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae CeaușescuCu prilejul deschiderii noului an de învățămînt, in centrele universitare, în liceele și școlile generale din întreaga țară au avut loc festivități în cadrul cărora participanții au adresat telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.în telegrame, toate cadrele didactice, întregul tineret studios din patria noastră își exprimă recunoștința profundă pentru minunatele condiții de muncă și viață ce le-au fost create, pentru grija pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. o manifestă pentru continua dezvoltare și modernizare a șco- 1. '’i toate gradele, pentru adîn- cir a integrării învățămîntului cu cercetarea și producția, pentru ridicarea nivelului pregătirii tinerei generații, în scopul formării de specialiști cu o temeinică pregătire teoretică și practică, cu un larg orizont de cultură, capabili să dea viață mărețelor obiective de dezvoltare economică, socială și spirituală a țării, care să se afle permanent în primele rinduri ale muncii întregului nostru popor pentru înfăptuirea Programului partidului. Totodată este afirmată adeziunea unanimă a cadrelor didactice, a studenților și elevilor față de orientările și îndemnurile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvin tarea rostită în municipiul Cluj- Napoca, cuvîntare care constituie un program de acțiune pentru activitatea polltico-ideologică, didactico- educativă, științifică și culturală.în telegrame se exprimă angajamentul corpului profesoral de a-și înzeci eforturile în vederea creșterii unor cadre de nădejde, militanți revoluționari care să contribuie cu întreaga putere și energie la înfăp
• SPORT • SPORT O SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

tuirea politicii Interne și externe a partidului, precum și hotărirea nestrămutată a tineretului studios de a-și însuși cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, de a fi exemplu viu în promovarea înaltelor valori ale eticii și echității socialiste, ale umanismului socialist revoluționar. Telegramele relevă că atît cadrele didactice, cit și tineretul studios și-au însușit pe deplin sarcina majoră ce revine astăzi tuturor oamenilor muncii din țara noastră — aceea de a ridica întreaga activitate la un nivel calitativ superior și că în acest scop vor depune toate eforturile pentru perfecționarea conținutului învățămîntului.Cadrele didactice, studenții și elevii subliniază că pentru ei toți activitatea strălucită și multilaterală pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară în fruntea partidului și statului, contribuțiile sale de valoare excepțională la dezvoltarea creatoare a socialismului științific, stilul comunist, revoluționar ce caracterizează munca și viața secretarului general al partidului reprezintă un autentic și însuflețitor exemplu.Au adresat telegrame : universitățile din Timișoara și Galați, Academia „Ștefan Gheorghiu", institutele politehnice din București și Timișoara, Institutul de mine din Petroșani, Institutul de petrol și gaze Ploiești, institutele de învățămînt superior din Tg. Mureș, Bacău, Baia Mare, Suceava, înstitutul de subingineri Hunedoara, Grupul școlar minier Petroșani, Școala generală nr. 6 Petroșani, Școala generală nr. 3 Hunedoara, Liceul de matematică-fizică „Decebal" Deva, Liceul militar de marină „Alexandru Ioan Cuza", Liceul militar „Mihai Viteazul".

Adunări festive consacrate 
„Zilei metalurgistului"La clubul întreprinderii de țevi „Republica" din Capitală a avut loc, sîmbătă la amiază, o adunare festivă consacrată „Zilei metalurgistului", la care au participat Neculai Aga- chi, ministrul industriei metalurgice, membri ai conducerii ministerului, muncitori și cadre tehnice din întreprinderi de profil, cercetători și'pro- iectanți ai Institutului de cercetări metalurgice, reprezentanți ai colectivelor de muncă din alte unități industriale bucureștene.Despre semnificația acestui eveniment a vorbit Gheorghe Gheorghiu, secretarul comitetului de partid al ministerului, care, în numele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Metalurgice, a adresat calde felicitări metalurgiștilor din întreaga țară.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune:Personalul muncitor din ramura noastră, animat de cele mai înalte sentimente, își îndreaptă cu recunoștință gindul către dumneavoastră, iubite și drag conducător, pentru grija și atenția deosebită pe care o acordați industriei metalurgice.Noi, metalurgiștii, simțim permanent sprijinul conducerii partidului și în mod deosebit am simțit acest sprijin în ultimii doisprezece ani, cind siderurgia românească a atins un înalt nivel tehnic, fiind orientată ferm spre valorificarea superioară a metalului pentru satisfacerea necesităților mereu crescînde ale economiei.Sarcinile deosebite ce revin metalurgiei din prevederile actualului cincinal constituie obiective deosebit de importante și mobilizatoare pentru cei peste 180 mii oameni ai muncii din metalurgia românească.în activitatea noastră ne vom concentra permanent atenția pentru trecerea de la acumulările cantitative la o calitate nouă, superioară, in

Sosirea în Capitala a ministrului 
afacerilor externe al ThailandeiSîmbătă seara a sosit în Capitală ministrul afacerilor externe al Thailandei, Upadit Pachariyangkun, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, face o vizită oficială in țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 

vederea obținerii unei eficiente sporite prin realizarea producției fizice și producției nete, prin creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că „Ziua metalurgistului" constituie prilejul de a ne angaja în fața conducerii partidului și a dumneavoastră personal, că vom acționa cu fermitate pentru ca obiectivele economice ale cincinalului să fie îndeplinite cu succes pentru realizarea țelului nostru scump, edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
★în aceeași zi, la Galați, Hunedoara, Reșița, Călan, Tîrgoviște, Slatina, Tulcea și în celelalte centre ale industriei metalurgice au avut loc a- dunări festive prilejuite de „Ziua metalurgistului".Intr-o atmosferă de intensă vibrație patriotică, cei prezenți au adoptat telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu.însuflețiți de dragoste fierbinte și devotament nemărginit față de partid, față de secretarul său general, participanții își exprimă, in aceste telegrame, întreaga lor recunoștință pentru puternica dezvoltare pe care industria metalurgică a cunoscut-o in anii construcției socialiste, pentru perspectivele ce se deschid în fața acestei ramuri de primă însemnătate a economiei noastre naționale. în același timp, este reafirmată voința fermă a acestui destoinic detașament al clasei noastre muncitoare de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui din plin la progresul economiei naționale, la realizarea exemplară a obiectivelor actualului plan cincinal, la transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a luminosului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

fost salutat de Ștefan Andrei, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari din M.A.E.A fost prezent Vaikundha Samrua- truamphol, ambasadorul Thailandei în România.în aceeași zi, cel doi miniștri de externe au început convorbirile oficiale. (Agerpres)

Cronica zileiVineri șl sîmbătă, delegația de activiști politici a Armatei populare coreene, condusă de generalul de armată Să Ciăl — membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, șeful Direcției generale politice a Armatei populare coreene — a vizitat expoziția „Mărturii ale dragostei, prețuirii și adîncii recunoștințe manifestate de întregul partid și popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară", precum și unele obiective economice din Capitală și din județul Prahova. De asemenea, oaspeții coreeni au vizitat două unități militare ale armatei noastre.
★în perioada 22 august-16 septembrie, o delegație a Partidului Democrat din Botswana a făcut o vizită de prietenie în România, la invitația C.C. al P.C.R.Reprezentanții P.D.B. au luat parte la manifestările consacrate celei de-a 34-a aniversări a eliberării țării de sub dominația fascistă, au avut în- tîlniri la C.C. al P.C.R., la comitetele județene Alba și Arad ale P.C.R., la Comitetul Central al U.T.C., la conducerile unor ministere, a vizitat întreprinderi și instituții de interes Istoric, cultural și turistic din București, județele Alba, Arad, Sibiu și Constanța.
★La invitația I.R.R.C.S. și a Asociației de prietenie româno-coreeană, între 6—16 septembrie, o delegație a Asociației de prietenie co- reeano-română, condusă de Kim long Sun, vicepreședinte al asociației, a făcut o vizită în țara noastră.Oaspeții au participat la manifestările organizate în țara noastră cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării R.P.D. Coreene, au avut în- tîlniri cu membrii comitetului de conducere al Asociației de prietenie româno-coreene, la Academia „Ștefan Gheorghiu", la consiliile municipale Galați și Cluj-Napoca și au vizitat obiective economice și culturale.
★La Brașov a avut loc, sîmbătă, vernisajul unei expoziții turistice din R. P. Ungară, organizată de Ministerul Turismului și Sportului din țara noastră, în colaborare cu Comitetul Național al Turismului din R. P. Ungară. La vernisaj au participat reprezentanți ai. organelor locale de partid și de stat, ai Oficiului județean de turism Brașov, numeroși cetățeni. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei ungare la București.
★Sîmbătă dimineața au început în Capitală lucrările reuniunii „Zilele medicale româno-franceze de ginecologie".
★în centrul universitar Tg. Mure? s-au încheiat lucrările celui de-al 4-lea Congres european de cercetare a somnului. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați mulțumirile mele cele mai călduroase pentru amabilele dumneavoastră felicitări cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Islandei.
ALAFUR JOHANNESSON

Primul ministru al Republicii Islanda

Noile perspective ale baloanelor 
și dirijabilelorIsprava celor trei americani care au reușit să realizeze pentru prima oară traversarea Atlanticului in balon, readuce în atenție un sistem de transport aerian, inventat cu aproape două secole în urmă de frații Montgolfier, dar eclipsat între timp de aviație.într-adevăr, baloanele și dirijabilele au fost detronate de către expansiunea aviației civile și militare. A rămas încă vie în memorie catastrofa din 6 mai 1937, cînd dirijabilul german „Hindenburg" a fost distrus în urma unui incendiu care a costat viața a 97 de persoane. între cele două războaie mondiale, transportul de persoane cu ajutorul dirijabilelor era destul de frecvent și, înainte de sfîrșitul său tragic, „Hindenburg" transportase peste ocean, numai în cursul anului 1936, mai bine de 1 000 de pasageri.Cît privește baloanele, deși despre ele nu se vorbește prea mult, ele sint utilizate cu regularitate, în special de prin anii ’60, pentru observațiile științifice, astronomice și meteorologice, în diferite țări ale lumii. în fiecare an sint lansate un mare număr de baloane. Volumul lor este apreciabil : 300 pînă la 800 000 mc ; în 1975 a fost lansat un balon gigantic cu un volum de 1,49 milioane mc. Baloanele sondă meteorologice au ca scop studierea păturilor înalte ale atmosferei și a componentelor sale fizice și chimice, precum și circulația aerului la această altitudine.Baloanele, al căror cost este mai scăzut decît al sateliților, au, de asemenea, aplicații în astronomie, putînd atinge o altitudine de 30 pînă la 40 km ; aparatajele — inclusiv telescoa- pele — pot observa universul în condiții mult mai bune decît se realizează la observatoarele de pe sol, ținînd seama de faptul că turbulența atmosferei deformează fotografiile.Primele observații științifice în stratosfera au fost făcute cu ajutorul unor baloane care7 transportau pasageri. în 1932, Piccard și Cosyns au atins, cu ajutorul unui balon, o altitudine de 16 210 m, iar în iulie 1935, Orvil, Anderson și Stevens — o altitudine de 22 066 m. în fine, în august 1957, un american, maiorul D. G. Si

mons, a atins in nacela sa altitudinea record de 31 000 m.Un interes deosebit prezintă baloanele) captive. în Franța a fost conceput un proiect nerealizat încă — denumit „Pegas" — de creare a unei rețele de baloane captive staționind la o altitudine de 20 km, care să permită retransmiterea programelor de televiziune pe teritoriul francez. La capitolul baloane meteorologice este de remarcat un proiect franco—sovietic, care prevede lansarea în 1983, de către o sondă spațială sovietică, a unui balon construit în Franța (nacela fiind realizată de către sovietici) și care urmează să plutească mai multe zile în atmosfera planetei Venus.Dacă baloanele sînt utilizate pe o bază destul de largă, dirijabilele (care sînt prevăzute cu un sistem propriu de propulsare și de navigare) se izbesc de un șir de dificultăți în ce privește folosirea lor. în timpul ultimului război mondial, S.U.A. au folosit dirijabilele pentru a escorta convoaiele maritime și a supraveghea apariția submarinelor inamice. în prezent, un șir de țări (Anglia, U.R.S.S., Franța, S.U.A., R.F.G.) se îndreaptă spre aplicații mai pragmatice. în primul rînd se are în vedere transportul unor încărcături grele, care nu pot fi demontate. De pildă, platformele petroliere de foraj, cuvele reactoarelor nucleare, turboalterna- toarele etc.Nu trebuie omise nici inovațiile care tind să fie introduse în ce privește propulsarea dirijabilelor. în 1977, în S.U.A. a fost, de pildă, lansat primul balon folosind energia solară. La rîndul ei, U.R.S.S. a propus, cu cîtva timp în urmă, crearea unui dirijabil propulsat prin energia nucleară. Mari îmbunătățiri au fost aduse în ce privește tehnologia baloanelor și dirijabilelor. în prezent se utilizează heliul — gaz inert și neinflamabil — care nu mai prezintă riscul de a se combina cu aerul și de a da naștere unui amestec explozibil. Totodată, materialele de structură folosite sînt mai ușoare și mai rezistente. De asemenea, în loc de motoarele diesel pentru propulsarea dirijabilelor se utilizează turbine, iar sistemul de pilotaj este mult mai perfecționat.
E rîndul voleibaliștilor...Potrivit unei tradiții intarsiate in Istoria contemporană a sportului nostru, de fiecare dată cînd o reprezentativă tricoloră pornește spre o competiție supremă, urările noastre de drum bun și succes îi însoțesc zborul spre înălțimile... podiumului victorios. Așa s-a intîmplat în ultima vreme cu lotul luptătorilor, cu Iotul caiaciștilor și canotorilor, așa se in- timplă acum cu echipa națională de volei masculin. Mîine dimineață, vo-, leibaliștii noștri se deplasează cu avionul în Italia, unde vor participa (săptămîna aceasta în orașul Ancona, de pe coasta vestică a peninsulei, săptămîna următoare în Roma sau Veneția) la întrecerile uriei noi ediții a campionatului mondial.Este sigur că va fi una dintre cele mai disputate și, deci, dificile ediții — cu șanse de a se înscrie chiar pe primul loc în privința surprizelor. Spunem astfel fiindcă, acum mai mult ca oricînd, voleibaliștii europeni (posesori ai titlului olimpic și ai celui mondial — prin Polonia) vor avea de înfruntat asaltul, devenit foarte I • temut, al celor veniți din contigui asiatic și din America Latină. I a ce s-a petrecut recent la cam- l onatul mondial feminin din Uniunea Sovietică (unde clasamentul final a avut o neprevăzută configurație : Cuba, Japonia, U.R.S.S., Coreea de Sud, S.U.A., China etc.) se poate petrece și cu băieții în Italia. Din cele 24 formații participante vor lupta aici pentru un loc pe podium, cu șanse și pretenții, pe de o parte Polonia, U.R.S.S., România, Cehoslovacia. Bulgaria, Italia, pe de altă parte China. Brazilia, Cuba, Japonia, Coreea de Sud, Mexic.Evident, voleibaliștii noștri cunosc

La Palatul sporturilor și

Astăzi încep campionatele de gimnasticăîncepînd de astăzi, de la ora 16, pînă miercuri inclusiv, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală se vor desfășura cațnpionatele naționale de gimnastică, individuale și pe echipe, eveniment de prim interes pentru amatorii de sport de la noi din țară. Integrate în marea competiție „Da- ciada", campionatele vor prilejui întreceri între cei mai buni gimnaști și cele măi puternice echipe din nume- roase centre.în prima zi, după festivitatea de deschidere va avea loc concursul pe echipe, la masculin — exerciții liber alese, la feminin — exerciții impuse, - urmînd ca a doua zi, luni, de asemenea de la ora 16, echipele să lucreze după un program invers, feminin — exerciții liber alese, masculin — e- xerciții impuse.La concursul masculin vor lua parte șase echipe — Dinamo, Steaua, Clubul sportiv școlar București, Clubul școlar Lugoj, Clubul școlar
ÎN CÎTEVA• în semifinalele turneului internațional feminin de tenis de la Tokio, Virginia Wade (Anglia) a învins-o cu 6—1, 6—2 pe americana Marita Redondo.• Ieri, in cadrul etapei a V ă la fotbal, Sportul studențesc — Dinamo 1—1. Au înscris Augustin (mm. 38) și. respectiv, Mircea Sandu (rpin. 64).Celelalte partide ale etapei se dispută azi, incepind de la ora 16.• Sîmbătă la Baguio (Filipinc) s-a disputat a 23-a partidă a meciului de șah pentru titlul mondial dintre campionul lumii Anatoli Karpov și șalangerul său Viktor Korcinoi. Partida s-a încheiat remiză la mutarea 41. în prezent, scorul este de 4—2 in favoarea lui Karpov.• Pe ringul instalat la arena

toate datele problemei. în acest spirit, și cu dorința de a forța o performanță, se pregătesc — prin antrenamente și prin turnee amicale. — încă de prin luna aprilie. Rezultatele partidelor și turneelor de verificare Ia care au luat parte au fost, e drept, cam modeste, dar concludente pentru antrenorii A. Drăgan și W. Schreiber în munca de clădire a unei noi „osaturi" și de stabilire a unor scheme tactice.în cursul săptămînii trecute i-am vizitat pe voleibaliștii tricolori la Vaslui — acolo unde și-au desfășurat în tihnă și în condiții excelente ultima parte a pregătirilor. Miercuri, joi și vineri — adică exact în zilele cînd, săptămîna următoare, vor în- tilni, pe rînd, S.U.A., Coreea de Sud și Cehoslovacia — au jucat între ei, la aceeași oră de concurs (21) cite un meci la cea mai înaltă tensiune a ambițiilor. Formația probabilă — Pop, Tutovan, Țerbea, Chifu, Girleanu, plus Ionescu — a avut de cealaltă parte a fileului pe Dumă- noiu, Enescu, Bădiță, Macavei, Ma- nole, plus Oros, jucători care oricînd vor trebui să fie gata pentru a intra în garnitura de bază (unii poate chiar de la început). Constatări pozitive : pregătire fizică în progres, blocaj in continuare bun, forță de atac sporită, serviciile îmbunătățite vizibil, mingea circulă mai Vapid, o oarecare ameliorare a preluărilor contribuind la o oarecare varietate a acțiunilor la fileu. Ni s-a părut, în același timp, că încă mai trebuie întărită atenția pentru evitarea „căderilor" în serie ale întregii echipe (cînd poate' pierde lesne 5, 6, 7 puncte la rînd), pentru o mai mare concentrare in linia a doua și în general
culturii

Sibiu și Clubul școlar Tîrgu Mureș. Concursul feminin se bucură de o participare mult mai bogată — 11 echipe reprezentind cluburile școlare din orașul Gh. Gheor- ghiu-Dej (în frunte cu Teodora Un- gureanu și Dumitrița Turner), Sibiu (cu Marilena Neacșu, Angela Bratu și Carmen Savu), Galați (cu Gabi Gheorghiu), București (cu Marilena Vlădărău și Ofelia Iosub), cluburile Dinamo (cu Anca Grigoraș, Cristina Itu și Alina Goreac), S.C. Bacău (cu Gabriela Trușcă și Lucia Negrea), C.S.O. Baia Mare (cu Rodica Dunca și Daniela Brindescu), Petrolul și Farul. în formația Centrului de gimnastică Deva va concura proaspăta campioană absolută europeană la junioare, Emilia Eberle. La concursurile individuale, Emilia Eberle va evolua însă sub culorile C.S. Arad, club la care este legitimată (C.S. Arad n-a înscris o formație la campionatul feminin pe echipe).
RÎNDURI„Superdome" din New Orleans (Louisiana), în prezența a peste 70 000 spectatori, s-a disputat meciul j pentru campionatul mondial de box la categoria grea (versiunea W.B.A.) între pugiliștii americani de culoare Cassius Clay și Leon Spinks. Intil- nirea s-a încheiat, după 15 reprize, cu victoria la puncte a lui Cassius Clay, care, la vîrsta de 36 de ani, reușește să recucerească pentru a doua oră titlul de campion al lumii, performanță unică în analele categoriei supreme a boxului profesionist.• Turneul internațional masculin de volei de la Paris a fost cîștigat de selecționata R.P. Chineze — 6 puncte, urmată in clasamentul final de formațiile Franței — 5 puncte, Ungariei — 4 puncte și Bulgariei — 3 puncte. 

pentru conectarea fiecărui jucător la tensiunea fiecărui moment al disputei și pentru atingerea unei coeziuni sufletești fără fisuri.Cum spuneam, urările de drum bun și succes ale iubitorilor de sport din țara noastră îi însoțesc acum pe voleibaliști. în ceea ce ne privește, credem sincer in șansele lor la acest campionat mondial. Nu așteptăm de la ei „tezaurul11 cu care s-au înapoiat in patrie luptătorii de la greco- romane, caiaciștii și canotorii. Așteptăm numai o medalie, indiferent din ce metal prețios ar fi. I-ar sta foarte bine lingă „bronzul" adus anul trecut de la Europene de către aceiași voleibaliști !
Gheorghe M1TRO1

(Urmare din pag. I)optime, în folosul creșterii mai rapide a venitului național.
învățătura, învățătura 
și iar învățătura — 

deviza actuală a școliiDe altfel, problemele educării și pregătirii profesionale, formării tinerei generații, a constituit ideea centrală a cuvintării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și la deschiderea noului an școlar, participarea sa la a- cest eveniment sărbătoresc, vizita în unități de învățămînt din importantul centru științific și de cultură pe care îl reprezintă municipiul Cluj-Napoca, evidențiind, o dată mai mult, importanța deosebită pe care partidul, secretarul său general o acordă școlii.Subliniind că în țara noastră a fo.,t încheiat practic procesul revoluționar de așezare pe baze noi, moderne a învățămîntului prin crearea cadrului organizatoric ce asigură împletirea strînsă cu producția și cercetarea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se persevereze în continuare pe linia perfecționării conținutului procesului instructiv-educativ. în sensul formării unor specialiști cu profil larg, înarmați cu cunoștințe științifice de vîrf, cît și în direcția valorificării depline a avantajelor oferite de această nouă structură organizatorică. Important este acum ca unitățile de învățămînt superior să realizeze un volum sporit de producție fizică și să contribuie, mai substanțial, la generalizarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice în unitățile productive.
Importantă 

manifestare științifică 
în domeniul chimieiîn aceeași optică, și ca o expresie elocventă a importantei deosebite pe care partidul nostru o acordă științei în procesul edificării noii societăți, s-a înscris și desfășurarea, în cursul acestei săptămîni, a Congresului național de chimie. Prilejuind un larg și fructuos schimb de experiență la nivel național, atît între specialiștii din chimie, cît și cu cei din alte domenii de activitate, această remarcabilă manifestare a vieții științifice a evidențiat elocvent capacitatea lor de a răspunde în condiții superioare sarcinilor mobilizatoare puse de partid în fața acestei ramuri de vîrf a industriei noastre.Jalonîndu-se principalele probleme

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainta 1 -------  . ..
9,10 Șoimii patriei
9,20 Film serial pentru copii : Cărțile 

junglei. Episodul 4
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17,00 Fotbal : F. C. Bihor — Jiul Petro

șani (divizia A) — repriza a n-a. 
Transmisiune., directă de la Oradea

17,50 Film serial : Linia maritimă One- 
din. Episodul 56

18,40 Micul ecran pentru cel mid : 
Sună clopoțelul, sună I

19,00 Telejurnal
19,20 Reportaj TV i Ziua metalurgis

tului

ale congresului, în cuvîntul de deschidere rostit de tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu s-a‘impus atenției participanților imperativul stringent al etapei actuale : valorificarea superioară a resurselor naturale de care dispune țara noastră prin realizarea unor produse cu grad înalt de prelucrare, obținerea unei valori maxime pe unitate de produs, sporirea continuă a ponderii produselor de calitate superioară ; crearea de noi materii prime și materiale, cu caracteristici superioare necesare industriei și producției bunurilor de consum, înaltul spirit analitic în care s-au desfășurat lucrările congresului a 

prilejuit desprinderea căilor șl mijloacelor de acți,une pentru înfăptuirea în viață a orientărilor și sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională cu privire la creșterea continuă a rolului științei ca factor de dinamizare a economiei naționale.Prezența la acest congres a unui mare număr de specialiști de peste hotare i-a conferit totodată caracterul unei importante manifestări internaționale, înscriind-o ca o contribuție de seamă la progresul științei chimice în general, la dezvoltarea contactelor și a conlucrării dintre oamenii de știință de pretutindeni, în interesul cauzei nobile a progresului și bunăstării, al păcii și înțelegerii între națiuni.
Politică principială, 

consecventă, în slujba 
cauzei socialismului, 

a păcii și colaborăriiPreocupîndu-se intens de dezvoltarea accelerată, multilaterală a societății noastre socialiste, partidul și statul nostru promovează o politică externă activă și constructivă, îndreptată spre asigurarea condițiilor necesare conlucrării pașnice între națiuni libere și independente. Orientările fundamentale ale politicii externe a României socialiste și-au

19.40 Portativul veseliei. Emisiune de 
varietăți

20.40 Film artistic : „Adevărata glo
rie". Premieră TV. Producție a 
studiourilor americane. Cu : Da
vid Carradlne, Ronny Cox, Me
linda Dillon. Regla Hal Ashby. 
Film distins in anul 1977 cu Pre
miul Oscar pentru cea mai bună 
imagine și pentru cea mai bună 
adaptare muzicală

22.40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ : Bach
11,45 închiderea programului

Luni, 18 septembrie 1978
PROGRAMUL 1

15,55 Telex
16,00 Emisiune in limba maghiară

• Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județele Caraș-Se- 
verln și Cluj
• Oamenii muncii, români, ma
ghiari și de alte naționalități, cu 
întregul lor efort — pentru redu

găsit o nouă șl viguroasă reafirmare în cuvîntările rostite în această săptămîna de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunările populare de la Reșița și Cluj-Napoca.Este cunoscută consecvența cu care România, partidul nostru și guvernul țării acționează pentru extinderea și aprofundarea raporturilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate cu absolut toate țările socialiste, cu toate statele care făuresc noua orînduire. Noi dovezi grăitoare în acest sens le reprezintă schimburile de mesaje prietenești între tovarășul Nicolae Ceaușescu și conducători de partid și de stat din țări socialiste. Conserhnăm în acest sens 

schimbul de mesaje cu tovarășul Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, cu ocazia primirii, la Pekin, a primului ministru al guvernului român, care a dat expresie satisfacției comune pentru evoluția pe care o cunosc relațiile româno-chineze pe multiple planuri, relații puternic impulsionate de recentele convorbiri la nivel înalt de la București. De asemenea, schimbul de mesaje și convorbirea cu tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, prilejuite de participarea primului ministru al guvernului român la manifestările consacrate celei de-a XXX-a aniversări a creării R.P.D. Coreene au dat glas voinței reciproce de a dezvolta și mai puternic raporturile de strînsă conlucrare, pe cele mai diverse planuri, între partidele^ țările și popoarele noastre. în același sens, schimbul de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker, secretar ge.neral al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, cu prilejul primirii la Berlin a delegației U.G.S.R., a pus din nou în evidență dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și conlucrare dintre cele două partide și țări în cele mai diverse domenii.Pe de altă parte, primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a ministrului finanțelor al Olandei, ca și vizita delegației parlamentare române in R.F.G. și primirea de către președintele Bundestagului evidențiază dezvoltarea continuă a relațiilor României cu toate țările lumii, indiferent de orinduire socială, in spiritul coexistenței pașnice. 

cerea costurilor, mărirea produc
tivității muncii
• Jurnal agrar

19,00 Festivalul național „Ctntarea 
României"

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20,25 Roman-foileton : „Putere fără

glorie". Episodul 4
21.15 Mai aveți o întrebare ?
21,45 Melodii pentru toate vîrstele 
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.30 Cenaclul „Metafora" al tinerilor 

din județul Ilfov
17,00 Imn patriei 1 Program de cîntece 

patriotice
17.15 Turneul unul teatru românesc în

Japonia
17,40 Intîlnire cu satira șt umorul
18,10 Mîndră este țara noastră — me

lodii populare
18.30 In alb și negru : Karino
19.20 1061 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copil : Sindbad 

marinarul

Consecvent orientării sale principiale, partidul nostru acționează stăruitor pentru dezvoltarea colaborării cu partidele comuniste șl muncitorești, cu partidele socialiste, social- democrate, cu forțele democratice de pretutindeni, considerînd că întărirea conlucrării lor, unitatea tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste, creșterea și intensificarea luptei popoarelor pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru soluționarea în mod democratic a problemelor lumii de azi, constituie un imperativ arzător. Acestei orientări statornice i se circumscriu vizita delegației Consiliului Național al F.U.S. în Finlanda, la invitația Partidului de Centru, și vizi

ta in țara noastră a delegației Partidului Socialist Belgian.
Cîștigă 

teren dezideratul unei 
noi ordini economice 

internaționale
4Acest adevăr este pregnant ilustrat de conținutul dezbaterilor și de măsurile preconizate sau adoptate în cadrul mai multor reuniuni internaționale desfășurate în ultimele zile. Conferința de la Belgrad a 32 de țări din Europa și America de Nord a e- vldențiat cu putere însemnătatea dezvoltării cooperării științifice și tehnologice, atît intre statele participante, cit și pe plan mondial, în cadrul eforturilor vizînd înfăptuirea noii ordini economice. în acest sens, țara noastră a subliniat că, pentru a-și atinge menirea, lărgirea conlucrării în domeniile respective trebuie să-și găsească finalizare în dezvoltarea economică a tuturor statelor și, în primul rînd, a celor în curs de dezvoltare. în viziunea țării noastre, recomandările elaborate de conferință trebuie să contribuie la asigurarea accesului larg, neîngrădit al tuturor țărilor la cuceririle științei și tehnologiei, să favorizeze promovarea, în forme reciproc avantajoase, a transferului de cunoștințe și experiență.Ca o contribuție însemnată la promovarea concepției de nouă ordine economică internaționaiă se înscrie „Planul de acțiune" elaborat de Con

20,15 Selecțlunl din opereta „Mam'zelle 
Nitouche" de Florimond Hervă.

a,15 Telex
21,20 Reportaj TV : Din nou la școală
21,40 Film serial : Om bogat, om sărac. 

(Reluarea episodului 14).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 șl 20 septembrie. In (ară : Vremea 
va fi relativ frumoasă, dar răcoroasă 
noaptea șl dimineața. Cerul va fi va
riabil. Innorări mal accentuate se vor 
produce în nordul și estul țării, unde 
vor cădea ploi de scurtă durată. în 
rest, ploile vor fi izolate. Vint mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 4 și 14 grade, izolat mal 
coborîte în depresiuni, iar cele ma
xime vor oscila între 16 și 24 grade. 
Ceață slabă, dimineața. In București : 
Vreme relativ frumoasă, cu cer va
riabil. Vînt slab. Temperatura ușor va
riabilă.

ferința O.N.U. de la Buenos Aires privind cooperarea tehnică intre țările în curs de dezvoltare. învingind anumite poziții și concepții perimate, participanții au formulat, în documentul elaborat, măsuri concrete menite să contribuie la diversificarea și adoptarea unor forme noi de cooperare tehnică, atît între țările în curs de dezvoltare, cit și intre a- cestea și cele avansate economic.
Problemelor divergente 

— soluții pașniceAgenda săptămînii consemnează, de asemenea, anunțarea reluării, la Atena, a convorbirilor greco-turce pentru examinarea posibilităților de eliminare a surselor de tensiune existente între cele două țări. Programarea acestor noi convorbiri învederează convingerea guvernelor grec și turc că problemele litigioase dintre țările lor, oricit de complicate ar fi, își pot găsi soluții pe căi politice, prin tratative. Opinia publică din țara noastră salută cu satisfacție o a- semenea evoluție, considerînd că a- ceasta corespunde dezideratului major al statornicirii unor relații de bună vecinătate și largă colaborare între toate țările balcanice, România socialistă pronunțîndu-se, după cum se știe, cu deosebită consecvență pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și cooperării prietenești.Ermetismul care înconjoară tratativele de la Camp David, veștile, foarte puține și destul de contradictorii sosite pînă acum, nu îngăduie, desigur, o apreciere a rezultatelor convorbirilor dintre Egipt, Israel și S.U.A. privind soluționarea crizei din Orientul Mijlociu. Opinia publică internațională urmărește insă negocierile în curs cu speranța că ele vor duce la adoptarea de măsuri concrete in direcția unor pași spre pace. După cum atestă evoluția evenimentelor, aceasta presupune, in mod necesar, retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei palestiniene, inclusiv prin crearea unui stat palestinian independent — fără de care nu se poate realiza o pace trainică în Orientul Mijlociu — asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din zonă. Este poziția pe care se situează cu neabătută consecvență itomânia.Culegînd roadele bogate ale unei noi săptămîni de muncă și creație, poporul român încearcă, totodată, sentimente de vie satisfacție pentru audiența largă și eficiența demersului cutezător și constructiv al partidului și statului nostru pe planul vieții politice internaționale, în consens cu cerințele popoarelor, ale cauzei progresului, păcii și colaborării în lume.
Ioan ERHAN 
Al. CAMPEANU
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DOCUMENTELE CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE 

DE LA BELGRAD RELEVĂ :

Necesitatea intensificării cooperării 
științifice și tehnologice

BELGRAD 16 (Agerpres). — La Belgrad s-au încheiat lucrările celei 
de-a doua conferințe a miniștrilor însărcinați cu problemele științei 
și tehnologiei din Europa și America de Nord — Minespol II — orga
nizată sub auspiciile UNESCO. Participanții, intre care și un repre
zentant al țării noastre «— au dezbătut probleme legate de stadiul dez
voltării științei și tehnologiei, contribuția acestora la dezvoltarea eco
nomică și socială a țărilor de pe continentul european, precum și in 
legătură cu modalitățile de extindere a cooperării in aceste domenii.Participant!! au adoptat, prin consens, o serie de recomandări privind necesitatea Identificării de soluții în domeniul științei și tehnologiei de natură să contribuie la stabilirea unei noi ordini economice internaționale. In context, s-a subliniat că există posibilitatea realizării unor proiecte de cooperare între țările din regiune, aflate la niveluri de dezvoltare diferite, care să contribuie la atingerea acestui obiectiv major al lumii contemporane.în principalul document adoptat — „Raportul între cercetare și dezvoltare și eficienta acestora, circulația informației științifice și tehnologice, pregătirea de specialiști, formele de cooperare regională și subregio- nală“ — sînt incluse recomandări referitoare la sprijinirea eforturilor proprii ale țărilor in curs de dezvoltare în vederea reducerii și eliminării treptate a decalajelor științifice

și tehnologice ce le separă de statele industrializate. Se relevă, de asemenea, că țările industrializate membre ale UNESCO trebuie să-și sporească asistența pe care o acordă țărilor in curs de dezvoltare, pentru ca acestea să-și creeze o bază proprie în domeniul științei și tehnologiei, precum șl necesitatea asigurării transferului larg de tehnologie către aceste țări, pe baza respectării depline a priorităților și obiectivelor stabilite de ele însele.Documentul recomandă, totodată, accelerarea activității de identificare a unor proiecte de interes reciproc menite să asigure Înfăptuirea prevederilor Actului final și să fie întreprinse măsuri concrete pentru lărgirea colaborării tehnico-științifice, bilaterale și multilaterale, în vederea eliminării obstacolelor care se mențin in activitatea de cooperare științifică și tehnologică.
La reuniunea A.I.E.A. au fost examinate

Probleme privind asistența tehnică 
între țările membreVIENA 16 (Agerpres). — între 14 și 16 septembrie, la Viena a avut loc sesiunea de toamnă a Consiliului guvernatorilor, organ de conducere a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, din care fac parte 34 de țări, între care și România.Pe agenda reuniunii s-au aflat o serie de probleme actuale în legătură cu principiile directoare și regulile de bază în domeniul asistenței tehnice, reprezentarea mai echitabilă a țărilor în curs de dezvoltare din Africa, Orientul Mijlociu și

Asia de sud în Consiliul guvernatorilor, aplicarea sistemului de garanții al agenției etc.Prin dezbaterile, concluziile și deciziile adoptate, sesiunea de toamnă a Consiliului guvernatorilor prefațează și pregătește cea de-a 22-a sesiune a Conferinței generale, organ suprem al A.I.E.A., ale cărei lucrări se vor deschide luni, 18 septembrie, la Viena.Din țara noastră, la lucrările Consiliului guvernatorilor a participat o delegație condusă de ambasadorul Octavian Groza, reprezentant permanent pe lîngă A.I.E.A.

SECRETARUL GENERAL Al 0. N. U. l-A PRIMIT 
PE REPREZENTANTUL PERMANENT AL TĂRII NOASTRENAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., l-a primit pe ambasadorul Teodor Marinescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de reprezentant permanent al Republicii Socialiste România la Organizația Națiunilor Unite.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, ambasadorul român a transmis secretarului general al O.N.U. un salut cordial și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce-i

Cel 5 000 de muncitori din sec
torul petrolier al Belgiei conti
nuă greva declanșată cu o săp- 
tămînă în urmă pentru a pro
testa împotriva închiderii rafi
năriei din Anvers șl concedie
rii personalului. In fotografie: 
Demonstrație în orașul belgian 
Namur împotriva șomajului în 

rîndurlle tineretului

revine în promovarea telurilor și idealurilor de pace și progres ale Națiunilor Unite.Mulțumind, secretarul general al O.N.U. a rugat să se transmită președintelui României sentimentele sale de profundă stimă și considerație.Kurt Waldheim a exprimat înalta sa apreciere pentru contribuția deosebită a președintelui Nicolae Ceaușescu la abordarea și soluționarea problemelor majore care confruntă omenirea, pentru aportul activ și substanțial al României la creșterea și întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite.Secretarul general al O.N.U. a evocat impresia profundă pe care i-au produs-o întîlnirile șl convorbirile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu, ale cărui personalitate și rol de frunte în viața internațională sînt larg recunoscute și apreciate la Națiunile Unite și în întreaga lume.în cursul convorbirii au fost abordate unele probleme aflate pe ordinea de zi a apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Azi se încheie reuniunea tripartită 
de la Camp DavidWASHINGTON 16 (Agerpres). — Întîlnirea tripartită la nivel înalt de la Camp David se va încheia duminică — a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Jody Powell. Hotă- rîrea în acest sens, a precizat el, a fost luată după consultări implicînd pe toți cei trei participant!.Purtătorul de cuvînt a indicat, tot-

odată, că intr-o serie de probleme importante persistă deosebiri de păreri substanțiale, dar, în același timp, au fost realizate progrese considerabile. Jody Powell a adăugat că în timpul rămas pînă la încheierea convorbirilor vor fi întreprinse eforturi intense pentru depășirea dificultăților existente încă.
NICARAGUA

Acțiunile forțelor populare iau amploareMANAGUA 16 (Agerpres). — Din Managua se anunță că detașamente ale Frontului Sandinist de Eliberare Națională au ocupat orașul Guaco, din apropiere de Matagalpa. Insurgenții au atacat garnizoana și au trecut la împărțirea armelor către populație — transmite agenția France Presse.Totodată, ciocniri deosebit de violente au avut loc In orașul Leon,

situat la 90 km vest de Managua. Aviația a intervenit în sprijinul trupelor guvernamentale care forțează, în prezent, pozițiile deținute de Frontul Sandinist de Eliberare Națională, în special în cartierele Sub- tiava, San Juan, San Felipe și Zaragoza. Au suferit grave avarii consulatul Spaniei, gara și sediile principalelor instituții. Numărul victimelor esto mare, activitatea de salvare a răni- ților este practic imposibilă. în prezent, populația încearcă să părăsească orașul, mai ales că guvernul a anunțat că nu-și asumă responsabilitatea apărării vieții civililor și nici a cadrelor Crucii Roșii sosite la fața locului.Din San Josă se anunță că Venezuela și Costa Rica au semnat un acord prin care se angajează să se sprijine reciproc în caz de agresiune din partea unei terțe țări.
SAN MARINO

Funcțiile supreme au revenit 
partidelor de stingăSAN MARINO 16 (Agerpres). — Marele Consiliu General (parlamentul) din San Marino i-a ales, vineri, în funcția de căpitarii-regenți pe președintele Partidului Comunist Sanmarinez, Ermenegildo Gasperoni, și pe socialistul Adrino Reffi.Preluarea de către reprezentanții partidelor de stînga din San Marino a funcției supreme în stat este rezultatul alegerilor generale anticipate din 28 mal a.c., soldate cu un puternic avans al stîngii. Gasperoni și Reffi succed în această funcție creș-

DE PRETUTINDENI
• PE CINTAR, UN 

TREN. Specialiștii de la Institutul de cercetări și proiectări privind aparatele de măsură din Moscova au conceput un cîntar electronic care poate determina greutatea unei întregi garnituri de cale ferată aflate în mișcare cu o viteză de 5—10 kilometri pe oră. Aparatul de măsurat nu ocupă pe terasamentul căii ferate mai mult de o jumătate de metru. Un dispozitiv special măsoară greutatea pe osii a garniturii în mișcare, transmițind apoi datele pe un panou luminos.
• MAI PUTIN ZGO

MOT. Institutul de cercetări de pe lîngă Școala politehnică din Katowice lucrează în prezent, în colaborare cu uzina de electrozi din carbon de la Raci- borz, la diminuarea zgomotului din preajma cuptoarelor electrice din oțelării. în acest sens, ei au demonstrat avantajul pe care îl prezintă adăugarea unor compuși metalici în compoziția electrozilor de carbon. Deosebit de eficient se pare a fi adaosul de oxid de titaniu, care permite reducerea zgomotului cu cel puțin 5 decibeli.
CLĂ.

TEMPLU SUB STI-în cadrul acțiuniiUNESCO de salvare a monumentelor nubiene, celebrul templu de la Dendur (Egipt) A /. înălțat pe mâlurile Nilului împăratul Augustus — a foSi „demontat" ca urmare a construirii marelui baraj de la Assuan și transportat peste A- tlantic, în S.U.A., în 640 de „co- lete" însumînd 800 tone. Reconstituirea, sa a durat ani de zile, înalt de peste 6 metri, templul este adăpostit intr-o imensă hală de sticlă și înconjurat pe trei laturi de un șanț larg umplut cu apă. Monumentul va fi prezentat cu prilejul expoziției Tutankhamon, care se va deschide anul acesta, în decembrie, la Muzeul Metropolitan al artei din New York.

agențiile de presă transmit:
Acțiuni provocatoare ale 

R.S.A. Ministerul angolez al Apărării a dat publicității un comunicat în care denunță noile violări ale spațiului aerian al Angolei de către unități ale forțelor aeriene sud- africane. Astfel, în zilele de 13 și 14 septembrie, avioane de vinătoare sud-africane au survolat mai multe localități angoleze in zboruri de recunoaștere.
Noul președinte al Pakis

tanului Generalul Zia-Ul-Haq, administratorul șef al Legii marțiale din Pakistan, a devenit la 16 septembrie noul președinte al țării. El îl înlocuiește în această funcție pe Fazal Elahi Chaudhry, al cărui mandat prezidențial a expirat la 14 august.
S-a încheiat vizita,n Iug0_ slavia a regelui Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei, care a avut convorbiri cu președintele Iosip Broz Tito și cu alte oficialități ale țării gazdă, întrevederile au prilejuit efectuarea unui schimb de opinii cu privire la evoluția relațiilor dintre cele două țări și în legătură cu situația politică internațională.

Primire Ia Budapesta.J&- nos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe Yasser A- rafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat în vizită în Ungaria în fruntea unei delegații. în cursul convorbirii ce a avut loc s-a procedat la un schimb de opinii a- supra unor probleme internaționale actuale, o atenție deosebită fiind a- cordată ultimelor evoluții din Orientul Mijlociu.
Ansamblul de cîntece și dan

suri „Cununa", din comuna 
Maieru, județul Mureș, parti
cipant la festivalul internațional 
de folclor montan din localita
tea poloneză Zakopane, a obți
nut, la categoria ansamblurilor 
care au prezentat folclor auten
tic, cea mai înaltă distincție : 
marele premiu „Toporașul de 
aur".

Demonstrație împotriva
P.N.D. în orașul vest-german Mannheim s-a desfășurat sîmbătă o mare manifestație, în cadrul căreia

cele aproximativ 4 000 de persoane participante au cerut scoaterea în afara legii a Partidului Național Democrat (neofascist),
„Socialismul și țările în 

curs de dezvoltare"este tema unei mese rotunde care va avea loc între 25 și 29 septembrie in localitatea iugoslavă Cavtat. Vor luaparte peste 100 de specialiști din domeniile științelor sociale și politice, precum și economiști din 53 de țări ale lumii.
0 reuniune internațio

nală 'a care au Partic'Pat parlamentari reprezentînd țările membre ale Pieței comune, unele state arabe și Consiliul Național Palestinian s-a desfășurat vineri șl sîmbătă la Roma. Parlamentarii au examinat relațiile dintre țările arabe și C.E.E., precum și evoluția situației din Orientul Mijlociu. în comunicatul dat publicității la sfîrșitul reuniunii se subliniază că „pacea în Orientul Mijlociu nu va putea fi restabilită decît pe baza unei reglementări globale a situației din această zonă“. Pe de altă parte, comunicatul precizează că parlamentarii și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Liban.

La Galeriile de artă din ora
șul Kandy din Sri Lanka s-a 
deschis expoziția pictorilor 
români Ion Popescu-Negreni, 
Teodor Botis și Liviu Suhar, 
precum și expoziția de fotografii 
„România in imagini". La ver
nisajul celor două expoziții au 
participat reprezentanți ai or
ganelor locale, oameni de cultu
ră și artă, ziariști și un nu
meros public.

Conferința asupra drep
tului mării. La sedlul O N U- din New York au luat sfîrșit lucrările celei de-a șaptea sesiuni a celei de-a treia Conferințe a Națiunilor Unite asupra dreptului mării. Participanții au hotărît ca sesiunea următoare a conferinței să fie convocată la 19 martie 1979 la Geneva, urmînd să se desfășoare pe parcursul a șase săp- tămîni, în vederea continuării negocierilor pentru elaborarea unui tratat privind dreptul mării.

tin-democratului Francesco Valii și socialistului Enrico Andreoli.
In San Marino — care există 

ca țară independentă din 1253 
— se aleg in fruntea statului 
cite doi căpitani-regenți pentru 
o perioadă de șase luni. După 
expirarea mandatului, ei nu mai 
pot fi aleși timp de doi ani.

• SATELIT NIPON.Institutul pentru cercetări spațiale și aeronautice al Universității Tokio a anunțat, sîmbătă, lansarea unui satelit de producție niponă pentru cercetarea magnetosferei terestre, inclusiv a aureolelor boreale. în greutate de 92 kilograme, satelitul, numit „Exsos-B“, a fost plasat cu ajutorul unei rachete cu trei trepte, de asemenea de producție japoneză, pe o orbită eliptică. Este al treilea satelit japonez lansat de la poligonul Uchinoura, din prefectura Kagoshima, în cadrul Programului internațional de studiere a magnetosferei terestre.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Noua criză guvernamentală din PortugaliaLa numai 17 zile de la constituirea sa, cel de-al nouălea cabinet portughez de după revoluția din aprilie 1974 nu a reușit să treacă examenul parlamentar — ceea ce a provocat o nouă criză guvernamentală, a cărei soluționare se anunță și mai dificilă în împrejurările complexe ce confruntă ,în prezent țara. Moțiunea de cenzură a partidului socialist pe marginea programului prezentat de premierul Alfredo Nobre da Costa a întrunit majoritatea necesară datorită ralierii, în ultimul moment, a Centrului Democratic și Social (C.D.S.), adăugîndu-se, totodată, voturile a șase deputați independenți și cel al unicului reprezentant al Uniunii Democratice Populare. Practic, soarta cabinetului „în afara partidelor" era pecetluită din momentul cînd partidul socialist, deținătorul celor mai multe mandate (100) în Adunarea Republicii, făcea cunoscut 'că va vota nu numai propria moțiune, ci, „la nevoie", și moțiunile de cenzură prezentate de alte partide, respectiv de partidul comunist și de C.D.S. Deputății social-democrați au votat împotriva moțiunii socialiștilor, iar reprezentanții partidului comunist s-au abținut.Deși patru din cele cinci partide reprezentate în parlament au adoptat o atitudine contrară ultimului cabinet, rațiunile- avute în vedere diferă considerabil, în funcție de orientarea formațiunilor respective. Dacă serioasele rezerve ale socialiștilor vizau esență „metoda" formării guvernului, apreciind-o ca neconformă cu normele în vigoare, iar C.D.S. atribuia unor titulari de ministere poziții „prea de stînga", obiecțiile partidului comunist se refereau la programul guvernului, considerat ca fiind îndreptat împotriva intereselor păturilor majoritare, precum și la componență, îndeosebi în ce privește conducerea Ministerului Agriculturii, unde figurau exponențl ai intereselor latifundiarilor, în general ai forțelor

refractare reformei agrare. De altfel, pentru a se demarca limpede, P.C.P. hotărîse ca grupul său parlamentar să nu sprijine nici o moțiune prezentată de alte partide.Respins de parlament, guvernul Nobre da Costa rămîne să se ocupe de rezolvarea treburilor curente pînă la găsirea unei noi formule, aștep- tîndu-se ca, la începutul săptămînii viitoare, președintele Ramalho Eanes să inițieze în acest scop consultări cu partidele politice. La conferința sa de presă din 24 august, președintele țării a invitat partidele politice să caute o formulă de guvern bazată pe o majoritate parlamentară „stabilă și coerentă", dînd de înțeles că, în caz de nereușită, va mai lăsa partidelor un răgaz în vederea înțelegerii înainte de a recurge la o soluție a sa proprie. în lumina votului din noaptea de joi spre vineri, observatorii consideră foarte dificilă, dacă nu imposibilă, o soluționare a crizei guvernamentale în afara cadrului parlamentar.Sub aspect procedural, rămîn însă resurse de rezolvare, dar, dacă după trei încercări consecutive nici un guvern nu reușește să obțină sprijinul majoritar al deputaților în privința programului, parlamentul ar urma să fie dizolvat și să se convoace alegeri anticipate. Or, atît din cauză că sondajele efectuate nu indică în rîndu- rile corpului electoral deplasări susceptibile de a modifica substanțial actualul raport de forțe din Adunarea Republicii, cît și datorită „reflexelor negative" pe care starea de provizorat politic prelungit le-ar avea inevitabil asupra situației economice și sociale, perspectiva scrutinului precipitat nu apare prea atractivă, cel puțin pentru unele din formațiunile politice. Astfel, secretarul general al partidului socialist, Mario Soares, a propus președintelui căutarea unei soluții a crizei în cadrul partidelor reprezentate în parlament. Afirmînd că nu vizează postul de prim-minis-

tru, el a adăugat că viitorul șef de guvern ar putea să nu fie neapărat membru al partidului socialist, dar, pentru ca guvernul să fie viabil, ar trebui să aibă în primul rînd sprijinul socialiștilor. Un astfel de guvern, cu un program și o componență necontroversate, a spus Mario Soares, ar putea rămîne în funcțiune pînă în 1980, scutind țara de alegeri anticipate. Centrul Democratic și Social privește și el favorabil un dialog între șeful statului și partidele politice, sugerînd însă încheierea unui acord tripartit P.S.P.—C.D.S.—P.S.D., cu excluderea partidului comunist de la un asemenea acord, în timp ce Partidul Social-Democrat se opune „rolului predominant al partidului socialist", preconizînd o „soluție tranzitorie din inițiativă prezidențială" și convocarea de alegeri generale anticipate.Partidul comunist susține că o alternativă democratică presupune trei condiții : o decizie favorabilă a președintelui republicii, participarea sau acordul partidului socialist și o înțelegere între socialiști și comuniști și alte forțe sau sectoare democratice. P.C.P. ia în considerare și alternativa scrutinului anticipat, „cu toate inconvenientele acestuia", dar numai dacă s-ar putea realiza pe baza unei noi legi electorale și a legii privind recensămîntul, ambele în fază de dezbatere în Adunarea Republicii, convocată în acest scop în sesiune extraordinară. Un comunicat al C.C. al P.C.P. exprimă, intre altele, speranța că „acest moment grav pentru democrația portugheză va fi depășit" și adresează un apel oamenilor muncii, tuturor democraților, îndeosebi socialiștilor, in vederea unității și acțiunii comune, elemente esențiale pentru apărarea libertăților și a altor mari cuceriri ale revoluției, pentru consolidarea regimului democratic.
V. OROS

Dinamica economiei un
gere. Potrivit comunicatului Direcției Centrale de Statistică a R.P. Ungare, transmis de agenția M.T.I., în primul semestru al anului 1978 volumul producției industriale a depășit cu 6,4 la sută nivelul atins în prima jumătate a anului 1977. Investițiile au crescut, în aceeași perioadă, cu 9,4 la sută, importul — cu 8,8 la sută, iar exportul — cu 3 la sută. Importul din țările nesocialiste a crescut cu 13,1 la sută, iar din țările socialiste — cu 5,2 la sută. Exportul Ungariei spre țările socialiste a crescut cu 4,5 la sută, iar în țările nesocialiste cu 0,4 la sută.

Un grup de lucru pentru promovarea comerțului și cooperării economice J între Statele Unite și Iugoslavia a fost constituit la Washington. Cele două părți sînt reprezentate de delegații conduse de asistentul secretarului pentru comerț al S.U.A., Frank Wail, șl ambasadorul Iugoslaviei în S.U.A., Dimce Belovski. Un grup de lucru similar va fi format la Belgrad.
Arestarea unei teroriste.Scotland Yard-ul a arestat vineri, la Londra, o femeie de origine vest- germană, Astrid Proll, în vîrstă de 31 de ani. Ea era căutată de poliția din R F. Germania pentru participarea la o serie de atacuri teroriste în această țară, între care asasinarea, în aprilie 1977, a procurorului șef, Siegfried Buback. Astrid Proll, care lucra de mai multe luni ca mecanic la un garaj din Londra, este unul dintre membrii fondatori ai organizației teroriste „Baader-Mein- hof".
Inundații în Grecia.cîmpia Thessaliei, din Grecia centrală, una dintre cele mai fertile din această țară, a suferit ca urmare a ploilor intense din ultimele 48 de ore inundații catastrofale. Aproximativ 13 000 hectare de culturi au fost transformate într-un lac imens, 700 de case au fost inundate, numeroase poduri au fost distruse, iar traficul rutier și feroviar afectat.

Vot în parlamentul 
iranianTEHERAN 16 (Agerpres). — Cu 176 de voturi pentru, 16 contra și două abțineri, guvernul iranian, condus de primul ministru Jaafar Sharif Emami, a obținut, sîmbătă, votul de încredere al Adunării Naționale Constitutive (Majilis). Votul a survenit la încheierea dezbaterilor parlamentare, care s-au desfășurat, timp de o săptămînă, în legătură cu noul program guvernamental și decretarea, la 8 septembrie, a Legii marțiale pe timp de 6 luni în capitală și în alte 11 mari orașe.Jaafar Sharif Emami a fost numit în fruntea noului guvern la 27 august de șahinșahul Iranului, cu misiunea de a constitui „un guvern de reconciliere națională". După obținerea votului de învestitură, premierul iranian a reafirmat că guvernul său este hotărît să aplice programul de liberalizare și de promovare a intereselor naționale — relatează agenția France Presse.

Măsuri împotriva extinderii deșertuluiLIBREVILLE 16 (A-
gerpres). — Adunarea 
Asociației internaționale 
a parlamentarilor din 
țările de limbă france
ză (A.I.P.L.F.), reunită 
la Libreville, a adoptat 
o serie de rezoluții, în
deosebi privind lupta 
împotriva deșertificării.

Asociația a cerut 
parlamentarilor să re
comande guvernelor ță
rilor lor „o largă inten

sificare a ajutorului și 
cooperării" in lupta îm
potriva flagelului de
șertificării. Totodată, 
asociația a hotărît tri
miterea unei misiuni „in 
țările membre cele mai 
afectate de deșertifi- 
care" pentru găsirea so
luțiilor celor mai adec
vate.

A.I.P.L.F. consideră 
ca „urgentă și impe
rativă* intensificarea

transferului de tehnolo
gie și investiții către 
țările în curs de dezvol
tare. In acest sens, par
lamentarii au recoman
dat crearea, sub egida 
Națiunilor Unite, a unui 
centru de transferare și 
dezvoltare a tehnicilor 
în țările francofone în 
curs de dezvoltare, in 
vederea „difuzării de 
informații".

Licitația și poluarea

• MILIONAR ...DIN 
GREȘEALĂ. Poliția americană continuă să depună eforturi pentru a-1 găsi pe un oarecare Arne Ristol, originar din Los Angeles. Cu trei luni în urmă, funcționarii unei bănci californiene au înregistrat, din greșeală, în contul lui Ristol o sumă de aproape un milion de dolari. Descoperind apoi greșeala, banca a solicitat poliției să-l oblige pe Ristol să restituie suma, care nu-i aparținea. Sosiți în grabă la domiciliul „milionarului", polițiștii au constatat că acesta dispăruse de acasă cu 24 de ore înainte, bineînțeles, împreună cu ...milionul de dolari.
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— „Cine oferă mai mult ? O datâ, de două ori... adjudecat I" Șl 
ciocănelul de fildeș punctează cu o lovitură încheierea tranzacției.

Formula rituală a licitațiilor.
Se vînd și se cumpără obiecte din cele mai diverse — tablouri 

sau mobilier de artă, pendule ori magnetofoane, porțelanuri de Se
vres sau figurine de jad.

Licitațiile sînt un paradis al colecționarilor care urmăresc să 
achiziționeze felurite piese rare, suveniruri istorice, simbolice — 
vreun arcuș al pictorului Ingres sau note manuscrise ale lui Mozart, 
o călimară a lui Goethe sau cutia cu farduri a lui Sarah Bernard, o 
șurubelniță a lui Stephenson on vreun penel al lui Sisley. Obiecte 
care au aparținut unor personalități ilustre șl care degajă nostalgii, 
re-creează ambianțe, poartă evocări de stimă, respect, prețuire.

Există însă și licitații mai ciudate, pentru colecționari cu pasiuni 
maladive, care se dau în vînt să obțină, 
dievale de tortură, preferabil cu petele de 
ților, cuțitul cu care Landru își spinteca 
sau bucăți din frînghiile spînzuraților.

Unii din ei ar cumpăra bucuroși dinți

de pildă, instrumente me- 
sînge uscat ale schingiui- 
victimele, securi de călâi

de aur, abajururi sau să- 
punuri din piele sau grâsime omenească — dar acestea nu sînt 
scoase la licitație, pot fi doar vâzute la Auschwitz, Treblinka sau 
Dachau.

Compensatoriu, pentru aceștia din urmâ, s-a anunțat pe curind 
scoaterea la licitație a douâ piese inedite.

Una, bastonul de mareșal al lui Goering, veritabil sceptru al hitle- 
rlsmului, se va pune la licitație, la 30 septembrie, pentru modesta 
sumă de 1 000 de mârci. Nostalgicii urii încîrligate se vor putea 
întrece și supralicita pentru a obține bastonul încrustat cu care 
reichsmareschall-ul fâcea semn de decolare escadrilelor de Stukas 
pentru a rade Coventry-ul sau a îneca în flăcâri Varșovia ori a 
mitralia convoaiele de refuglați pe șoselele Franței.

Cealaltă piesă este mult mai duioasă : o scrisoare de dragoste 
a Evei Braun către concubinul ei, Adolf Hitler. Licitația începe de la 
2 000 de mărci — nu se spune dacă scrisoarea tandră are în colț, 
ca desen sentimental, o inimioară străpunsă cu o săgeată de Cu- 
pidon-Amoraș sau un cuptoraș mic și drăguț de ars oameni.

Se prevede afluențâ de licitanți. Probabil vor participa reprezen
tanți ai organizațiilor „Ordine nuevo" din Italia, „Fuerza Nueva" din 
Spania, „Force Nauselle" din Franța, „Frontul de acțiune național- 
socialist" și „Tînârul Viking" din R.F.G. Și ai altor organizații simi
lare — câci au ajuns, ca numâr, la vreo 600.

încasârile rezultate vor avea destinații certe —■ cu ce fonduri sâ 
se cumpere armele și sâ se tipâreascâ manifestele descoperite la 
Harz ori sâ se subvenționeze tabâra de instrucție paramilitarâ de la 
Castrop-Rousel ?

Desigur, cîteodatâ se scot la licitații șl obiectele falimentare ale 
faliților.

Așa-s licitațiile, ciudate. Nu s-a pomenit, de pildâ, vreo licitație 
la care stngârile sâ fie inverse :

— Se cer 1 000 sau 2 000 de mârcl I Cine oferâ mai puțin ? 
Cine dâ și mai puțin ? Cine nu dâ nimic ? O datâ, de douâ ori... 
se aruncâ la lada de gunoi I 

Dar poate câ existâ reticențe. 
Sâ nu se polueze gunoiul.

N. CORBU
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• PENTRU A DEVENI 
CENTENAR. Profesorul vest- german Hans Franke a declarat la Congresul societății de geror- tologie din R.F.G., care se des fășoară în prezent la Hamburg, că acei care doresc „să trăiască pînă la adinei bătrîneți" trebuie să respecte cel puțin două cerințe simple : să se mențină slabi și să muncească din plin în timpul tinereții. El a constatat că peste 99 la sută din totalul cetățenilor din țara sa, care au depășit vîrsta de 100 de ani, au o greutate inferioară celei pe care ar fi trebuit să o aibă in mod normal. Cît despre particularitățile de alimentație, se pare că centenarii au preferat o hrană obișnuită, echilibrată, de obicei puțin abundentă.

• CALENDARUL 
„PREMIILOR NOBEL- 
1978". Laureații premiilor Nobel pe anul 1978 vor fi cunos- cuți în cursul lunii octombrie a.c., s-a anunțat la Stockholm. Institutul suedez „Karolinska" va decerna premiul pentru medicină și fiziologie la 12 octombrie, premiul pentru economie va fi anunțat la 16 octombrie, iar premiile pentru fizică și chimie vor fi acordate la 17 octombrie. Nu a fost încă stabilită data la care Academia Suedeză va decerna premiul pentru literatură.Ceremonia oficială de înmî- nare a prestigioaselor distincții laureaților din acest an se va desfășura la 10 decembrie.
• ȘOMAJUL Șl IN

FARCTUL. Un grup de oameni de știință americani au a- juns la concluzia că mortalitatea datorită infarctului miocardic este de trei ori mai mare printre reprezentanții păturilor paupere decît printre cei ai așa- numitei „clase de mijloc". Cauza morbidității ar constitui-o, în principal, șomajul și nesiguranța zilei de mîine. La aceeași concluzie au ajuns și medici din R.F.G. într-un memoriu adresat guvernului, colectivul respectiv de medici afirmă că în ultimii ani se observă o creștere îngrijorătoare a maladiilor cardiace și psihice generate de stările depresive survenite în urma pierderii locului de muncă.
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