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Pentru creșterea venitului Jgy fffCfflJJ tOtul 
național, pentru progresul
mai accelerat al economiei pentru ca
nici un gram de materie prima 

să nu se irosească!
Una din sarcinile economice de stringentă actualitate subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentelor vizite de lucru efectuate in unele județe ale țării, o constituie lupta hotărîtă împotriva risipei de materii prime și materiale, de energie și combustibil. „Să facem totul — spunea secretarul general al partidului la mitingul de la Cluj-Napoca — pentru ca nici un gram de materie primă sau material să nu fie irosit, deoarece orlee risipă diminuează venitul național, bogăția națională, iar orice economie face să crească forța economică, avuția socialistă a poporului nostru".Cerința economisirii pe toate căile a materiilor prime și materialelor, a energiei electrice și combustibilului — obiectiv strategic al politicii economice a partidului și statului nostru — își găsește expresie în perfecționările aduse mecanismului economico-finan- ciar, producția netă, valoarea nou creată devenind indicator de bază al planului pentru fiecare întreprindere. Și, după cum se știe, reducerea ponderii cheltuielilor materiale m valoarea producției industriale constituie principala cale de creștere a producției nete, de sporire a aportului fiecărei întreprinderi la creșterea venitului național.Totodată, se cuvine precizat că șl în acest an planul a fost judicios fundamentat pe norme de consum realiste și realizabile. De aceea, reducerea, cel puțin în proporțiile și în ritmurile planificate, a consumurilor materiale este o condiție sine qua non a asigurării echilibrului material al planului pe tot parcursul îndeplinirii lui. Astfel, nivelurile planificate pentru gradul de scoatere a laminatelor în industria metalurgică și, respectiv, gradul de utilizare a metalului în industria constructoare de mașini au rezultat dintr-o analiză profundă a condițiilor existente și posibilităților de care dispune industria de prelucrare a metalului, analiză care a

avut loc în cadrul unei consfătuiri a cercetătorilor și tehnologilor din institutele de profil, a specialiștilor și factorilor de răspundere din întreprinderi, centrale industriale, ministere și alte organe centrale.In celelalte domenii, normele de consum au fost fundamentate in urma unei ample acțiuni desfășurate în toate întreprinderile în perioada februarie 1977 — martie 1978, la care au participat, de asemenea, specialiști și cercetători din ministere, centrale, întreprinderi și institute. în toate cazurile, reducerea consumurilor în vederea încadrării în normele stabilite pentru acest an a avut la bază programe de măsuri judicios întocmite, înscrise ca sarcini concrete în planul de producție, în planul de cercetări sau în planul de introducere a progresului tehnic.Dacă se analizează modul în care întreprinderile s-au încadrat în normele stabilite, în opt luni din acest an, se desprind numeroase rezultate pozitive în domeniul bunei gospodăriri a resurselor de materii prime șl materiale, al economisirii stricte a acestora. Bunăoară, între unitățile cu realizări deosebite în domeniul economisirii resurselor materiale poate fi menționat Combinatul de fibre sintetice din Iași, care, preocupindu-se consecvent de recuperarea produselor utile din reziduu

rile de poliesterl, asigură un înalt grad de valorificare a materiilor prime și încadrarea strictă în nivelurile normate. De asemenea, la Combinatul chimic din Făgăraș «-a pus un accent deosebit pe modernizarea tehnologiilor și pe funcționarea riguroasă a instalațiilor, astfel încît să nu se risipească nici un gram de materie primă. Rezultate pozitive s-au obținut și în întreprinderi din industria ușoară, cum sint întreprinderea de confecții și tricotaje București, întreprinderile textile din Cisnădie și Buhuși și altele. în industria construcțiilor de mașini, o serie de unități, cum sînt întreprinderea de mecanică fină din Sinaia, „Unirea" și „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, „Electroaparataj", „23 August", întreprinderea de mașini grele, „Semănătoarea" din Capitală, întreprinderea mecanică din Timișoara și multe altele, se preocupă permanent de extinderea tehnologiilor moderne, care comportă pierderi de materiale cît mai reduse în procesul de fabricație.Din păcate, în multe întreprinderi acțiunile Întreprinse pentru reducerea continuă a consumurilor de materii prime și materiale, pentru respectarea strictă a nivelurilor planificate nu se situează la nivelul cerințelor, înregistrîndu-se numeroase cazuri de depășire a consumurilor normate. Care sînt principalele neajunsuri ce se mai manifestă în
Inq. Mihai MARTINESCU 
adjunct al ministrului 
aprovizionârii tehnico-materiale 
și controlului gospodârlrii 
fondurilor fixe

(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagine de pe unul dintre cele mai noi și importante șantiere din țară : Porțile de Fier II. Bătălia constructorilor cu Dunărea presupune, deocamdată, și o bătălie cu... pămîntul. Mijloacele mecanizate, de mare capacitate, asigură ritmuri înalte de lucru
Ziua de muncă la batar- doul de la Ostrovul Mare a început ca oricare alta din cele care s-au scurs în răstimpul de mai puțin de un an de la inaugurarea oficială a șantierului Porțile de Fier II. Cu scrișnet de buldozer împingînd în apa fluviului grămezi de piatră, balast și blocuri de beton, lăsate cu geamăt icnit de uriașele autobasculante ; cu aceeași Dunăre încă limpede aici, ușor aburită de întîile suflări ale toamnei. Ceva deosebit se petrecuse totuși în ziua aceea în viața constructorilor marelui sistem energetic și de navigație de pe Dunăre. Și nu doar în viața lor, ci și a familiilor lor, care formează „orașul" Ostrovul Mare. Cînd basculantele apăreau dinspre brațul mic al Dunării, ele erau urmărite de copii și femei ; șoferii își duceau mina streașină Ia ochi, scrutînd din depărtare apele fluviului ce se spărgeau de dig. Pînă la capătul batardoului. aceeași întrebare : „cînd ?“.— Astăzi batem țărușul — îmi explică secretarul comitetului de partid al șantierului Porțile de Fier II, Petru Mike. Atunci cînd construiești pe uscat, bați întîi țărușul, ceea ce-nseamnă : ăsta-i locul de lucru. Cind construiești în apă, îți trebuie mai întii... uscat. Pentru asta însă trebuie să fii în stare să muți apele, să le deviezi cursul. Iar dacă apa se cheamă Dunărea...S-a atins profilul 12, adică digul a înaintat pînă la punctul de maximă viteză a Dunării. De aici începe acea curbură specifică

— „umărul" batardoului. Apa nu trebuie să izbească, ci numai să apese. Apoi, să ocolească rotund, să intre de bună voie în albia îngustată, sporindu-și viteza de opt ori.Un șuier lung, pe patru degete, urmat de strigătul : „Blocurile măăă, blocurile de beton !“. Buldozerul face o manevră înapoi,

șoferul Constantin Vijulie, care a transportat ultimul bloc de beton, coboară din cabină.— Acum 12 ani am deviat prima dată Dunărea la Porțile de Fier I. Văd că devine o tradiție... Ce să vă spun ? Mă bucur că o să am ce le arăta copiilor peste cițiva ani, cînd aici va fi nu numai una din

Mîndrie comunistă pecare am desprins-o și dincuvintele inginerului IonTrandafir— Peste cițiva ani. aici.în locul acestui șantier, se va înălța o nouă cetate a luminii, care va furniza energie pe ambele maluri ale Dunării — în România și Iugoslavia. Colectivul nostru de constructori e

batardou amonte faza I", (David este elev în clasa a V-a). Același lucru l-a notat și acum 12 ani, la Porțile de Fier I. Inginerul Adrian Silvestru are și el probleme personale asemănătoare. Ceva mai tirziu avea să mărturisească : „Am trimis o telegramă. Soției mele, Luminjța. La Combinatul de utilaj greu din Iași. Trebuie să vină și ea aici, să vadă noutatea. E inginer energetician".
Se pregătește o nouă 

poartă energetică: 
PORȚILE DE FIER II

autobasculanta înaintează încet, cu spatele, urmărită „la roată" de „semnaliști", cubul se rostogolește greoi. Un ultim șuvoi de apă verde, înspumat, îl ocolește, apoi marele caier de ape încolăcește „umărul" batardoului. (Era joi, 7 septembrie, ora 12 și 4 minute după ceasul meu). „Sem- naliștii" învîrt steagurile înspre capătul batardoului, unde copiii aruncă-n aer băști și șepci. Inginerul Adrian Silvestru privește fuiorul limpede și rece de ape ce mîngîie digul. „Cine are norocul să participe Ia devierea Dunării chiar din primul an de meserie I..." — imi spune mie sau poate lui însuși.Unul dintre eroii zilei —

marile noastre hidrocentrale, ci și un loc de agrement dintre cele mai frumoase din țară.Prezent și el la discuție, buldozeristul Ion Trușcă adaugă :— Avem în urmă „universitatea" Porțile de Fier I. Am fost foarte mîn- dru aflînd că, de curînd, Comitetul Politic Executiv al partidului a caracterizat Porțile de Fier I drept una dintre cele mai avantajoase construcții hidroenergetice pe plan mondial. Șl mi-am spus-o și mie, și tovarășilor mei : trebuie să muncim în așa fel încît, la timpul respectiv, aceeași înaltă apreciere să poată fi făcută și despre Porțile de Fier II.

conștient de ideea că Porțile de Fier II pe care le ridicăm reprezintă o contribuție însemnată și la dezvoltarea relațiilor economice dintre țara noastră și Iugoslavia socialistă vecină, la utilizarea optimă a potențialului hidroenergetic al Dunării. Și vom face totul pentru a fi la înălțimea sarcinii.între timp, munca continuă cu și mai mult spor. Buldozeriștii Ion Trușcă și Spiridon Nicolae își îndreaptă „râzătoarele" spre aval, intră în batardou autobasculanta „veteranului" Iulian Iovan. El îmi arată, într-o clipă de răgaz, jurnalul său în care a notat pe ziua de azi : „Pentru fiul meu David. Terminat

Pornim spre oraș. Ostrovul Mare e o așezare ridicată de constructori pentru constructori, cu clădiri denumite pavilioane și străzi fără denumiri. Oraș cu probleme de oraș, dar fără... primar, avînd o istorie de mal puțin de un an, punctată scurt de inginerul Ion Trandafir : „Iunie 1977, prima sarcină — munca la culesul griului pentru eliberarea terenului. A doua sarcină — adăpostirea oamenilor de praf. Căci vîn- tul, cînd se năpustea-n pă- mînturile nisipoase de aici, ridica un praf ca-n Sahara. A treia sarcină, încă pe rol — montarea de locuințe. Montarea, nu construirea, căci în final le vom demonta. Dunărea ține pînă la Sulina și mai sint hidrocentrale de construit". Deocamdată, Ostrovul.Pentru secretarul comitetului de partid, Petru Mike, începe o nouă activitate de bază, aceea depreședinte al Consiliului oamenilor muncii de pe șantier. Adică, de fapt, al
Laurențlu DUTA
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O unitate de primă mărime in constelația chimiei românești: combinatul din Rîmnicu Vîlcea Foto : E. Dichiseanu
■< "1

I Sâpfâmina I
I
I

tinerilor absolvenți I

I
I
I
I
I

Pentru cel neavizat, o recentă ședință a biroului 
executiv al Consiliului popular din comuna Ungureni, 
județul Botoșani, ar fi părut cu totul neobișnuită. Nici 
nu s-au așezat bine oamenii pe scaune, cind primarul. 
Mihai Iurea, i-a întrebat direct :

— Cite gazde ați găsit 1
— Cinci — a răspuns vicepreședintele.
— Eu numai patru — a zis directorul coordonator.
Și tot așa, adunînd cifrele fiecărui răspuns, s-a ro

tunjit suma de 20. „E bine — a conchis primarul, în
seamnă că unii își vor putea chiar alege gazda".

In camera alăturată a început apoi ceremonialul. Și, 
cum remarcase unul dintre participanți, acest ceremo
nial -a avut ceva din solemnitatea oficierii unei căsă
torii sau a înminării vreunei _ distincții. Mai ales că, 
după prezentările de rigoare, după o documentată „ex
cursie" pe teritoriul comunei și al județului și după
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Descoperirile științei 

contemporane — con

firmări strălucite ale 

concepției materialist

dialectice despre lume
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multe cuvinte pline de miez, s-a ajuns și la tradițio
nalul pahar cu șampanie. „Să purtați cu cinste titlul 
de om al muncii din comuna Ungureni" — toastă pri
marul. Aplauze, mulțumiri, angajamente. Pe urmă, 
cele 16 cadre nou repartizate in Ungureni au fost con
duse fiecare pe la gazdele lor. Profesorii și învățătorii 
cit mai aproape de școală, cadrele sanitare cit mai a- 
proape de dispensar ori de farmacie ș.a.m.d.

De zece ani, la fiecare început de toamnă se tot re
petă această intilnire. Și tot de zece ani, dintre noile 
cadre repartizate aici n-au solicitat „negație" decit vreo 
trei-patru. Și acestea constrinse de rezolvarea unor 
stringente probleme familiale. Restul ? Medicii Iosef 
Fogel, Al. Jakab au de multă vreme buletin de... Un
gureni. Ba, ca să se simtă și mai înrădăcinați, s-au 
căsătorit tot aici. Cu...fete din Ungureni. Le-au urmat 
exemplul inginerii Gh. Popovici și Dorin Florea, pro
fesoara Angela Sirghe și... încă vreo citeva zeci.

lncepind din această toamnă, inițiativa de la Ungu
reni a fost generalizată în toate comunele Botoșanilor. 
Ba chiar și în orașe — sub genericul „Săptămâna ti
nerilor absolvenți". O săptămină frumoasă, care anun
ță — peste ani și decenii — continuitate și statornicie 
pe meleagurile unde tinerii absolvenți își încep, sub 
atit de promițătoare auspicii, munca de-o viață. Și 
unde înțeleg să-și împlinească vocația, să-și onoreze 
obligațiile față de societatea care i-a format.

Silvestri AIEENEI

I
I
I
I
I
I
I
I

Din scrisorile sosite la redacție

Faptă de eroismLa Combinatul chimic din Făgăraș s-a petrecut, de curînd, un fapt care, prin semnificația lui, depășește faptele obișnuite de muncă ale colectivului nostru. în timp ce supraveghea funcționarea instalației de ni- trare a produșilor organici, una din cele mai complexe și cu un nivel de automatizare ridicat, operatorul chimist Vaier Grancea a observat — datorită conștiinciozității cu care și-a îndeplinit obligațiile de serviciu — o anomalie în desfășurarea procesului tehnologic. Aceasta era generată

de existența în materia primă a unor impurități nesesizabile în timpul recepției cu aparatura de control. Prin descompunerea lor în timpul reacției, aceste impurități puteau declanșa o avarie care ar fi scos din funcțiune întreaga instalație. Dînd dovadă de prezență de spirit, de curaj, operatorul a alergat pînă la încăperea unde se afla tabloul de comandă, comunicînd inginerului de serviciu, Iosif Comșa, situația. Acesta, cu aceeași prezență de spirit, a

manipulat calm, dar sigur, aparatura de evacuare și inundare a șarjei, preîntim- pinînd astfel declanșarea unei avarii care putea distruge instalația.Pentru modul exemplar în care și-au făcut datoria, pentru curajul cu care au acționat, cei doi comuniști au fost felicitați și premiați de consiliul oamenilor muncii din combinat.
Iuliu BONDANE
inginer-șef,
Uzina II, Combinatul chimic 
Făgăraș

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană < 

I CAUZA INDEPENDENTEI POPOARELOR 
obiectiv esențial al luptei forțelor 
revoluționare, progresiste mondiale

Mișcarea revoluționară, țările socialiste, partidele comuniste șl 
muncitorești, inclusiv din țările capitaliste dezvoltate, trebuie să 
considere ca una din obligațiile lor internaționale centrale spriji
nirea activă a luptei pentru apărarea independenței naționale a po
poarelor.

NICOLAE CEAUȘESCUAnalizînd aprofundat, în spiritul materialismului dialectic și istoric, problemele arzătoare ale situației internaționale actuale, tendințele lor de evoluție, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu a desprins concluzii de cea mai mare însemnătate pentru promovarea cauzei progresului și păcii, pentru împlinirea aspirațiilor înaintate ale întregii omeniri. în acest sens, se poate afirma că expunerea este străbătută, ca de un fir roșu, de ideea profund mobilizatoare că în momentul de față este mai necesar ca oricînd să se pună un accent mai mare pe lupta pentru consolidarea independenței naționale a tuturor națiunilor.în epoca noastră de ample prefaceri înnoitoare se afirmă cu o vigoare fără precedent voința popoarelor de a pune definitiv capăt dominației imperialiste, colonialiste și neocoîonialiste, de a trăi in mod liber, stăpîne pe destinele lor, pe avuțiile lor naționale, de a-și stabili de sine stătător, fără nici un amestec din afară, căile dezvoltării economico- sociale.Pe linia afirmării acestor legitime aspirații, popoarele au obținut mari victorii. Mișcarea de eliberare națională a determinat destrămarea în ansamblu a sistemului colonial ; ea dă în prezent lovituri grele ultimelor vestigii ale colonialismului. Pe ruinele imperiilor coloniale au apărut circa 100 de state independente, care exercită un rol crescînd pe arena mondială.Nu numai in noile state, dar și în țări care au dobîndit de mult independența politică, cum este cazul a numeroase țări din America Latină și chiar în state avansate economic, masele populare, cercurile progresiste se pronunță și acționează pentru promovarea unei politici autonome, corespunzătoare intereselor naționale. Se confirmă astfel pe deplin adevărul — subliniat permanent de partidul noștri? — că națiunea, departe de a-și fi epuizat roiul său istoric, rămine pentru o lungă perioadă un important factor mobilizator in dezvoltarea social-politică, în lupta împo

triva imperialismului, pentru progres și pace.Propria experiență a poporului român, ca și întreaga experiență istorică pun puternic în evidență CARACTERUL PROFUND REVOLUȚIONAR AL LUPTEI PENTRU INDEPENDENTĂ ȘI SUVERANITATE NAȚIONALĂ — PARTE INTEGRANTĂ, INDISOLUBILA A PROGRESULUI SOCIAL, PREMISA ESENȚIALĂ A LUPTEI PENTRU SOCIALISM. Realizarea țelurilor luptei sociale — lichidarea exploatării, asigurarea libertății omultii, înflorirea personalității sale, făurirea orinduirii noi, mai drepte și mai bune — trece prin eliberarea națiunilor de orice dominație și asuprire, prin asigurarea libertății lor. S-ar putea spune, în acest sens, că eliberarea națională este poarta eliberării sociale. Numai în condițiile deplinei independențe naționale fiecare popor se poate consacra plenar luptei pentru bunăstare și progres, poate obține succese în construirea socialismului. Comuniștilor, forțelor revoluționare le revine ca misiune istorică nu numai de a lupta pentru eliberare socială, dar și de a sprijini în modul cel mai activ și hotărit cauza independenței, a dezvoltării libere, de sine stătătoare a tuturor națiunilor. De altfel, înșiși întemeietorii socialismului științific au subliniat nu numai necesitatea istorică a eliberării popoarelor asuprite, ci și faptul că nu poate fi liber nici poporul care oprimă alte popoare.Totodată, trebuie arătat că ASIGURAREA INDEPENDENTEI ȘI SUVERANITĂȚII NAȚIONALE REPREZINTĂ O SARCINA CENTRALA A LUPTEI PENTRU PACE ÎN ZILELE NOASTRE. O lume în care ar fi pe deplin și riguros respectate independența fiecărei națiuni, drepturile ei sacre de a dispune de soarta proprie, de avuțiile ei naționale, de a hotărî în deplină libertate asupra problemelor sale ar fi, într-adevăr, o lume a păcii, a coexistenței rodnice între popoare. Și, dimpotrivă, ori de cite ori au loc acte de nesocotire a acestor drepturi,

ori de cite ori se atentează la independența popoarelor apar germeni de animozitate și tensiune, se creează surse de conflict, pericole pentru pacea și securitatea mondială.Tocmai de aceea au o însemnătate hotărîtoare principiile noi, democratice, ale relațiilor internaționale — singurele în stare să chezășuiască pacea, principii în contextul unitar al cărora la loc de frunte se situează respectul independenței și suveranității naționale. Promovarea acestor principii, generalizarea lor în întreaga viață internațională reprezintă temelia acelei politici noi, singura care așa cum se relevă în expunere — poate asigura o evoluție democratică a vieții politice mondiale, raporturile de prietenie și colaborare între toate națiunile, întărirea securității și păcii generale.Firește, in lumea noastră, lume a interdependențelor, colaborarea dintre națiuni este o necesitate obiectivă ; dar o colaborare internațională largă, reciproc avantajoasă se poate realiza numai intre națiuni suverane și egale în drepturi.Relevîndu-se progresele reale în afirmarea aspirațiilor de libertate ale popoarelor, în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se evidențiază, totodată, obstacolele și dificultățile existente în această privință, se previne stăruitor asupra pericolelor serioase care amenință dezvoltarea lor liberă pe plan economic și social, chemîndu-se astfel la vigilență și acțiune hotărîtă pentru apărarea și consolidarea independenței și suveranității naționale ale tuturor statelor.Astfel, în expunere se atrage atenția că o sursă permanentă de amenințări la adresa independenței națiunilor, a dezvoltării lor economico- sociale de sine stătătoare o constituie politica imperialistă de dominație și dictat, ingerințele, presiunile, amestecul sub orice formă in treburile interne ale altor state — asigurarea independenței naționale reclamind in
Ion FÎNTÎNAJRU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Bucuria 
luminii

Bătrtnul Gheorghe Birzu, 
comuna Salcea, județul Suceava, 
fost ceferist, se apropie de res
pectabila virstă de 80 de ani. 
Deși incd in putere, trebăluind 
citu-i ziulica prin gospodărie, la 
un moment dat vederea a în
ceput să-i slăbească, pină cind 
amindoi ochii i s-au cufundat 
in întuneric. A fost dus de mină 
de fiul său, Gheorghe, la spita
lul din Suceava. Operat mai în- 
tii la un ochi, iar după un timp 
șt la celălalt, bătrinul retrăiește 
acum bucuria fără seamăn a lu
minii. „Din nou — ne scrie el — 
văd și citesc «Scînteia», la care 
sint abonat de 31 de ani fără 
întrerupere".

Un gest 
firesc

Era aproape miezul nopții. Șo
ferul Vasile Mititean abia ple
case cu autobuzul din Poiana 
Brașov spre orașul de la poalele 
Timpei, cind zări pe marginea 
șoselei o geantă. A oprit și a 
ridicat-o. Înăuntru — bani. Fără 
nici un act, nici o adresă. A pre
dat geanta la postul de miliție 
din Poiana Brașov. Cine să fie 
păgubașul ? Erau doi studenți 
din alte țări care învață la Uni
versitatea din Brașov. Nu mică 
le-a fost bucuria, cind lucrătorul 
in uniformă albastră le-a lumi
nat geanta cu toți banii aflați 
in ea. Cei doi l-au rugat să 
transmită șoferului mulțumirile 
lor cele mai călduroase.

Cu/ 
autocisterna 
la pețit

O acțiune inițiată de servi
ciul circulație al județului Olt 
s-a soldat cu rezultate mai 
puțin scontate. La nu mai 
puțin de un sfert din tota
lul autovehiculelor controlate 
s-au constatat abateri de la 
normele și regulile de circu
lație. Au fost suspendate 50 de 
permise de conducere pentru 
conducere cu viteză excesivă, 
sub influența băuturilor al
coolice, depășiri neregulamen- 
tare, neacordare de prioritate. 
Alte 89 de autovehicule prezen
tau defecțiuni tehnice. Tot cu 
acest prilej a fost depistat și șo
ferul Ion Dincuț, care plecase 
cu o ditamai autocisternă a în
treprinderii județene de gospo
dărire comunală și locativă intr-o 
comună la vreo 60 de kilometri 
de Slatina. Se ducea la... pețit. 
Ce-o fi zis mireasa ?

Inspectorul... 
neinspectat

— Aveți nevoie 
euință ? Se face ! 
băiatul...

„Băiatul" era un 
nume Al. Olah din__ -
vechi client al penitenciarelor ; 
după ce incasa „avansuri" de 
mii de lei, se făcea nevăzut. 
Apoi, prezentindu-se drept „in
spector", a dat iama prin înca
sările gestionarilor de la maga
zine din citeva sate clujene, 
gestionari pe care ii propu
nea, chipurile la premieri, la 
avansări (sau chiar la retrogra
dări) in funcție de cum era... 
tratat. Vă veți întreba cum de 
nu l-au legitimat respectivii 
gestionari pe pretinsul inspec
tor. Ba da, l-au legitimat. Partea 
nostimă este că nici unul din ei 
nu a observat că escrocul le 
arăta o legitimație pe care scria 
cu litere de-o șchioapă : „Amicii 
Olimpiei". Adică ai cunoscutei 
echipe de fotbal sătmărene.

Buldozer 
contra 
buldozerO intimplare mai puțin obiș
nuită s-a petrecut pe un șantier 
din Anina al Întreprinderii de 
construcții-montaje miniere Ca- 
raș-Severin. Mai exact — după 
cum ne informează Inspecția de 
Stat pentru Protecția Muncii — 
este vorba de un accident de 
muncă, accident căruia i-a că
zut victimă buldozeristul Florea 
Pavel, in virstă de 31 de ani. In 
timp ce F. P. remedia o defec
țiune sub buldozer, la un mo
ment dat acesta a început să 
se deplaseze. Cauza : buldozerul 
respectiv fusese tamponat de un 
alt... buldozer, care era mane
vrat in mod necorespunzător in 
incinta șantierului. Drept ur
mare, F. P. și-a pierdut viața.

Un vecin 
lipsă

Luindu-se cu treburile, o fe
meie din satul Bradu, județul 
Sibiu, a lăsat ușa casei deschisă. 
Vecinul ei, Gheorghe Avram, a 
sărit pirleazul, a intrat in casă 
și a înșfăcat o geantă in care 
se aflau bani și actele gazdei. 
Cind să iasă cu geanta pe ușă. 
hop că apare femeia, care-l ia 
la rost :

— Păi bine, vecine, nu ți-e ru
șine ? Lasă geanta jos, că strig 
miliția.

Dar femeia n-a mal apucat 
să strige după ajutor, fiind lo
vită drept in moalele capului. A 
fost dusă la spital, unde a stat 
cinci zile. A venit și rindul ve
cinului să stea unde-i este locul 
doi ani de zile de acum încolo.

l

!, din

de o lo-
Aranjeazăvlăjgan, pe 

Satu Mare,

I Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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MUNCA
și viața Înfrățită, 

o realitate cotidiană 
a Reșiței de aziLa intrarea in întreprinderea constructoare de mașini Reșița se află un panou al fruntașilor. Citim citeva nume : Mihai Birțu — strungar, Iosif Waninger — lăcătuș, ambii Eroi ai Muncii Socialiste, Nagy Andrei -ț electrician, Alexandru Nedelcu — maistru, Francisc Kronaweter — maistru. Chiar și simpla înșiruire a acestor nume pune in evidență o realitate pregnantă a Reșiței : aceea că aici muncesc laolaltă, bucurîndu-se împreună de fiecare nouă izbindă, români, germani, slrbi. maghiari. Dezvoltarea unității și frăției dintre cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, reprezintă o preocupare esențială a organizațiilor de partid de aici, concretizată in variate acțiuni și inițiative. Una dintre acestea este însuși panoul de care am amintit, ilustrînd înalta prețuire față de munca harnică, pusă în slujba înfloririi patriei comune. Panouri asemănătoare aveam să întilnim și la combinatul siderurgic, la Institutul de cercetări și proiectări echipamente hidroenergetice (I.C.P.E.H.R.).

Ștafeta caldă a dragostei 
de muncă și de țarăîn întreprinderile Reșiței lucrează numeroși muncitori ca un stagiu îndelungat în producție, oamenii avind nu numai o bogată experiență și o calificare superioară, dar și o înaltă conștiință revoluționară, exemplu de abnegație în muncă și comportare morală înaintată. Organizațiile de partid au încredințat fiecăruia din a- ceștia sarcina de a se ocupa in mod permanent de educarea politică și profesională a unui număr de tineri. Firește, in procesul complex de formare a oamenilor nu se ține seamă de naționalitate. Muncitorii, fie ei români, maghiari sau ' germani, își transmit unii altora experiența acumulată ca adevărați frați uniți prin aceleași interese și năzuințe, prin a- ceeași voință de a contribui la progresul uzinei și al patriei și de a-și face, astfel, viața mai îmbelșugată, mai demnă. Dintre zecile de tineri pe care i-a format, Ferdinand Ier- man — lăcătuș sculer la secția mașini electrice a întreprinderii constructoare de mașini, om cu peste 30 de ani vechime in uzină — ne vorbește despre Vasile Moraru, acum șef

de atelier. Sub îndrumarea sa cu adevărat părintească, ucenicul firav de acum 20 de ani a devenit un muncitor de nădejde, căruia i s-a încredințat răspunderea de șef de atelier. Acum, Vasile Moraru formează și el alți tineri dintre care mulți sint din rindul naționalităților conlocuitoare, precum Gran- do Ioan, Lulay Nicolae, Fritz Adalbert, Kish Ferdinand. Căldura cu care a fost înconjurat el acum 20 de ani a păstrat-o intactă pentru noile generații de muncitori. Drumul străbătut de Vasile Moraru de la u- cenic la șef de atelier este caracteristic multor fii ai uzinei : Csoke Iosif, $tefan Szemblnszki, loan Zetnic, Nicolae Lîepsner, au fost și ei ucenici, iar astăzi sînt ingineri, tehnicieni, economiști, oameni cu răspundere. Sînt fapte care vorbesc de Ia sine despre eficiența muncii pentru perfecționarea pregătirii multilaterale a oamenilor uzinei, pentru formarea de noi și noi cadre de nădejde.
Participant activi 

la conducerea 
și buna gospodărire 

a întreprinderilorLuînd contact cu activitatea organizațiilor de partid din unitățile Reșiței se impune atenției preocuparea acestora pentru antrenarea tuturor membrilor colectivelor, indiferent de naționalitate, la activitatea și conducerea unităților respective, a treburilor obștești. Desigur, în această privință ele beneficiază de cadrul organizatoric creat în ultimii ani în fiecare unitate prin măsurile de adin- cire a democrației socialiste : specifică însă este grija ce se manifestă ca în organismele democratice ce funcționează în întreprinderi și institutele de cercetări să fie bine reprezen- tați și oamenii muncii aparținind naționalităților conlocuitoare, ca priceperea și experiența lor să fie deopotrivă și pe deplin valorificate. La întreprinderea constructoare de mașini, din rindul naționalităților conlocuitoare au fost promovate numeroase cadre de conducere : secretari ai comitetelor de partid (Fermschuth Victor. Ruziska Iosif), membri ai consiliului oamenilor muncii (Milim Friedrich, Hegedus Elena), șefi de

Locuitori ai Reșiței in noul lor cartier, Lunca Birzavei Foto : Eugen Dichiseanusector sau de ateliere Gligor Feish, Helmuth Ipsen.Organizația de partid urmărește ca propunerile tuturor celor ce muncesc privind deopotrivă îmbunătățirea activității productive, a condițiilor de muncă și viață să fie analizate cu atenție și soluționate fără în- tirziere. De pildă, pînă nu de mult, înlocuirea lagărelor din bronz la paletele aparatelor directoare ale turbinelor hidraulice părea unora imposibil de rezolvat. Totuși lacob Voia și Ștefan Szembischy, ambii cercetători la I.C.P.E.H.R., au propus tocmai o asemenea temă de cercetare, angajîndu-se s-o ducă chiar ei la bun sfîrșit, ceea ce au și reușit cu sprijinul activ al organizației de partid. Astăzi, lagărele respective se fac din mase plastice, procedeul fiind generalizat la toate unitățile de fabricat turbine din țară.„Desigur, ne spune Ferdinand Ier- man, greutăți mai sînt, dar le învingem prin munca și lupta comună. Poate că cea mai bună dovadă este tot ceea ce am făurit in acești 30 de ani de construcție socialistă. Cine îndrăznea să viseze cu trei decenii îri urmă că noi vom face turbine de mare putere sau motoare navale de 20 000 C.P. ? Aceasta este lecția istoriei : string uniți, indiferent de naționalitate vom învinge orice și ne vofn bucura așa cum ne bucurăm și acum de roadele muncii noastre. Calea sigură este munca înfrățită pentru a ridica patria noastră comună la un nivel mai înalt.
împreună pe scenă 

ca și în muncăCondițiilor largi de afirmare profesională de care se bucură toți oa

menii muncii, fără deosebire de naționalitate, li se adaugă posibilitățile diverse de dezvoltare a culturii, de participare activă la viața spirituală a județului și țării. Modalitățile de manifestare artistică a locuitorilor de naționalitate germană — ne spune loan Maldet, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, sînt multiple și variate, corespund gusturilor și preferințelor populației. Există un teatru de operetă în limba germană la Reșița — care montează două-trei premiere pe an — două formații de teatru muzical-coregrafice Ia Caransebeș, colective de obiceiuri populare la Sadova Veche, Brebu Nou. un teatru folcloric nescris care transpune pe scenă obiceiuri și îndeletniciri legate de activități agricole la Gărina ; in cadrul cenaclului Semenicul din Reșița s-a constituit de curind o secție a creatorilor in limba germană.De posibilități asemănătoare de exprimare artistică beneficiază și celelalte naționalități din județ. De pildă, în Caraș-Severin ființează în limbile naționalităților conlocuitoare 12 formații de teatru, însumînd 112 artiști amatori. 5 coruri mixte cu 320 membri, 11 grupuri vocale cu 208 membri, 3 fanfare, 16 tarafuri și formații de instrumente populare, 20 echipe de dansuri populare, 4 formații de muzică ușoară, 14 brigăzi artistice și tot atîtea colective de montaje literar- muzicale.Oamenii care muncesc împreună simt nevoia să cînte și să joace împreună. Acest simțămînt viu îșl găsește expresia în formațiile artistice comune care reunesc români, germani, slrbi, maghiari. în principalele unități economice și sociale activează cu deosebire acest gen de for

mații : corul uzinelor din Reșița, laureat al Festivalului național „Cihta- rea României", fanfarele caselor de cultură din Reșița și Caransebeș, cele ale clubului minier din Anina, ansamblurile folclorice reprezentative cum ar fi „înfrățirea" din Moldova Nouă, numeroasele brigăzi artistice. Concomitent cu valorificarea folclorului local, aceste formații cultivă atitudinea înaintată față de muncă, patriotismul socialist, combat, folosind mijloacele umorului, satirei, cîntecu- lui, mentalitățile și deprinderile înapoiate. în acest cadru, se cuvine menționată stagiunea permanentă de la combinatul siderurgic intitulată „La flacăra din inimi și cuptoare" care ii antrenează la o bogată activitate cultural-educativă practic pe toți muncitorii combinatului — români, germani, sîrbi, maghiari. Așa cum aveam să aflăm de la factori de răspundere din unități, manifestările din cadrul Festivalului național „Cinta- rea României" vor fi îmbogățite cu simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri, concursuri ale gazetelor de perete, jurnale vorbite, menite să contribuie la intensificarea vieții po- litico-ideologice din unități. Ia accentuarea caracterului educativ al acțiunilor.Sînt cîteva secvențe de muncă și viață care ilustrează realitatea că și în acest colț de țară, ca pretutindeni în România socialistă, locuitorii, indiferent de naționalitate, se bucură de largi posibilități de afirmare profesională și culturală, acționează pentru progresul și înflorirea acestui ținut, a patriei comune, ca o unică familie a muncii și creației libere.
Paul DOBRESCU 
Nicolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

Meșteșugarii arădeni 
receptivi la cerințele 

populațieiîn vederea îmbunătățirii activității sale privind sondarea opiniei și a cerințelor populației. Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Arad a organizat, timp de 45 de zile, un tirg de vară. în fapt, o mare expoziție cu vinzare, in cadrul căreia cooperativele „Arta meșteșugarilor", „Pielarul". ,.Artex", „Pincotana", „Unirea meseriașilor" și altele au prezentat și o- ferit vizitatorilor și cumpărătorilor peste 1 000 de sortimente de produse noi de Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de uz casnic, mobilă, blănărie, artizanat. în timpul Tirgului de vară de la Arad au fost organizate parade ale modei, cu prilejul cărora, pe lingă trecerea in revistă a celor aproape 50 de modele noi de Îmbrăcăminte și încălțăminte, au avut loc rodnice dialoguri între producători și consumatori. Pe baza concluziilor desprinse, s-au luat măsuri pentru extinderea activității de prezentare și desfacere a produselor solicitate de populație, prin participarea la un număr de 54 de tirguri și piețe ce vor fi organizate in județ, pină la sfirșitul anului.Se cuvine subliniat faptul că în unitățile subordonate U.J.C.M. Arad există o bună experiență in domeniul sondării opiniei cetățenilor, a cerințelor și preferințelor acestora. Cu ajutorul lor, al cetățenilor, s-au prevăzut In acest an diversificarea producției și crearea de noi produse, a căror cifră trece de 1 200. între acestea figurează, îndeosebi, obiecte de uz casnic, jucării. încălțăminte. produse de blănărie, mobilă, ustensile » pentru laboratoarele foto, garaje demontabile din mase plastice, jocuri didactice pentru școlari și preșcolari.în curind, U.J.C.M. Arad va deschide un nou complex meșteșugăresc — „Venus", unde se vor executa, la cerere, prestări de servicii, încălțăminte, confecții, marochinărie, textile, coafură, cosmetică. în luna octombrie se va deschide un nou tirg cooperatist de amploare. Timp de 10 zile, unitățile U.J.C.M. Arad, în colaborare cu cele ale U.J.C.C. Arad și comerțului de stat, vor prezenta și vor desface produse specifice sezonului de toamnă — iarnă. (C. Simion. corespondentul „Scînteii").

CONTROLUL IN NUMELE CETĂȚENILOR
Înseamnă răspundere fată de cetățeniîn municipiul Tulcea — după cum am aflat de la tovarășul Costache Ancuța, secretar al Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste — activează circa 100 de echipe de control al oamenilor muncii. După alegerile care au avut loc la sfirșitul lunii, februarie, echipele au fost repartizate astfel : 28 — in u- nitățile comerțului de stat, 19 — in unitățile cooperației meșteșugărești, 13 — in alte unități prestatoare de servicii, 9 — in cantine și internate, 9 — in unități de sănătate și a- sistență socială, 4 — in instituții de cultură etc.E ușor de constatat că organizarea echipelor s-a făcut avin- du-se in vedere atit cuprinderea tuturor unităților, cit și repartizarea forțelor în funcție de mărimea și importanța sectoarelor respective. in ansamblul serviciilor supuse controlului. Premisele acestei organizări ne-au determinat să ne pregătim pentru înfățișarea unei experiențe pozitive. Dar...— Cite controale au efectuat pină acum echipele și cu ce eficientă s-au soldat ele ? — I-am întrebat pe tovarășul secretar al Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste.în locul unui răspuns exact, precis, aveam să primim explicații... a- proximative : „Știți, eu nu cunosc situația controalelor. O asemenea evidență ține tovarășul Potra, președintele comisiei de coordonare. Ar fi fost simplu dacă dispuneam de e- vidență. Așa, există o singură soluție : să consultăm pe tovarășii din comisia de coordonare și îndrumare, care sint repartizați să răspundă de echipe pe sectoare. De la ei vom afla sigur cite controale a e- fectuat de la alegeri și pină in prezent fiecare echipă".Apelăm, deci, la soluția propusă.— Cele 6 echipe de care răspund — ne declară tovarășul Ovidiu Ne- goescu, președintele consiliului local al sindicatelor — n-au efectuat de- cit un singur control. Cauza ? Ne

primind legitimații pînă la data de 1 iulie, ar fi trebuit ca de fiecare dată echipele să fie. însoțite de mine personal sau de cineva din partea comisiei. Or. vă dați seama că, in aceste condiții, e foarte greu să planifici zilele de control pentru fiecare echipă...". Echipele de care răspunde tovarășul Gh. Vlăduț, de la întreprinderea de industrializare a peștelui, au toate legitimații. „Mi-aduc aminte că trei echipe au efectuat control astă-iarnă la unită-
O îndatorire dată uitării 

de unele echipe de control 
al oamenilor muncii 

din municipiul Tulcea

țile de termoficare. Despre celelalte patru nu știu nimic".în loc să ne ofere argumente despre modul concret în care acționează controlul oamenilor muncii, consultarea propusă de secretarul consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste aduce în discuție două lucruri : ori echipele de control activează și cei care sint împuterniciți să răspundă de îndrumarea lor nu cunosc acest lucru, ori o bună parte din ele nu și-au început nici acum activitatea.'Pentru a stabili adevărul, întreprindem, împreună cu tovarășul Ovidiu Negoescu un sondaj In 20 de unități din zona centrală a orașului. întru- cit registrele unice de control reprezintă instrumentele in care operează echipele, ori de cite ori fac controale. procedăm la examinarea lor. Dar, din cele 20 de unități vizitate, aparținind unor sectoare de cel mai larg interes, doar in trei registre găsim consemnată, la data anchetei noastre, prezența controlului oamenilor muncii. în celelalte — nici o echipă de control nu și-a exercitat nici măcar o singură dată mandatul încredințat. »

— Anul trecut — ne spune Ion Ariton, responsâbilul magazinului a- limentar cu autoservire nr. 1 — controlul oamenilor muncii era prezent aproape in fiecare lună in unitatea noastră. Și-i simțeam ajutorul : deficiențele pe care le constata, erau discutate deschis, tovărășește aar e- xigent cu noi, și acest fel de a interveni avea un mare rol educativ. Anul acesta insă ii resimțim lipsa.— Nici la centrul de piine nr. 29 „Spicul" n-a călcat în acest an vreo echipă — ne spune responsabila Paula Danciu.O concluzie neașteptată a sondajului nostru : după atitea luni de la alegere, echipele de control al oamenilor muncii din municipiul Tulcea sint așteptate deci să-și reincca- pă... activitatea. „Nici nu ne închipuiam că lucrurile ar sta așa — avea să recunoască, in încheiere, tovarășul Costache Ancuța. Sondajul efectuat astăzi ne-a dovedit că este necesar să luăm măsuri urgente, pentru ca, in perioada imediat următoare, controlul oamenilor muncii să-și înceapă activitatea cu toată intensitatea, învățămintele pe care le-am tras din situația actuală vor ajuta Consiliul municipal al Frontului Unității Socialiste să-și exercite cum se cuvine controlul asupra echipelor, să asigure creșterea eficienței activității lor".Am notat cuvînt cu cuvint măsurile stabilite și am convenit cu secretarul Consiliului municipal al Frontului Unității Socialiste Tulcea să publicăm acest articol la data cind se va trece nemijlocit la aplicarea lor in viață. De atunci au trecut însă două luni și de la Tulcea p-am primit pină acum nici o veste în legătură cu măsurile amintite. Să fie tăcerea un... răspuns ? Or, controlul in numele oamenilor muncii nu este o treabă facultativă, ci o acțiune politică pentru care cei Învestiți cu un asemenea mandat trebuie să răspundă în primul rînd în fața oamenilor muncii.
Constantin PRIESCU

Toamnă turistică 
la Predeal în această lună cei ce își petrec concediul la Predeal au la dispoziție un eventai larg de posibilități pentru agrementa- rea concediului : excursii în Bucegi, la Brașov, Bran și în Împrejurimi. Oaspeții acestei stațiuni fac cunoștință cu noile edificii turistice moderne — O- rizont și Cioplea —• pot să viziteze cabanele apropiate, unde li se oferă preparate specifice. Rezervări de locuri și informații suplimentare se pot obține de la toate agențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București.

(Urmare din pag. I)„parlamentului" din acest oraș al constructorilor. Tovarășa Ecaterina Cojocar, soția inginerului Mihai Cojocar, șeful șantierului Centrale, lucrează, ca de altfel marea majoritate a soțiilor de aici. Este profesoară. Și-a încheiat anul școlar la Cerna, denumire cu rezonantă energetică, apoi s-a prezentat la postul nou : directoare a școlii generale din Ostrovul Mare. Acum insă nu de școală era vorba. „Cind se înființează căminul și grădinița de copii ? Eu am listă cu copiii pentru două grupe". „Astăzi cartofii la Aprozar au fost mici". „Chiuvetele de la pavilionul X, apartamentul Y n-au fost reparate". „Tovarășe secretar, eu nu-i pot acorda viză acestui tinăr. E de patru zile aici și nu s-a încadrat in

lucru" — raportează plutonierul major Dumitru Go- moiu.Cine-a zis că orașul Ostrovul Mare, netrecut pe hartă, n-ar® primărie ? Are
prăjitură sau compot de piersici. Stau la masă cu un tinăr care parcă n-a ieșit încă din adolescență. Se hrănește cu pofta sănătoasă a omului care a făcut

ciu, a fost și la -Porțile unu* și pe alte șantiere. Am mult® de învățat de la el și o să învăț!“. Brusc se uită la ceas și se ridică grăbit de la masă : „începe
PORȚILE DE FIER II

consiliu al oamenilor muncii. Care ia hotărîri, urmărește îndeplinirea lor. Funcționează in numele și pentru oamenii care constituie marea familie a constructorilor de la Porțile de Fier II.Se lasă seara, spre cantină trec schimburile. Meniu Ia alegere : ciorbă de văcuță sau supă de pui ; găluște cu carne sau sărmăluțe,

treabă bună și e mulțumit, îl cheamă Gheorghe Sim- tion, e din comuna vecină Izvoare. Ucenic dulgher. „Sintem cinci frați. Pamin- tul e nisipos. Dacă nu era șantierul, plecam in altă parte. Aici mi-am găsit un loc bun de lucru. Și alți vreo 50 de oameni numai din sat de la mine. Aici se face treabă, nu glumă. Maistrul meu, Marin Stan

seralul. Și am un profesor care nu iartă : maistrul Marin Stanciu".Mal aflăm că in aceeași zi la Ostrovul Mare au fost aleși tinerii pentru cor și echipa de teatru, că a avut loc un meci de tenis de masă „de zile mari", că au fost aduse cîteva mii de cărți pentru biblioteca clubului....Seara s-a lăsat o ploaie

cu fulgere care dădeau aură de basm clădirilor ca niște vile ale Ostrovului Mare, zvîrlind argint peste Dunărea aflată in apropiere. La despărțire îi spun tovarășului Petru Mike :— înțeleg că abia după ce totul va fi pus la punct, adică după ce vor intra in funcțiune cele două hidrocentrale, lacul de acumulare. ecluzele, orașul dumneavoastră se va... muta.— Exact. Căci misiunea constructorului este de a construi. Iar Dunărea e mare.— Și ce vă rămîne de pe un șantier, să zicem de la cele două mari „Porți" de pe Dunăre ?— Satisfacția că Dunărea ia . în veșnicia ei momente din munca noastră. Cum a fost, să zicem, evenimentul de azi. Iar noi — ceva din Veșnicia ei.

Din mici neglijențe - 
pagube mariLa conferința Județeană a deputaților teleormăneni din primăvara acestui an. tovarășul Nicolae Călin, directorul întreprinde^ rli de gospodărire comunală și locativă. supunea' atenției celor prczenți un calcul : ..Pierderile simple pe rețeaua de alimentare cu apă din locuințele noastre duc la un consum suplimentar zilnic in medie, pe apartament, de 1,5 pină la 3 mc de apă. Pentru filtrare — prin oxida- rea fierului — la fiecare metru cub de apă se consumă 1.5 kWh energie electrică. Numai in Alexandria se irosește, pe această cale, anual, energie electrică in valoare de 1 300 000 lei — sumă din care s-ar putea construi circa 12 apartamente. Cauza acestei pagube : nu sint înlocuite la timp niște garnituri care costă cîțiva bănuți".Cu alte cuvinte, a- cesta este „prețul" lipsei de spirit gospodăresc. Fără îndoială, un preț, minim. Pentru că ar mai trebui adăugate și cheltuielile anuale făcute de I.J.G.C.L. pentru repararea stricăciunilor provocate de locatari la blocuri abia date in folosință. Cum a fost cazul clădirii cu 100 de garsoniere de la filatură. în foarte puțin timp, după mutare, locatarii blocului au reușit să dea de lucru unei echipe întregi de instalatori pentru a-

proape o lună de zile. Ca să nu mai spunem că, in urma unui control, efectuat de I.J.G.C.L., împreună cu asociațiile de locatari, s-au constatat defecțiuni și deteriorări grave ale instalațiilor sanitare în nu mai puțin de 400 de apartamente. Sau că numai in acest an sint de refăcut hidroizolațlile la
Întreținerea 

fondului 
locativ 

la Alexandria

30 de blocuri, iar ten- cuielile și zugrăvelile la alte zeci și zeci de apartamente deteriorate din cauza infiltrațiilor de apă.Desigur, principalii vlnovați pentru această stare de lucruri sint, in primul rind, locatarii. Dar nici primăria orașului nu poate fi absolvită de răspundere, mai ales că nu-i lipsesc nici mijloacele, nici competenta legală de a lua, in asemenea cazuri, măsurile necesare. Dimpotrivă. Iar răspunderea pentru buna gospodărire a fondului locativ, pentru preintimpinarea deteriorării acestuia, pentru o cit mai chibzuită folosire a sumelor de bani alocate întreținerii locuințelor, nu revine doar între

prinderii județene de specialitate, ci mai cu seamă primăriei orașului, organelor sale de specialitate, comisiilor permanente de deputați ale consiliului popular.Să vedem cum au acționat organele locale.— în planul de muncă trimestrial al comisiei permanente de deputați care ar trebui să se ocupe și de gospodăria comunală și locativă — ne spune tovarășul Ion Ghe- re. inspector cu probleme organizatorice la primărie — n-a fost inclus nici un studiu, nici un control pe teme de administrare a fondului locativ. Cit privește asociațiile de locatari. avem, intr-adevăr, in dosarele primăriei procesele- verbale de la vreo șase adunări. Dar nu s-a uitat nimeni, in nici unul din aceste procese-verbale. în ce privește comitetele de cetățeni, nu s-au organizat încă întilniri sau discuții cu ele pe această temă.Așadar, după luni de zile de cind se semnalase în mod public „prețul" exact al neglijehței in administrarea și buna gospodărire a fondului locativ la primăria din Alexandria s-ar putea discuta mai degrabă despre ce nu s-a făcut, decit despre ce s-a făcut.
Florin
CIOBANESCU

La I.T.A. Rimnicu Vîlcea

Transporturile merg,., caÎncepînd din acest an, la autobazele și coloanele auto din cadrul întreprinderii de transporturi auto Rimnicu Vîlcea se aplică un original și eficient sistem de optimizare a transporturilor rutiere. „Prin aplicarea noului procedeu se asigură utilizarea la capacitatea maximă a parcului de autovehicule, precum șl lichidarea oricăror fenomene de risipă" — ne spunea inginerul Gheorghe Vîrlan, directorul întreprinderii.Stăm de vorbă cu autorul acestui studiu — inginerul Corneliu Barbu : „După o analiză detaliată a rezultatelor obținute în activitatea noastră, precum și a neajunsurilor din acest domeniu, ne-a fost mai ușor să găsim punctele de reper ale inițiativei pe care am

pe roate!luat-o. între altele, s-a trecut la repartizarea autovehiculelor pe auto- coloane folosind ca element matematic programarea liniară, precum și la folosirea altor procedee matematice pentru optimizarea principalelor transporturi de mărfuri".în acest an, in urma introducerii noului sistem de optimizare a transporturilor, au fost obținute rezultate foarte bune. La autobaza de mărfuri, de unde a pornit această inițiativă, s-au economisit, în primele luni, peste 35 000 litri benzină și 40 000 litri motorină, iar beneficiile suplimentare depășesc 1 milion lei. Si aceasta în condițiile realizării ritmice, lună de lună, a celorlalți indicatori de plan. (Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").
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în ultimii ani, la întreprinderea de mașini-unelte și agregate din Capitală a avut loc un proces permanent de înnoire și modernizare a producției. Ca atare, de aici au fost livrate multor unități economice din țară și parteneri de peste hotare strunguri carusel, mașini agregat, de alezat și frezat cu performanțe dintre cele mai înalte, la nivelul tehnicii mondiale. Dar tocmai pentru că mașinile-unelte fabricate In această mare uzină sînt atit de apreciate și necesare economiei naționale este nevoie ca planul producției fizice să fie îndeplinit ritmic, la toate sortimentele prevăzute. Or, de la o vreme, la acest capitol au început să apară anumite restanțe. Astfel, în opt luni, aeși planul producției marfă a fost realizat și chiar depășit cu circa 7,4 milioane lei, la anumite sortimente — mașini de alezat, de frezat, ma- șini-agregat — sarcinile nu au fost integral realizate. Chiar dafă planul a fost depășit cu șase strunguri carusel, acestea nu pot compensa însă restanțele amintite.CARE SÎNT CAUZELE RAMÎNE- RILOR ÎN URMA ? în discuția pe care am avut-o, tovarășul Virgiliu Stere, directorul întreprinderii, a insistat asupra greutăților aproape inerente ale trecerii la producția de mașini-unelte de mare capacitate, asupra numeroaselor probleme care au trebuit să fie rezolvate — de la aprovizionarea tehnico-materială pînă la calificarea forței de muncă și darea în funcțiune a unor noi capacități de producție. Desigur, sînt dificultăți reale, care au influențat activitatea colectivului și pentru înlăturarea cărora s-a acționat și va trebui să se acționeze In continuare cu multă .stăruință. în adunarea generală a oamenilor muncii din luna august au fost examinate deschis, cu exigență muncitorească, unele din aceste probleme. Numeroși vorbitori au subliniat greutățile întîmpinate în aprovizionarea cu materii prime și materiale, au criticat neajunsurile existente în pogramarea și urmărirea producției, faptul că unii specialiști de la atelierele de proiectare nu colaborează îndeaproape cu secțiile de fabricație pentru rezolvarea operativă a diferitelor probleme tehnologice ș.a. „în general, nu putem fi mulțumiți de felul cum se corelează ciclul de uzinaj al unor subansamble cu cel de montaj, ne spune tovarășul Octavian Maican, șeful secției de montaj mașini grele. Adeseori, sintem puși în situația de a nu putea să continuăm montajul unei mașini deoarece secțiile prelu

crătoare și, în special, mecanica grea nu ne asigură piesele necesare. De aici, pierderi de timp, prelungiri ale ciclului de fabricație**.După cum a ținut să precizeze directorul întreprinderii, restanțele se datoresc șl faptului că de la începutul anului secția de mecanică grea a avut o anumită lipsă de capacitate la grupa de mașini'de alezat și frezat, precum și la aceea de rabotat Din

București trebuie să livreze neîntîr- ziat 18 tone de chit pollesterlc ;• întreprinderea „23 August din Capitală are restanțe la piesele turnate necesare pentru 18 mașini de rectificat.Colectivul Întreprinderii face pe această cale un apel tovărășesc către unitățile furnizoare să respecte contractele Încheiate, pentru ca, la rlndul său, să-și poată Îndeplini propriile

din secția de mecanică grea. Prin reamplasarea unor utilaje s-a reușit ca, pe același spațiu construit, să se monteze încă trei mașini de alezat șl frezat din producție proprie. La lucrările pentru mărirea capacității de producție a acestei secții a participat, practic, Întregul colectiv al întreprinderii. Așa, de pildă, o'parte din muncitorii de la mașinile așchietoare mici au fost calificați și trecuți să lucreze
ANALIZA REAUZĂRH MĂNULW M PRODUCȚIA FIZICĂ

: RELEVĂ CONCLUZIA

Căutați resurse 
nu numai la colaboratori, 

ci și in propria unitate 
La întreprinderea de mașini-unelte și agregate din Capitală
discuțiile cu o serie de muncitori a reieșit însă că nici specialiștii de la atelierul de reparații nu iși Îndeplinesc sarcinile ce le revin și, din această cauză, se pierde mult timp pentru remedierea defecțiunilor, iar indicele de utilizare a mașinilor se menține sub nivelul planificat.Fără a subaprecia propriile neajunsuri, totuși restanțele la unele tipuri de mașini au fost generate în parte și de anumite întreprinderi furnizoare de materii prime și subansamble. Din lista întreprinderilor colaboratoare care nu își respectă întocmai obligațiile contractuale ne vom opri numai la cîteva exemple :• întreprinderea de mașini grele din Capitală și întreprinderea de utilaj chimic și forje din Rimnicu Vîlcea sînt în restanță cu patru și, respectiv, șase coroane forjate ;• întreprinderea „Policolor" —

sarcini, propriile contracte. Totodată, a devenit necesar ca și forul de resort al întreprinderii — Centrala industrială de mașini-unelte, mecanică fină și scule — să intervină, potrivit competenței pe care o are, pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnlco-materiale. Cu atît mai mult cu cît unele întreprinderi colaboratoare — cum este cazul întreprinderii de mașini-unelte din Blaj, care are o restanță de 10 separatori magnetici pentru mașinile de rectificat fără centru — fac parte din aceeași centrală.CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR ? încă de cînd s-au Înregistrat primele restanțe, comitetul de partid, împreună cu conducerea întreprinderii au luat o serie de măsuri. Mai intîi, s-a urgentat punerea în funcțiune a mașinilor de rabotat, alezat și frezat

la noile utilaje de mare capacitate din această secție. De asemenea, pentru a se răspunde mai bine nevoilor producției, a fost organizată o echipă specială de mecanici care să execute reparațiile curente In secțiile de mecanică grea și ușoară. „în ultimul timp, ca urmare a măsurilor luate, secția de mecanică grea ne asigură ritmic majoritatea pieselor și suban- samblelor de care avem nevoie — ne spune tovarășul Traian Bucur, lăcătuș în atelierul de freze longitudinale cu portal. Ca urmare, în luna septembrie, nu numai că vom îndeplini planul, dar vom recupera și o parte din restanțe**.De curînd au fost aduse unele îmbunătățiri organizatorice și în secțiile de montaj. Astfel, de la începutul lunii septembrie, a fost organizată o singură brigadă — formată

din 35 de oameni — pentru montajul mașinilor de alezat șl frezat longitudinal. Avantajele 7 „A crescut productivitatea muncii, s-a întărit răspunderea pentru calitatea lucrărilor executate pe întregul flux tehnologic, se asigură o mai bună aprovizionare cu piese șl materiale" — precizează lăcătușul loan Filote. „Totodată, au fost alcătuite grupe mixte, formate din specialiști din sectoarele de proiectare și execuție, care răspund de cîte o mașină pe întregul flux tehnologic — spune tovarășul Ion Dragu, secretarul comitetului de partid. în general, am căutat să apropiem activitatea serviciilor de concepție de nevoile producției, stabilind sarcini precise pentru fiecare om, indiferent de sectorul în care lucrează". Faptul că mulți dintre muncitorii cu care am discutat au evidențiat o îmbunătățire a procesului de producție la locurile lor de muncă dovedește că măsurile luate au fost bine gîndite și materializate.CE NU S-A REZOLVAT ÎNCĂ ? Activitatea Întreprinderii din ultimele două luni dovedește că totuși nu au fost valorificate toate posibilitățile pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea ritmică, integrală a planului la producția fizică. Ne referim la două aspecte deosebit de importante : folosirea utilajelor și a forței de muncă. La jumătatea anului, indicele de utilizare a mașinilor era de 83,7 la sută, iar după opt luni a coborît la 83,4 la sută. Este adevărat, în secția de mecanică grea indicele de folosire a utilajelor este de peste 90 la sută. Dar tocmai această diferență dovedește că uriele utilaje nu sînt folosite rațional, că se irosesc astfel importante capacități de producție. în ce privește folosirea forței de muncă, deși in ultimele două luni se observă o ușoară îmbunătățire a situației, nivelul la care s-a ajuns nu este mulțumitor. în opt luni, fondul maxim de timp disponibil a fost folosit în proporție de numai 94,6 la sută. întruclt absențele nemotivate au o pondere de 1,6 la sută în fondul maxim de timp disponibil, rezultă că organizațiile de partid, de tineret și de sindicat, conducerea întreprinderii trebuie să acționeze cu mai multă stăruință pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă. Este o cerință de înfăptuirea căreia depinde mult și îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor, ceea ce fără Îndoială va contribui In mod pozitiv la eforturile pe care întregul colectiv le face pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea planului producției fizice la toate sortimentele.
Ion TEODOR

Mașini-unelte de înaltă tehnicitateColectivul de muncă de la întreprinderea de mașini-unelte din Bacău se preocupă stăruitor de diversificarea producției și realizarea unor mașini cu caracteristici superioare, de înaltă tehnicitate. Dacă în urmă cu cinci ani, cînd a intrat în funcțiune întreprinderea, se realiza doar un tip de mașină (AF 85), astăzi se produc 15 tipodimen- siuni de mașini-unelte mijlocii și grele pentru prelucrarea metalelor prin așchie- re. Vorbindu-ne despre calitățile acestora, tovarășul inginer Va- sile Talpă, directorul întreprinderii, ne spunea că mașinile de a- lezat și frezat realizate pînă acum se caracterizează printr-o precizie de microni și

pot executa o gamă variată de piese de diferite greutăți. Datorită caracteristicilor tehnice superioare de care dispun, mașinile-unelte de prelucrat metale prin așchiere realizate la întreprinderea băcăuană sînt tot mai solicitate, atît în țară, cît și peste hotare. De la începutul anului și pînă a- cum, de pe rampa u- nității au fost expediate în U.R.S.S., Italia, Iugoslavia, Portugalia, Venezuela și în alte peste 20 de țări ale lumii numeroase mașini-unelte peste prevederile planului. Numai în lunile iulie și august, muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici au realizat o producție netă, peste prevederile planului, în valoare de 3,2 milioane lei.

Meritul revine întregului colectiv, care, printr-o organizare mai judicioasă a muncii, printr-o aprovizionare ritmică cu materii prime și materiale, ■ prin folosirea mai bună a capacităților de producție, a reușit să sporească productivitatea muncii cu 1 la sută față de plan. La ora actuală, specialiștii șl muncitorii de aici au introdus în fabricație alte trei noi tipuri de mașini-unelte cu performanțe și caracteristici tehnice superioare. Este vorba despre mașina de alezat și frezat cu comandă numerică, precum și de mașinile de alezat și frezat cunoscute sub denumirea de AFD 85-H și AFD 100-H destinate exportului. (Gh. Baltă).

A ÎNCEPUT culesul viilor

Proces de producție automatizat la secția zincare a laminorului de benzi la rece de la Combinatul siderurgic 
Galați

Un apel al constructorilor adresat 
Combinatului petrochimic din Borzești 

Respectați cu strictețe 
obligațiile contractuale IConstructorii de pe o serie de șantiere importante din județele Cluj, Brașov, Craiova, Iași, Sălaj, Bis- trița-Năsăud, Bihor, Satu Mare, Gorj și din municipiul București au sesizat, în ultimul timp, ministerului de resort că, de luni de zile, nu au mai primit în întregime cantitățile de polistiren expandat contractate si solicitate. Din acest motiv, lucrările de ter- mohidroizolații de la acoperișuri, pe unele din aceste șantiere, se află în mare întîrziere față de grafice, iar pe altele au fost pur și simplu sistate. Implicațiile nu se rezumă numai la atît. Datorită nerealizării la termenele prevăzute a acestor complexe lucrări de izolații — care au rolul de a asigura în interiorul noilor hale de producție condiții normale de muncă — sînt afectate lucrările de montare a utilajelor, precum și

alte activități ale constructorilor și beneficiarilor, inclusiv multiplele pregătiri pentru asigurarea lucrului pe timpul iernii. Deci, pe scurt, prin nelivra- rea polistirenului expandat, un șir de șantiere mari sînt amenințate să intre în iarnă cu halele descoperite, cu alte cuvinte fără minimum de condiții necesare unei activități de construcții- montaj ritmice și susținute.Despre această nedorită situație ne-am interesat, cum era și firesc, la Ministerul Construcțiilor Industriale și apoi la Trustul de izolații pentru lucrări industriale din București — principala unitate care execută asemenea lucrări. Despre ce este vorba ? Furnizorul — Combinatul petrochimic din Borzești — a încheiat primul semestru al a- nului cu o restanță de 244 tone polistiren expandat. fn acest tri

mestru, în loc să se îmbunătățească situația livrărilor, restanțele au continuat să crească, ajungînd a- cum la 253 tone. Și a- ceasta în pofida repetatelor demersuri făcute de constructori la furnizor, a asigurărilor și promisiunilor acestuia.în aceste condiții, considerăm necesar ca atît conducerea Combinatului petrochimic .din Borzești, cît și forurile de resort ale Ministerului Industriei Chimice să acționeze neîntîrziat pentru lichidarea restanțelor și reglementarea riguroasă a livrării acestui material absolut necesar șantierelor din județele amintite. Constructorii așteaptă un răspuns concret, prin fapte, din partea factorilor vizați, pe care ziarul nostru îl va insera în paginile sale.
Cristian 
ANTONESCU

LA ÎNTREPRINDEREA 
„LAMINORUL DE TABLA" 

DIN GALAȚI:
Importante cantități 

de produse peste planColectivul întreprinderii „Laminorul de tablă" din Galați a realizat, de la începutul anului și pînă în prezent, o producție suplimentară în valoare de a- proape 70 milioane lei. Concretizat în produse,; acest spor înseamnă 3 800 tone laminate finite pline, peste 4 000 tone profile formate la rece, aproximativ 1 000 tone panouri cutate și altele.întreprinderea se prezintă astăzi ca o unitate economică în plină acțiune de dezvoltare și modernizare a producției. Alături de laminate finite pline, tablă zincată și cositorită, aici se produc și profile formate la rece, panouri cutate și tablă inoxidabilă, produse mult solicitate de industria constructoare de mașini. (Dan Plăeșu).

O ilustrată pe adresa...
CENTRALEI INDUSTRIALE DE PRELUCRARE A LEMNULUI BUCUREȘTI, 
în ale cărei unități s-a depășit. în ansamblu, manopera planificată pe 

tona de plăci fibrolemnoase

— Așa organizați, n-o să poată spune nimeni că nu folosim integral 
forța de muncă I

Desen de ANDO

(Urmare din pag. I)gospodărirea resurselor materiale _ și ce probleme trebuie prioritar soluționate într-o serie de unități din ramurile de bază ale economiei ?în unități din industria siderurgică, îndeosebi la combinatele siderurgice din Galați și Reșița, au apărut însemnate depășiri ale consumurilor specifice planificate, îndeosebi la materii prime și materiale de bază, cum sînt cocsul metalurgic de furnal, electrozii de grafit, oțelul lingou și semifabricatele turnate continuu supuse laminării. Aceste consumuri în plus, neprevăzute, au creat dificultăți economiei naționale, care a fost confruntată eu problema asigurării unor resurse materiale suplimentare. Iată de ce, pentru recuperarea depășirilor de consum și respectarea cu rigurozitate a nivelurilor planificate la aceste importante resurse materiale, apreciem că sînt necesare a fi adoptate cîteva măsuri ferme : în primul rînd, ministerul de resort, împreună cu întreprinderea de produse cărbunoase Slatina, să acționeze mai energic, conform planurilor de măsuri întocmite, pentru ridicarea calității electrozilor de grafit folosiți la cuptoarele electrice de elaborare a oțelului și fabricarea în mod constant de produse cu o calitate corespunzătoare. în al doilea rînd, unitățile siderurgice să îndeplinească integral, fără alte tergiversări, măsurile înscrise în programele de economisire a cocsului metalurgic de furnal și de creștere a gradului de valorificare a metalului in siderurgie. O atenție deosebită trebuie acordată valorificării laminatelor cu dimensiuni de fabricație mai mici decît cele normale (scurtături, capete etc.), sarcină expres trasată de conducerea partidului. în acest

Zilele trecute a avut loc in |udețul Vrancea o ședință de lucru 
a Oficiului național al viei șl vinului, in cadrul căreia s-a analizat 
nivelul recoltei de struguri din acest an, stadiul lor de maturare șl 
au fost stabilite măsuri pentru buna organizare șl desfășurare a cu
lesului șl vlnificațiel. Am solicitat tovarășului EUGEN UNGUREANU, 
director general al Centralei viei șl vinului, să facă unele precizări 
in legătură cu modul in care 
vinificația.— înainte de a mă referi la desfășurarea campaniei de recoltare și nificare a strugurilor, vreau să unele aprecieri asupra producției acest an — ne-a spus la început terlocutorul nostru. Se apreciază recolta este aproape de aceea obținută in anii normali din punct de vedere al condițiilor climatice și superioară celei din 1977. Pentru viticultori, aceste aprecieri de ordin general sînt îmbucurătoare. Spun îmbucurătoare, deoarece condițiile climatice au produs unele neajunsuri culturii viței de vie. Datorită executării lucrărilor în vii corespunzător normelor tehnice recomandate de cercetarea științifică, efectele negative țiilor climatice au putut în cea mai mare parte.La ședința de lucruVrancea, Institutul de cercetări pentru viticultură^ și vinificație a prezentat stadiul maturării strugurilor și tehnologiile de vinificație care trebuie aplicate în condițiile acestei toamne, astfel încît să se poată stabili în mod judicios momentul optim de declanșare a culesului, diferențiat pe podgorii și centre viticole, precum și eșalonarea lui pe plaiuri și soiuri. Este o măsură rațională și oportună. Și am să arăt de ce. Tot datorită condițiilor climatice din acest an, maturarea strugurilor este intirziată cu circa 10—15 zile față de anii normali. Pentru a se putea stabili momentul optim cînd să înceapă culesul, de două ori pe săptămînă, laboratoarele stațiunilor de cercetări și cele ale întreprinderilor județene ale viei și vinului analizează strugurii, urmărin- du-se concentrația zahărului, aciditatea mustului și greutatea boabelor. Aceste date sînt prelucrate de Insti-

trebuie să se desfășoare culesul și

vi- fac din încă

ale condi- fi înlăturatedin județul

scop se impune ca întreprinderile siderurgice, în strînsă colaborare cu unitățile consumatoare, să stabilească destinațiile concrete care pot fl date acestor laminate și să organizeze efectiv utilizarea lor.Și în industria chimică, In opt luni din acest an, un șir de unități, printre care combinatele chimice din Năvodari. Valea Călugărească și Turnu Măgurele, au consumat su-

tutui de cercetări pentru viticultură șl vinificație și Centrala viei și vinului, astfel încît se cunoaște evoluția maturării strugurilor. Pe baza analizelor

Pînă acum, din acest punct de vedere, majoritatea viilor se prezintă bine. Totuși, în unele plantații din județele Dolj, Timiș, Vaslui, Tulcea, Buzău, Vrancea și Prahova, ploile au favorizat apariția mucegaiului. Temperaturile mai ridicate din ultimele zile au oprit atacul mucegaiului. Cum ploile nu sînt excluse, trebuie să se urmărească perthartent starea fitosanitară a constată că strugurii cele au început să vor trebui recoltați recoltei. Dacă se de pe unele par- mucegăiască, ei cu prioritate. Se
Recomandări ale forurilor de specialitate 
privind recoltarea, transportul și prelucrarea 

strugurilor

amintite și în conformitate cu recomandările organelor centrale de specialitate, comandamentele județene stabilesc datele de declanșare a culesului și eșalonarea lui in perioada optimă pe podgorii, centre viticole, plaiuri și soiuri, stabilind, totodată, măsurile tehnico-organizatorice corespunzătoare pentru încadrarea lucrărilor in limitele timpului stabilit. Din datele de care dispunem, în urma analizelor efectuate, rezultă că strugurii au acumulat cele mai mari cantități de zahăr în podgoriile Murfatlar, Dealu Mare, Severin, plaiurile Craiovei, Sa- dova-Corabia, Dealurile Bujorului, Ștefănești-Leordeni din județul Argeș. Ca urmare, se poate aprecia cînd va începe culesul strugurilor și pe ce perioadă se va întinde această lucrare. în mare, situația se prezintă astfel : între 20 și 27 septembrie se va declanșa culesul în sudul și sud-estul țării ; între 25 septembrie și 5 octombrie — în Banat, centrul și nordul Moldovei, între 5 și 15 octombrie — în podgoriile din Transilvania.Există și un alt element care determină momentul Începerii culesului : starea fitosanitară a strugurilor.

desprinde deci că, mal mult decît In alți ani, campania de recoltare a strugurilor trebuie să se caracterizeze prin rapiditate. De aceea, în momentul cînd culesul s-a declanșat, este necesar să țele.
— Avind 

strugurilor 
în alți ani,

se lucreze cu toate for-
In vedere că maturarea 
este mai intirziată decît 

... ___ , există condiții ca atit cu
lesul, cit și vinificația să se facă în 
timp scurt ?— întreprinderile județene ale viei și vinului, întreprinderile agricole de stat, stațiunile de cercetări viticole au capacități suficiente pentru prelucrarea strugurilor și depozitarea mustului. Toate utilajele și instalațiile au fost reparate din timp, au fost asigurate piesele de schimb necesare. In afara celor 510 centre de vinificație fixe, au fost organizate 110 centre volante, unde se recepționează struguri de la gospodăriile populației. De asemenea, amintesc că s-a dezvoltat capacitatea de prelucrare și depozitare a mustului cu 250 000 hectolitri. Prin extinderea transportării strugurilor cu bene basculante se asigură o rapiditate mai mare la preluare, se evită staționările la cen-

trele de vinificație. Pentru ca lucrările să se desfășoare bine, este absolut necesară o corelare perfectă între recoltat, capacitatea mijloacelor de transport și cea de prelucrare a strugurilor.
— In lumina analizei făcute la ședința de lucru din județul Vrancea1, 

ce măsuri speciale vor trebui luate, 
pentru a se respecta normele teh* 
nice stabilite, astfel incit să se obțină 
vinuri de bună calitate, care să sa
tisfacă cerințele consumatorilor ?— La ședința amintită s-a pus un accent deosebit pe măsurile care trebuie aplicate acum în vederea realizării programului unitar de vinificație. Au fost stabilite scheme tehnologice pentru diferite tipuri de vin care urmează să fie obținut pe fiecare podgorie. Astfel, tehnologia de producere a vinurilor albe seci, de consum curent prevede ce soiuri de struguri vor fi folosite, podgoriile unde acestea vor fi obținute. De asemenea, s-a stabilit ca la cules strugurii să aibă un anume conținut de zahăr corespunzător fiecărui tip de vin.Sînt prevăzute și normele tehnice care trebuie respectate : la transportul strugurilor se urmărește mai ales evitarea staționărilor pînă la introducerea în presă ; la recepție se are în vedere nu numai cîntărirea, ci și analiza exactă a conținutului de zahăr din boabe, astfel încît unitățile de producție să primească prețul corespunzător; la prelucrarea pro- priu-zisă se va aplica în mod corect fiecare lucrare.Concluzia care se desprinde din cele arătate mai sus obligă fiecare unitate care cultivă viță de vie, să stabilească precis, în mod științific, momentul începerii culesului și al încheierii acestei lucrări în limitele timpului optim, aceasta prezentînd o mare însemnătate pentru obținerea de vinuri de bună calitate și înlăturarea oricăror pierderi de recoltă.

Convorbire consemnată de
loan HERȚEG

lor planificați d,e utilizare a metalului. Astfel, în primele șase luni ale anului, întreprinderile din cadrul Centralei Industriale de utilaj tehnologic și material rulant au consumat suplimentar circa 3 600 tone de metal, întreprinderile Centralei industriale de autocamioane — 1 260 tone, întreprinderile Centralei industriale de mașini și materiale electrotehnice —700 tone, întreprin-

nificat de utilizare a metalului. Prin urmare, pentru creșterea gradului de utilizare a metalului este necesară, întîi de toate, întărirea disciplinei tehnologice atît în sectoarele de prelucrare, cît și în sectoarele calde — turnătorii și forje.Pornind de la aceste realități, în întreprinderile care au înregistrat în acest an depășiri ale consumurilor normate, echipe de specialiști din
Să facem totul pentru ca nici un gram 
de materie primă să nu se irosească!
plimentar, ca urmare a depășirii normelor de consum, importante cantități de acid sulfuric, acid clorhidric, sodă calcinată, sodă caustică, fenol, negru de fum, sulf și alte materii prime și materiale specifice. în fața acestor situații, unele conduceri de întreprinderi caută justificări facile, acuzînd caracterul prea mobilizator al normelor de consum. Realitatea dovedește că dacă se respectă parametrii tehnologici de funcționare a instalațiilor, dacă se iau măsuri pentru evitarea opririlor accidentale, realizîndu-se randamente de reacție la nivelurile prevăzute în proiecte, consumurile se pot încadra în normele stabilite și, mai mult, pot fi obținute importante economii.într-o serie de întreprinderi din industria construcțiilor de mașini, problema cea mai serioasă o reprezintă nerealizarea coeficienți-

derile Centralei Industriale de tractoare și mașini agricole — 500 tone, iar cele ale Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat — 350 tone. Dacă însumăm cantitățile de laminate din oțel consumate peste prevederi în cazul a- cestor unități, rezultă o cantitate de metal cu care s-ar fi putut fabrica 195 vagoane de marfă, 350 autocamioane cu motor diesel, 80 de motoare electrice, 250 tractoare și 20 poduri rulante. Desigur, cauzele unei asemenea situații nedorite sînt multiple. Ni se pare însă important să ne referim la faptul că pierderile netehnologice datorate rebuturilor la prelucrarea laminatelor finite s-au situat în primul semestru al anului practic la același nivel cu consumul suplimentar de metal. De aici se poate trage concluzia că, fără asemenea rebuturi, unitățile respective s-ar fi încadrat în coeficientul pla-

institutele de cercetări și inginerie tehnologică de profil, din centralele industriale, ministerele economice, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Ministerul Aprovizionării analizează, din indicația conducerii partidului, modul în care se îndeplinesc programele de reducere a consumurilor de materii prime și materiale și de încadrare în normele de consum stabilite. Cu prilejul a- cestor analize se adoptă măsuri directe, concrete, de eliminare a cauzelor care au determinat consumurile suplimentare. Deși această acțiune se află în plină desfășurare și, deci, nu avem încă o privire de ansamblu asupra rezultatelor sale, totuși, pe baza primelor constatări, se poate aprecia că echipele de specialiști, acționînd împreună cu factorii de răspundere din unitățile în cauză, au reușit să găsească o serie de so

luții pentru încadrarea consumurilor în norme și recuperarea, pînă la sfîr- șitul anului, a cantităților de materii prime și materiale consumate în plus. Important este acum ca aseme? nea soluții bune să fie și aplicate e- fectiv, pînă la capăt, spre a se obține rezultatele scontate.Subliniem, încă o dată, că normele de consum din fiecare întreprindere au o deplină fundamentare și sînt pe de-a-ntregul realizabile. în fiecare întreprindere trebuie să fie limpede că baza materială necesară realizării sporurilor de producție prevăzute în plan este asigurată atît în acest an, cît și în următorii doi ani ai actualului cincinal numai în condițiile utilizării economicoase, fără nici o risipă a materiilor prime și materialelor. Pentru a nu se crea, din cauza unor consumuri neprevăzute, goluri în asigurarea materiilor prime și materialelor și pentru ca, în perioada care a mai rămas din acest an și în primele zile ale anului viitor, să se lucreze din plin, în mod eficient, este necesar să se treacă de urgență la materializarea tuturor măsurilor prevăzute în programele de reducere a consumurilor pe acest an și, mai ales, pe anul 1979, creîndu-se condiții tehnice și organizatorice optime pentru realizarea e- fectivă a economiilor fundamentate prin aceste măsuri. Acționînd ferm pentru transpunerea în practică a sarcinilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului în privința gospodăririi riguroase a resurselor materiale, colectivele de muncitori și specialiști, împreună cu forurile de resort, vor reuși să elimine neajunsurile care mai există în acest domeniu și vor asigura realizarea integrală a producțiilor planificate cu respectarea strictă a resurselor materiale alocate.
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Descoperirile 
ale concepției n 

. .'--zz...-.■.•.Zz... ...z.zZ-„ „a&.^.„„tzZ/zZ.Z.-z.VZ.!„.-.ZTînăra știință a ciberneticii a avut un destin mai puțin obișnuit : imaginată de fizicianul Ampdre în anul 1830, cind acesta încerca să elaboreze un sistem al tuturor științelor timpului său sau posibile, ea capătă statut de existență abia în anul 1948. în acel an, matematicianul Norbert Wiener a publicat o carte care a stirnit senzație : „Cibernetica sau control și comunicație la animal șl la mașină". Lucrarea aducea un mesaj deosebit de important, enunțat chiar de titlul ei : posibilitatea de a studia în mod unitar procesele de conducere șl procesele informaționale, atît. la ființele vii, cit și la mașini. Această operă capitală era mai degrabă manifestul u- nei puternice mișcări intelectuale de creație științifico-tehnică ce se des- fășurase în diverse părți ale lumii, culmlnînd 'cu apariția teoriei informației, creată de Shannon, și cu teoria reglajului automat.Astăzi se știe bine că cibernetica este știința conducerii proceselor — practic, indiferent de natura lor. Desigur, în funcție de realitatea studiată este necesar să se țină seama de legitățile specifice. De unde diversificarea unor aspecte ale ciberneticii, diversificare ce a condus la apariția unor ramuri distincte : cibernetica economică, cibernetica industrială, biociberne- tica, neurociber- netlca, cibernetica tehnică, inteligența artificială etc. De fapt, cibernetica se impune azi atît prin punctele sale de vedere, cit și prin metodelesale specifice și prin mijloacelemateriale proprii, în primul rind prin calculatoarele electronice.Dar, mai intîi, o precizare. Cibernetica ne apare ca o grandioasă sinteză a epocii noastre, comparabilă cu sinteza operată în secolul trecut de către Maxwell, care a unit întregul electromagnetism și optica intr-o singură disciplină, supusă acelorași legi. Acest paralelism se poate extinde și la domeniul aplicațiilor, importanța aspectelor practice ale celor două sinteze fiind deosebit de mare. Este suficient să ne gîndim. bunăoară. la radio, care e urmarea directă a electromagnetismului maxwellian, și la conducerea optimă a proceselor economicef urmare directă a ciberneticii. Ar fi însă greșit să limităm importanța ciberneticii la aspectele a- plicative : ea oferă Și o interpretare filozofică a proceselor intelectuale, ceea ce este deosebit de important. De altminteri, anticipînd asupra părții finale, trebuie să arătăm că cibernetica validează in mod strălucit tezele materialismului dialectic și Istoric.Să începem însă cu faptele pe care cuceririle ultimului deceniu ni le pun la dispoziție. Printre cele mai spectaculoase realizări ale ciberneticii se înscriu cele legate direct de procesele biologice. De exemplu, cazul afecțiunilor cardiace. în care a- portul ciberneticii s-a dovedit a fi deosebit de util. în condițiile Unei profilaxii de masă a afecțiunilor cardiovasculare. este necesar să ne gindim la automatizarea muncii de interpretare a electrocardiogramelor. Așa au apărut programele specializate cu care sint prevăzute unele sis

teme de calcul electronic pentru interpretarea automată a electrocardiogramelor. Cercetările sînt incă in curs și se dovedesc a fi promițătoare, eliberind pe specialiștii acestui domeniu de povara unor activități de rutină. Cercetările în acest domeniu sint foarte variate. La noi în țară s-a realizat la Institutul de cercetări in electronică un monitor cardiac — în fapt, un mic calculator specializat — cu multiple funcții. El poate studia tulburările de ritm ale celui examinat cu o finețe mult mai mare decit o poate face medicul.' Dar, ceea ce este mal important, asigură „monitorizarea" continuă a celui supravegheat. De exemplu, într-un spital sînt un număr de pacienți care pot prezenta pericolul unor tulburări grave de ritm. Dar nu se știe cind pot a-

netice. adaptate desigur condițiilor specifice. Transplantul de cord, chiar și dializa singelui cu ajutorul unui rinichi artifical, sint operații in care conducem cibernetic procese complexe. Așa cum fn secolul trecut medicina a dobîndit dimensiunea importantă a chimiei, tot așa în secolul nostru medicina s-a dezvoltat pe linia esențială a ciberneticii.Desigur, studiile cibernetice asupra creierului sînt foarte avansate, ele reflectîndu-se și asupra construirii unor sisteme tehnice de prelucrat informații, mai ales în elaborarea unor programe deosebit de promițătoare. Este vorba de ramura Ingineriei programelor (software), mai exact, de așa-numitele programe euristice. A- jungem astfel la punctul de contact între inginerie și inteligența artificia

CIBERNETICA, 
PROGRESUL TEHNIC 

ȘI MATERIALITATEA LUMII 
• Creierul, o mașină complexă care prelucrează milioane de infor
mații • Vorbim nu pentru că am avea sufletul nemuritor, ci pentru 
că avem o „mașină“ nervoasă care funcționează perfect ® Pînă 
unde gîndesc identic omul și calculatorul? • Cercetările românești 
- contribuții originale la dezvoltarea tehnicii, la descifrarea feno

menelor lumii materiale

părea aceste modificări. Pacienții se conectează la anumiți electrozi aflați în legătură cu monitorul. în momentul in care unul dintre pacienți începe să prezinte tulburări se dă automat alarma în camera de gardă, medicul puțind interveni la timp.Cibernetica a înregistrat progrese mari și în modelarea activității sistemului nervos central. Aici, un rol important l-a avut analogia dintre calculatorul electronic și creier, analogie concretizată și în denumirea de „creier electronic1' dată calculatoarelor. După cum se știe. încă din deceniul al cincilea al secolului nostru au început să apară studii privind modelarea neuronilor. Este cunoscut îndeosebi modelul lui McCulloch și Pitts, care considerau că neuronul este un releu cu două stări : de funcționare și de repaus. O serie de cercetări întreprinse în diferite țări — și este cazul să subliniem că cercetările din țara noastră se situează printre cele măi înaintate din lume — au arătat că acest model este prea simplu, necorespunzînd realității. S-au propus alte modele, mai perfecționate, mai aproape de realitatea fiziologică. Studiile sint însă departe de a fi încheiate. Totuși — și acesta este un fapt deosebit de important — chiar amintitele modele simplificate permit să se explice modul in care funcționează creierul, această mașină complexă de prelucrat informație.în domeniul ciberneticii biologice, terapia intensivă este un proces biologic care trebuie și poate fi condus optim cu procedee inginerești, ciber

lă. Ingineria programelor, subdiviziune a informaticii, care cuprinde toate aplicațiile calculatoarelor, s-a dezvoltat vertiginos. Industria programelor este un exemplu de industrie modernă la care produsul final este inteligență încorporată. Această industrie, indispensabilă activităților moderne, adaugă materialelor consumate valori incomparabil mai mari decit alte industrii. Programele utilitare. ca și stocurile de programe care asigură gestionarea optimă a sistemelor de calcul, sint produse, in general, scumpe. Iar această activitate absoarbe un mare număr de specialiști în toate țările dezvoltate industrial. Avem, astfel, un exemplu de activitate de Înaltă eficiență economică generată de cibernetică, activitate ce adaugă o valoare considerabilă resurselor inițial utilizate.Cele mai noi cuceriri ale ciberneticii relevă mereu similitudinile existente între materia vie și creațiile tehnice. Astfel. Ia naștere ființele vii posedă unele „programe" date genetic. La noile generații de calculatoare asistăm la ceva asemănător, in sensul că, datorită complexității sistemelor actuale de calcul, realizatorii dau calculatoarelor, din fabrică, anumite stocuri de programe care permit gestionarea optimă a sistemelor : sint așa-numitele sisteme (de programe) de operare.Nu putem vorbi însă de cibernetică fără a ne referi la performanțele calculatoarelor. Azi există calculatoare aritmetice foarte mici — Ceas-brățară, stilou — cu un consum de energie extraordinar de mic : un mi-

nfcalrulator-stilou consumă doar 0.000390 W. ceea ce înseamnă că circa trei mii de astfel de calculatoare au un consum echivalent cu cel al unei lanterne de .buzunar 1 Ce departe sintem de primele calculatoare cu tuburi e- lectronice, la care personal am văzut modele ce aveau un turn propriu de răcire cu apă, spre a putea disipa căldura ce se degaja, consumul de energie fiind de mulți kW. deci de miliarde de ori mai mare ! Este și a- ceasta o măsură a progresului tehnic.Nu putem avea o imagine comnletă asupra ciberneticii actuale fără a menționa cibernetica economică și cibernetica industrială. Cibernetica e- conomică este acea ramură a ciberneticii care aplică în domeniul economiei concrete principiile și metodele ciberneticii. Plecind de la aceste principii generale, in țara noastră s-a dezvoltat o puternică școală de cibernetică economică, în cadrul căreia s-a elaborat un model cibernetic complet, care permite înțelegerea șt controlul fenomenelor ce apar in economie. Cibernetica industrială aplică principiile ciberneticii in domeniul organizării producției, de exemplu în ramuri industriale cu flux discontinuu, cum este industria constructoare de mașini.Studiile de cibernetică sint astăzi atit de avansate, incit s-a a- juns la stadiul în care calculatoarele pot fi programate pentru a susține, singure, adevărate dialoguri cu parteneri umani. Este vorba de programe complexe. care cuprind mai multe secțiuni distincte : recunoașterea frazelor pronunțate de om, analiza logică a frazelor recepționate, elaborarea răspunsului, generarea frazelor-răs- puns. Menționăm că la noi in țară astfel de preocupări sint mai vechi : primele demonstrații de recunoaștere a vorbirii datează din anul 1964 (Ni- colau. Gavăt. Weber). Tot de atunci datează și primele încercări de generare a sunetelor. Ulterior, aceste preocupări au fost mult extinse, a- jungîndu-se la rezultate deosebite. S-au construit mașini cu care se vorbește și se cîntă, s-au realizat programe ample de recunoaștere a cuvintelor (Bogos). Dar trebuie știut qă aceste cercetări au o dublă valoare : pe de o parte, ele se dovedesc utile, de exemplu. în dialogul dintre echipajul unui avion șl turnul de control. Pe de altă parte, aceste experiențe infirmă așa-numitul „argument cartezian", care afirma că, deoarece nu se pot face mașini care să vorbească, rezultă că avem dovada existenței Unui... suflet care vorbește. Existența mașinilor care vorbesc demonstrează elocvent că nu există nimic nematerial, că vorbim nu pentru că am avea sufletul nemuritor, ci pentru că avem o „mașină" nervoasă care funcționează corect, prelucrind informația in mod corespunzător.întreaga dezvoltare a ciberneticii contemporane reprezintă, de altminteri, o convingătoare ilustrare a adevărului fundamental privind materialitate* lumii, capacitatea infinită » omului — parte integrantă a naturii — de a crea și a recrea natura, uneori mai bine decit natura însăși.
Prof. dr. docent 
Ednîpnd N1COLA.U

Prezența poetului Radu Boureanu printre prozatori nu este de dată recentă. Cu mai multe decenii in urmă, acesta publica un cuprinzător roman biografic despre învățatul și călătorul român, spătarul Nicolae Milescu. Menționarea acestui început este absolut necesară deoarece Indică o aplecare veche către romanul de reconstituire istorică de o factură aparte, aproape singulară. Personajele sale, și in general lumea în care se mișcă, aparțin intelectualității, indiferent dacă nu întotdeauna a- ceastă trăsătură fundamentală definește pe tot întinsul narațiunii natura personajelor. Așa se intimplă cu recentul său roman, „Frumosul principe Cercel", apărut la editura „Emines- cu“, al cărui protagonist, domnitorul muntean Petru Cercel (1583—1535), se dezvăluie treptat din înfățișarea diferitelor sale preocupări, multe din ele mai puțin legate de activitatea intelectuală propriu-zisă.Romanul de față este, după o mai veche definiție a teoreticienilor literari, un roman total sau o biografie completă. Autorul iși construiește opera in jurul personajului central, urmă- rindu-i existența în desfășurarea cronologică, tnce- pind cu vîrsta crudă a copilăriei pînă la ultimele clipe de viață, sfirșite, cum ne spun istoricii, în chipul cel mal tragic cu putință- De aceea, opera de informare este uriașă, de la cadrul general istoric și datele principale furnizate de documente asupra vieții domnitorului pînă la minuțioasele reconstituiri ale peisajelor de epocă, nu numai de la noi. ci și din multe alte părți ale Europei și Asiei Mici, pe unde principele cărturar și peregrin și-a purtat dorul ți frumusețea.Convingătoare prin marea cantitate de real și a- devăr istoric, cartea îți propune, după chiar opinia autorului, „să reactualizeze, sau mai curînd să redese- neze. atît liniile directoare cit și carnea unei epoci viabile, clădită pe datele sever, scrupulos urmărite, fă- clnd o artă a istoriei, dincolo de istoria științific urmărită de istorici". Autorul propune în roman nu Istorie, ci o „artă a istoriei", „în sensul unei picturi istorice, o urmărire sensibilă, psihologică a grupurilor și indivizilor, a rațiunilor a- dinci, ascunse, bănuite sau

evidente, care definesc stări, care desenează profiluri istorice, punțile dintre e- poci, evenimente și acel mozaic colorat al faptului diurn, care dau o frescă vie, mișcată de sentimente omenești". Putem spune că prozatorul a reușit și din perspectivă artistică să a- tlngă dezideratele teoretice, oferindu-ne o carte substanțială, izvorită din istoria noastră, un roman de autentică sensibilitate și pătrunzătoare analiză atit în sfera mai largă a filozo-

tom ești de la început acaparat de succesiunea secvențelor. astfel ordonate, incit să surprindă devenirea personalității in cadrul epocii. Despre Petru Cercel, fiul lui Pătrașcu cel Bun, se poate spune, parafrazînd pe bătrinul cronicar, că a fost mereu sub vremi. Viața lui a fost în bună măsură hotărită de evenimente exterioare, încă de atunci, de cind copil fiind, lua calea peste Dunăre ca ostatic la înalta Poartă. Peregrinările lui prin Constantinopol,
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„FRUMOSUL 
PRINCIPE CERCEL" 
de Radu BOUREANU

fiel istoriei cit și în zonele intime ale trăirilor individuale, o narațiune fluidă, marcată adesea de accente tensionate, o revărsare lirică și o cugetare izvorită din destinhl dramatic și poetic totodată al eroului.în ciuda tuturor atracțiilor coloristice, explicabile la un pictor, și al nostalgiilor lirice, deduse din natura fundamental poetica a creatorului — elemente vizibile în compoziția romanului, ți de cele mai multe ori necesare pentru a sublinia o anumită imagine de epocă — ne surprind plăcut posibilitățile epice ale autorului, capacitatea sa de a alterna incursiunile în planul orizontal al istoriei, in cronologia ei, cu pătrunderile adinei în psihologia umană, mai cu seamă în aceea a personajului central, dar și a unor oameni din anturajul său, ca secretarul FranCesco. Avem astfel atît o pahoramă istorică, cit și o portretistică definind caractere, ambele îmbinate după toate regulile prozei moderne.Parcurgînd cele aproape 500 de pagini ale masivului

Polonia, Franța sau Italia i-au îmbogățit înzestrarea firească cu o mare cultură renascentistă. Din această perspectivă ne apare ca un personaj reprezentativ pentru epoca sa, prețuit pretutindeni, ascultat și admirat pentru talentul său poetic, din care, din păcate, a transmis prea puțin posterității. Rămas un intelectual, fie și de geniu, ti- nărul peregrin ar fi putut trăi liniștit la el acasă sau aiurea în Europa. Dar el era fiu da domn, domnitor al Țării Românești „in nuce", cel ce trebuia prin* firea lucrurilor sa intre în viitoarea Istoriei fn această ■calitate. Destinul său tragic de aici vine, din imposibilitatea de a rămîne simplu martor al istoriei, ca intelectual și poet, din atracția vie de a făuri istoria, ca domn ocîrmuitor de nație. Dar epoca, se pare, era mai favorabilă cărturarilor și artiștilor, deșt nici aceștia (a se vedea dialogul principelui cu celebrul pictor Veronese, cel chemat in fața inchiziției să dea seama df> ereziile sale artistice) nu puteau trece ne

păsători prin lume. într-o vreme cind țările românești erau tot mai supuse presiunilor otomane, înscăunarea unui domnitor pașnic era o utopie, o utopie adesea cu deznodămint tragic.Autorul insistă cu mijloace artistice adecvate a- supra incompatibilității între condiția umanistă a domnitorului, condiție viabilă doar intr-o țară liberă, și caracterul opresiv, despotic al suzeranității otomane. Produs al culturii renascentiste, domnitorul se lovește de zidul outerii străine, pe care nu știe să-1 slarme. cum va făcea doar cîțiva ani mai tirziu, Mihai Viteazul, sau să-1 ocolească cit mai mult, ca Brinco- veanu, ceva mai tirziu. Fiind om al cugetului tn- tr-o vreme in care vorbeau armele, el nu se poate opune eficient presiunilor din afară. Scurta sa domnie reprezintă un tip istoric prematur, ca și al lui Dimitrie Cantemir, sortit să nu iz- bindească cu tot „harul" omenesc al domnitorului. Ea brodează totodată, într-o filozofie a istoriei sui generis. o cartă de învățături mereu actuală, un îndreptar de luat aminte in orice â- notimp al popoarelor.„Frumosul principe Cercel" ne reține astfel atenția, dincolo de destinul individual al personajului, ca o pătrunzătoare meditație asupra istoriei noastre mai vechi, a rolului ce revine personalităților in făurirea acesteia. Bazîndu-se mai mult pe sprijin din afară, ignorlnd sau necultivînd îndeajuns forța populară, o astfel de domnie este nevoită să se plece sau să părăsească scena istoriei, ca in cazul de față. Despre toate acestea, autorul nu ne ține o lecție, nu arată cu degetul. Ne însoțește însă cu o minuție de desenator cu penița în toată această țesătură a puterii, sfișiin- du-i treptat vălurile. Deși își adoră personajul, prețuiește la el luminile culturii, prozatorul îi urmărește degringolada și apoi sfîrșitul tragic prin amănunte zguduitoare, uneori naturaliste, fidele totuși adevărului istoric. Prin toată această țesătură trainică de real istoric și meditație actuală, prin mijloacele artistice superioare puse fn slujba reliefării acestora, romanul lui Radu Boureanu, „Frumosul principe Cercel", a- daugâ literaturii noastre de inspirație istorică o nouă pagină durabilă.
Emil VASILESCU

Intre Teatrul de comedie și întreprinderea „Timpuri noi" există, de la o vreme, legături strinse. In consiliul oamenilor muncii,din teatru, „Timpuri noi" are un reprezentant al său. Actorii teatrului de care ne ocupăm au vizitat uzina, au stat de vorbă cu oamenii de acolo și s-au produs in fața lor ; se preconizează o nouă vizită. Sub semnul întrajutorării reciproce va sta desigur și contribuția pe care cunoscuți actori de comedie, precum Ion Lucian. Valentin Plătărea- nu, Costel Constantinescu, o vor avea anul acesta la revigorarea brigăzii artistice și la înființarea unei echipe de teatru scurt. Proiecte Cărora le dorim grabnică și eficace realizare.Un punct marcant în cadrul acestei colaborări : Teatrul de comedie și-a deschis stagiunea — in sala proaspăt reînnoită și înfrumusețată — cu un recital, susținut de Ion Lucian, destinat muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la „Timpuri noi".Nelipsit de o „dedicație" către masele, largi de spectatori, recitalul lui Ion Lucian începe cu un fel de „argument" : lipsa, insuficiența unor noi comedii românești de calitate, a unor piese scrise cu adevărat pentru cei care

urmează să le interpreteze, l-a stimulat în direcția producerii unor texte și în transfigurarea lor. mărturisește Ion Lucian. Afirmație cu care nu sintem decit parțial de acord, dar
exprimare a unui actor nu se justifica neapărat și din perspectiva obligațiilor unui teatru. Nu fără a observa deci că Teatrul de comedie era dator să dea dovadă de mai multă

(teatral) are". Căci alte teatre care nu sînt „de comedie" (Naționalul. Giu- lești) repetă susținut noi comedii, unele aparținind unor scriitori de prim rang. Mai mult, după
teatru printr-un spectacol pus in scenă de un regizor danez, in timp ce directorul și primul regizor a) teatrului. Lucian Giur- chescu. lucrează — schimb de experiență — in Da-

noaște de atîta vreme. Urmind firul unui scenariu (scris împreună cu Virgil Puicea, scenariu care aglutinează texte cunoscute și altele mai proaspete, pe care le-am mai
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LA TEATRUL DE COMEDIE

care nu ne împiedică să apreciem neastîmpărul, disponibilitatea, contribuția lui Ion Lucian la viața și diversificarea spectacolului comic românesc. Nu fără a observa, imediat, că ceea ce poate fi adevărat și mai ales acceptabil din perspectiva opiniei despre repertoriu, a gustului și a necesității de

și mai promptă Inițiativă, găsind pentru deschiderea stagiunii, moment festiv, prin substanța sa, prin caracterul său reprezentativ, acea piesă originală care, impliclnd Întregul colectiv, să arate că izvorul comediei de actualitate n-a secat, că, mal mult, în materie de comedie „semne bune anul

cite aflăm chiar de la Teatrul de comedie, care se numără printre organizatorii unui cenaclu șl al unul concurs do piese comice, sintem în fața unul reviriment al genului. Ca să nu mai spunem că există și clasici. Nu ne referim la clasicul danez Holberg, pe care-1 vom cunoaște tot la acest

nemarca, cl la clasicii români care iși așteaptă cu răbdare, de mult, de foarte mult timp, rindul.Revenind la recital : cald, prietenos, jovial, cu farmecul expresiei și cel al spiritului său, Ion Lucian stabilește un contact rapid și direct cu publicul pe care il cunoaște atit de bine și care il cu-

fi dorit numeroase și de mai bună calitate), Ion Lucian se luptă în „Opus unu... singur" de pe „bastionul celor patru sein- duri", cu tare vechi, dar și cu altele mai noi. „Adresele" satirei lui, pe care am fi dorit-o șl mai actuală, și mai curajoasă (lenea, necinstea, calomnia. ingratitudinea filială, loviturile sub centură, for

ța „eternului feminin" !r> promovări, parvenitismul, atentatele la conviețuirea civilizată, calitatea serviciilor publice), creează tot atitea momente izbutite. Recitalul e un slalom nu numai printre teme, motive, ci și printre stiluri verbale și modalități comice (de la „pince sans rire" la șarja grotescă). O tentativă de teatru total.Vădind un Incontestabil simț al observației și o mare plăcere a compoziției, Ion Lucian încarnează numeroase personaje (Plaut și Dante și Chaplin etc.), schimbă mască după mască, metamorfozîndu-și atitudinile, tonul, vocea eu o reală voluptate a travestiului. Popularul actor dialoghează, povestește, recită fabule, spune și ne învață să spunem anecdote, „dizează", imită și mimează, ba chiar și dansează într-o originală istorie comică a dansului.Cu o știință a ritmului, a tranzițiilor, a crescen- dourilor. a interpelărilor, a lansării poantei, cu un simț muzical remarcabil, el spune mai ales, într-un chip exemplar, scheciuri și cuplete. Căci, talent autentic, Ion Lucian este reprezentantul unei școli de comedie ce ar trebui să fie mai bine studiată de tinăra generație de actori.
Natalia STANCU

A apărut: „Era SOCÎaliStă“ nr. 18/1978Revista publică articolele : „Spirit revoluționar in intreaga activitate economico-socială, in dezvoltarea in- vățămîntului și științei" ; „Practica socialismului — izvor al dezvoltării teoriei revoluționare" ; „Ex’igențe ale noului mecanism economic și financiar" ; „Energetică, ecologie și dezvoltare socială" ; „Obiective și cerințe ale destinderii internaționale" (I).La rubrica „Confruntări ideologice în lumea contemporană" sînt publicate articolele : „Umanismul, intre două

lumi" și „Tendințe în evoluția mișcării contestatare din lumea capitalului". în continuare. Ia rubrica „Consultații" sînt inserate articolele : „Pregătirea teoretică, politico-ideolo- gică și. confruntările de idei din lumea contemporană" ; „Ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural, scopul suprem al politicii P.C.R." : „Conținutul și caracterul epocii contemporane". La rubrica „Dezbateri" este publicată dezbaterea cu tema „Agravarea crizei și contradicțiilor economice mondiale".
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PROGRAMUL 1

18.00 Telex
16.05 Teleșcoală. Cetățile Ponorului
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco- 

* mandam...
17.20 Consultații medicale
17,40 Reportaj pe glob. Burundi
18,00 Film serial pentru copii : Sfndbad 

marinarul
18.30 Box : România — S.U.A. Trans

misiune de la Palatul sporturilor 
șl culturii

19.30 Telejurnal
19,50 Ora tineretului

• Ancheta „Examenul examene
lor — producția"
• In dialog, generați! ale muncii. 
Reportaj realizat de Vartan Ara-

cheltan ta întreprindere* de me
canică fină din Sinaia.
• Agendă pentru tineret

20.40 Film TV : „Muntele alb". Pre
mieră pe tară. Producție a Stu
dioului de film TV

22,00 Muzeul colecțiilor de artă. Azi, 
colecția Krlkor. Zâmbaccian

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL t

19.50 Film documentar : Timp, spațiu, 
mișcare

ZO.OO Concert simfonic. Orchestra sim
fonică a Radlotelevlzlunil, dirijor 
Ton Baciu. Solist Jean Jacques 
Kantorow (Franța). In program : 
Concertul în Re major pentru vi
oară de Ceaikovskl și Simfonia a 
Hl-a de Brahms

21.10 Telex
21.15 Un fapt văzut de aproape
21.40 Emisiune de știință. Valori româ

nești tn circuitul universal : Emil 
Racovlță.

cinema
• Drum fără întoarcere : VIC
TORIA — 9 : 11.15 ; 13.30 ; 15.45 ; 
18 ; 20.15
• Ultimul cartuș — 0.15 ; 11.30 : 
13,45 ; Reportaj despre fericire — 
16 ; 18.15 : 20.30 : CENTRAL
• Ghinionistul : SCALA — 9 ;
11.15 : 13.30 : 15.45 : 18 : 20.30. CA
PITOL — 9,15 : 11,30 i 13.45 : 16 ;
18.15 ; 20.30. la grădină — 19.15,
GRADINA DINAMO — 19.15. FA
VORIT — 11.15 : 13,30 ; 15.45 : 18 ;
20.15
• Tereza, nu te voi părăsi : FA
VORIT - 9
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI

— 9 : ti.15 : 13.30 : 16 ; 18.13 : 20.30
• Revanșa : PATRIA — 9 : 11,15 ; 
13.30 ; 15.45 : 18 ; 20.15, MELODIA
— 9 : 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.15 : 20.30, 
GLORIA — 9 : 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 
18 ; 20.15, MODERN — 0 : 11.15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18 : 20.15. la grădină
— 19
• Un surts in plină vară 1 TIM
PURI noi — 9; 11,15 : 13,30: 18;
20.15
• Cele 12 munci ale Iul Asterix —
9.15 : 10.45 ; 12,15 : 13.45 : 18 ; 20 ; 
Războiul meu, dragostea mea —
15.30 : DOINA
• Al treilea jurâmint : LUCEA
FĂRUL - 8.45 : 11.30 ; 14.15 : 17.15: 
20. la grădină — 19,45, FESTIVAL
— 9 : 11,45 ; 14,30 ; 17,15 : 20, FE
ROVIAR — 9 ; 11,45 ; 14,30 : 17,15 ; 
20

• Curierii diplomatici roșii : BU- 
ZEȘTI — 9 : 11,15 ; 13.30 : 15.45 î 
18 ; 20.15
• Orchestra ambulantă : EXCEL
SIOR — 11,15 ; 13,30 : 15.45 : 18 ;
20,15, AURORA —' 9 : 11.15 : 13,30 ; 
15.45 ; 18 ; 20.15, la grădină — 19
• Căluțul cocoșat : EXCELSIOR
— 9
• Aventurile iul Don Juan > CI
NEMA STUDIO — 10 ; 12 ; 14 : 16; 
18 ; 20, FLOREASCA — 15,30 ; 18 J 
20. GRADINA FESTIVAL — 10
• Jucăria l FLOREASCA — 10
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : BUCEGI — 0;
11 ; 13 ; 15.30 : 17,45 ; 20, la grădină
— 10.30
• Soțul meu : GRIVITA — 0 :
12 ; 16 ; 10. GIULEȘTI - 12 : 16 : 
10. VOLGA — 0 ; 12 ; 16 ; 10
• Salty : CIULEȘTI — 9

• Întoarcerea proscrișilor : LIRA
— 15.30 : 18 : 20
• Melodii, melodii — 11,15 ; 13.30 ;
15,45 ; 18 ; 20, Tentacule — 0 :
MUNCA
• Capcana din munți 1 TOMIS — 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 : 18 ; 20.15, 
FLAMURA — 11,15 i 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.15
• Accidentul l FLAMURA — 9
• Profetul, aurul și ardelenii : 
FERENTARI — 15 ; 17.15 : 10.30
• un om cu idei s EFORIE — 0 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 l 18,15 : 20.30
• Omul pe care nu trebuie să-1 
uităm : DRUMUL SÂRII — 16 ; 
18 ; 20
• Corsarul din insulă t COTRO- 
CENI — 11.15 ; 13.30 : 15.45 : 18 ; 
20.15. DACIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
15,45 ; 18 ; 20

• Onoarea pierdută a Katharine! 
Blum t COTROCENI — 9
• Avaria : MIORIȚA — 9 : 11 ; 
13.15 ; 15.30 ; 17,45 ; 20, ARTA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 : 18 : 20,15
• Mama : VIITORUL — 15,80 l 
17.45 ; 20
• Mica Ondină — 10 ; Visul roz — 
16 ; 18 ; 20 : PACEA
• Pintea — 10 : 16, Plopii de la 
marginea satului — 18 ; 20 : COS
MOS
• Septembrie : POPULAR — 16 ; 
18 ; 20
• Mark polițistul la Genova : 
FLACARA — 9,30 ; 11.30 ; 13,30 ;
16 ; 18 ; 20, la grădină — 19
• Colonel tn rezervă — 18 ; 20,
Serial „Bălăilcl" — 16 ; PRO
GRESUL

• Nimeni nu aleargă mereu :
GRADINA ARTA — 10
• Brigada specială t GRADINA 
BUZEȘTI — 19,30
• Evadatul : GRĂDINA LIRA — 
20
• Jandarmul lâ plimbare : GRĂ
DINA PARC-HOTEL — 19.15
• O fată aproape cuminte : GRĂ
DINA TITAN — 19,30

teatre
• C.C.E.S. șl A.R.I.A, (sala Ope
rei Române) : Spectacol susținut 
de Teatrul Academic de Operă $1 
Balet „S. M. Kirov" din Lenin
grad. Recital de balet — 19,30.

• Teatrul Național București (sala
mică) : Aulobiografie — 19,30 ;
(sala Atelier) : Elegie — 20.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30
4 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19 ; (sala Gră
dina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 10,30
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30
• Teatrul „Nottara* (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 19.30 : (sala 
Studio): Craii de curtea veche 
— 19.
• Teatrul Giuleștl : O familie în
doliată — 19,30 ; (sala Majestic) ; 
Goana — 10,30

• Teatral evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30
• Teatral satlric-mUzica! „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30
• Teatral „ion Vasllescu" : Bal 
la revistă — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" ■! Bun venit la Rapsodia
— 18.30
• Teatrul „ion Creangă" ; Ander
sen — 7 povești — 17
• Teatral „Țăndărică" (la Școala 
generală 84. Calea Vltân 135) : 
Tigrul purpuriu căruia ti plă
ceau clătitele — 12; (sala Victo
ria) : Unde zbori, Sperieciorl 7
— 17.
• Circul București : Divertis elre
— 19,30
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întoarcerea in Capitală a delegației 
de partid și guvernamentale, 

condusă de tovarășul Manea MănescuMiercuri dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care, la invitația conducerii de partid și de stat coreene, a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost lntimpinată de tovarășii Ilie Verdeț, riiembru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- viceprim-ministru al guvernului, Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru. Ion Pățan, membru al Comitetului Poli
Cronicaîn perioada 4—20 septembrie, o delegație a Partidului Comunist din India (marxist), alcătuită din A. Ba- lasubramaniam, membru al Biroului Politic, și Shankar Dayal Tiwari, membru al C.C. al P.C.I. (m). a făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Oaspeții au avut lntilniri la Comitetul Central al P.C.R., la Comitetul județean Brăila al P.C.R. și la Institutul de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R. Au fost, totodată, vizitate unități economice din industrie și agricultură, precum și obiective social-culturale și turistice din București, județele Const ■'■ta, Brașov și Brăila.

★Ieri a părăsit Capitala dl. Takeshi Shimmura. președintele Asociației de prietenie Japonia — România, care, la invitația I.R.R.C.S. și a Asociației de prietenie româno-japoneză, a făcut o vizită in țara noastră.în timpul șederii în România, oaspetele a fost primit de tovarășul Ton Ursu, președintele Asociației de prietenie româno-japoneză, a avut Întrevederi la I.R.R.C.S., Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Institutul de lingvistică și a vizitat obiective social-culturale din București și din județele Alba și Cluj.
★Noii ambasadori la București ai Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, Aziz Omar Shennib, și Republicii Filipine, Delfin R. Garcia, au depus, miercuri dimineața, coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.*La Asociația de drept internațional și relații internaționale a avut loc miercuri o masă rotundă, în cadrul căreia profesorul Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, președintele Institutului indonezian de relații Internationale. fost ministru de externe, a făcut o expunere a tema „Indonezia In perspectiva sa istorică".Au participat profesori universitari. cercetători, funcționari din M.A.E., studenți și ziariști.Au fost prezenți general-locotenent Soekahar, ambasadorul Indoneziei la București, și membri ai ambasadei.*Ansamblul de balet al Teatrului academic dp stat „S. M. Kirov" din Leningrad a prezentat miercuri- seara, pe scena Operei Române din București, un nou spectacol cu „Giselle" de Adolphe Adam. Rolul titular a fost interpretat de Alla Sizova, artistă a poporului a R.S.F.S. Rusă.
★Miercuri seara, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare cons' "rată celei de-a 34-a aniversări a .■u-matei populare bulgare, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au luat parte Todor Ra- lo -ki, însărcinatul cu afaceri ad-in- te n al R.P. Bulgaria în țara noas- ti ., membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de gene- ralul-locotenent Stelian Staicu, care a rostit un cuvint de salut. Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit colonelul Zahari Hristan- kov, atașatul militar, aero și naval al R.P. Bulgaria la București. Parti-

De la Direcția drumurilor 
din Ministerul 
Transporturilor 

și TelecomunicațiilorDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că, datorită lucrărilor de reconstrucție a podului peste Argeș, la Copăceni, pe DN 5 km 19 plus 115, circulația pe sectorul București—Copăceni se inchide peițtru toate categoriile de vehicule, începind cu data de 21 septembrie a.c. și se deviază pe drumul județean Mihăilești —Copăceni, cu acces prin DN 6 București—Mihăilești.
★Se reamintește participanților Ia trafic că pe DN 7, pe Valea Oltului, între Călimănești și Brezoi, circulația continuă să fie întreruptă zilnic între orele 11,30-15,30, cu excepția zilelor de slmbătă, duminică și luni.(Agerpres) 

tic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, Angelo Miculescu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru, Neculai Agachi, Ion Avram, Traian Dudaș și Constantin Stătescu, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Sin In Ha. ambasadorul R.P.D. Coreene, Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze, și S. A. Moid, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București.
★La plecarea din Pekin, delegația a fost condusă la aeroport de tovarășul Li Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, de alte persoane oficiale.A fost prezent Florea Dumitrescu, ambasadorul țării noastre la Pekin.

zileicipanții la festivitate au vizionat, a- poi. o fotoexpoziție și un film infă- țișind aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei populare bulgare. Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al R.P. Bulgaria s-a intilnit cu militari români din două garnizoane.
★Miercuri seara au sosit în Capitală RJchard Hauser, directorul Institutului de studii sociale din Londra, împreună cu soția, Hephzibah- Menuhin Hauser, care vor face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. La sosirea pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășa Maria Groza, membră a Consiliului Național al F.U.S.. de alte persoane oficiale. Au fost de față membri ai Ambasadei Marii Britanii la București. *în cadrul înțelegerii de colaborare directă dintre universitățile din Craiova și din Wroclaw — R.P. Polonă, miercuri a avut loc semnarea programului de lucru pentru următorii doi ani. *în cadrul aniversărilor culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și UNESCO pentru anul 1978, la sala Dalles a avut loc ieri o manifestare consacrată comemorării a 2 300 de ani de la moartea filozofului grec Aristotel. (Agerpres)
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IERI A ÎNCEPUT ÎN ITALIA

Campionatul mondial de volei masculin
a debutat victorioasă -- Echipa Românieiîn mai multe orașe din Italia au început ieri întrecerile celei de-a IX-a ediții a campionatului mondial de volei masculin. La Ancona, voleibaliștii noștri au debutat in compania formației S.U.A. în primul set. lo- nescu. Pop, Țerbea, Chifu, Tutovan și Girleanu. conduc cu 4—1, dar greșesc apoi o serie de servicii și preluări. fiind egalați și chiar conduși la 4—8. Antrenorul Drăgan face schimbări, introducind pe rind pe Bădiță, Manole și Dumănoiu, iar scorul evoluează astfel : 8—8,13—13, 14—15, 15—15. 17—15. în setul secund adversarii cedează mai ușor : 15—8. Ceea ce nu se va intimpla in setul al. treilea, un set al celor mai

Campionatele naționale de gimnastică 
ale „Daciadei“ s-au încheiat

Un nou sl remarcabilMiercuri seara s-au încheiat la Palatul sporturilor din Capitală finalele campionatelor naționale de gimnastică ale „Daciadei". în ultima zi a competiției, peste 4 000 de spectatori au urmărit întrecerile pe aparate. Un remarcabil succes a repurtat tinăra elevă Emilia Eberle (C.S. Arad), în vfrstă de 14 ani și jumătate, care a confirmat excelenta formă în care se află. Emilia Eberle, campioană europeană de junioare, a obținut victoria la 3 din cele 4 aparate. Ea a realizat la sărituri 19,25 puncte, la paralele 19,70 puncte și la birnă 19,60 puncte. în proba de sol.
Concursul tinerilor șahiștiSub genericul competiției polisportive naționale „Daciada", în timpul vacanței de vară a elevilor s-au desfășurat la ,.Șah-Club“ o serie de festivaluri șahiste rezervate elevilor și tinerilor din Capitală.Astfel. „Festivalul tineretului" a reunit 56 de eoncurențt între 8 și 30 de ani, victoria revenind lui Emil Moldoveanu (Grivița roșie), care a totalizat 9.5 puncte in 11 runde (s-a jucat ..sistem elvețian"). Pe locurile următoare s-au situat Vasile Seneția (Vulcan) și Emil Pessi (Grivița roșie) — ambii cu cite 9 puncte. Dintre tinerele șahiste s-a evidențiat Carmen Butt (I.T.B.). clasată pe locul cinci cu 7.5 puncte.De un frumos succes s-a bucurat și „Festivalul copiilor", in finala că

Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Janos Fazekas, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, a primit miercuri pe Kăroly Molnâr, adjunct al ministrului comerțului interior al Republicii Populare Ungare.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea in continuare a schimburilor de bunuri de consum, extinderea schimbului de experiență intre ministerele de resort din cele două țări.
Primire la ConsiliulMiercuri dimineața, tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit delegația Uniunii Sindicale Elvețiene — U.S.S., condusă de Andrâ Ghelfi, vicepreședinte al U.S.S., care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., efectuează o vizită în țara noastră. La primire a luat parte tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Conciliului Central al U.G.S.R.

BULETIN RUTIER
Iniormafii de Ia Inspectoratul General al Miliției — Direcția 

circulație
In aten(ia școlarilor - și nu numai a lorOdată cu începerea noului an de învățămint, elevii au avut plăcuta surpriză să găsească o invitație la „Colțul circulației". Ce este „Colțul circulației ?“ Este un gen de gazetă de perete, frumos colorată, cu imagini semnificative privind respectarea celor mal frecvente reguli de circulație întilnite pe drumurile publice. Editată în tiraj de masă, sub auspiciile Ministerului Educației și învă- țămintului — Direcția științe sociale, activități educative și sportive și Ministerului de Interne. Inspectoratul General al Miliției — Direcția circulație, gazeta cuprinde, în afară de imaginile deosebit de sugestive, cîteva rubrici sub care să se pună articole pe care ei, elevii, sînt chemați -să le scrie : „Cronica rutieră" ; „Să circulăm corect" ; „Activitatea patrulei de circulație din școala noastră" ; „Instantanee rutiere".în timpul anului de învățămint elevilor li se predau, în fiecare clasă, cite 9 ore (3 ore in trimestru) pe teme de circulație. Esențialul acum este ca toate aceste ore să fie planificate și respectate întocmai, să fie pregătite din timp, cu planuri de lecții ca Ia orice obiect, să fie folosite materiale demonstrative, iar cunoștințele teoretice să se îmbine cu activități practice. La dispoziția elevilor din clasele I—IV, IX—X și XI—XII se află manuale de circulație rutieră, care au fost difuzate în unitățile de învățămint, urmînd ca în curînd să apară și manualele pentru clasele V—VI și VII—-VIII. în același timp, se află sub tipar „Metodica instruirii și educației in circulația rutieră", pentru uzul cadrelor didactice.încă din aceste zile ale începutului de an școlar se recomandă reorgani

multe greșeli, încheiat cu un final la fel de prelungit ca primul : 3—0, 6—6. J0—io. 14—14, 16—16. 18—16.Voleibaliștii noștri au debutat și de această dată anevoios, așa cum au făcut-o și in alte competiții dificile. Acum, bine că au ciștigat cu 3—0. Ceea ce să sperăm că vor reuși și astă-seară. în fața Coreei de sud, ca și miine seară in fața Cehoslovaciei — cînd va fi mult mai greu. (Gli. Mitroi).Din rezultatele zilei de ieri : Italia — Belgia 3—0 ; Brazilia — Tunisia 3—0 ; R. P? Chineză — R. A. Egipt 3—0 ; Mexic — Venezuela 3—1 ; Cuba — Argentina 3—0 ; Bulgaria — Canada 3—1.
succes al Emiliei Eberlepe primul loc s-a clasat Marilena Neacșu (C.S. Sibiu) — 19,425 puncte, urmată de Emilia Eberle — 19,375 puncte.Rezultatele finalelor pe aparate la masculin : sol : Ion Checicheș (Steaua) — 19,30 ; cal: 1—2 : Kurt Szilier (Dinamo) și Sorin Cepoi (Steaua) cite 18,725 puncte ; inele : Dan Grecu (Dinamo) — 19,30 puncte; sărituri: Aurelian Georgescu (Steaua) — 19,150 puncte ; paralele : Dan Grecu (Dinamo) — 19,25 puncte ; bară : Kurt Szilier (Dinamo) — 19,05 puncte.

ruia s-au calificat cel mai buni 12 jucători dfn etapele anterioare. A ciștigat elevul Dan Bărbulescu (I.T.B.), cu 10 puncte din 11 posibile, urmat de coechipierii săi Dragoș ® Minescu — 9.5 puncte și Răzvan Balint — 8 puncte. Revelația acestui turneu a fost eleva Mădălina Stroe, în vîrstă de 10 ani, membră a clubului Universitatea.Primilor clasați, organizatorii le-au oferit cupe, plachete, diplome și premii în obiecte de artă.
★La 1 octombrie vor începe întrecerile „Festivalului bobocilor", un nou turneu de șah pentru pionieri și școlari. înscrierile se primesc la „Șah- Club" din Capitală (telefon nr. 15 19 85).

La primire a participat Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior.A fost prezent Kalmăr Gyfirgy, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Ungare la București.*în aceeași zi, Nicolae Bozdog și Kăroly Molnâr 'au semnat un aide- memoire, în care se prevăd măsuri pentru creșterea schimburilor de bunuri de consum pe anii 1978—1979.
Central al U. G. S. R.în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, a avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două organizații sindicale. Totodată, a fost exprimată dorința comună de a dezvolta pe mai departe relațiile de prietenie și cooperare între sindicatele și oamenii muncii din România și Elveția.(Agerpres)

zarea patrulelor școlare de circulație, instruirea acestora și stabilirea unui plan concret de acțiuni pe zile și trasee în care să-și desfășoare activitatea. Firește, ca și în alți ani, în aceste patrule vor fi antrenați cei mai buni și disciplinați elevi, care constituie un exemplu pentru colegii lor. în scopul stimulării activității patrulelor de circulație, Consiliul Național al Organizației Pionierilor și Inspectoratul General al Miliției — Direcția circulație — au instituit o diplomă anume, care va fi înminată tuturor elevilor care formează aceste patrule. ,Răspunderi importante In domeniul educației rutiere a școlarilor revin nu numai educatorilor, ci și părinților. Li se recomandă să supravegheze cu mai multă atenție joaca și deplasările copiilor, mai. ales spre și dinspre școală, întrucit, în condițiile traficului rutier tot mai intens, orice clipă de neatenție se poate solda cu urmări grave, uneori irecuperabile, în ultimul timp, zilnic, 4—5 copii sînt grav accidentați, fie din lipsă de supraveghere a părinților, fie ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, cele mai frecvente situații fiind generate de traversările neregulamentare și fără asigurare, sau jocul pe partea carosabilă a drumurilor. Conducătorii auto, profesioniști și amatori sint chemați să la toate măsurile de prevedere și să acționeze în consecință ori de cite ori trec pe lingă grupuri de copii, in preajma școlilor sau pe drumurile publice, să respecte semnificația indicatoarelor de limitare a vitezei și, mai mult, să-și adapteze viteza de deplasare pînă la evitarea oricărui pericol de producere a accidentelor.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Villach (Austria) a luat sfir- șit concursul internațional de canotaj academic la care au participat sportivi și sportive din 10 țări. O frumoasă victorie a obținut in proba de 2 fără cîrmaci echipajul feminin al clubului sportiv Steaua București, alcătuit din Angela Chertic și Marilena Zagoni.• Astăzi, de la ora 18, in sala Palatului sporturilor din Capitală va avea loc meciul internațional de box dintre echipele României și S.U.A. După această intilnire, echipa americană va . evolua duminică de la ora 10,30 la Galați în compania altei selecționate a țării noastre. Pugiliștii oaspeți vor susține la 28 septembrie la Constanța ultimul meci al turneului, primind replica) unei reprezentative in care vor figura Ibrahim Faredin, Gh. Oțelea, N. Toth, Simion Cuțov și alții.• Pe stadionul Steaua din Capitală se va disputa astăzi meciul internațional amical de fotbal dintre e- chipa Steaua și selecționata R.P.D. Coreene. Partida va începe la ora 16,00.• La Izmir a început campionatul balcanic de fotbal pentru echipe de juniori. în primul meci, echipa României a terminat la egalitate : 1—1 (0—0) cu selecționata Turciei. Au marcat Budai (min. 70) și respectiv Metin III (min. 72). în altă partidă, echipele Iugoslaviei și Greciei au făcut meci nul : 1—1 (1—0).• Continuîndu-și -turneul în țara noastră, echipa dS fotbal Arsenal din Cairo a jucat miercuri la Oradea cu F.C. Bihor. Echipa gazdă a ciștigat cu scorul de 4—1 (3—0).• în campionatul european de fotbal s-au inregistrat ieri următoarele rezultate : U.R.S.S. — Grecia 2—0 ; Finlanda — Ungaria 2—1 ; Anglia — Danemarca 4—3 ; Olanda — Islanda 3—0 ; Austria — Scoția 3—2 ; Belgia — Norvegia 1—1.• Proba de pistol viteză din cadrul concursului internațional de tir de la Lvov a fost cîștigată de ținta- șul sovietic A. Kuzmin, cu 596 puncte. Pe locul doi s-a clasat sportivul român Marin Stan — 594 puncte.• Disputat la Bratislava, meciul internațional amical de hochei pe gheață dintre selecționatele Cehoslovaciei și U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul de 8-2 (2—1, 3-1, 3-0) în favoarea oaspeților.

Plecarea delegației 
de activiști politici 

a Armatei populare coreeneMiercuri seara, 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, care a efectuat o vizită în țara noastră, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții coreeni au fost salutați de generalul-locotenent Gheorghe Go- moiu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, gene- ralul-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, de generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți Sin In Ha, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene în țara noastră, lo- cotenent-colonelul Pak Zi Săk, atașatul militar, aero și naval, membri ai ambasadei.
Expoziție de artă 

tradițională și artizanat 
din TanzaniaSub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, în Capitală s-a deschis, miercuri, o expoziție de artă tradițională și artizanat din Tanzania, în cadrul căreia sînt prezentate obiecte de veche tradiție, piese cu destinație utilitară din lemn de abanos, împletituri din rafie și sisal, instrumente muzicale frumos ornamentate, sculpturi în fildeș, podoabe, imprimeuri și piese de îmbrăcăminte, precum și lucrări de pictură contemporană. Exponatele dezvăluie in mod convingător capacitatea de creație a artiștilor și meșterilor tanzanieni.La vernisaj au rostit alocuțiuni •Olga Horșia. doctor in științe etnografice, și G. Tibakweitira. secretar principal în Ministerul Culturii din Republica Unită Tanzania, conducătorul delegației care ne vizitează țara cu acest prilej.Au asistat Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau prezenți, de asemenea, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de tl, 

23 și 24 septembrie. In țară : vremea va 
fi rece, mal ales la Începutul interva
lului. Cerul va fi variabil, cu Innorărl 
mal pronunțate în primele zile In nor
dul Moldovei, Dobrogea și Muntenia, 
unde vor cădea ploi locale. In rest, ploi 
Izolate. La munte, la altitudinea de 
peste 1B00 metri, precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vintul va prezenta' intensificări. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
1 și 11 grade,, local mal eoborîte în estul 
Transilvaniei, tar cele maxime vor os
cila între li și 21 grade. In București t 
vremea va fi rece, mai ales tn primele 
zile. Cerul va prezenta lnnorări mal ac
centuate șt temporar va . ploua.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 20 SEPTEMBRIE 1978Extragerea I : 27 24 19 4 16 38.Extragerea a II-a : 9 18 23 22 35 31.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 718166 lei, din care 1 364 lei report la categoria 1.
„ECONOMIST":

în Republica Sud-Africană- excomunicați din propria țarăCei 21 de milioane de locuitori de culoare din R.S.A., aflați in situația de cetățeni de categoria a doua, cer tot mai hotărit să li se asigure o participare mai dreaptă la viața publică. Drept răspuns, Partidul Naționalist al lui Vorster, care se află la putere de 30 de ani, întreprinde același fel de măsuri : pe de o parte reprimă brutal orice manifestări de nemulțumire, iar pe de altă parte promovează cu încăpăținare politica „dezvoltării separate a raselor", adică apartheidul.De la venirea sa la putere în 1948, Partidul Naționalist a elaborat o întreagă legislație menită să asigure o situație în care puterea să se afle permanent în mîinile minorității albe de patru' milioane. Principiul fundamental constă în aceea că fiecare cetățean al R.S.A. este inclus intr-una din cele patru categorii rasiale — albi, africani, asiatici și metiși — și că aceste patru rase trebuie să fie despărțite din punct de vedere politic, social și geografic.Albii, care alcătuiesc 17 la sută din populație, au acaparat 87,1 la sută din teritoriul R.S.A., incluzind toate orașele, centrele industriale, porturile, minele și păminturile cele mai roditoare. Metișii șl asiaticii — 12,t la sută din populație — nu dispun de teritorii proprii : ei trăiesc în localități asemănătoare ghetourilor, situate pe teritoriul albilor. Dar esența legislației și politicii administrației de la Pretoria constă in faptul că masei principale a populației, for

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești

P.C.I. acționează pentru consolidarea 
majorității parlamentareRecent a avut loc o ședință a Comitetului Central și a Comisiei cen

trale de control ale Partidului Comunist Italian, in cadrul căreia secre
tarul general al partidului, tovarășul Enrico Berlinguer, a prezentat un 
raport privitor la evoluția situației politice din Italia și la obiectivele 
partidului pentru lunile următoare. Semnificația deosebită a acestui ra
port decurge din faptul că analizează noua fază a vieții politice din 
Italia, inaugurată prin intrarea P.C.I. in majoritatea parlamentară și 
care precede cel de-al XV-lea Congres al P.C.I., programat să aibă loc 
in martie 1979.Am trăit — se spune în raport — luni de zile mai intense și rftai încordate ca oricînd, luni răscolitoare și dramatice, pline de evenimente nu numai negative, ci și pozitive, chiar dacă situația de ansamblu a țării ră- mîne foarte critică și îngrijorătoare.Criza de guvern, declanșată la 7 decembrie 1977, a fost dorită de P.C.I., deoarece prin aceasta se deschidea perspectiva de a opri procesul de descompunere ce se manifesta de citeva luni în situația politică, în activitatea guvernului. în relațiile dintre partide— descompunere de care masele largi își dădeau seama. Trebuia, deci, să se Intervină pentru a întrerupe acest curs negativ și a se pune pe tapet nu numai problema unei reîmprospătări programatice, ci mai ales necesitatea de a realiza un adevărat pas Înainte in situația politică, de a ridica la un nivel mai înalt solidaritatea și colaborarea dintre partidele democratice. Inițiativa Direcțiunii P.C.I. de a declanșa criza de guvern nu a fost deci o mișcare neașteptată, stranie, ci un răspuns gîndit la o situație devenită matură, ca urmare a agravării stării de urgență.Soluția la care s-a ajuns în cele din urmă a fost constituirea unei majorități parlamentare, cuprinzind explicit și P.C.I. Dacă nu s-a ajuns totuși la constituirea unui guvern de coaliție, cu participarea P.C.I., aceasta se datorește presiunii puternice a unor guverne occidentale și rezistenței opuse de curentele cele mai închistate și mai retrograde din Partidul Democrat-Creștin (P.D.C.).Problema de a ajunge la un guvern de unitate democratică, inclu- zinej P.C.I., rămîne deci deschisă, întrucit corespunde necesității obiective a unei depline mobilizări a tuturor forțelor muncitorești și populare in opera de apărare a democrației, de Însănătoșire și înnoire a economiei, a societății și a statului. Cu toate acestea, soluționarea crizei trebuie considerată un însemnat șl efectiv pas înainte pentru întreaga situație politică, un element nou, important, nu numai pentru Italia, dar și pentru întreaga scenă politică a Europei occidentale.Atacul 'terorist, căruia i-a căzut victimă Aldo Moro — se arată mai departe în raport — a fost opera acelor forțe care urmăresc obiectivul de a provoca eșecul efortului unitar al tuturor democraților — singura cale pentru a salva democrația și pentru a reînnoi țara — de a întrerupe acel curs politic care a avut ca o etapă semnificativă a sa alcătuirea unei majorități parlamentare cuprinzind P.C.I. în perioada care a trecut de la constituirea noii majorități, camerele parlamentului au acționat intens, discutind și aprobind, cind tn una din ele, cind în ambele, legi cu privire la probleme de mare importanță economică și socială.După demisia de la președinția Republicii a lui Giovanni Leone (demisie care s-a produs tot ca urmare a unei inițiative a P.C.I.). alegerea în înalta funcție a lui Sandro Pertini— eminent exponent al mișcării 

mată din africani, îi este rezervată doar 12,9 la sută din pămînt. Teritoriul africanilor este împărțit in zece bantustane. S-a presupus că în fiecare din ele va trăi un trib sau un grup lingvistic și că într-o bună zi toate acestea vor deveni „state independente". în fapt, împărțirea s-a făcut mai puțin scrupulos : o parte a tribului „Kosa" s-a pomenit in Transkei, iar o altă parte în Siskey ; triburile „Shangaan" și „Tongo" trăiesc impreună în Gazan- kulu, iar tribul „Ndebele" nu are nici pină în prezent pămîntul său.întrucit in bantustane nu există industrie, un mare număr al locuitorilor lor trebuie să caute de lucru în orașe, astfel că mai mult de jumătate din forța de muncă bărbătească e ocupată în zonele „albe".După părerea majorității africanilor, care trăiesc in zonele „albe" ale R.S.A.. „independența" bantustanelor echivalează cu transformarea lor în locuri de trecere pentru muncitorii în permanentă căutare de lucru și în „groapă de gunoi" pentru cei obidiți. Lucrînd în zonele „albe", muncitorii africani devin automat „imigranți străini". Iar ca „străini", ei nu au nici un fel de drepturi pe teritoriul „alb", cu toate că mulți dintre ei s-au născut și au crescut în aceste zone.între timp, autoritățile de la Pretoria iau măsuri pentru a reduce numărul africanilor în zona „albă" a R.S.A., unde trăiesc în prezent 8,5 milioane dintre ei. Dar pentru că In

muncitorești italiene, un socialist care a fost totdeauna și un promotor al unității clasei muncitoare — s-a impus ca o expresie și un simbol al unității naționale.în concluzie, se poate spune că deși în aceste luni țara s-a aflat în mai multe rînduri în pragul unor riscuri de regres și de involuții foarte grave, forțele cele mai sănătoase și mai responsabile, mai constructive și înnoitoare, au reușit să ducă cu succes lupta împotriva acestor riscuri.Partidul Comunist Italian — formațiunea politică cea mai reprezentativă a clasei muncitoare și a maselor de oameni ai muncii — a fost un protagonist de prim -plan al acestor evenimente. Toate acestea confirmă că in faza actuală, oricit de frămintată ar fi ea, cresc totuși ponderea politică a mișcării muncitorești și posibilitățile ca ea să exercite puterea pină la cele mai înalte niveluri, in colaborare cu alte forțe populare și democratice.Trebuie însă, remarcat că criza prin care trece Italia nu este rezolvată, nici pe planul politic, nici pe planul economic și social. Se comit sau vor fi comise noi incercări pentru a face să regreseze situația politică și pentru a împiedica o soluție înnoitoare a crizei economice și sociale. Trebuie deci să se țină mereu trează atenția față de pericolul că diferitele forțe ale reacțiunii și ale iraționalismului, (și nu e vorba numai de cele ale extremismului armat) pot găsi la un anumit punct o legătură a lor și o bază de masă, așa cum s-a lntimplat după 1919.Dar comuniștii trebuie să fie vi- gilenți și față de greutățile și manevrele care sînt determinate și alimentate în jurul și în cadrul partidelor noii majorități. în cadrul Partidului Democrat-Creștin sînt încă consistente forțele ostile noii majorități. Aproape întregul P.D.C. manifestă rezistență față de orice măsură care ar comporta o reală Înnoire economică și socială. Iată de ce raportul de colaborare cu P.D.C. care s-a instaurat in cadrul noii majorități parlamentare implică din partea P.C.I. și o polemică, o critică și o serie de lupte. De altfel, nici P.D.C. n-a încetat să polemizeze și să lupte Împotriva P.C.I.în ce privește Partidul Socialist Italian, comuniștii rămîn convinși de necesitatea politicii de solidaritate și de unitate democratică, nu-și vor precupeți eforturile pentru a Întări în toate domeniile înțelegerea și colaborarea cu tovarășii socialiști.Astfel, problema pe care P.C.I. o pune pentru perioada imediat următoare este aceea de a consolida majoritatea ce s-a constituit in Parlament la 16 martie. A consolida majoritatea înseamnă pentru P.C.I. în primul rind deplina și rapida înfăptuire a întregului program asupra căruia s-a căzut de acord ; înseamnă apoi că P.C.I. înțelege să fie parte responsabilă activă a majorității pentru realizarea și modul de realizare a obiectivelor înțelegerii dintre forțele democratice.

dustria. aparținind albilor, are nevoie de forță de muncă, se intenționează, intre altele, mutarea unor întreprinderi in apropierea bantustanelor.Totodată, autoritățile alungă pe cetățenii de culoare fie in bantustane, fie in localități „profilate" din apropierea centrelor industriale. în decurs de un deceniu au fost astfel strămutați mai mult de trei milioane de oameni.70 la sută din forța de muncă a R.S.A. e compusă din africani, iar în minele de cărbuni și de diamante ei sînt in proporție de 87 la sută. Africanii prestează îndeosebi munci necalificate, care nu cer nici un fel de pregătire specială. Există convingerea că, barind drumul africanilor spre învățătură, autoritățile urmăresc perpetuarea situației lor de sursă de forță de muncă ieftină. în prezent, după al patrulea an de învățătură își continuă cursurile doar 10 la sută din elevii africani. Iar dacă pentru un școlar alb autoritățile cheltuiesc in medie pe an echivalentul a 275 de lire sterline, unui elev african nu-i revine decit mai puțin de o treime din această sumă.Africanii din R.S.A. doresc să presteze munci calificate și un nivel mai înalt de instruire. Tocmai aceste țeluri au' fost urmărite prin marile manifestații care au avut loc in ultimul timp. Ei nu mai pot fi amăgiți cu concesii mărunte și cer tot mai hotărit restructurarea radicală a întregului sistem.
• UN MUZEU AL 

CHIHLIMBARULUI func* ționează, de peste zece ani in U.R.S.S. pe țărmurile Mării Baltice, în orașul balneoclimateric Palanga. Sint reunite acolo a- proximativ 15 000 de exemplare de chihlimbar și de podoabe lucrate din această nestemată. Potrivit datelor științifice, chihlimbarul s-a format cu 50—60 milioane de ani in urmă din rășină de conifere care, in condițiile climei calde și umede, acoperea partea de jos a trunchiurilor copacilor. Schimbindu-se clima și relieful, rășina. amestecată cu pămint, a fost dusă de apele durilor in mare, unde, pe parcursul a milioane de ani, sub e- fectul unor factori fizici și chimici complecși, rășina s-a transformat în chihlimbar.

• RECUNOAȘTERE. Cercetări efectuate nu de mult de departamentul instrucțiunii publice din statul New York în școlile de sub jurisdicția sa s-au soldat cu rezultate pe cit de surprinzătoare, pe atit de neplăcute pentru respectiva autoritate. Astfel, s-a descoperit că 46 la sută din elevii clasei a șasea lntimpină greutăți la citirea celor mai ușoare texte, iar jumătate din școlari nu ati reușit să rezolve problemele de matematică propuse lor in limitele prevederilor programei de învățămint. O situație și mai neplăcută s-a inregistrat la geografie și științe naturale : mulți elevi au dovedit o totală necunoaștere a hărților geografice și a noțiunilor fundamentale din zoologie, botanică, biologie. Au

torii cercetărilor au conchis în raportul lor că nivelul de pregătire în școlile medii ale statului este foarte scăzut, iar sistemul de învățămint in vigoare nu este in măsură să asigure școlarilor cunoștințe elementare.
• ȘOMAJUL Șl DE

LINCVENTA. In ultimii zece ani. scrie ziarul „Sun", capitala Marii Britanii a inregistrat o creștere cu 120 la sută a numărului furturilor.atacurilor armate. în majoritatea cazurilor, autorii unor asemenea acte sint tineri sub 21 de 
violurilor și

ani. Cauza principală care-1 împinge pe tineri spre delincventă — arată ziarul — o constituie lipsa posibilităților de a găsi de lucru.

• EFECTELE POLUĂ
RII Simbol al fertilității in Roma antică, apele curate ale Tibrului au devenit astăzi un „depozit de murdării", după expresia unui ziar italian. Deversarea în matca Tibrului a unor mari cantități de reziduuri de la numeroasele întreprinderi situate pe malurile sale au făcut ca gradul de poluare a apelor acestui riu să depășească de cinci ori nivelul admis. Toate formele de viață din Tibru au dispărut, practic, Încă de acum cîțiva ani și, după părerea specialiștilor, nu vor reapărea timp de decenii dacă nu se iau mă

suri eficiente. Anumite măsuri au fost adoptate de autorități, dar firmele particulare se arată îndărătnice în ce privește investițiile necesare instalării unor dispozitive depoluante, și astfel normele legale nu se aplică.
• 52 DE MILIOANE

DE COPII, sub vîrsta de 15 ani, sint nevoiți să lucreze din greu pentru a avea din ce trăi — se arată intr-un raport al Organizației Mondiale a Sănătății, citat de ziarul „International Herald Tribune". în document se precizează că 42 de milioane de minori lucrează numai pentru hrană in mici întreprinderi și a

teliere, Iar 10 milioane în fabrici și în agricultură. în mai multe țări din Asia, unde copiii, îndeosebi fetițele, alcătuiesc o parte însemnată a forței de muncă, sint folosiți la munci adesea extenuante, 36 milioane, de copii, în Africa — 10 milioane, iar în America Latină — 3 milioane. Raportul O.M.S. constituie o puternică acuzație la adresa nedreptăților existente azi în lume, evidențiind o dată în plus profunda anomalie pe care o reprezintă subdezvoltarea.
• ÎMPOTRIVA în

ghețului. ln Suedla- 04116 navigabile și micile porturi urmează să fie ferite de Înghețarea apei, atit de stînjenitoare pentru navigație, grație unui sistem de aer sub presiune, pompat prin conducte instalate 

subacvatic. Aerul antrenează spre suprafață apa mal caldă, din adîn'cime, iar rezultatul este că în zona în care se află respectivele conducte apa nu mai îngheață. Aerul sub presiune provine dintr-un compresor cu piston, instalat pe mal. Pentru început, au fost Instalate două astfel de sisteme de pompare, la o adincime de 50 de metri, rezultatul fiind cel scontat.
• CU CONCURSUL 

ULIULUI. împotriva șoarecilor de cimp, care provoacă mari pagube mai ales culturilor de lucernă, se luptă, în general, cu ajutorul otrăvii, principalul inconvenient fiind însă acela că, odată cu primejdioasele rozătoare, pier și alte animale. în regiunea Wittemberg din R.D.G. 

»-a reușit o stirpire masivă ■ acestor dăunători fără să se recurgă la ajutorul chimiei, prin- tr-o metodă naturală și ieftină. Pornind de la Considerentul că ulii și alte păsări de pradă, care se hrănesc cu predilecție cu șoareci, vînează cu mai mult spor de la înălțime decit de la nivelul solului, agronomii din regiune âu instalat in cimp, la distanțe de 40—70 m stinghii fixate pe pari de 1,50 m înălțime, pe a- ceste construcții simple urmînd să se instaleze ulii în căutarea prăzii. Deși în numai cîteva luni un uliu poate captura circa 4 200 de șoareci, rația zilnică fiind de cel puțin 20 de șoareci, păsările trebuie să muncească de zor, întrucit un șoarece femelă poate avea pină la 8 000 de descen- dențl intr-un an.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

„Națiunile Unite trebuie să-si sporească 
substantial aportul la solutionarea 

marilor probleme ale contemporaneității"
• Discursuri la ședința inaugurală • Declarațiile lui Kurt 

Waldheim la o conferință de presăNAȚIUNILE UNITE 20 (De la trimisul special). — Problemele cardinale ale contemporaneității, cum sint făurirea noii ordini economice internaționale și lichidarea subdezvoltării, dezarmarea generală și in primul rind cea nucleară, au fost evidențiate in luările de poziție ale vorbitorilor chiar din prima zi a lucrărilor celei de-a XXXIII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Deschlzînd lucrările In calitate de președinte al sesiunii precedente, reprezentantul Iugoslaviei, Lazar Moi- sov, a subliniat că problema făuririi noii ordini economice internaționale, a statornicirii unor relații mai echitabile intre state are o importanță deosebită pentru întreaga comunitate internațională. „Ca urmare, a spus vorbitorul, Adunării Generale 1 se va încredința, curînd, sarcina de a pregăti o nouă sesiune specială, în 1980, care va fi consacrată integral problemei făuririi noii ordini economice internaționale. Aceste pregătiri trebuie să impulsioneze Inițierea negocierilor dintre țările In curs de dezvoltare și cele dezvoltate in vederea găsirii unor soluții trainice, de substanță, in problemele dezvoltării și asigurării unei evoluții armonioase a relațiilor economice internaționale, astfel încît comunitatea internațională să fie ferită de noi șl grave tulburări și greutăți în anii care vin".In cuvîntul rostit după alegerea sa ca președinte al celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale, ministrul de externe al Columbiei, Indalecio Lievano Aguirre, a arătat că în lume „s-au agravat conflicte care amenință pacea, coexistența pașnică dintre națiuni". „Numărul conflictelor capabile să ducă lumea la război n-a fost redus ca rezultat al echilibrului de forțe" — a continuat vorbitorul, evidențiind „natura periculoasă a problemelor care confruntă omenirea". De aceea, el a chemat la creșterea rolului O.N.U. in dezbaterea șl soluționarea, cu participarea tuturor statelor și In interesul tuturor națiunilor, a problemelor arzătoare ale omenirii. Președintele sesiunii a menționat, de asemenea, că „nu s-a renunțat la intervenția în conflictele locale In scopul extinderii sau menținerii vechilor și noilor sfere de influență". El a arătat, de asemenea, că „țările industrializate refuză să accepte schimbările necesare în vederea edificării noii ordini economice internaționale". „Stagnarea și sărăcia care persistă in vaste regiuni ale globului. sint incompatibile cu dezvoltarea pașnică a vieții internaționale" — a continuat Indalecio Lievano.în încheiere, vorbitorul a menționat că „în zilele noastre, instaurarea noii ordini economice internaționale
PORTUGALIA

Poziția partidului comunist 
în problema constituirii 

noului guvernLISABONA 20 (Agerpres). — într-un comunicat publicat la Lisabona, Partidul Comunist Portughez a- preciază că situația creată în Portugalia în urma respingerii de către parlament a programului cabinetului format de Alfredo Nobre da Costa „nu se poate prelungi prea mult ; este urgent să se găsească o soluție democratică acestei crize". P.C.P.subliniază, totodată, că nu va fi suficient ca „noul guvern să fie constituit pe baza partidelor și să dispună de majoritate în parlament", ci va trebui ca el să întrunească și decizia favorabilă a . președintelui republicii, participarea sau acordul Partidului Socialist Portughez și înțelegere între P.S.P., P.C.P. și celelalte forțe sau sectoare politice democratice.
(Urmare din pag. I)mod stringent respingerea fermă a unor asemenea practici.Serioase pericole pentru independența popoarelor decurg — așa cum se relevă în expunere — din tendințele de reîmpărțire a lumii in zone de influență. Atragerea statelor în asemenea „zone de influență" înseamnă, implicit, știrbirea independenței lor, într-o formă sau alta ; prin încercările de a se atrage diferite state și popoare în sfere de influență se urmărește, practic, perpetuarea practicilor de inegalitate, a unor raporturi de aservire și dominație, contravenindu-se în mod flagrant cerințelor libertății și suveranității popoarelor.Cit privește mijloacele utilizate pentru promovarea unei asemenea politici, ele sînt din cele mai variate. Fără îndoială, forma cea mai directă și brutală o constituie recurgerea la forță, mijloacele militare. Din păcate, n-au fost abolite practicile intervențiilor armate, ale violării integrității teritoriale și ocupației militare, ale războaielor de agresiune. în același timp, din sfera mijloacelor militare fac parte instalarea și menținerea de baze militare și trupe pe teritoriile altor state, antrenarea acestora în cursa înarmărilor — ceea ce știrbește suveranitatea lor, le împovărează economiile, le face tot mai dependente de furnizorii de arme. Față de aceasta devine și mai evidentă necesitatea imperioasă a înfăptuirii dezarmării, care ar lipsi politica de forță de principalele ei instrumente de realizare — armele. Desigur, este dreptul, este îndatorirea sacră a popoarelor libere de a se îngriji de apărarea independenței și suveranității naționale, asigurînd ca forțele lor armate să dispună de pregătirea și dotarea necesare pentru a respinge orice agresiune, pentru întărirea puterii de apărare a patriei. Pronunțîndu-se categoric în acest sens, partidul nostru subliniază în același timp că, în condițiile actuale, cursa înarmărilor devine tot mai mult un factor de insecuritate, o trainică securitate putîn- du-se clădi numai pe relații noi, de egalitate și respect reciproc, printr-o politică activă și constructivă îndreptată spre soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor majore ale lumii de azi, prin progrese reale pe calea dezarmării.In același timp, în scopurile politicii de împărțire a sferelor de influență ■înt folosite și mijloacele economice — acorduri inechitabile, presiuni financiare și valutare, condiționarea li

nu mal reprezintă o aspirație lipsită de obiect sau o dorință deșartă. O.N.U., a spus el, va trebui să-și aducă o contribuție sporită la așezarea lumii pe baze mai drepte"., ★In cadrul unei conferințe de presă, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, s-a referit la importanța problemelor politice și economice care se află în atenția marelui forum mondial, exprimîndu-șl speranța că, in ciuda dificultăților existente, noua sesiune va contribui la promovarea cooperării și păcii mondiale. Cea de-a 33-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. — a spus Kurt Waldheim — trebuie să-și aducă aportul la cauza dezarmării, la întărirea procesului de destindere șl la lichidarea focarelor de tensiune periculoase existente în lume.El s-a pronunțat pentru transpunerea în viață integrală a rezoluțiilor O.N.U. privind lichidarea completă a ultimelor rămășițe ale colonialismului și rasismului, a accentuat necesitatea de a se asigura O.N.U. un rol sporit in soluționarea pe cale politică a situațiilor tensionale și de conflict din lumea contemporană șl a subliniat importanța problemelor lichidării decalajelor economiceSecretarul general al O.N.U. consideră necesar să se creeze pentru țările în curs de dezvoltare posibilitatea de a deveni parteneri egali în comerțul mondial, prin transferul de tehnologie din statele industrializate în țările lumii a treia, prin sporirea fondurilor de asistență pentru dezvoltare și prin eliminarea îndatorării sporite a țărilor în curs de dezvoltare. El a opinat că stabilitatea politică în lume nu va fi posibilă pînă cînd nu vor fi rezolvate problemele dezvoltării.

In ultimele zile, guvernul Somoza din Nicaragua 
a declanșat o ofensivâ de anvergurâ împotriva for
țelor antidlctatoriale, la care au luat parte trupe de 
infanterie, blindate și aviație cu scopul de a forța 
pozițiile deținute de insurgenți și a prelua progresiv 
controlul asupra întregului teritoriu național. în cursul 
luptelor din ultimele douâ zile, în orașul Leon au

fost ucise peste 300 de persoane și grav rănite peste 
3 000, iar la Masaya s-au înregistrat peste 200 de 
morți și numeroși râniți. Forțele insurgente, care au 
deținut aproape douâ sâptâmini controlul asupra ce
lor mai importante localități din țară, s-au retras acum 
în munți. în fotografie: orașul Masaya devastat în 
urma bombardamentelor aviației și artileriei Gărzii 
Naționale. \

vrărilor de tehnologie de clauze politice, credite pentru obiective care folosesc în primul rind cercurilor imperialiste, adică toate acele mijloace caracteristice politicii neocoloniallste.Viața, realitățile internaționale arată că în practica relațiilor de dominație sînt folosite ambele genuri de mijloace ; unele state, mai puternice din punct de vedere economic, pun acum accentul principal pe mijloacele economice ; altele, cu un nivel economic mai scăzut, manifestă opțiunea pentru mijloacele militare ; dar oricare ar fi mijloacele folosite, ele au ca efect Încălcarea suveranității statelor, frînarea posibilității lor de dezvoltare liberă și, ta atare, se cer abolite cu desăvîrșire din practica relațiilor internaționale.
CAUZA INDEPENDENTEI POPOARELOR

7 Viața arată că, fără a exclude unele state mai avansate, care formează și ele obiectul a diferite forme ale presiunilor, tendințele de obținere de noi poziții dominante vizează in primul rind lumea țărilor în curs de dezvoltare, care reprezintă un imens rezervor de materii prime, cele mai multe dintre aceste țări a- vînd o economie slabă și un potențial militar scăzut.In această ordine de idei, în expunere este temeinic fundamentată teza cu privire la continuitatea luptei de eliberare națională, după obținerea independenței politice. „Nu trebuie să considerăm nici o clipă — subliniază secretarul general al partidului — că, odată cu cucerirea independenței politice, s-a încheiat lupta de eliberare națională. Dimpotrivă, lupta pentru întărirea independenței economice și politice a noilor state, pentru o colaborare cu adevărat echitabilă cu aceste țări, pentru lichidarea cît mai grabnică a subdezvoltării reprezintă o continuare a luptei de eliberare națională".Intr-adevăr, întreaga experiență Istorică demonstrează că dobîndirea independenței politice nu estd un punct terminus în lupta popoarelor care au cunoscut timp îndelungat dominația străină, ci doar premisa favorabilă pentru consolidarea ei, prin realizarea independenței economice, de care depind în mod hotărîtor li-

In interesul depășirii divergențelor dintre Turcia și Grecia
Comunicat al întîlnirii de la AtenaATENA 20 (Agerpres). — Grecia și Turcia au căzut de acord să continue convorbirile și să caute soluții pentru depășirea deosebirilor de păreri in ce privește delimitarea spațiului aerian și platoul continental din Marea Egee, relevă comunicatul comun, publicat miercuri la A- tena, la încheierea convorbirilor de două zile dintre secretarii generali ai ministerelor de externe grec și turc, ambasadorii Byron Theodo- ropoulos și, respectiv, Sukru Eleg- dag. Potrivit agenției elene de presă A.N.A., cei doi ambasadori se vor întîlni, din nou, in ianuarie 1979.Comunicatul precizează că în cadrul convorbirilor desfășurate acum

Noi provocări ale rasiștilor de la Pretoria 
împotriva unor țări africaneBRUXELLES 20 (Agerpres). — Ambasadorul Angolei la Bruxelles a făcut cunoscut că avioane aparținînd Africii de Sud au violat spațiul aerian angolez. Potrivit declarației, a- vioane sud-africane de vînătoare și bombardament au violat de mai multe ori, în cursul acestei luni, spațiul aerian angolez, în zona orașelor Ro- cadas și N’Glva și hidrocentralei de la Matala, din localitatea Lubango, situată în apropierea graniței cu Namibia.Asemenea acțiuni, a declarat ambasadorul angolez, agravează riscurile ce planează asupra păcii și stabilității în Africa australă, afectind, totodată, soluționarea politică a problemei namibiene.

„O sfidare laLONDRA 20 (Agerpres). — Miercuri la Londra a fost dat publicității raportul întocmit de o comisie juridică la cererea ministrului de externe, David Owen, în legătură cu acuzațiile potrivit cărora o serie de companii au violat sancțiunile economice instituite împotriva guvernului de la Salisbury, continuind să a- provizioneze cu petrol Rhodesia.Concluzia „Raportului" Bingham (după numele celui care conduce comisia — n.r.) este că societatea British Petroleum (în cadrul căreia gu- 

chidarea grelei moșteniri a trecutului, înscrierea pe orbita dezvoltării eco- nomico-sociale și a ridicării nivelului de trai, atenuarea și, in perspectivă, lichidarea marilor decalaje ce despart țările rămase în urmă de cele avansate economicește. Experiența internațională, propria noastră experiență demonstrează că numai prin dezvoltarea forțelor de producție, prin făurirea unei industrii in stare să permită valorificarea resurselor naționale, prin modernizarea agriculturii și făurirea unei economii puternice, prospere, ca urmare a eforturilor proprii și a dezvoltării unei colaborări internaționale echitabile, se creează baza materială a unei independențe reale, pot fi înfruntate primejdiile care continuă să persiste 

din partea forțelor Imperialismului, colonialismului și, neocolonialismului. Pentru popoarele din țările care au pășit pe calea dezvoltării independente se pune problema unor eforturi proprii susținute, concentrării tuturor resurselor lor umane și materiale pentru progresul economic și social rapid. In această operă grea, cheia succeselor este aceeași ca și in lupta pentru scuturarea jugului colonial : unitatea tuturor forțelor naționale și intărirea solidarității șl colaborării cu celelalte țări în curs de dezvoltare, cu toate forțele democratice, progresiste, antiimperialiste.Pentru Independența națională a statelor în curs de dezvoltare, consecințe extrem de nocive au — așa cum se arată în expunere — divergențele și diferendele, de cele mai multe ori provocate sau întreținute din afară și folosite ca mijloace de dezbinare și întărire a influenței străine. Concludentă în această privință este situația din diferite zone ale continentului african, unde un șir de probleme nesoluționate, lăsate moștenire de îndelungata dominație colonială, au dus la conflicte armate, la intervenție militară străină, creîndu-se astfel grave pericole atît pentru independența, cît și pentru dezvoltarea economică a statelor respective, pentru pacea și securitatea generală.Lupta de eliberare națională din 

la Atena cei doi ambasadori „au continuat să exploreze posibilitățile de a realiza soluții privind problemele bilaterale, așa cum au căzut de acord premierii celor două țări", în cadrul întîlnirii lor de anul acesta. Ei au procedat la o trecere preliminară în revistă a raportului privind spațiul aerian al Mării Egee prezentat de un grup de experțl care s-au intîlnit luna trecută la Atena și Istanbul. „Convorbirile s-au desfășurat într-un spirit de înțelegere mutuală și s-a căzut de acord că dialogul constituie o metodă utilă pentru găsirea soluțiilor comune la aceste probleme", se arată în comunicat.

ANTANANARIVO 20 (Agerpres). — La Antananarivo a fost dată publicității o declarație oficială în care se anunță plasarea forțelor armate ale țării în stare de alertă, în urma amenințărilor unei agresiuni externe din partea R.S.A., informează agențiile A.P., France Presse și T.A.S.S. După cum arată declarația, în largul coastelor Madagascarului au fost reperate submarine sud-africane, iar avioane ale R.S.A. au violat, în ultimul timp, în repetate rîndurl, spațiul aerian al țării.Documentul reafirmă hotărîrea întregului popor al Republicii Democratice Madagascar de a adopta toate măsurile necesare pentru a respinge orice acțiuni ostile și provocatoare, pentru salvgardarea independenței și suveranității statului.
adresa Africii"vernul britanic posedă 51 la sută din totalul acțiunilor), Shell (cu o participare britanică de 40 la sută), precum și compania franceză „Total" au continuat să furnizeze, direct sau prin intermediari, petrolul necesar Rhodesiei.

★într-o declarație făcută la Lusaka, președintele Zambiei, Kenneth Kaun- da, a condamnat acest sprijin mascat, acordat guvernului de la Salisbury, calificindu-1 drept o „sfidare la adresa Africii".

colonii și teritoriile dependente a fost întotdeauna considerată pe drept cuvînt de comuniști, de toate forțele revoluționare și progresiste ca o parte integrantă a procesului revoluționar mondial și, ca atare, sprijinită activ. Acum, cînd această luptă se află într-o fază nouă, care-și găsește expresia în bătăliile pentru dezvoltare economico-socială rapidă, pentru promovarea unor relații economice bazate pe egalitate și echitate, este cu totul firesc — așa cum se relevă în expunere — ca mișcarea revoluționară, țările socialiste, partidele comuniste, inclusiv din statele capitaliste dezvoltate, să considere ca una din obligațiile lor internaționale centrale sprijinirea activă a luptei pentru apărarea independenței. In

mod concret, partidele comuniste, atît din țările socialiste, cît și din țările capitaliste dezvoltate, toate forțele revoluționare, democratice și progresiste sînt chemate să-și întărească necontenit solidaritatea cu mișcarea de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, nealiniate, cu lupta popoarelor pentru apărarea libertății și suveranității, a dreptului lor sacru de a fi stăpîne pe destinele lor, de a-și hotărî singure destinele, fără nici un amestec din afară.In mod deosebit revine comuniștilor, tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice îndatorirea de a sprijini activ lupta noilor state pentru făurirea unor economii proprii prospere, pentru lichidarea subdezvoltării pe glob, pentru e- dificarea noii ordini economice internaționale. Conținutul principal al acestui măreț obiectiv — abolirea decalajelor, a împărțirii in state bogate și state sărace — este profund revoluționar, răspunde în cel mai înalt grad misiunii istorice a comuniștilor, a forțelor revoluționare de pretutindeni. A sprijini această cauză este, incontestabil, un criteriu al solidarității internaționaliste în zilele noastre. Așa cum se subliniază în expunere, numai sprijinind activ lupta pentru apărarea independenței naționale a popoarelor, eforturile lor pentru propășirea lor economică, pen-

Extinderea schimburilor 
comerciale intre țările 
In curs de dezvoltare 

examinată la „Masa rotundă" 
de la ZagrebBELGRAD 20 (Agerpres). — Reprezentanții a 34 de state nealiniate, reuniți la Zagreb în cadrul u- nei „Mese rotunde" consacrate examinării schimburilor comerciale între țările in curs de dezvoltare, au a- rătat că actualul sistem comercial mondial nu poate să contribuie la dezvoltarea economică accelerată a țărilor care au o imperioasă nevoie de o asemenea dezvoltare.Vorbitorii s-au pronunțat pentru o tratare diferențiată a țărilor nedezvoltate de către statele industrializate din Occident. Participanții au subliniat necesitatea intensificării schimburilor între țările în curs de dezvoltare, cu un mai mare accent pe forțele proprii. In context, ei s-au pronunțat pentru intensificarea cooperării industriale. Fără să nege necesitatea ca și în viitor să se dezvolte cooperarea economică cu țările industrializate, vorbitorii au apreciat că viitorul țărilor în curs de dezvoltare depinde, în ultimă instanță, de colaborarea reciprocă, bazată pe egalitatea în drepturi, și nu pe acordarea priorității relațiilor comerciale și de altă natură cu partenerii care, de regulă, dictează condițiile schimburilor.Lucrările „Mesei rotunde" continuă.

agențiile de presă transmit:
întîlnire Todor Jivkov— 

Franz Muhri. Aflat Jn vlzltă °fl- cială în Austria, Todor Jivkov, prlm- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, s-a Intîlnit cu o delegație a C.C. al P.C. din Austria, condusă de Franz Muhri, președintele P.C.A.
Președintele Ciadului în 

vizită la Pekin. La lnvita»ia guvernului R.P. Chineze, la Pekin a sosit într-o vizită oficială Felix Malloum, președintele Ciadului. Potrivit agenției China Nouă, președintele Ciadului va avea schimburi de vederi cu oficialitățile țării gazdă în legătură cu evoluția relațiilor bilaterale și vor fi abordate, totodată, probleme ale situației internaționale, inclusiv din Africa.
Convorbiri cubanezo-al- 

geriene.La A^er au avut *oc con~ vorbiri oficiale între președintele Houari Boumediene și Fidel Castro, președintele Consiliului de Stat al Republicii Cuba, aflat In vizită în Algeria. Cei doi șefi de ștat au trecut în revistă relațiile bilaterale, precum și unele probleme internaționale actuale de interes comun, informează agenția algeriană de presă A.P.S.
Spre un guvern civil în 

Ghana. Generalul Frederick William Kwasi Akuffo, președintele Consiliului Militar Suprem, șeful statului ghanez, a subliniat, într-o declarație adresată națiunii, că guvernul militar își menține ideea de a transfera puterea unui guvern civil de tranziție în iulie anul viitor.
Reuniunea guvernului li

banez, sub președinția lui Elias Sarkis, șeful statului, a analizat evoluția politică internă, măsuri privind asigurarea securității pe întreg teritoriul țării, precum și problemele care vor face obiectul apropiatelor convorbiri libanezo-siriene la nivel înalt.
tru lichidarea subdezvoltării, mișcarea revoluționară, partidele comuniste, țările socialiste vor juca, intr-adevăr, un rol important pe arena internațională, își vor spori contribuția la înfăptuirea idealurilor inaintate ale popoarelor, la dezvoltarea progresistă a societății.Tocmai de la considerentele menționate pornesc în politica externă Partidul Comunist Român, România socialistă. Dlnd supremă prețuire mărețelor cuceriri revoluționare ale poporului nostru — independența și suveranitatea națională — luptînd pentru consolidarea lor prin Întreaga operă de construcție socialistă, partidul și poporul nostru apără consecvent cauza libertății și independenței popoarelor, sprijină activ mișcarea de eliberare, popoarele care luptă pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, ale oricăror forme de dominație, susțin permanent eforturile pe care le depun națiunile eliberate din robia colonială pentru consolidarea independenței și dezvoltarea liberă pe calea progresului economic și social. întreaga expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promotor vajnic al idealurilor de libertate și progres ale tuturor popoarelor, exprimă cu putere voința partidului și statului nostru de a extinde și intensifica legăturile de colaborare cu toate statele în curs de dezvoltare, de a milita și mai ferm, împreună cu ele, pentru edificarea noii ordini economice, de a-și spori în continuare contribuția la lupta generală pentru obținerea, salvgardarea și întărirea independenței tuturor popoarelor.Importanța independenței naționale a fost puternic subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvin- tările rostite cu prilejul recentei vizite de lucru în județele Vrancea și Brăila, al participării la aplicația militară din zonă, precum și în cuvîn- tarea la ședința activului de bază de comandă și de partid din armată. Cu aceste prilejuri, secretarul general al partidului a evidențiat cu putere voința fermă a oamenilor muncii din țața noastră de a apăra, ca bunul cel mai de preț, această măreață cucerire națională, hotărîrea poporului român de a nu vinde nimănui și niciodată neatîrnarea patriei, de a nu accepta în nici un fel știrbirea ei, de a acționa permanent în serviciul propriei libertăți, ca și al libertății celorlalte popoare, al cauzei prieteniei și colaborării între națiuni suverane șl egale în drepturi.

Vizita delegației P.C.R. în LuxemburgLUXEMBURG 20 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., care face o vizită in Luxemburg, la invitația Partidului Comunist Luxemburghez, a fost primită miercuri de tovarășul Rene Urbany, președintele partidului.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nlcolae Ceaușescu, secretar ge
Președintele Egiptului a plecat de la

WashingtonWASHINGTON 20 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a părăsit miercuri Washingtonul, îndreptîndu-se spre Maroc.
AMMAN

Convorbiri între regele Hussein 
și secretarul de stat al S. U. A.AMMAN 20 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, a sosit miercuri în capitala Iordaniei, în cadrul unui turneu care va mai include Arabia Saudită și Siria.In aceeași zi a avut loc o primă întîlnire cu regele Hussein al Iordaniei.în declarațiile pe care le-a făcut la Washington în legătură cu con

MOSCOVA
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 

„ROMÂNIA — ȚARĂ 
A TURISMULUI"

După ce a fost prezentată, 
timp de trei săptămini, in orașul 
Kalinin, unde s-a bucurat de un 
frumos succes, expoziția itine
rantă „România — țară a turis
mului", organizată sub egida Mi
nisterului Turismului din țara 
noastră și Direcția generală a 
turismului internațional de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., a poposit la Moscova.

Cu prilejul deschiderii expozi
ției, s-a subliniat dezvoltarea 
susținută a schimburilor turis
tice româno-sovietice, contribu
ția acestora la mai buna cunoaș
tere și dezvoltarea raporturi
lor tradiționale de prietenie din
tre poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice. Au fost pre
zentate, de asemenea, filme tu
ristice românești.

Expoziția „România — țară a 
turismului" va fi deschisă, in 
lunile următoare, în orașele Le
ningrad și Volgograd.

Dezvoltarea relațiilor po- 
lono-elvețienepe plan ec<,iiomtc' științific, cultural și tehnic este relevată în comunicatul dat publici- , tății la încheierea vizitei în Elveția a ministrului de externe polonez, Emil Wojtaszek. A fost exprimată, totodată, voința celor două guverne de a depune noi eforturi pentru traducerea deplină în viață a tuturor prevederilor Actului final al Conferinței de la Helsinki și dorința ca în cel mai scurt timp posibil să fie adoptate măsuri concrete în sfera dezarmării.

Angola și politica de 
nealiniere. Ministrul de externe angolez, Paulo Teixeira Jorge, a declarat că politica de nealiniere constituie unul dintre principiile de bază ale politicii externe a Angolei. „M.P.L.A. — Partidul Muncii și guvernul angolez, a precizat ministrul de externe, vor depune toate eforturile pentru realizarea acestei politici". De asemenea, el a subliniat că Angola este gata să dezvolte relații de cooperare cu toate țările lumii.

Vot în Senatul S.U.A. Proiectul legislativ privind instituirea controlului federal asupra prețului gazului natural a parcurs o nouă etapă în drumul spre finalizare prin respingerea de către senat, cu o majoritate confortabilă de voturi, 59 Ia 39, a unei moțiuni ce preconiza retrimiterea problemei spre examinare în cadrul Comitetului mixt al celor două Camere ale Congresului. Moțiunea viza, în fapt, o nouă amînare a adoptării acestei legislații, ceea ce ar fi periclitat ansamblul programului Administrației în domeniul energetic, care urmărește reducerea consumului de petrol și gaze.
Un nou record în Cosmos

MOSCOVA 20 (A-
gerpres). — Miercuri, 
20 septembrie, ora 8,17 
(ora Bucureștiului) 
cosmonauții sovietici 
Vladimir Kovalionok 
și Aleksandr Ivancen- 
kov au intrat in cea 
de-a 97-a zi de activi
tate la bordul stației 
științifice orbitale „Sa- 
liut-6“, doborind re
cordul de durată sta
bilit de colegii lor 
Romanenko și Gre- 
ciko (96 de zile).

Ziua de 20 septem

brie a fost consacrată 
unor cercetări medi
cale. Echipajul com
plexului spațial „Sa- 
liut-6" — „Soiuz-31“ a 
efectuat exerciții com
plexe, cu dozarea e- 
fortului fizic, pe velo- 
ergometrul aflat la 
bordul stației științi
fice. Exercițiile au 
drept scop testarea 
capacității fizice a ce
lor doi cosmonauți și 
funcționarea sistemu
lui lor cardiovascu
lar.

IRAN

Eforturi pentru înlăturarea urmărilor seismuluiTEHERAN 20 (Agerpres). — Potrivit presei iraniene, bilanțul provizoriu oficial al victimelor cutremurului din regiunea Khorassan din Iran se ridică la aproape 20 000 de morți. In timpul operațiunilor de degajare a molozului, care continuă zi și noapte în localitățile afectate de seism, au fost salvate viețile mai multor persoane surprinse sub dărî- mături, cele mai multe fiind copii — anunță postul de radio Teheran.Miercuri, șahinșahul Aryamehr a survolat zona sinistrată și s-a oprit în localitatea Tabas, distrusă aproape în întregime de cutremur. 

neral al Partidului Comunist Român, s-au transmis tovarășului Rene Urbany un cald salut tovărășesc și urări de succese în activitatea Partidului Comunist Luxemburghez.Mulțumind, tovarășul Rene Urbany a rugat, la rîndul său, să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român.
spre MarocAnwar El Sadat urmează să sosească in cursul nopții la Rabat, unde va avea convorbiri cu regele Hassan al II-lea.

vorbirile pe care le va avea In cadrul vizitei sale în Orientul Mijlociu, C. Vance a relevat că acestea au ca obiectiv de ,a prezenta „conținutul, scopul și concepția Acordurilor de la Camp David". La sosirea la Amman, secretarul de stat a ținut să sublinieze, de asemenea, „rolul cheie al Iordaniei în ce privește viitorul acordurilor de la Camp David".

Întrevedere între J^s 

Kâdâr și Henry Winston. La Budapesta a avut loc o Întrevedere între Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și membrii delegației Partidului Comunist din S.U.A., condusă de Henry Winston, președintele național al partidului, care Întreprinde o vizită în R.P. Ungară — informează agenția M.T.I.
Comunicat comun viet- 

namezo-filipinez. comunicatul comun publicat la Manila la încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, și primul ministru al Guvernului R.S. Vietnam, Fam Van Dong, arată, între altele, că cele două părți și-au exprimat dorința de a contribui la menținerea și dezvoltarea de relații prietenești și de cooperare între țările din Asia de sud-est, în interesul fiecăreia, precum și în favoarea păcii în zonă și în întreaga lume.'Cele două părți, relevă de asemenea comunicatul, șl-au reafirmat sprijinul lor pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale.
Președintele Siriei va vi

zita R. D. Germană. A£=entia A.D.N. informează că Hafez Al-As- sad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist și președintele Republicii Arabe Siriene, va efectua o vizită oficială de prietenie in R. D. Germană, la începutul lunii octombrie, la invitația lui Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G.
Acord de cooperare știin

țifică chino—iugoslav. Un acord privind cooperarea științifică între Consiliul Academiilor de Arte și Științe din Iugoslavia și Academiile de Științe Naturale și Sociale din China a fost încheiat la Pekin, transmite agenția Taniug. Potrivit acordului, academiile celor două țări vor încuraja cooperarea dintre organizațiile științifice și schimbul da, studenți, publicații și realizări știin țifice. , ’«
Un grav accident de 

muncă s“a înreSistrat la o fabri"* de pielărie din orașul italian Geno -y unde mai mulți muncitori s-au in '.j xicat, inhalînd gaze toxice. Tre/ muncitori au murit pe loc, patru se află în stare foarte gravă, iar alți zece se află sub observare.
Condamnarea unei că

petenii teroriste, corrado Alunni, considerat drept șef al grupării teroriste autointitulate „Brigăzile roșii", a fost condamnat miercuri de tribunalul din Milano la 12 ani și patru luni închisoare pentru „deținere ilegală de arme și muniții". Alunni, bănuit de a fi participat la răpirea liderului democrat-creștin Aldo Moro, care ulterior a fost asasinat de „Brigările roșii", a fost arestat săptămîna trecută.
In cea de-a doua 

parte a zilei a fost 
planificat un nou ex
periment de obținere 
a unor materiale cu 
instalația „Cristal".

Potrivit datelor te- 
lemetrice și informa
țiilor transmise de e- 
chipaj, sistemele de 
bord ale complexului 
orbital „Saliut-6“ — 
„Soiuz-31“ funcționea
ză normal. Starea să
nătății cosmonauților 
este bună. Misiunea 
spațială continuă,

Persoanelor sinistrate le-au fost trimise ajutoare constînd în corturi, pături, alimente, apă potabilă și medicamente.Unități ale forțelor armate și echipe civile participă la o serie de lucrări publice pentru restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă și curent electric, pentru restabilirea comunicațiilor directe șl înlăturarea urmărilor cutremurului. Din întreaga țară au fost trimise ajutoare în materiale de construcții pentru refacerea localităților distruse de seism.REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA: Cod TI 341. București Plata Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se tac la oflcllle poștale șl difuzorll din întreprinderi șl lnstltutll. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import presă. P. O. BOX 136-137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEU <0 360


