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Obiectivul central al acestor zile

Toate forțele 
satelor, 
toate mijloacele

LA RECOLTARE!

ceas,

Pretutindeni să se asigure o perfectă organizare a muncii 
pentru ca roadele acestei toamne să fie strinse, 

transportate și depozitate in cel mai scurt timp
Produsele agricole de toamnă constituie o avuție a noastră, ă întregului popor și, de aceea, cea dinții îndatorire a lucrătorilor din agricultură. a tuturor locuitorilor de la sate este de a stringe. transporta și depozita cit mai repede tot ce au produs cimpul, grădinile, livezile și podgoriile, pentru ca nimic din rodul muncii unui an să nu se piardă, să nu se deprecieze. Această datorie de mare răspundere este determinată de interesele generale ale societății și. implicit, ale producătorilor agricoli, pentru a se asigura o bună aprovizionare a populației de la orașe și sate cu produse agroali- mentare.Nu trebuie uitat că Întotdeauna agricultura s-a practicat în condițiile oferite de natură. Și întotdeauna au cîștigat acei care au știut să-și replieze, să-și organizeze forțele în funcție de aceste condiții. Acum, mai mult decit in alți ani. avind in vedere că s-a suprapus recoltarea multor culturi, că ploile și temperaturile scăzute pot provoca pierderi sau deprecieri de produse, trebuie să se acționeze cu cea mai mare responsabilitate pentru folosirea din plin a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, lucrindu-se din zori și pină s "ira, iar acolo unde este necesar — c - _în cel mai scurt timp, transportul și inmagazinarea acesteia in cele mai bune condiții constituie in aceste zile obiectivul central al activității pe care trebuie să o desfășoare organele și organizațiile de partid, consiliile populare, comandamentele locale pentru agricultură, direcțiile agricole și uniunile județene ale cooperativelor agricole, chemate să unească și să concentreze in acest scop toate forțele mecanice și umane de la sate.

ir și noaptea. Stringerea recoltei

Cea mai urgentă sarcină în momentul de față este grăbirea recoltării florii-soarelui. Pină la 20 septembrie, această cultură a fost strinsă de pe 218 700 -hectare — 43 la sută din suprafața cultivată. Lucrările, sint mai avansate in cooperativele agricole din județele Brăila. Ialomița, Tulcea, Constanța, Ilfov. Se cuvine precizat că, deși in județele din sudul țării floarea-soare- lui a ajuns de mult la maturitate iar in multe locuri recoltarea ei putea fi încheiată, această lucrare se desfășoară in ritm' nesatisfăcătpr. Astfel, în cooperativele agricole din județul Olt, suprafața recoltată reprezintă numai 24 la sută, iar în Buzău — 37 la sută, întrucît la floarea-soarelui există pericolul scuturării, deoarece a ajuns la supracoacere — exceptîndu-se unele zone din nord-estul țării — se cere să fie intensificată recoltarea, astfel incit această lucrare să fie încheiată pină la sfîrșitul săptă- minii viitoare.Culesul porumbului este abia la început ; cele 100 000 hectare de pe care a fost strinsă recolta reprezintă numai 4--5 la sută din suprafața cultivată. Recoltarea este mai avansată in întreprinderile agricole de stat din județele Teleorman, Constanța și Tulcea, precum și în cooperativele agricole din județele Brăila și Mehedinți. Dar chiar și în aceste județe, dacă ținem seama că porumbul s-a copt, rezultatele nu pot fi considerate mulțumitoare. Cauzele acestei rămi- neri în urmă sint mai mult de ordin organizatoric. Din analizele făcute de specialiști din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că mijloacele mecanizate nu sint folosite decit în mică măsură. Tocmai de aceea, este absolut necesar — finind seama că pe o male suprafață porumbul este copt — ca in aceste

zile să fie concentrate și folosite intens celelor ___________ . .tent, să se asigure o amplă mobilizare a forței de muncă de la sate. Important este ca tot ce se culege in cursul unei zile, pină seara să ajungă în pătule și magazii !Sfecla de zahăr trebuie să se recol-

Ia recoltare toate mijloa- tehnice din dotarea seeții- de mecanizare și, concomi-

îndrăznim să ne ridicăm în aceste rinduri împotriva greșitei interpretări a unui dicton cunoscut, care este folosit de mulți pentru a-și impune părerile, pentru a instaura monopolul gusturilor lor.' pentru a-și apăra exclusivișmele și mai ales pentru a' refuza orice discuție ; trebuie să amintim mai intii că vechii latini spunind „Despre gusturi nu se discută" aveau in vedere reacția subiectivă față de gustul alimentelor sau față de culorile preferate ale o- biectelor, care intr-adevăr nu pot fi discutate, pentru că argumente in favoarea reacției de plăcere sau neplăcere pe care acestea le stirnesc nu pot fi aduse.Cu totul altceva este cazul gustului înțeles in sens larg, ca o reacție a( sensibilității in fața operelor de artă, a aspectelor estetice ale ambianței sau vieții însăși, pentru că aici intervin criterii, motivații, explicații mai conturate, chiar dacă trebuie să precizăm că nici aici nu există „legi obiettive" care să le fi-xeze sau categorii de oameni ce au monopolul asupra lor. Cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in expunerea ținută in fața activului central de partid și de stat : sau se reiau trivit cărora literatură și niște -aleși»,
„se emit păreri po- oamenil de artă ar fi cărora le-arreveni monopolul ințelege- rii a ceea ce este bun șlrău in lume, monopolul esteticii, al gustului. Se afirmă că aceștia sint cei care trebuie să modeleze gustul public, iar masele largi, societatea trebuie să-și insu-
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modern, țîșnit într-o vastă poiană a brădetului ; se inalță noi vile și pavilioane, locuri de tratament, campinguri, turiștii mai mult sau mai puțin suferinzi și urșii mal mult sau mai puțin prietenoși dispu- tindu-și zmeura din umbroasele tufișuri. Iar dacă ai puterea să urci vreun ceas, cu piciorul, de la Balvanyoș, pe o potecă

mare ; spre sud. pe șoseaua asfal- ajungi. după nici un ____ , in ținuturile brașovene. Iar dacă o iei spre dreapta, poți pătrunde, pe singuratice drumuri, în valea buzoiană a Siriului, ori în Vrancea, ori, prin pasul Brețcu, printr-o încîntă- toare trecătoare, pe plaiuri băcăuane. In sus, e Harghita.Dar cine nimerește în acest loc nu se grăbește a căuta drumurile pe care să-1 părăsească. Sfîntu Gheorghe e un oraș aproape nou, apărînd ochiului, din cîmpie, ca un loc de poveste, blocurile înalte și clădirile joase, în care lemnul blond e încastrat în piatra albă, zimțuind linia orizontului și împărțind, in felii verzi, colinele cu înclinare dulce. Tîrgu Secuiesc e o așezare veche, de un pitoresc agreabil, cu antice curți radiale, numerotate, care s-au transformat cu timpul în străduțe, pomenind ateliere ale breslelor și familii numeroase de meșteșugari. Muzeul urbei păstrează istoria meseriilor în interesante exponate, vorbind despre uimitoare priceperi și fantezii. Aici a lucrat și Gabor Aron, cel care a făcut tunuri pentru revoluționarii pașoptiști. La Covasna, aerul e pur și gustos, cu efluvii de rășină. Din pă- mint ies ape minerale și izvoare fierbinți. Părăsind centrul, deocamdată cam plat din punct de vedere arhitectonic, cu denivelări severe, și urcînd printr-un sat admirabil, Voinești — unde țăranii locuiesc în vile etajate, cu porți de fier forjat și ogrăzi adinei, în care animalele domestice “ __________  ____ ___ __ _ .odihnesc in adăposturi ca eje arată acel contur viitor de expoziție și cocoșii cin- tă de pe automobile — ajungi în partea inaltă a locului, la „Sanatoriu". Aici e un stabiliment sanitar

Călătorului prin județ îi vor impune, de la început, hărnicia și spiritul gospodăresc a! oamenilor de aici. Trindăvia. incuria, dezordinea par boli eradicate. Casele din Zagon strălucesc de curățenie. La Chichiș. florile împodobesc mai fiecare locuință. Co- mândău, comună îndepărtată, cocoțată pe un pisc — unde se ajunge pe o șosea
COVASNA

univers de muncă
si frăție

Reportaj de Valentin SILVESTRU

se

pieptișă, într-o pădure rară, poți vedea grota solfatară, unică în Europa, gura deschisă a unui bătrin vulcan, care expiră, după- cine știe cite mii de ani de cînd s-au stins, aburii transparent de sulf, încălzind și vindecînd miraculos mădulare și încheieturi înțepenite.Ce-i drept, și Covasna, și Bodocul, dar mai Balvanyoșul, unde termale bolborosesc.tastic, în bazine ciocolatii, ori de culoarea smaraldului, sau a topazului întunecat, sint de-abia în curs de amenajare ca mari stațiuni moderne. Dar de pe acum

ales apele fan-

și oferă tămăduire multor mii de suferinzi veniți din toată țara și din toată lumea.

rea și vălurită, cu sufletul zdrobit de zdruncinături — e un loc surprinzător. Primarul Mikoveny Levente ne arată cu mîndrie podul suspendat peste vijelioasa Birsă, făcut de locuitori prin muncă voluntară ; de asemenea, trotuarele mărginite de dalii și bujori ; de asemenea, pîrtia de schi cu o trambulină maiestuoasă și teleschiul, care te poartă peste virfurile arborilor spre culme ; de asemenea. casa de oaspeți, amenajată în catul ultim și in podul unei clădiri ce avea altă destinație — sau. la acele niveluri, nici o destinație.Chiar și In locuri unde munca nu poate semăna cu aceea dintr-un salon de coafură — adică acolo unde se

face mangalul, la foc mocnit, sub enorme movile de lemn sau in exploatarea de turbă, cu sol viclean, mustind moale in ape veștede, ori la. fabrica de cherestea, în nori de rumeguș — lucrul e evidențiabil prin organizare și ordine. E, de altfel, un sat interesant și din alte puncte de vedere : se pare că e cea dinții așezare rurală electrificată din țara noastră (la sfîrșitul secolului trecut ori începutul secolului nostru) ; din vale, urcă încoace o linie ferată îngustă, o curiozitate tehnică : circulația pe planul extrem de înclinat, o porțiune de vreun kilometru, se face prin forța gravitației — vagoanele care suie sint trase, de pe panta cealaltă, de cele care coboară...Remarcabile sint, peste tot, așezămintele industriale. întreprinderea de textile din Sfintu Gheorghe e ca o farmacie. Ne-am obișnuit ca pretutindeni în țară, la cea mai modestă cooperativă de producție, ca și la cea mai impunătoare uzină să ni se arate un planisfer cu stegulețe marcînd locurile de export. Aici insă am avut o revelație : se fabrică pînză de olanda, de mare finețe, pentru... Olanda — unde e foarte căutată ! Inginerul-șef ne-a povestit că olandina țesută și bătută aici ajunge pină în Curaqao — și mi-am și imaginat gospodinele creole din insula antileză desmier- dînd, cu degetele lor de cacao. albele cearșafuri românești.Fabrica de textile din Covasna, condusă de un director — gospodar foarte prețuit și stimat, G. Radar, creează, în mai fiecare an. noi modele dintr-o țesătură de asemeni foarte rivnită „home-spun", în culori vii. amestecuri de roșu aprins, albastru senin, verde clar și galben de

Aspect de la întreprinderea „Tehno- 
ton" din lași

Au 'îndeplinit planul 
pe nouăColectivele a numeroase întreprinderi industriale raportează în aceste zile îndeplinirea înainte de termen a planului pe 9 luni. Astfel, de pe acum, peste 30 de mari unități industriale bucureștene au realizat prevederile privind producția industrială și marfă pe perioada ianuarie—septembrie. Printre a- cestea se numără întreprinderile de pompe „Aversa", de mașinl- uneite și agregate București, de mecanică fină, IREMOAS, întreprinderea chimică—Dudești, ..Izolatorul". „Energoreparații", întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Jilava, de articole din sticlărie București. „Adesgo", Filatura de lină pieptănată și altele, care, prin aplicarea unor măsuri de sporire a productivității muncii, obțin o producție industrială suplimentară în valoare de aproape 330 milioane lei și o producție fizică estimată la circa 200 milioane lei. Acordind o atenție sporită pentru onorarea exemplară a contractelor cu beneficiarii externi, pină în prezent aproape 60 de întreprinderi bucureștene au realizat planul de export pe 9 luni.

PIATRA NEAMȚ :
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Succesele

Un nou complex balnear la Covasna

W’

(Continuare In pag. a Il-a) y Apartamentul 
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CARACTERUL AKGAIAT, SPIRITUL COMBATIV, MILITANT 
- ATRIBUTE IEFINITORII ME ACIIVIIMII DE CREAȚIEșească in mod pasiv și absolut (subl. ns.) gusturile, opiniile și creațiile lor". In aceste cuvinte este dată o replică ascuțită elitarismu- lui și mai ales este afirmată implicit nevoia de a antrena masele largi la cultură, in spiritul democratismului societății noastre, al atitudinii active, de participare și de conștientizare a propriilor opinii și gusturi. ■în acest scop cultura, e-

pregătită, deși uniunile de creație, cenaclurile și cercurile literare și artistice, casele de cultură și căminele culturale, toate instituțiile de cultură ar trebui să ofere frecvent, permanent un cadru pentru discuții in care comentariile specialiștilor să se confrunte cu cele ale publicului larg, in care participanții să aibă ocazia să constate că pot exista și alte opinii decit

a unui tip de manifestări muzicale ce se integrează in „muzica folk", cu virtuți deosebite, cum s-a văzut, în transmiterea directă și vibrantă a mesajului produselor ei, a determinat două feluri de reacții : unii dintre iubitorii muzicii simfonice au decretat că a- ceastă muzică e prea simplă și nu poate satisface gusturi mai rafinate, uitînd că simplitatea a fost dintot-
Frumosul artistic nu este 
proprietatea unei elite... 

---------------------------------------- Ion PASCADI------------------------------------------ducarea sensibilității estetice prin contactul cu arta de calitate. însăși DISCUȚIA sint de cea mai mare importanță. De fapt, cit de subiective ar fi reacțiile de gust, cit de personale sint și trebuie să fie preferințele, nu ajung ele să se verifice tocmai prin confruntarea cu altele ? A admite „tratativele" in materie de gust, a solicita și face loc larg opiniei maselor populare, poporului — făuritorul tuturor valorilor trainice ale culturii și civilizației — înseamnă deja a renunța la exclusivism, și monopol. De fapt, la noi, nu așa se și întimplă de cele mai multe ori ? E drept, în multe cazuri, discuția e spontană și nu organizată,

ale lor. Frumosul nu este o proprietate personală și dacă preferințele sint legitime intr-un tărim atît de delicat și imposibil de măsurat, exclusivismele și u- nilateralitățile devin ridicole și nu au ce căuta.Viața noastră culturală bogată și diversă în manifestări stimulate de cadrul și orientările Festivalului național „Cîntarea României" ridică nu puține probleme concrete, cu implicații extrem de serioase asupra formării sensibilității estetice, a personalității umane în genere. Nu s-ar putea spune că în acest domeniu inerția, rutina, teama de nou ar fi dispărut cu desăvîrșire. Apariția in ultimii ani, de exemplu,

deauna calitatea artei autentice, în timp ce unii dintre partizanii „muzicii tinere" s-au grăbit s-o opună restului muzicii, pe care au etichetat-o drept „bătrî- nă“, și deci depășită, ajun- gind altfel, și unii și alții, să compare ceea ce nu se poate compara, întrucît aparține unor serii stilistice deosebite. De fapt, așa cum spunea George Enescu, nu există decit „muzică bună" și „muzică proastă", și a- ceasta poate fi intilnită și intr-un caz și în celălalt.Aceleași exclusivisme se manifestă și printre unii dintre iubitorii muzicii populare sau ai muzicii ușoare care nu-și dau seama că valoarea artistică nu aparține genului sau spe

ciei muzicale ci- bucății cu pricina și că așa cum nu te poți Îndrăgosti de femeie in general, ci numai de o femeie anume, la fel se întimplă și in artă. Profitind de această confuzie, apar alături de mari talente și oameni lipsiți de har. autenticul este amestecat . cu copiile mai mult sau mai puțin reușite ; și. mai ales, se creează impresia că ar putea dispărea deosebirile dintre valoare și non-va- loare.Firește, este extrem de folositor pentru formarea sensibilității estetice să înveți să cinți, și din păcate orele de muzică (ca și cele de desen, de altfel) au căpătat o pondere mult prea redusă in sistemul invăță- mintului, dar, chiar dacă nu ești afon, nu poți ajunge compozitor sau interpret de geniu printr-un simplu act de voință. A te deprinde cu ideea că există o mare nevoie de a învăța alfabetul fiecărei arte, că pentru a ajunge un bun receptor trebuie să o cunoști și să o și practici eventual este extrem de util.Lucrurile nu stau altfel în celelalte domenii. E foarte important să cunoști și să știi să exploatezi toate virtuțile bogatei limbi române, dar a ști să versifici nu înseamnă a fi și poet, a vedea un tablou nu e totuna cu a ști să-l privești și mai ales să și faci unul la fel, și așa mai departe.Dacă gusturile formate și mai ales capacitatea de a crea presupun talent, cultură, sensibilitate, educație,
(Continuare in pag. a IV-a)

în numai 8 luni din acest an, colectivul de la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare a realizat o producție suplimentară in valoare de 20 milioane lei, îndeplinindu-și astfel angajamentul pe întregul an. Demn de

metalurgiștilorremarcat este faptul că, in aceeași perioadă, metalurgiștii de aici au depășit planul la valoarea producției nete cu 17 milioane lei, iar la beneficii — cu mai bine de 30 milioane lei, in principal prin reducerea cheltuielilor de producție. Ampla

băimăreniintrecere desfășurată tn întreprindere consacră in rindul fruntașilor oameni de nădejde cum sint Dumitru Miholca, Vasile Grigu- ta, Ana Lupșa, Gydrgy Dionisie, Vasile Sălă- jean, Pavel Ilieș și Vasile Susa).

repar- cu nr. pietrei

Incze. (Gh.

La Piatra Neamț a fost, tizat recent apartamentul 18 000. De la așezarea fundamentale a primelor locuințe, peste 55 000 de oameni ai muncii din această frumoasă localitate montană s-au mutat în case noi. în ultimii 10 ani, noul cartier „Dărmănești" ridicat un număr care s-au mutat 21 000 locuitori.
în s-au de locuințe în mai bine de(Agerpres)

Interesele păcii impun eforturi
hotărîte, energice pentru reglementarea

efectivă, judicioasă a tuturor
problemelor Orientului Mijlociu

După cum se știe, zilele acestea a avut loc incheierea reuniunii tripartite de la Camp David, la care au participat președintele Republicii Arabe Egipt. Anwar El Sadat, primul ministru al Israelului, Menahem Begin, și președintele S.U.A., Jimmy Carter. Așa după cum este cunoscut, după îndelungate negocieri, partici- panții la întilnire au adoptat, duminică. două documente : „Cadrul pentru încheierea unui tratat de pace între Egipt și Israel" și „Cadrul pentru pace in Orientul Mijlociu" — al căror conținut a fost prezentat in presă.Aceste acorduri au declanșat puternice reacții pe plan internațional, aprecieri și comentarii, din care unele cu caracter pozitiv, altele ex- primînd o serie de rezerve, iar altele dezaprobatoare. Caracteristic pentru numeroase comentarii — inclusiv din presa americană — este opinia că aceste documente nu rezolvă problemele prin ele însele, ci deschid calea pentru continuarea tratativelor in vederea soluționării problemelor din Orientul Mijlociu. De altfel, urmează să se cunoască in întregime înțelegerile la care s-a ajuns, inclusiv scrisorile ce însoțesc aceste documente, și. totodată, să se constate modul în care se va acționa în practică pentru traducerea in viață a rezoluției 242 a Consiliului de Securitate, spre a se putea da o apreciere completă și in deplină cunoștință de cauză a rezultatelor reuniunii tripartite de la Camp David.Prin conținutul și prin prevederile sale, acordul privind „Cadrul pentru încheierea unui tratat de pace între Egipt și Israel" poate fi considerat drept principalul document al întil- nirii de la Camp David. Prevederile acestui prim acord indică un stadiu mai avansat în soluționarea problemelor respective ; s-a ajuns la înțelegeri și soluții menite să deschidă calea unui tratat de pace între cele două țări. Așa cum se pare, Israelul își va retrage trupele din Sinai, iar Egiptul își va recăpăta suveranitatea deplină asupra acestui teritoriu. Este de remarcat faptul că președintele Sadat a condiționat în

tregul ansamblu al acestui acord de desființarea așezărilor israeliene din Peninsula Sinai, problemă care a rămas in suspensie și urmează să-și găsească rezolvarea după votul parlamentului din Israel. Desființarea acestor așezări israeliene va crea condiții pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări, pentru incheierea tratatului de pace dintre * Egipt și Israel. Acordurile realizate de președintele Sadat la întilnirea tripartită de la Camp David au întrunit adeziunea guvernului și a opiniei publice din Egipt.Desigur, încheierea unui tratat de pace intre cele două țări este o parte a reglementării generale a conflictului din Orientul Mijlociu. EI va permite poporului egiptean să-și concentreze forțele, in condiții de pace, spre dezvoltarea sa economico-socia- lă, fiind, totodată, o contribuție la e- forturile pentru instaurarea păcii în această zonă. Fără îndoială insă că este imperios necesar să se acționeze pentru soluționarea întregului complex de probleme nerezolvate, de litigii și neînțelegeri dintre statele Orientului Mijlociu.încheierea acordului egipteano-is- raelian și perspectiva pe care el o creează pentru normalizarea relațiilor dintre cele două țări, demonstrează incă o dată, cu putere, principiul de valabilitate internațională că numai prin contacte și tratative directe intre părțile nemijlocit interesate se poate ajunge, practic, la soluționarea litigiilor, a conflictelor și stărilor de încordare dintre state. Intr-adevăr, nu calea armelor, a înfruntărilor militare, ci calea politică, a tratativelor este cea care se impune în vremurile noastre pentru soluționarea problemelor internaționale.In ce privește acordul privind „Cadrul pentru pace în Orientul Mijlociu", acesta, prin însuși caracterul re- strîns al participării la elaborarea lui, nu putea prezenta soluții pentru ansamblul de probleme deosebit de vast și complex ce stă la baza conflictului din această zonă și in care sint implicate numeroase state, în primul rînd din zonă, dar și din afara ei. ,Este evident că toate aceste

probleme laolaltă, și fiecare în parte, trebuie soluționate de către inseși țările interesate. Acordul conține considerente și principii generale pe baza cărora se propune continuarea tratativelor. Trebuie spus insă că principiile înscrise, cadrul schițat în acest acord nu pun cu toată claritatea necesitatea soluționării problemei fundamentale a conflictului din Orientul Mijlociu — și anume aceea a poporului palestinian, a înfăptuirii aspirațiilor sale legitime, a dreptului său la. autodeterminare, inclusiv la formarea unui stat național independent. Din prevederile acestui document se desprinde poziția rigidă a Israelului, care dorește să păstreze sub regim de ocupație Cisiordania și Gaza. Or. este de la sine înțeles că, dacă poate fi apreciată hotărîrea Israelului de a se retrage din Sinai, el trebuie să meargă pină la capăt pe această cale și, in conformitate cu rezoluția nr. 242 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, să se retragă din Cisiordania, Gaza. Golan, din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967. Trebuie să se înțeleagă în modul cel mai clar că aceasta constituie singura cale de lichidare a conflictului, de instaurare a unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu.Primordială pentru soluționarea conflictului și realizarea păcii in această zonă este rezolvarea problemei poporului palestinian, asigurarea necondiționată a dreptului său la autodeterminare, la formarea unui stat național propriu, independent. Fără aceasta nu poate fi vorba de o soluție trainică, nu se va putea pune capăt profundelor contradicții din această regiune, gravelor neînțelegeri și stărilor de încordare existente in Orientul Mijlociu. Viața însăși demonstrează că piatra unghiulară a realizării unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu, a asigurării integrității teritoriale, independentei, suveranității, securității și liniștii tuturor statelor din această zonă — deci și a securității șl liniștii Israelului — este soluționarea problemei
(Continuare în pag. a Vl-a)
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!FÂPTU~L~! Cum acționăm concret, la locurile de muncă

PENTRU ÎNTĂRIREA ROLULUI CONDUCĂ TOR

> Mașina din... I
| geantă |

AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
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Intrind -in căminul de copii 
nr. 8 din Satu Mare, adminis
tratoarea Florica Boșca și-a des
chis geanta, pentru a verifica o 
factură eliberată de magazinul 
„Agrocoop" de unde tocmai 
cumpărase, pentru hrana copii
lor, legume și fructe. Dar... stu
poare ! in geantă dădu peste o 
pungă in care se aflau tot ati- 
ția bani cit i-ar fi fost de-ajuns 
să cumpere pe loc un autotu
rism. De emoție, simți nevoia 
să se așeze pe un scaun. Tele
fona apoi la magazinul Agro- 
coop. Acolo — zarvă mare toc
mai din cauza dispariției pungii 
cu baniI In loc ca punga să fie 
pusă de casieriță unde trebuie, 
o aruncase in geanta femeii... 
Dar, vorba ceea, totul e bine 
cind se termină cu bine...

Legumicolă
Inginerii Constantin Radeș și 

Mircea Taracaciuc sint șefi de 
ferme la Topoloveni, județul Ar
geș. In grădinile lor, legume
le cresc ca din... pămint, una 
mai frumoasă și mai dolofană 
decît alta. Primul, Radeș, culti- 
vînd trei ani la rină castraveți 
pe șpalieri, a dovedit că acest 
sistem este de vreo 10 ori mai... 
rodnic față de așa-numitele cul
turi de castraveți „tîritori". tn 
acest an. fiecare tulpină a dat 
pină la 50 de castraveți tip cor- 
nișon. Ceea ce constituie un re
cord. Cel de-al doilea, Taraca
ciuc, înregistrează recorduri la 
cartofi. De la foarte multe cui
buri s-au recoltat cartofi baro
sani, unii dintre ci in greutate 
de cite un kilogram. Ceea ce 
înseamnă că in viitor gospodi
nele nu vor mai cere „dați-mi, 
vă rog, un kilogram sau două de 
cartofi", ci... „un cartof, doi car
tofi"...
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| Mistrețul
■ din grădină i
* Deunăzi, Toader Nistor din 1

I satul Soci (Neamț) s-a dus in g 
grădină să-și scoată cartofii din ] 
pămint. Nu mică i-a fost .mira- I 
rea cind s-a pomenit că i-a.

Iluat-o înainte un ditamai mis- I 
treț, care „ara" de zor in dreap- | 
ta și-n stingă. Mistrețul nu s-a

I sinchisit deloc de stăpînul gră- ■ 
dinii. Ba, mai mult : s-a dus și E 
intr-o grădină vecină, de unde I

Iînsă clinii l-au pus pe fugă. In 
drumul său, mistrețul l-a trintit I 
la pămint pe un cetățean. O- | 

:mul. bucuros (dacă asta se i

I - poate~chema buc-iirief -'că''tti ;fică-' g, 
■' pat" numiA'tu'atiia;. se întreabă.... I !
■ și întreabă : „Ce-or fi păzind ' 

vinătorii 1"

' Și-a găsit... >
I nănașul I

Municipiul Constanța, asemeni celorlalte municipii și orașe ale țării, s-a bucurat de un sprijin permanent din partea conducerii de partid și de stat. Acest sprijin este ilustrat și prin aceea că, in cincinalul actual, valoarea investițiilor ce-i sint alocate este echivalentă cu totalul investițiilor din ultimele patru cincinale. Dar aceasta nu este, desigur, singura formă a sprijinului. Pe baza indicațiilor de deosebită valoare ale secretarului general al partidului, a recomandărilor sale, comitetul municipal acționează cu mai multă inițiativă și perseverență pentru antrenarea activului de partid, a tuturor comuniștilor la îndeplinirea cu înaltă răspundere a sarcinilor de deosebită însemnătate ce ne stau în față, în acest cadru se înscriu și preocupările noastre de a găsi noi forme și mijloace prin care să asigurăm a- plicarea riguroasă a noului mecanism economico-financiar, punind accentul pe adîncirea laturilor calitative ale muncii de partid.Pornind de la cerința subliniată in documentele Conferinței Naționale, potrivit căreia crearea unei calități noi in domeniul conducerii politice presupune îndeplinirea in condiții mai bune a rolului de forță politică conducătoare al partidului nostru, am inițiat o amplă consultare cu membri de partid din toate domeniile, marea lor majoritate remarcînd, pe bună dreptate, că obținerea unor rezultate superioare la, nivelul municipiului are drept sursă de bază creșterea e- ficiențci muncii de partid în unități, la locurile de muncă. în acest scop a trebuit să acționăm cu fermitate pentru a înlătura manifestările de formalism in îndrumarea, sprijinirea și controlul activității de partid, tendințele unora dintre activiști de a se opri, de regulă, la comitetele de partid, pătrunzînd prea rar la organizațiile de bază și muncind insuficient cu birourile acestora.Biroul comitetului municipal de partid a întocmit un program amănunțit de îndrumare directă, de sprijinire nemijlocită și concretă a birourilor organizațiilor de bază, în primul trimestru al acestui an, de e- xemplu, toți membrii săi, ceilalți tovarăși din comitet, instructorii s-au ocupat in mod deosebit de perfecționarea planificării muncii, sprijinind birourile organizațiilor de bază în alcătuirea unor planuri de muncă realiste, în stabilirea de sarcini concrete, cu răspunderi și termene precise pentru cit mai mulți comuniști ; în trimestrul următor, la ordinea de zi a stat întărirea răspunderii față de îndeplinirea hotăririlor de partid și de stat, a propriilor hotăriri. Fiecare situație în care au fost identificate neajunsuri a fost discutată cu membrii birourilor organizațiilor de bază respective, luîndu-se măsuri pentru creșterea responsabilității lor fală de înfăptuirea hotăririlor.Același stil de ..lucru ne străduim

Gheorghe TRANDAFIR
prim-secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R.

să-l imprimăm și în activitatea comitetelor de partid din unități, în așa fel îneît acestea să se ocupe mai îndeaproape și sistematic de orientarea, sprijinirea și controlul organizațiilor de bază. Unii membri ai biroului co-- mitetului municipal au primit misiunea dte a da ajutor concret unor comitete de partid să organizeze, fiecare, acțiuni in cite un domeniu important al muncii de partid. Astfel, la întreprinderea de prelucrare a lemnului s-a pus accentul pe perfecționarea instruirii activului de partid, introdueîndu-se practica axării fiecărei instruiri pe o problemă majoră din etapa respectivă. De pildă, înainte de instruirea vizînd introducerea mai accelerată a progresului tehnic, au fost amenajate o micro- expoziție cu piese de schimb importate, asimilate de colectivul între

lor, reducerea cheltuielilor materiale de producție, a costurilor reparațiilor și scurtarea duratei acestora, în așa fel îneît unitatea să realizeze in cele mai bune condiții producția netă și fizică, planul de beneficii.Trebuie să spunem că în unitățile municipiului nostru'au mai fost lansate în trecut inițiative, dar unele nu și-au atins integral scopul — fie din cauza insuficientei preocupări pentru aplicarea și generalizarea lor, fie datorită tendinței de a se face doar „prezentări răsunătoare" și a nu se acorda atenția cuvenită organizării muncii practice pentru ea rezultatele aplicării lor să fie cit mai bogate. De data aceasta ne-am ferit de asemenea tendințe. S-au depus permanent eforturi pentru strîrisa corelare a activității politico-educative cu obiectivele inițiati
prinderii, și piese propuse a fi asimilate, precum și o vitrină de calitate la care au fost expuse produse vechi și produse noi reproiec- tate. După ce au fost studiate de participanții la instruire, s-au dezbătut modalitățile de acțiune pentru mobilizarea mai intensă a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii la perfecționarea tehnologiilor și înnoirea produselor. în felul acesta și în alte unități economice s-au alcătuit programe concrete, au fost repartizate sarcini precise membrilor de partid și altor oameni ai muncii. La instruirea din luna următoare, secretari de organizații de bază au informat despre îndeplinirea sarcinilor stabilite.în cadrul măsurilor luate pentru a determina creșterea competenței organizațiilor de partid in soluționarea operativă și eficientă a problemelor concrete, comitetul de partid de la întreprinderea de celuloză și hîrtie „Palas", de exemplu, a fost îndrumat și ajutat să experimenteze inițiativa „La fiecare loc de muncă — eficiență superioară in îndeplinirea indicatorilor de plan". Se urmărește în principal îndreptarea atenției organizațiilor de partid spre preocupări majore — introducerea mai accelerată a progresului tehnic, organizarea superioară a producției și a muncii, perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor, promovarea comportamentului comunist în toate împrejurările. Fiecare organizație de bază a fost ajutată ca, pe baza unei largi consultări, să adopte măsuri politico- organizatorice vizind îndeosebi creșterea ? productivității: orare: a:. utilaje?

vei. Nu mă refer numai la faptul că ea a fost popularizată, explicată prin intermediul întregului arsenal al formelor muncii politice, ci și la măsurile economice și tehnico-organiza- torice luate pentru a-i asigura o eficiență sporită. Spre a face larg cunoscută și a înlesni preluarea inițiativei amintite, a fost organizat un schimb de experiență la organizația de partid de la întreprinderea de celuloză și hîrtie „Palas". In mod deosebit, la întreprinderea mecano-na- vală, la „Energia", C.I.C.H. Năvodari, la Șantierul naval Constanța, comitetele de partid urmăresc în mod riguros rezultatele obținute, adueîn- du-se corectări pe parcurs în scopul măririi eficienței, materializate, firește, într-o producție netă și fizică tot mai ridicată, in beneficii cit mai mari.Referindu-ne la același exemplu, al întreprinderii de celuloză și hîrtie, ni se pare interesant de arătat că atunci cînd s-a pus în mod deosebit problema adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor, comitetul de partid a inițiat dezbaterea acesteia în toate adunările, dar nu oricum, ci eșalonat și în sensul invers fluxului tehnologic. Firește, din capul locului ne-am ferit să transformăm aceste adunări de partid în ședințe de producție, ei s-a insistat asupra acțiunilor politico-organiza- torice. Prima adunare a avut loc la organizația de bază de la finisaj, la care au fost invitați și reprezentanți ai birourilor organizațiilor de bază din secțiile și schimburile cu ,care se cooperează. Apoi, treptat,-au; avut loc și celelalte adu

nări — la toate participând ca invitați reprezentanți ai celorlalte organizații. S-au dezbătut amănunțit neajunsurile, partea de contribuție a fiecărui sector. Cei care au luat parte ca invitați au expus apoi în adunările organizațiilor din care fac parte ce critici le-au fost aduse, au arătat cerințele colectivelor cu care se cooperează.Un loc primordial in cadrul preocupărilor noastre îl ocupă îndrumarea și sprijinirea comitetelor de partid pentru dezvoltarea și adîncirea democrației muncitorești, pentru folosirea cadrului organizat existent în vederea atragerii personalului muncitor să participe activ la soluționarea problemelor. Apelînd tot la un exemplu concret, putem arăta că la întreprinderea integrată de lină, înainte ca organul de conducere colectivă să adopte unele decizii privind îmbunătățirea calității produselor, proiectul de măsuri a fost pus in discuția adunărilor generale ale organizațiilor de bază și a celor lunare ale grupelor sindicale, pe baza propunerilor făcute decizia fiind îmbunătățită cu prevederi referitoare la inițierea unor cursuri de perfecționare diferențiate, testarea maiștrilor și a ajutorilor de maiștri, îmbunătățirea tehnologiilor, introducerea „ecusonului calității" etc. Tot la această unitate se folosește practica repartizării membrilor consiliului oamenilor muncii pe grupe sindicale, cu obligația de a lua parte la adunările acestora, spre a putea cunoaște direct opiniile și propunerile oamenilor, a soluționa pe loc unele probleme, a face mai bine cunoscute deciziile forului de conducere colectivă și a contribui la organizarea muncii pentru îndeplinirea lor.încurajind tot ce apare nou și valoros, deschizînd experienței înaintate cale liberă spre o aplicare cit mai largă vom crea totodată condiții și mai favorabile pentru dezvoltarea continuă a capacității organelor și organizațiilor de partid de a aborda și soluționa problemele tot mai complexe cu care ne confruntăm, în îndeplinirea sarcinilor din acest an și din anii următori, pentru afirmarea responsabilității muncitorești și participarea cît mai activă a fiecărui comunist la activitatea organizației din care face parte.

Spitalul municipal de adulțj din Birlad Foto : Gh. Vințilă
ÎN COMERȚUL BUCUREȘTEAN

FEMEILE - prezente 
și apreciate in muncă 

...dar nejustificat absente 
în muncile de răspundere

Univers de muncă și frăție
(Urmare din pag. I)
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Conductorul de tren Călin 
Pîrvan, de la stația Piatra Olt, 
a început obișnuitul rond prin 
vagoane. . Mergea din comparti
ment in compartiment, adresind 
călătorilor cunoscuta invitație : 
„Biletele la control, vă rog !" 
Iată insă că, printre călători, au 
fost și cîțiva fără bilet. Erau 
dintre aceia care-și spun, in 
jargon, că merg „cu nașul". A- 
dică merg „la mica înțelegere" 
cu conductorul trenului. Numai 
că, în ultimul timp, asemenea 
,.nași“-conductori nu mai intil- 
nești pe toate... trenurile, fapt 
pentru care călătorii frauduloși 
au fost și sint amendați. Din 
păcate, unul din ultimii mohi
cani ai nășicilor s-a dovedit a 
fi și Călin Pîrvan, prins de mi
liția argeșeană încasind bani de 
la cîțiva călători, cărora nu le 
dădea insă și bilete. Cu alte cu
vinte, și-a găsit și nașul... nă
nașul.

Dar cu casa 
ce-a avut?

Dacă nu s-ar fi petrecut ae- 
vea, zilele trecute, in comuna 
Ghimpați, județul Ilfov, întim- 
plarea pe care o istorisim aici 
ar părea de domeniul absurdu
lui. Vasăzică, din te miri ce, 
doi vecini s-au luat la ceartă. 
Unul dintre ei. Gheorghe P., l-a 
amenințat pe vecinul său : „Am 
să-ți arăt eu cine sint, de-âi să 
mă pomenești cit vei trăi." De la 
amenințare a trecut la fapte. 
Pîndind un moment prielnic, s-a 
urcat pe casa vecinului și a 
început — cu o energie vredni
că de o cauză mai bună — să-i 
distrugă acoperișul. Organele 
de miliție, chemate la fața locu
lui, au „evaluat" paguba prici
nuită la multe mii de. lei. Ur
mează ca și instanța de judeca
tă să-și spună, cuvîntul...
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muștar cu negru, precum și stofe grele și pline, consistente, ca străvechea aba din care muntenii își fac cioarecii și dulamele cu găitane negre de sute și sute de ani.
Primul secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Ferdinand Năgy, ne-a vorbit, cu însuflețire și mîndrie, despre creșterea industriei în județ, prin fabrici moderne, de inaltă specializare tehnică, și ne-a arătat cum se dezvoltă aici iute economia spre indicele celor zece miliarde. Cifrele expuse erau intr-adevăr spectaculoase și ritmul, in unele compartimente, de?a dreptul senzațional.De altfel și urbanizarea, ca o consecință directă și imediată a industrializării, cunoaște o cadență rapidă. O caracteristică e propensiunea arhitecților spre forme care leagă, cu subtilitate, construcțiile noi de tradițiile locale, aeoperișu- rile in pante repezi, îmbinarea in structuri masive a lemnului și pietrei, intarsiile ornamentale policrome, streșinile dantelate, balcoanele de elegant relief dind un început de stil original. Dealtminteri, aici a creat, cîndva, școală un reputat arhitect, Kds Ka- roly, inspiratul zămislitor

al unor clădiri monumentale — printre care și muzeul din Sfîntu Gheorghe — totodată om de știință, istoric de artă, etnograf și nu mai puțin notoriu dramaturg (decedat relativ recent, la o vîrstă venerabilă). L-am cunoscut, în urmă cu peste două decenii, la premiera piesei sale „Buclai 
Nagy Antal", la Tîrgu Mureș, lucrare dramatică evocatoare a luptelor pentru libertate socială duse împreună de români și maghiari, în veacurile de mijloc, și l-am ascultat vorbind despre posibilitatea unei arhitecturi contemporane care să monumentalizeze formele propuse de arhitectura țărănească transilvăneană.I-am văzut conlucrînd pe români și maghiari, în fabrici. în sate, în unitățile spitalieești, în exploatările silvice (veritabile întreprinderi cu un profil complex, de la transformarea arborelui in materie lemnoasă, pînă la ocrotirea vinatului și preschimbarea în licori a fructelor de pădure), în instituțiile culturale ; am remarcat, cu plăcere, acțiunile de amplă claviatură spirituală expri- mînd un mod de a trăi și crea, care s-a consolidat in secole și a căpătat azi noi dimensiuni și valdri, specifice revoluției socialiste. La festivalul anual de cîntec și joc de la Reci, pot fi vă

zute producții folclorice și auzite compoziții de muzică ușoară în ambele limbi, înțelese foarte bine de toți spectatorii. Teatrul din Sfintu Gheorghe, unde a avut loc, anul trecut, un admirabil festival al teatrelor naționalităților conlocuitoare, își începe stagiunea actuală cu versiunea maghiară a unei bune piese românești noi de Theodor Mănescu, regizată de Constantin Codrescu — în premieră pe țară. Ambianța e de înțelegere și de muncă fecundă și armonioasă.
Județul se bizuie, în ridicarea sa continuă, pe toți cetățenii săi, puterea locală de partid și de stat transpune în viață in chip decis Programul Partidului Comunist Român vizind înălțarea la civilizație a tuturor ținuturilor patriei prin valorificarea intensă a bogățiilor naturale din fiecare județ, industrializare, modernizări edilitare, sistematizare rurală, construcție culturală, fructificare în circuitul național a bunurilor și ideilor originale, acordind naționalităților conlocuitoare prin școli, ziare, edituri, teatre, emisiuni de radio și televiziune, așezăminte, posibilitatea de a-și conserva tradițiile și limba și de a se conexa, totodată, la marea și noua cultură a patriei,

iar prin ea. de a se intâgra în patrimoniul mondial al valorilor spirituale., Călătorul prin județul Covasna se bucură întil- nind și in sate, nu numai în orașe, muzee care păstrează tradițiile comune de muncă și luptă, statui, plăci memoriale, ansambluri monumentale, amintind toate că istoria e, intr-un fel, o școală a prezentului, după cum și contemporaneitatea noastră proiectează^ în trecut fascicolul de lumină al adevărului pentru a ne dărui esențele reale ale întîmplă- rilor și năzuințelor de odinioară. Aerul locului e bun și tare, în cîmpurile din Baraolt ca și pe înălțimile de vastă perspectivă de la întorsura Buzăului, în minunata Ghelință, străbătută de un rîu năvalnic, ca și în satul prelung și frumos ca un cîntec, numit Turia ; apa e gustoasă și mineralizată la Vîlcele și la Bodoc, la Covasna și la Malnaș ; pajiștile din Sinzieni și din Brăduț, și din Cernat, și de la Barcani te îmbie să adăști o clipă pentru a gusta în pace bucuria ierbii înalte și a florilor de cimp. Călătorul prin meleag e răsplătit de priveliști și de ospitalitatea oamenilor harnici și veseli, n-are de ce să-i pară rău că a trecut pe aici — și-și făgăduiește să revină.

Atrăgătoare 
locuri de popas 

in județul Caraș-Severin în județul Caraș-Severin cooperația de consum a construit jp ultimii ani citeva frumoase unități turistice și de alimentație publică. Hanul Tibiscum. situat la intrarea în Caransebeș, pe malul rîului Timiș, dispune de un restaurant, o cramă, precum și de locuri de cazare confortabile. La rîndul său, hanul Bocșa-Izvor este amplasat pe malul rîului Bîrzava. in zona turistică a orașului Bocșa, pe șoseaua națională ce leagă Reșița de Timișoara. Și această unitate asigură condiții de găzduire (cazare și masă) in tot timpul anului. De asemenea, în apropierea orașului Bocșa, în mijlocul unei păduri, se află cabana „Stejarul".La circa 1 000 metri altitudine, pe muntele Semenic, în apropierea Izvorului Timiș, hanul „Gărîna" este o unitate apreciată de turiști.în fotografie : Hotelul „Ca- raș" din Oravița.

Aproape 70 la sută din totalul lucrătorilor din comerțul bucureștean il reprezintă femeile. în cele mai dese cazuri femeia este aceea care, la 6 dimineața, ne oferă pîinea proaspătă, și tot din mina unei femei cumpărăm alimente și atîtea alte produse necesare vieții de toate zilele. în aceste condiții, ar fi absolut normal ca, printre cadrele de conducere din comerț — fie că este vorba de conducerea unei unități sau a unei întreprinderi comerciale — să se afle și un număr corespunzător de femei. Spunem „ar fi normal" pentru că, în realitate, lucrurile stau exact invers decît s-ar cuveni. O cifră grăitoare : 87 la sută din funcțiile de răspundere din cc nerț sint ocupate de bărbați, care nu reprezintă decît circa 30 la sută din totalul lucrătorilor. Cum se explică o asemenea situație ? Nu sint oare femeile înzestrate pentru munca de conducere ? Nu sînt ele capabile să îndeplinească funcții de răspundere ? Nu, nu aceasta este cauza. Există citeva femei in funcții de director, iar unitățile respective se bucură de prețuirea publicului și a echipelor de control al oamenilor muncii, ca și întreprinderile comerciale care au la pupitrul de comandă o femeie.Realitatea, faptele confirmă aceste aprecieri. Chita Smilana este directoarea întreprinderii „Materna". Nici nu se putea ca o întreprindere care comercializează scutece și bonetele, biberoane și alte obiecte necesare noilor născuți, copiilor și mamelor, să nu fie condusă de o femeie.! „Majoritatea unităților acestei întreprinderi mai exact 35 din 37, sînt conduse de femei — ne spune dînsa. Ele știu mai bine decît oricine ce-și doresc părinții pentru copiii lor, ce mărfuri se cer mai mult, ce anume ar mai trebui să obținem de la furnizori. Și tot ele se pricep să dea un sfat util tinerelor familii cu copii mici".La marele magazin ..Bucur-Obor", al cărui volum de vînzări echivalează cu cel al unui întreg sector al Capitalei, unul din cei doi directori ad- juncți este Viorica Tănăsescu. într-un magazin în care intră zilnic o sută de mii de oameni se lucrează în ritm intens. Cu greu am găsit răgazul necesar pentru a afla opiniile Vioricăi Tănăsescu cu privire la rolul pe care femeile îl pot avea in conducerea treburilor comerțului. „Cred că principala calitate a femeii-conducător în comerț este aceea că ea nu uită nici o clipă că este gospodină. Și acest lucru este foarte important, dacă ținem seama de faptul că cea mai mare

parte a cumpărăturilor pentru casă o fac femeile. în ce mă privește, am stăruit ca magazinul nostru, prin V’i- te cele 110 unități ale sale, să dva ’ >- sibilitatea cumpărătoarelor să-și economisească timpul, efortul. Pentru a reduce timpul de cumpărare, 90 la sută din mărfuri sînt oferite prin autoservire sau expunere deschisă. Avem și o casă de comenzi pentru transportul alimentelor și al produselor „Gospodina" la domiciliu".La I.A.P.L.-4, de 10 ani director adjunct este Alexandra Ujoc. Prezența el activă în fruntea acestei întreprinderi se face simțită în concepția ce stă la baza organizării unităților de alimentație publică din subordine. „Dacă femeile ar fi promovate mai curajos în conducerea u- nităților. opina dinsa, balanța ar înclina net spre sporirea producției culinare in dauna desfacerii băuturilor, accentuînd rolul social, de sprijin al familiei, pe care alimentația publică trebuie să-l aibă".La o altă mare întreprindere comercială — I.C.L.-3 — director adjunct este — de 15 ani — Eleonora Negru- șoiu. Și nu întimplător, in unitățile din subordine, femeile ocupă un număr important de funcții de răspundere, au un rol activ in organele de conducere colectivă : 164 de unități și 19 raioane sînt conduse de femei ; în consiliul oamenilor muncii, din 21 de membri, 12 sînt femei, ca și in consiliul șefilor de unități în care din 35 de membri, 11 sînt femei. Majoritatea unităților noi, date în folosință în ultima vreme, au fost încredințate tot unor femei, lucrătoare cu experiență și cu temeinice cunoștințe profesionale.Cu un mic efort am fl putut vizita, într-o singură zi, toate femeile care dețin funcția de director coordonator sau director adjunct de întreprindere comercială din Capitală. Pentru că. în ciuda rezultatelor bune obținute, femeile nu ocupă incă locul ce li se cuvine în conducerea activității comerciale bucureștene. Ciudat ni se pare și faptul că tocmai in sectoarele in care ponderea femeilor este mai mare (in comerțul alimentar 75,8 la sută — și în alimentația publică 65 la sută), procentul funcțiilor de răspundere ocupate de femei este de numai 16,8 la sută și, respectiv, de 4,6 la sută. Cum poate fi practic explicat acest procent ? La I.C.R. 1, de pildă, care cupru e. de jumătate din cofetăriile, cy ,țv trele de dulciuri, răcoritoare și patiseriile din Capitală, peste 80 la sută din personalul muncitor îl constituie femeile. în această întreprindere muncesc doar 375 de bărbați, dar 103 dintre ei sînt în funcții de conducere... Femeilor le mai rămin doar 5,8 la sută din funcțiile de conducere !Din discuția avută la Direcția generală comercială, cu toate stăruințele noastre, nu am obținut o explicație plauzibilă a acestei situații nefirești. Ni s-a vorbit, la un moment dat, de slaba preocupare a întreprinderilor pentru selecționarea și promovarea acelor femei care întrunesc calitățile necesare promovării. N-am auzit însă nici, un cuvint autocritic, deși însăși Direcția generală comercială a municipiului nu constituie un bun exemplu în această privință. De asemenea, n-am dedus dacă, măcar în perspectivă, se vor lua măsuri de îndreptare a situației, în contextul cerinței ca prezența femeii în forurile de luare a deciziilor să fie privită nu ca pe o favoare făcută acesteia, ci ca un drept și o răspundere ce îi revin în societate.
Rodi ca ȘERB AN
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Trei, 
si toti trei...’ ’ lNicolae Slsinea și Dumitru | 
Dinu, șoferi la Autobaza nr. 2 
marfă Ploiești, erau mari ama- g 
tori de cîștiguri fără osteneală. I 
„Dacă nu curge, tot pică" — își • 
spuneau ei. Și, ca un făcut, le-a 
apărut in cale Ion Ion de la ! 
Șantierul 12 C.F.R. București, j 
care le-a spus : „Văd că sînteți 
băieți descurcăreți". „Sintem" ! i 
— au răspuns ei. „Atunci — j 
le-a zis Ion Ion — voi vă faceți • 
că munciți, iar eu vă fac bo- 
nuri de lucrări și foi de parcurs ! 
pentru mașini. încasați banii și ] 
facem împărțeala cinstit : pe 
dtn trei". Zis și făcut. Dar după | 
ce au tot împărțit „cinstit" în- l 
tre ei citeva mii de lei, au fost • 
depistați și trimiși in fața in- , 
stanței de judecată. Cei doi | 
„descurcăreți" au „încasat" cite 1 
doi ani închisoare, iar Ion Ion 
a ,incasat-o“ pe... trei ani. ;

Rubrică redactată de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților |

L. „Scînteli"

Autosanitara 31-Cv-324 de la stația de salvare din orașul Sf. Gheorghe circula de la Sighișoara spre Brașov. Autoturismul l-Sb-3262 venea, pe același drum, din sens opus. Și autosanitara, și autoturismul circulau in mod regulamentar, fiecare pe partea dreaptă a șoselei respective. Ambele mașini se îndreptau una spre alta. Cine ar fi bănuit că numai peste citeva clipe, pe raza comunei Vinători, județul Mureș, între cele două autovehicule avea să se producă o tamponare violentă soldată cu victime omenești ? Roata din stînga- față de la autosanitară s-a desprins și șoferul a pierdut controlul volanului Părăsind brusc partea dreaptă a șoselei, autosanitara a trecut pe partea stingă și a izbit in plin autoturismul. Omul de la volanul acestuia. împreună cu doi copii ai săi și o femeie in virstă și-au pierdut viața, iar soția a fost grav rănită. Cum a fost posibil să se întîmple acest accident tragic pe o șosea neaglomerată, ziua în amiaza mare 7Cercetările întreprinse de organele de miliție la fața locului, ca și expertiza tehnică au stabilit că desprin

derea roții autosanitarei din fuzetă s-a datorat unei banale șaibe de asigurare a piulițelor de fixare a roții, șaibă care era confecționată dintr-o tablă mai puțin rezistentă decît aceea folosită la fabricarea celor originale.Din cercetări rezultă că folosirea unor astfel de șaibe improvizate, atît la autoutilitarele TV, cît și la autoturismele de teren tip I.M.S. și ARO prezintă un mare pericol pentru siguranța circulației. Aceasta, intrucît șaibele de siguranță nu pot prinde în mod eficient piulițele de fixare a roții decît numai în cazul în care ele sînt noi, originale. Grav este faptul că o serie de autosanitare — și nu numai ele — ies de la reparații capitale nu cu șaibe de siguranță originale la roti, ci tot... improvizate. Chiar în timpul cercetărilor organelor de miliție pentru stabilirea cauzelor accidentului, a fost depistată, tot la stația de salvare Sf. Gheorghe, o autosanitară (31-Cv-1350) abia sosită din reparație capitală de la întreprinderea de specialitate din București, avînd tot șaibe de siguranță improvizate.împreună cu ofițerul de miliție Nicolae Ivari, ingi

ner de meserie, de la Serviciul de circulație al miliției județului Covasna, am vizitat garajul stației de salvare din orașul Sfîntu Gheorghe. Tocmai sosise de la Craiova, după o reparație capitală, autosanitara 31-Cv-1106. A fost

in cea mai bună stare de funcționare. în ce mă privește, in 18 ani nu am fost angajat în nici un eveniment nedorit sau în vreo a- batere de la noianele de circulație pe drumurile publice. Din cite știu, in ultimii 6—7 ani, nici unul

tie ar lua foarte mult timp și ar fi extrem de riscantă pentru asigurarea unui montaj corespunzător.— De altfel, nici normativele privind întreținerea și reparațiile autovehiculelor nu prevăd verificarea tehnică prin demontarea și

sinț necorespunzătoare. Uitați-vă la această jantă, care a fost nou-nouță, dar care s-a crăpat, în mod inexplicabil, după foarte puțini kilometri de rulare, iar dacă n-o observam la verificarea tehnică zilnică putea să provoace explozia
ATENȚIE PROBLEMELOR TEHNICE ALE AUTOVEHICULELOR !

Vieți pierdute din cauza unei... șaibe improvizate
-------------învățămintele unui grav accident de circulație ---------------controlată șaiba de siguranță de la roata din față. Ce credeți ? Era tot o șaibă improvizată, stanțată tot diiitr-un material necorespunzător, exact ca și aceea care a provocat desprinderea roții de la autosanitara implicată în accident, care fusese și ea, cu numai citeva luni în urmă, la reparații capitale.— Noi, care lucrăm pe a- ceste mașini — ne-a spus șoferul Bela Balint, de 18 ani la stația de salvare din Sf. Gheorghe — sîntem o- bligați să păstrăm mașinile

din colegii mei de aici n-a provocat nici un accident grav de circulație. Am fost cu toții profund afectați de această tragică întimplare. Poate mai mult ca alții, noi știm ce înseamnă o viață omenească, pentru salvarea căreia sintem nevoiți adesea să luptăm cu minutele și chiar cu secundele. în aceste condiții, inchipuiți-vă ce s-ar întîmpla ca, atunci cînd trebuie să pleci imediat Ia drum, să te apuci să desfaci roțile pentru a verifica șaibele respective. Practic, o asemenea opera-

montarea roților înainte ca o mașină să plece în cursă — a adăugat șeful garajului, Alexandru Virag. în ce ne privește, noi efectuăm în fiecare zi verificarea tehnică a autosanitarelor, iar acum, după acest nedorit accident, s?au stabilit măsuri severe pentru ca nici o mașină să nu mai plece în cursă fără garanția unei deplasări în siguranță. Nu spun nici o noutate că și noi avem greutăți in privința procurării pieselor de schimb, iar atunci cind ni se aduc, unele dintre ele

cauciucului, cu toate consecințele care decurg de aici. Sau iată această anvelopă, primită de la întreprinderea „Victoria" din Florești, care a plesnit după numai 2 000 de kilometri.Referindu-se la tragicul accident petrecut din cauza acelei banale șaibe improvizate, în urma căruia patru persoane și-au pierdut viața, ca și la măsurile ce se impun pentru prevenirea și combaterea unor astfel de evenimente, tovarășul lt. colonel Nicolae Grigore, de la Direcția Cir

culației din Inspectoratul General al Miliției, ne-a spus :— De la început trebuie subliniat faptul că accidentele produse din cauza defecțiunilor tehnice sînt o consecință a neajunsurilor ce mai persistă în unele unități deținătoare de autovehicule, a nerespectării întocmai de către factorii investiți cu atribuții și răspunderi precise în acest domeniu a normelor privind repararea, întreținerea și exploatarea parcului auto. Din analiza ultimelor evenimente rutiere rezultă că aproape jumătate din accidentele produse au drept cauză defecțiuni la sistemele și mecanismele de direcție. frinare și semnalizare, defecțiuni care puteau fi sesizate și remediate atit cu ocazia lucrărilor de întreținere, cît și a controalelor zilnice. Accidentul produs prin desprinderea roții din față a autosanitarei s-a datorat unei piese improvizate, care n-avea ce căuta acolo. Este de dorit ca întreprinderea „Autobuzul" și Centrala industrială de. resort din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să analizeze posibilitatea înlocuirii în viitor a actualului sistem de

siguranță de la roțile autovehiculelor ce se vor construi, iar pentru cele aflate in exploatare, după fiecare intervenție făcută la roți să se folosească numai șaibe de siguranță originale. De asemenea, este de datoria factorilor de răspundere din toate unitățile deținătoare de parc auto să analizeze cu toată exigența aspectele privind starea tehnică a autovehiculelor și să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și pregătirea corespunzătoare a parcului auto și a șoferilor pentru circulația din sezonul dă toamnă — iarnă. Intrăm într-o perioadă în care condițiile meteorologice nefavorabile (ploi, ceață, mizgă, polei), reducerea zilei șl intensificarea traficului pe anumite artere ca urmare a desfășurării campaniei a- gricole impun o atenție sporită atît din partea conducătorilor auto, cit și a șefilor de garaje, autobaze, coloane auto și a revizorilor tehnici să vegheze cu strășnicie ca nici o mașină să nu plece în cursă cu defecțiuni de natură să pună în pericol siguranța circulației.
Petre POPA
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...dar ce cîștigă constructorii

irosesc furnizoriiDintre cele peste 20 de noi capacități de producție care urmează să intre in funcțiune pe platforma petrochimică Borzești, pină la sfir- șitul acestui an, rafinăria de petrol deține, prin mărime și importanță, un loc prioritar. Iată de ce constructorii și montorii au concentrat, in ultima vreme, forțe sporite pe șantier spre a recupera grabnic țele și a accelera ritmul de montaj. restan-O primă și importantă măsură constă in aducerea de pe șantierele din Bacău și Tașca a unor echipe specializate de dulgheri și fierari beto- niști, de montori, împreună cu utilajele de execuție aferente. Cum era și fires'c, această măsură și-a făcut imediat simțite efectele. Constructorii au terminat aproape complet structurile de rezistență de pe platforma de distilare și hidrofinare, fundațiile pentru cele 32 de parcuri de rezervoare, precum și cea mai mare parte dintre estacade. La rîndul lor. montorii depun eforturi stăruitoare pentru a ciștiga cit mai mult timp. Ci- teva exemple. Muncitorii din echipa condusă de Bucur Popa au găsit o altă soluție decît cea stabilită in proiect pentru înălțarea coloanei de distilare atmosferică, cea mai Înaltă coloană de pe platformă. Prin montarea-’ ei pe tronsoane, oamenii lui Bucur Popa au redus durata de execuție cu 10 luni. Mai mult de două luni au cîștigat și muncitorii din echipa lui Crăciun Leontescu, care au a- samblat și echipat coloana de vid, mai întîi la sol, iar apoi au ridicat-o pe verticală. Exemple izolate ? Nicidecum ! Montorii sint hotărîți să obțină în luna septembrie adevărate re- i x^uri în1 producție. în acest, scop, ! ..’umeroase puncte de lucru, cum ar fi, bunăoară, la sudarea rezervoarelor sferice, montarea talerelor pe coloane, transportul materialelor, munca a fost organizată în două schimburi. „Am putea lua aceeași măsură și la montarea cuptoarelor de pe platforma de distilare, ca și la alte instalații, dar ne lipsesc multe sub- ansamble, piese și utilaje tehnologice", ne-a precizat ing. Mircea Co- toranu, șeful șantierului de montaj.într-adevăr, de luni de zile, livrarea utilajelor tehnologice a devenit, pentru această mare investiție, o serioasă problemă. întîrzierile și lipsa de ritmicitate în livrare din partea unor furnizori amenință să pericliteze eforturile stăruitoare ale constructorilor și montorilor. Este vorba,

de :printre altele,Găești. datoare, incă oada februarie-mai, cu laje — vaporizatoare, regeneratoare de abur și greutate de aproape 500 I.M.U.T. Moreni, care
I.U.C.peri- de uti-din88rezervoare, altele — in de tone • nu a livrat incă nici pină acum cele 45 de pre- incălzitoare, schimbătoare de căldură. condensatoare și vase de diverse mărimi • I.U.C. Ploiești, care trebuia să predea șantierului incă din primele luni ale anului 714 tone de diverse utilaje : loterii, condensatoare.

RAFINĂRIA 
DE PETROL 

DIN BORZEȘTI

coloane, vase etc. • întreprinderea „23 August" din Capitală, care mai are de livrat 5 compresoare.Nu este oare limpede acestor furnizori cu datorii neonorate ce consecințe negative creează această indiscutabilă încălcare a disciplinei in livrări ?în afară de problema încă neso- luționată corespunzător a livrării u- tilajelor, mai există și alte cauze care țin unele lucrări în loc. Este vorba, in primul rîn.d. de lipsa unor materiale de construcții. Cu toate insistențele și intervențiile făcute la forurile de resort, precum și la furnizori, constructorii și montorii duc lipsă de profile laminate, construcții metalice, electrozi, sirmă etc. Lipsesc de pe șantier pină și cimentul și a- gregatele sortate de balastieră. Ing. Gabriel Blazuti, șeful șantierului, ne arăta că, din această cauză, cele trei stații de preparare a betoanelor și-au încetat aproape complet activitatea, iar în loc de 1 000 metri cubi de beton, cît trebuie să se toarne zilnic, se realizează în mod obișnuit doar o treime. Motiv pentru care nu pot fi

executate o seamă de lucrări impor- "-tante : fundațiile pentru utilajele de la gospodăria de apă, fundația pentru gazometru, de la gospodăria de faclă, estacadele de pe platforma D etc.în sfîrșit, proiectantul, I.C.I.T.P.R, Ploiești, nu a asigurat nici pină acum proiectele de execuție pentru fundațiile de Ia fabricile de hidrogen ș’ instalația de extracție a aromatelor, precum și documentația pentru montajul compresoarelor de la instalațiile de reformare catalitică șl hidrofinare a motorinei. De menționat că aceste estacade au fost predate la montaj încă din primul trimestru al anului.Sînt, desigur, și neajunsuri care a- , parțin oamenilor de pe șantier. Faptul că Trustul de montaj pentru utilaj chimic din București nu a asigurat numărul de sudori necesari nu a dat posibilitatea să se execute de- cit 14 din cele 114 rezervoare pentru depozitarea produselor de rafinărie. Ca să poată fi încheiate la timp lucrările de la aceste rezervoare, ar mai trebui cel puțin 150 de sudori și 250 de lăcătuși. Se fac simțite neajunsuri și în organizarea și desfășurarea propriu-zisă ' a lucrărilor. Deși pe șantier sînt oameni destui, totuși, datorită lipsei de disciplină și altor deficiențe organizatorice, se mai află in stoc circa 1 000 tone de utilaje. Pretutindeni, pe platforma principală a rafinăriei sint depozitate coloane, schimbătoare de căldură, conducte — utilaje care așteaptă să fie montate.Stadiul actual al lucrărilor de construcții și montaj de pe șantier impune măsuri hotărite și operative, atît din partea constructorilor si montorilor. cît și a beneficiarului în scopul intensificării ritmului de lucru; organizarea mai bună a activității, aprovizionarea locurilor de muncă cu materiale și utilaje, sporirea numărului de meseriași cu înaltă calificare. Sint cerințe imperioase pe care le reclamă situația de pe șantierul acestui important obiectiv al economiei noastre naționale, măsuri pe care trebuie să le întreprindă toți factorii care concură la înălțarea lui.
Gheorțjhe BAIT A
corespondentul „Scintei!

Ati mtirziat cu întrebarea

ultimele hectare cu floarea-soareluiLa Gura Vadului, mecanizatorii recoltează acum

Cum stati cu recoltarea

Acum sintem la pnrumb

si sfecla de zahăr
om verifica, pen-

lanurile și pod- acum de for- numai ano-
în cîmpia de sud a județului Prahova, pe terenurile aflate la poalele dealurilor, pe colinele de la Hirșa sau Dealul Mare, goriile sint cuprinsefota muncii pe care timpul toamnei o poate da. La Mizil, Gherghița, Drăgănești, la Fulga de Sus sau Sălcii, la Albești sau Poena- rii Burchli lanurile de floarea-soarelui și sfeclă de zahăr „scad4 cu fiecare zi sub hărnicia combinelor, dar mai ales a oamenilor. Adevărata forță de șoc la strinsul rtfadelor toamnei în județul Prahova o constituie cele aproape 900 de echipe mixte de mecanizatori și cooperatori care, de aproape două săptămîni, acționează în cimp cu neobosită strădanie. Dar cum este organizat acest uriaș potențial uman și mecanic pentru marea acțiune agricolă de toamnă ?împreună cu tovarășul ing. Mihai Ni- colau, director adjunct al direcției agricole, am trecut prin citeva puncte de lucru din zona subcolinară, după care am poposit prin unitățile situate în sudul și vestul județului, unde, din comunicările âe seara trecută, se aprecia că aici a fost declanșat culesul porumbului....Gura Vadului. La prima oră a di-' mineții, în mijlocul unui

floarea-soarelui. un tru a nu știu cita oară, sămînța ca- , pitulelor și, cu gestul și simțul pe care numai viața trăită in mijlocul holdelor ți le pot da, se apropie de com- bineri. Face precizările necesare cu privire la viteza de lucru, controlează aparatele de treier, repartizează mijloacele de transport, după care, alături de mecanizatorul Dumitru Zamfirescu, deschide prima brazdă, într-o asemenea Ipostază l-am în- tîlnit pe tovarășul loan Curtu, ingi- nerul-șef al consiliului intercoopera- tișt Mizil, care împreună cu direc-
ÎNSEMNĂRI

DIN JUDEȚUL PRAHOVA

LA I.T.A. SUCEAVA

$

Importante economii de materiale 
și combustibiliColectivul de muncă de la întreprinderea de transporturi auto Suceava a obținut in acest an importante reduceri ale consumurilor de materiale și combustibili. în primele 8 luni ale anului s-au economisit 300 tone de carburanți și lubri- fianți. Numai cu cantitatea de benzină economisită în acest an, un autocamion cu remorcă, purtind o încărcătură de 10 tone, poate parcurge de 400 ori distanța Suceava — București și retur. Pe ce căi și cu ce mijloace s-a acționat și se ționează chibzuite rinei și tovarășul autobazei nesc :— La fel ca in toate autobazele întreprinderii noastre, inițiativa „Să lucrăm o zi pe lună cu carburanți economisiți" este și la noi prezentă

ac- in direcția unei cit mai folosiri a benzinei, moto- uleiului 1 Ne-a răspuns ing. Ioan Rotaru, șeful din Cimpulung Moldove-

tn fiecare compartiment și loc de producție. Toate măsurile tehnico- organizatorice pe care le-am întreprins, ca și acțiunile politico-educative vizînd îndeplinirea sarcinilor de plan și mai buna exploatare a parcului auto au drept scop și instaurarea unul regim sever de economii, creșterea spiritului gospodăresc al tuturor lucrătorilor. De o deosebită importanță s-au dovedit a fi organizarea parcului auto în coloane cu profil distinct și organizarea dispeceratului în cadrul agenției de colectare și expediere a mărfurilor. în acest fel reușim să diminuăm parcursurile în gol, să folosim mai eficient fiecare mijloc auto din dotare. Odată cu preocuparea pentru reducerea consumurilor de carburanți și lubrifianți pe fiecare mașină, o atenție deosebită acordăm menținerii în. perfectă stare tehnică a autovehiculelor. (Gh. Parascan, corespondentul „Scinteii")

torul stațiunii de mecanizare au ținut să fie prezenți și la recoltarea acestei parcele cultivate cu floarea- soarelui. Era acolo și șefa de fermă, Daniela Andronic, care a preluat „din mers" organizarea și dirijarea întregului flux de lucrări. Pe președinta cooperativei, inginera Maria Crista- che, nu am mai găsit-o la punctul unde se recoltau cartofi, pentru că aici nu mai era nevoie de nici un fel de organizare : cei 80 de cooperatori mai aveau de strîns recolta doar de pe trei hectare. Am întîlnit-o însă pe una din solele cu porumb unde formații mixte de mecanizatori și cooperatori conduse de Tudor Stanciu, Nicolae Popescu, Ion Moise și Gheorghe Radu au început recoltatul primelor parcele. Un asemenea mod de urmărire in permanență a stării de umiditate a lanurilor și a. solului, de mobilizare la lucru a întregii forțe apte de muncă a făcut posibil ca recoltatul florii-soarelui și cartofilor să se încheie într-un timp scurt, in pofida condițjilor climatice nu tocmai favorabile muncii cîmpului. Iar acum, cind în unele locuri se depun eforturi deosebite pentru recuperarea rămîne-

rilor în urmă, cooperatorii din Gura Vadului, Mizil. Vadu Săpat și Con- duratu, la întrebarea „cum stați cu recoltarea florii-soarelui sau cartofilor ?“ iți răspund ; „Ați întîrziat cu întrebarea". Aici se fac pregătiri intense pentru semănatul culturilor de toamnă, dar mai ales pentru culesul porumbului și pentru culesul viilor— cele mai importante și stringente lucrări în unitățile agricole ale acestui consiliu intercooperatist.— E unul din consiliile intercoope- ratiste în care lucrează o parte dintre cei mai buni specialiști ai noștri— ne mărturisește directorul adjunct al direcției agricole. Dar pină seara o să vă convingeți că avem mulți alții ca ei.Privim lanurile bogate de porumb și sfeclă, de o parte și de alta a drumului de țară ce ne duce la Ariceștii- Rahtivani. Dar nu ne oprim decit la Gherghița, unde cîmpul plin de oameni și tractoare îți dă cea mai înțeleasă explicație în deslușirea secretului producțiilor mari care se obțin, an de an, în această unitate de frunte a județului. Primele parcele de sfeclă și porumb recoltate au însemnat și primele depășiri ale producției medii planificate. Inginerul-șef al cooperativei, tovarășul Ion Constantin, se așteaptă la o producție medie de cel puțin 45 tone de sfeclă la hectar.Multe sint exemplele bune de mobilizare și participare la strinsul roadelor toamnei întîlnite zilele acestea pe ogoarele județului Prahova. Cel mai mult ne-au impresionat insă numărul mare de oameni și buna organizare a muncii de la cooperativa agricolă din Drăgănești, unitate care pină mai ieri nu prea se putea lăuda cu asemenea fapte pozitive. Este și acesta un argument în plus în favoarea unei concluzii generale asupra eforturilor deosebite care se depun, In aceste zile, pe întreg cuprinsul județului Prahova, pentru strîngerea și punerea la adăpost a întregii recolte de toamnă.
CONTRASTE

Șșșt! Nu treziți sere perele!

întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina

Iosif POP

Importantă este
Șl... omisiuneaîn articolul „Spiritul muncitoresc — spirit combativ, de gospodari exigenți", publicat în ziarul nostru nr. 11181, erau prezentate citeva din problemele ridicate de muncitori in adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Capitală, la care delegatul centralei de specialitate nu a dat un răspuns concret, lămuritor. în răspunsul primit de la CENTRALA PENTRU UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB, din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, se menționează : 

.Jntrucit a luat cuvintul un singur 
delegat al centralei — deși,la adu
nare au participat mai mulți repre
zentanți ai acesteia, cadre cu func
ții de răspundere — acesta nu a 
fost in măsură să dea răspunsuri 
complete la toate problemele ridi
cate de reprezentanții oamenilor 
muncii din diferite sectoare de ac
tivitate ale intre prinderii. Ca ur
mare, considerăm de datoria noas
tră să facem, pe această cale, cu
venitele precizări :

1. Cuptorul electric cu arc de 3 
tone, la care s-a referit in aduna
rea generală unul din participanții 
la discuții, este contractat din im
port, cu termen de livrare in tri
mestrul I al anului viitor, cind va 
intra in dotarea intreprinderii ;2. Pentru realizarea atelierului de 
mecanică ușoară s-a intOcmit un 
studiu pe baza căruia, in prezent, 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru utilaje și piese de schimb, 
in colaborare cu Institutul de cer
cetări și proiectări pentru materiale 
de construcții lucrează la elabora
rea notei de comandă ;

3. Pentru superficialitatea dovedi
tă in pregătirea acestei adunări ge
nerale, ing. Mircea Romaniță, șeful 
serviciului tehnic din centrală, a 
fost eliberat din funcție".Fără îndoială că avem in față un răspuns serios, judicios. în afară de aceste măsuri, sintem convinși că centrala a mai stabilit incă una, pe care... a omis să ne-o comunice.

Si anume, ca la viitoarele adunări generale să trimită numai delegați competenți, in măsură să ia decizii la fața locului și să lămurească toate problemele ce se ridică in forurile conducerii muncitorești întreprinderilor.
O analiză
concretă

ale

și răspunsuri
restanteUn alt răspuns, primit din partea ÎNTREPRINDERII METALURGICE BACĂU, se referă la critica făcută în articolul „O mare rezervă m creșterea productivității muncii" (apărut în ziarul nr. 11191) in legătură cu numărul mare de muncitori auxiliari din unitate. Fără să se justifice situația existentă, așa cum se și subliniază in scrisoare, se precizează că Întreprinderea iși desfășoară activitatea pe două platforme, situate la 8 km una de alta. Din această cauză, se dublează necesarul la unele categorii de muncitori indirect productivi, cum ar fi : mecanici motopompiști, primi- tori-distribuitori in depozite, muncitori pentru întreținerea clădirilor ș.a. : „In urma apariției articolului, 

mai mulți specialiști din întreprin
dere, centrala industrială de resort 
și Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini, Ministerul Muncii 
și uniunea sindicatelor de ramură 
au analizat posibilitățile de redu
cere a personalului indirect pro
ductiv. Rezultatul ? Intr-o primă 
etapă, numărul personalului auxili
ar se poate reduce cu 22 de posturi 
prin creșterea gradului de mecani
zare a transportului intern, rearn- 
plasarea utilajelor in flux tehnolo
gic, revederea sarcinilor acestei ca
tegorii de muncitori ș.a. Totodată, 
există alte posibilități de reducere 
a personalului indirect productiv 
prin unirea celor două platforme și 
livrarea materialelor de masă fo
losite in turnătorie (nisip, cocs), 
potrivit studiului tehnico-economio

care a stat la baza aprobării indi
catorilor tehnico-economici ai în
treprinderii, in vederea asigurării 
forței de muncă specializate pen
tru sectoarele calde, întreprinderea 
a deschis un curs de calificare de 
gradul I. Articolul apărut a impul
sionat preocupările pentru diminu
area numărului de muncitori indi
rect productivi, direcție in care nu 
s-a făcut incă tot ce trebuia".Deci se poate. Numai că în articolul amintit mai erau criticate două întreprinderi băcăuane: COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI și ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE. De asemenea, Se arăta că planurile și situațiile prezentate la COMITETUL DE PARTID AL MUNICIPIULUI BACA U datau de... anul trecut. De ce a trecut un an fără ca această problemă să mai fie analizată ? Ce s-a întreprins in celelalte două unități ? Dar la nivelul municipiului ? Potrivit prevederilor Legii presei, așteptăm răspunsurile cuvenite.

s-a dispus ca stațiile și repiziile de 
vagoane Birsânești și Argeșelu, 
precum și combinatele de ciment 
Birsânești și Cimpulung să ia mă
suri pentru respectarea instrucțiu
nilor de exploatare a vagoanelor"....De fapt, despre aceasta era vorba și nu despre lipsa instrucțiunilor. Acum urmează să vedem faptele.

într-un loc dosnic, ferit de orice privire curioasă, stau — și nu de ieri, de alaltăieri, ci de... peste 5 ani și jumătate ! — două scre- pere tractate, cu o capacitate de 8 mc fiecare, in valoare de a- proape f Pentru a i perite, Grupului construcții și industriale Rm. Vilcea a hotărit să așeze utilajele respective •pe... paturi. Da, ați citit bine. Screperelor le-au fost puse la dispoziție, intr-adevăr, niște paturi, pregătite anume spre a dormi

520 000 lei. nu fi desco- conducerea de șantiere i forestiere

liniștite, fără a le deranja cineva.Povestea lor a început în primăvara anului 1973, ........................poziția Brașov, dreptate cea care nici la respectivă și tăzi nu pot fi utilizabile datorită inexistenței în dotare a unor mijloace puternice de tractare. De atunci, ele apar lunar în evidențele grupului de șantiere la rubrica „Valori primite in custodie". Ce-i drept, pentru a scăpa de aceste utilaje, care nu-i sint

cînd, din dis-T.C.E.F.M.C. au spre niște fost în- Rm. Vil- screpere, vremea nici as-

la
instrucțiuni

la fapteNumeroase răspunsuri se referă la notele apărute în cadrul rubricii „Contraste". în nota publicată sub titlul „Se caută un sfarmă-piatră" se critica faptul că in recipienții vagoanelor ZCV-—UCES rămin sute de kg de ciment pietrificat, care sint plimbate mereu de la producător la beneficiar. In răspunsul primit din partea REGIONALEI DE CAI FERATE CRAIOVA se arată : 
„Există reglementări precise pentru 
exploatarea șt întreținerea acestor 
vagoane, dar care nu sint respec
tate de unii furnizori și beneficiari. 
Personalul de la punctele de incăr- 
care-descărcare a vagoanelor din 
cadrul Regionalei de căi ferate Cra
iova dispune de aceste instrucțiuni, 
dar nu a luat măsuri categorice 
pentru respingerea vagoanelor care 
nu au fost curățate. Pentru preve
nirea acestor neajunsuri in viitor,

Semnul
0 minge de

de întrebare
persistă

Spicuim din răspunsul primit din partea ÎNTREPRINDERII DE AUTOTURISME PITEȘTI, semnat de tovarășul Gh. Paleru, directorul u- nității, in legătură cu nota critică apărută in „Scînteia" nr. 11175 : 
„Este adevărat că in activitatea de 
cooperare cu Întreprinderea de au
tocamioane din Brașov au existat 
carențe reciproce. Precizăm insă 
că la fundamentarea planului pe 
1978 cererile Întreprinderii de au
tocamioane din Brașov au fost mat 
mici. Ulterior, întreprinderea bra- 
șoveană a cerut suplimentarea con
tractului, cerere acceptată de noi 
numai parțial, din cauza lipsei de 
capacitate. Acest litigiu, arbitrat de 
Centrala industrială de autocamioa
ne și tractoare Brașov, a fost re
zolvat favorabil pentru întreprin
derea de autocamioane, fără să se 
țină seama de capacitățile noastre 
de producție. Mai mult, întreprin
derea brașoveană a venit lunar cu 
cereri suplimentare, care nu au pu
tut fi onorate. Este de dorit 
pentru contractele 
asemenea situații 
repete".Bineînțeles, este se mai repete astfel de rări". Din păcate, din primit nu rezultă că neînțelegerile ar fi fost eliminate. Iată de ce punem întrebarea : ce s-a făcut concret pentru îmbunătățirea relațiilor de cooperare ?

Ping-pongul este un joc plăcut și folositor. Depinde cine-1 practică. Cițiva năstrușnici au încercat și au reușit să obțină adevărate performanțe. Sfera de celuloid este înlocuită, în cazul cu pricina, de arborele principal al greu, piesă rește citeva Eforturile,, sint infinitDar se poate argumenta că și terenul de joc are sute de kilometri. Cum decurge jocul ? Lovitura de începere o are întreprinderea de construcții de mașini din

strungului ce cintă- tone bune, normal, mai mari.

din 
săde

ca
anul viitor 

nu se maidorit să nu „colabo- răspunsul

Ion TEODOR

trebuință, grupului Vilcea a adrese și trustul
de nici o conducerea de la Rm. emis multe telexuri spre din Brașov, iar de un an spre forul tutelor din Buzău. Toate insă au rămas fără ecou,» după cum tot fără ecou a rămas și promisiunea făcută la începutul anului de către inginerul Nicolae Nițulescu, director adjunct al T.C.E.F.M.C. Buzău, in adunarea generală a oamenilor muncii. Și cum de nicăieri nu se aude nimic. screperele dorm. Liniște, deci! Dar pină cind ? (Ion Stanciu).

ping-pong... de citeva toneReșița. (Ce-i drept, pină s-au hotărit să ia startul,' celor de aici le-au trebuit 9 luni încheiate). Deci, arborele principal al strungului* greu este pasat de la Reșița la întreprinderea „înfrățirea"- Oradea. După eboșare, mingea, scuzați, arborele strungului, este retrimisă cu o lovitură măiastră pe terenul celor din Reșița. Urmează tratamentul termic (feriți-vă că frige!) și înapoi cu arborele la Oradea. Finisat pe strung, pasat, Reșița, va de
arborele este ați ghicit, la S-a uitat cum- plasă ? Deloc.

Este fixată la mijlocul distanței dintre cele două orașe, mai exact la Arad, in curtea intreprinderii de strunguri, care așteaptă să se încheie jocul, ea fiind în cele din urmă beneficiara mult-plimbatului arbore. Jocul are un viciu de- fond : se dovedește extrem de costisitor. Cine stopează zelul sportiv al celor două echipe ? Poate arbitrii din Ministerul Construcțiilor de Mașini, ruia cui rilestantin).
pe terenul că- se desfășoară jo- descris în rindu- de față. (D. Con-

Borcane ? Nu, vagoane pentru murăturiGrămada pe care o vedeți in imagine a fost cîndva varză a- devărată. Nu un kilo- gram-două, ci un vagon întreg ! Grădinari harnici din județul Teleorman au cultivat-o și recoltat-o cu grijă, pentru a o trimite bucureștenilor. Cind au incărcat-o in vagon aveau convingerea că va ajunge la consumatori tot atit de frumoasă cum au tăiat-o ei din grădină. Dar pe rampa de destinație a I.L.F. Militari a ajuns așa cum o vedeți... „varză". După atitâ amar de
drum și neglijență s-a „murat" de una singură după o rețetă foarte costisitoare. A- cum, tovarăși de la

I.L.F. Militari, aduceți butoaiele pentru a măsura paguba ! Plata s-o facă vinovății. (I. Pop).

Toate forțele 
satelor-
IA RECOLTARE!
(Urmare din pag. I)teze potrivit graficelor stabilite între unitățile agricole și cele de prelucrare, prin . aceasta urmărindu-se funcționarea neîntreruptă a fabricilor de zahăr. Pină acum, sfecla de zahăr a fost strinsă de pe 50 000 hectare — ceea ce reprezintă 55 la sută din programul stabilit pină la 30 septembrie. După cum se apreciază la centrala de specialitate, în unele județe — Constanța, Ialomița și Ilfov — cantitățile de sfeclă recoltate și livrate sint inferioare celor prevăzute în graficele la zi. în interesul economiei țării, la recoltarea sfeclei de zahăr trebuie să se respecte cu cea mai mare rigurozitate graficele de recoltare și transport.în ordinea priorităților, o atenție deosebită trebuie să se acorde recoltării legumelor, în primul rind a roșiilor, ardeilor și a altor specii mai sensibile la efectele intemperiilor. A- ceastă sarcină este dictată nu numai de necesitatea aprovizionării în bune condiții a pieței și asigurării materiei prime pentru fabricile de conserve, ci și de temperaturile in continuă scădere. Centrala de specialitate recomandă să fie strînse cu cea mai mare urgență legumele ce au ajuns la maturitate, pentru ca nimic să nu se deprecieze, iar celelalte să fie protejate împotriva brumelor.Totodată, este necesar să fie Intensificată stringerea cartofilor. în ’unitățile agricole de stat și cooperatiste, cartofii de toamnă au fost recoltați pină acum de pe 36 100 hectare — adică de pe 33 la sută din suprafața cultivată ; în cadrul județelor mari cultivatoare de cartofi, lucrările sînt mai avansate in Covas- na și Botoșani. Paralel cu măsurile necesare pentru grăbirea recoltării cartofilor, trebuie să se acționeze cu mai multă răspundere pentru a se transporta neintîrziat cantitățile aflate în grămezi pe cimp, pentru sortarea tuberculilor și buna lor însi- lozare.Cu cea mai mare răspundere trebuie să se acționeze, totodată, pentru urgentarea culesului strugurilor, spre a se preveni orice pierderi provocate de ploi, de mucegai etc. Pentru ca lucrările să se desfășoare cu rapiditate, este absolut necesar ca recoltarea să fie corelată judicios cu capacitatea mijloacelor de transport și aceea de prelucrare a strugurilor.Concomitent cu intensificarea recoltării, este imperios necesar să se accelereze ritmul livrării produselor la fondul de stat. Aceasta este o îndatorire de mare răspundere a tuturor unităților agricole, în scopul asigurării bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimen- tare, satisfacerii celorlalte nevoi ale economiei naționale. Strîns legat de aceasta se ridică problema organizării judicioase a transportului produselor din cimp la bazele de recepție. Toate mijloacele de transport trebuie folosite din plin, dirijate cu operativitate acolo unde sint necesare, iar prin asigurarea echipelor de încărcat si descărcat să se evite staționările în cimp sau la bazele de recepție. Acolo unde mijloacele de transport sint insuficiente, este necesar ca, prin grija comandamentelor județene, să fie folosite, duminica, și mijloacele de transport ale economice de la orașe.Este, de asemenea, în cooperativelor agricole și _ ____ratorilor, al tuturor crescătorilor de animale, să siringă mai repede furajele, tot ce oferă cimpul ca produse secundare rezultate de la recoltare.Paralel cu strîngerea recoltei,. trebuie grăbită însămințarea cerealelor de toamnă. Sînt necesare in acest scop o temeinică organizare a muncii și folosirea din plin a mașinilor agricole, astfel ca semănatul griului să se încheie cel mai tirziu la 15 octombrie — condiție hotâritoare pentru obținerea unor recolte 1979.Strîngerea, transportul și tarea recoltei constituie o amplă, de mare interes pentru economia națională, care trebuie intensificată pretutindeni în aceste zile. Esențial este ca în fiecare comună, in fiecare unitate agricolă să se asigure participarea la recoltare a tuturor forțelor apte de muncă, a Întregit obști a satelor — corespunzător îndatoririlor prevăzute de legile in vigoare — o temeinică organizare a muncii, pe formații de lucru cu programe zilnice precise, o folosire judicioasă a tuturor utilajelor de recoltat șl a mijloacelor de transport. Activiștii organelor de partid și de stat au datoria să se afle în aceste zile în mijlocul oamenilor din unitățile agricole, al locuitorilor satelor, să mobilizeze energiile tuturor, să acționeze ferm, responsabil pentru buna desfășurare a lucrărilor, pentru înlăturarea oricăror neglijențe. Pretutindeni, în fruntea tuturor acțiunilor pentru intensificarea recoltării trebuie să se afle organizațiile de partid, comuniștii, mobilizînd prin activitatea politico-educativă pe care o desfășoară, prin faptele lor de muncă pe toți locuitorii satelor la eforturi stăruitoare pentru ca roadele acestei toamne să fie strinse și depozitate intr-un răstimp cit mai scurt și fără pierderi.
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Criza, cu caracter general, pe care o cunoaște sistemul capitalist este, e- vident, și o criză a ideologiei sale e- conomice, similară in multe privințe cu cea pe care a traversat-o in anii ’30. Și acum, ca și atunci, conceptele tradiționale ale teoriei economice burgheze au fost profund infirmate de evoluția proceselor social-econo- mice. Criza capitalismului monopolist marcată de criza economică din 1929—1933 și trecerea sistemului capitalist intr-un nou . stadiu — cel monopolist- statal — a generat pe planul gin- dirii economice o nouă orientare, fundamentată de lordul Keynes, care susținea posibilitatea evitării dereglărilor mecanismului economic capitalist prin intervenția statului in economie, respectiv a reglării investițiilor și consumului cu ajutorul instrumentelor fiscalo-buge- tare.Ulterior, paralel cu dezvoltarea formelor mo- nopolist-stgtale în primul sfert de veac postbelic, neoliberalismul e- conomic a elaborat și el un arsenal mente și instrumente că economică pentru fundamentarea noii orientări ideologice, corespunzătoare condițiilor economice și sociale schimbate. Principalele teze promovate de noua ideologie economică burgheză au fost „transformarea" sau „reînnoirea" capitalismului ca urmare a noului rol economie al statului in funcționarea mecanismului economic ; depășirea, pe această bază, a inevitabilității crizelor și „transformarea creșterii economice in principala lege a capitalismului" — cum afirmă fostul președinte al Asociației americane de economie, J. Tobin ; realizarea „statului bunăstării generale" și depășirea, în felul acesta, a antagonismelor de clasă și conflictelor sociale.Mascată un timp de optimismul generat de creșterea economică ce a caracterizat, firesc, faza ascendentă a capitalismului monopolist de stat din primii 25 de ani postbelici, criza structurală a sistemului capitalist a devenit tot mai eviderftă ca „repre- zentînd realitatea cardinală a timpului nostru", cum lucid o caracterizează economistul W. Burnham.Profunda inegalitate în distribuirea veniturilor, sărăcia a zeci de milioane de oameni din așa-numita „societate de consum", subdezvoltarea unor întregi sectoare ale economiei, de- vastatoarea risipă de resurse generată de goana după profit, criza ecologică. dar mai ales reactivizarea a- cută în toate țările capitaliste a fenomenelor de criză economică cu dramaticii săi însoțitori — șomajul de largi proporții și inflația accelerată — au determinat erodarea rapidă a optimismului apologetic caracteristic ideologiei economice burgheze. Criza din 1969—1971, dar mai ales criza economică mondială din 1974—1975 au demolat încrederea în capacitatea științei economice burgheze de a oferi instrumente eficiente de redresare a mecanismului eeănomîc grav dereglat. Expresia cea mal sirftetîcă a acestei dereglări o constituie noile forme și amploarea fără precedent ale inflației și șomajului.Se știe că una din axiomele fundamentale ale teoriei burgheze a funcționării mecanismului economic afirma că inflația ar fi „un factor de stimulare a creșterii economice și reducere a șomajului", iar încetinirea ritmului creșterii economice și creșterea ratei șomajului ar reduce,'pînă la eliminare, inflația. Potrivit acestei concepții, atit inflația, cît și șomajul e- rau, astfel, considerate ca fiind controlabile și, implicit, putînd reprezenta instrumente de „stăpinire" a proceselor economice.Or, realitatea profundelor fenomene de criză aie sistemului economic capitalist a infirmat întru totul această axiomă, tnce- pind încă de prin ’68, inflația a

continuat să crească chiar și în condiții de stagnare și criză economică, căpâtind, in toate țările capitaliste dezvoltate, un asemenea caracter cronic și asemenea proporții (pină la 10 la sută, 15 la sută și chiar 20 la sută anual in unele țări ca Anglia și Japonia), incit W. Heller (fost consilier prezidențial și președinte al Asociației americane de economie) o denumește „cancerul" economiei capitaliste, iar economistul I. Friedman de-

ideologiei economice burgheze, a cărei esență constă în caracterul conflic- tual ai raportului intre interesele fiecăruia dintre subiecții economici caracteristici capitalismului contemporan — marile corporații, și direcția legică de dezvoltare a economiei capitaliste, care cere tot mai imperios un „control social" asupra principalelor procese din economie : formarea prețurilor și veniturilor, investițiile ș.a. Criza ideologiei economice își are ori

Criza de sistem și criza
teoriilor economice burgheze

de raționa- de politi- clară că „ea amenință să oprească, mai devreme sau mai tirziu, mecanismul economic". La rîndul său. șomajul persistă Ia un nivel foarte ridicat chiar și după ieșirea din criză, (între 17,5 și 20 milioane persoane). Problemele pe care „concomitența recesiunii și inflației, ca și dimensiunile constante ale șomajului" le ridică constituie — după cum afirmă G. Means — „o provocare de importanță fundamentală" pentru întreaga teorie economică burgheză. Faptul că unii din reprezentanții celor două principale orientări doctrinare — neokeynesismul și neoliberalismul — iși impută reciproc răspunderea pentru agravarea contradicțiilor care au culminat cu criza din 1974—1975 (cum fac Paul Samuelson și Milton Friedman) confirmă că nici una din tehnicile de politică economică preconizate nu s-au dovedit eficiente in efortul de asigurare a echilibrului e- conomiei. Așadar, apare evident că disputele dintre neokeynesiști și neo- liberali au încetat să constituie simple confruntări teoretice ; ele au, în primul- rind, sensul unor justificări sui generis pentru eșecurile orientărilor politice pe care le-au inspirat. Căci, așa cum recunoștea economistul Robert Troffin, situația actuală reflectă „falimentul răspunsurilor tradiționale date... atît de către mecanismul pieței libere, cît și de politicile ințer- venționiste". Situația de derută și sentimentul de „blocare", consemnat în recunoașterea lui P. Samuelson : „nu știrp să formulăm un tratament a- decvat", au fost confirmate și cu ocazia unei „consfătuiri la nivel înalt" a economiștilor americani.Situația precară a teoriei economice burgheze este astăzi recunoscută pînă și de asemenea economiști de prestigiu ca P. Samuelson, W. Leon- tief, G. Myrdal sau J. Hicks, laureați ai premiului Nobel, de J. Robinson, J.K. Galbraith, W. Heller sau Fr. Perroux. Majoritatea caută diferitele ■ cauSe ale falimentului noilor concepții în însăși teoria economică — în carențele metodologiei acestei teorii, orientată spre elaborarea de super- rafinate construcții abstracte, de subtile exerciții intelectuale lipsite de • ■ ■ • • .... zile-aderență Ia complexa realitate nomico-socială a capitalismului lor noastre.Mai lucizi, economiști ca K.J. braith sau Fr. Perroux recunosc unele vicii de fond ale teoriei economice burgheze, faptul că ea este subordonată intereselor unei minorități și exprimă o ideologie ce „deformează și falsifică realitatea". Tocmai în această subordonare și funcție apologetică își are originea incapacitatea atît a neokeynesismului, cit și a „neoclasicismului" de a oferi politicii economice mijloacele de asigurare a unui echilibru dinamic al organismului economic și social.Este vorba, în esență, de o Criză a

Gal- insă

ginea. în ultimă instanță, în criza sistemului social-economic, pe care încearcă să-l apere. Majoritatea ideologilor burghezi evită însă a evidenția această ..primă cauză", faptul că, așa cum sublinia de curînd „L’Express", societățile capitaliste „sint organizate în așa fel incit pur și simplu nu se mai pot menține in echilibru". Unii dintre ei caută soluții nu în transformarea fundamentelor înseși ale sistemului grav dereglat, ci în „perfecționarea metodelor de reglare" mo- nopolist-statală a proceselor economice, adică în cadrul aceleiași compromise doctrine keynesiste.Este evident că o asemenea ’.soluție" poate cel mult atenua gravele contradicții, profundele dezechilibre și disfuncționalități ce caracterizează economia capitalistă, poate perpetua intr-o oarecare măsură structuri istoricește perimate, dar nicidecum nu poate vindeca organismul economic burghez. „Criza de încredere in sistemul capitalist ne este tuturor prea familiară pentru a mai fi nevoie să cităm anchetele de opinie care o confirmă", remarcă J.Ș. Sawhill, iar Leonard Silk consemnează îngrijorat în „New York Times" că „înșiși oamenii de afaceri privesc astăzi cu un remarcabil pesimism la viitorul sistemului capitalist". Este motivul pentru care economiști ca J. K. Galbraith, M. Harrington ș.a., înțelegind necesitatea unor transformări „in sistem". iși îndreaptă arma criticii împotriva atotputerniciei monopolurilor, pledind pentru creșterea considerabilă a proprietății de stat pe seama acestora, pentru preluarea de către stat a unor răspunderi economice și sociale sporite, dar apărind, în același timp, sistemul proprietății privat-capitaliste, generatoare a tuturor dificultăților cărora astăzi se încearcă a li se găsi soluții.O expresie caracteristică a crizei . ideologiei economice burgheze o constituie, totodată, rapida cțezvolțare a ideologiei anticapitaliste mic-buf- gheze sub forma radicalismului con- testatar. Decepționați de teoria economică burgheză ortodoxă, care s-a constituit intr-un „sistem de credințe pentru a apăra sistemul capitalist și a justifica profitul clasei capitaliste" (H. Gin tis), ceea ce i-a și predeterminat „caracterul fundamental neștiințific", economiștii radicali și-au îndreptat privirile spre materialismul dialectic și istoric ca spre cel mai eficient instrument metodologic pentru descifrarea structurilor funcționale ale societății in care trăiesc. Și chiar dacă in analiza lor critică se manifestă încă confuzii, critica pe care o fac sistemului capitalist este totală. Astfel, ei exclud posibilitatea „ameliorării", „perfecționării" acestuia prin intermediul in- tervenționismului statal, deoarece „statul acționează fundamental în in
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(Urmare din pag. I)trebuie să precizăm că împărțirea oamenilor in două tabere, opuse ireductibil, și anume cea a creatorilor și receptorilor, este un produs istoric al diviziunii sociale a muncii, a cărui absolutizare este extrem de dăunătoare și reflectă in „societățile de consum" mentalitatea retrogradă care opune cultura maselor, de a rupe arta de creatorii tuturor bunurilor societății. Din păcate, pasivismul unei părți a receptorilor ii face să ingurgiteze orice se dă drept artă, după cum uneori lipsa de talent ajunge să fie proclamată creație de geniu care nu s-ar mai supune discuției.Atitudinea adecvată față de artă presupune insă tocmai activismul sensibilității, dar și cenzura lucidității. Oare orice film care ne-a făcut să lăcrimăm e o capodoperă, oare orice piesă de teatru care ne-a „deco

nectat" este ’ o „mare creație", oare fiecare bucată muzicală care ne-a min- giiat auzul merită un Ioc in Panteonul artei ? De ce nu am supune părerile noastre discuției largi, de ce să refuzăm să acceptăm argumentele care nu ne convin — oare aceasta nu înseamnă a nega dreptul societății, și mai ales al istoriei acesteia, de a ne judeca și pe noi înșine și de a decide pînă la urmă care este locul pe care se a- șază și rămine o producție artistică sau alta ? Probabil din același orgoliu al specialistului care se crede singurul judecător sau din impresia unora după care nu are valoare decit ceea ce se potrivește cu sensibilitatea proprie, cu ceea ce a învățat sau s-a obișnuit.Nu trebuie puse în discuție opiniile încremenite. gusturile conservatoare și exclusiviste, motivațiile reacțiilor de plăcere sau neplăcere, inte-

res sau dezinteres ? Nu sîn- tem intr-un tărim în care se pot da sentințe (nu o dată, cind aceasta s-a încercat, au fost excluse din artă capodopere și nici măcar un geniu de talia lui
Ralea, fiecare nouă interpretare adaugă o aripă edificiului operei, făcind-o mai solidă, dindu-i trăinicie și evidențiindu-i virtuți încă necunoscute. Dacă acceptăm acest adevăr, de ce

teresul clasei capitaliste". Singura soluție o constituie „schimbarea modului de producție", cum afirmă R. Edwards și.A. Mac Ewan, prin „exproprierea clasei capitaliștilor și restituirea către întregul popor a proprietății asupra bunurilor capitale și pă- mintului" (J. Garley), instaurarea unei societăți de tip socialist. Faptul că viziunea lor asupra socialismului este confuză, naivă, nu diminuează justețea și vigoarea criticii pe care o fac sistemului capitalist și gindirii economice burgheze.Eșecul neokeynesismului și neoliberalismului în redresarea mecanismului economiei capitaliste, pe de o parte, și accentuarea pozițiilor critice la a- dresa monopolurilor și a capitalismului ca sistem, pe de altă parte, au generat ani o i orientare, constituie ea însăși dintre cele semnificati- expresii ale ideologiei bur

in ultimii nouă care prin una mai ve < crizei economice gheze. Este vorba de așa-numita o- rientare a „noilor economiști", exponent fățiși ai intereselor marelui capital, care cer cu cinism „să se redea capitalismului duritatea sa inițială", prin asigurarea totalei libertăți de acțiune a legilor pieței, lichidarea sectorului public și trecerea tuturor tipurilor de activități economice sau conexe economiei în sfera relațiilor de piață șl instituirea unui capitalism „pur" — al monopolurilor.Apariția unor asemenea orientări de extremă dreaptă reflectă însă nu numai profunda criză a sistemului capitalist și a gindirii sale economice, ci și epuizarea, starea de „blocaj" a acesteia, faptul că depășirea crizei nu mai este posibilă în limitele ideologiei burgheze. Dezintegrarea de tot mai largi proporții a frontului acestei ideologii, caracterul tot mai evident al anacronismului orînduirii burgheze au intrat astfel într-o nouă fază care, indiferent de posibile sinuozități în evoluția ei, se va încheia odată cu trecerea la o nouă orinduire, superioară, socialismul.
Vasile PILAT

Llteratura de limbă maghiară. germană, idiș ș.a. din România este un bogat univers, a cărui adîncime se măsoară prin aspirațiile si realizările lui. O parte din aceste realizări le inventariază si le tălmăcește periodic in limba română colecția „Biblioteca Krite- rion" a editurii cu același nume. îngrijită de Domo- kos Geza, colecția a pus pină acum la îndemina cititorilor romani un număr substanțial de romane, nuvele, povestiri, eseuri, studii Si versuri ale unor scriitori de alte limbi, reflectind determinări firești ale lumii in care trăim si de care nici un creator nu se poate izola. De altfel, valoarea literaturii si a artei în general este aceea de a fi o expresie estetică a locului si timpului unde se ivește, variată si diversă in tematica si in modalitățile ei de manifestare.Meritul colecției în limba română a editurii Krite- rion este capacitatea si consecventa cu care oferă publicului de limbă română posibilitatea de a cunoaște operele semnificative ale autorilor de altă limbă din țară. După publicarea unor autori dintre cele două războaie, de- veniți clasici ai literaturii maghiare, germane, și idiș din România, cum sint Kuncz Aladâr, Dsida Jen<5, Karăcsony Bend, Tabery Geza, Mar- kovits Rodion, Ligeti Ernfi, Molter Kăroly. Berde Măria sau Nagy Istvân și Az- stalos Istvân, Robert Fl inker și Adblf Meschenddr- fer, este rîndul autorilor din ultimele două-trei decenii de a lua contact sistematic cu cititorii români.Dat fiind că acesta este de multă vreme fundalul colecției, se cuvine a ne opri o clipă asupra mai noilor apariții. Alegerea autorilor și a titlurilor se face după valoare, după semnificația lucrărilor, după viziunea inedită asupra lumii pe care o exprimă. Bogăția si diversitatea scrierilor lui Siitâ Andrâs. Tom- csa Săndor. Benko Samu. T6th Săndor. Arvay Arpâd, Szekely Jânos. Arnold Hauser. Franz Storch. Hans Barth. Ursula Bedners demonstrează convingător cli

matul favorabil creației literare pentru toti scriitorii, eseiștii sl poeții. Indiferent de limba în care scriu si de grupul etnic căruia îi aparțin. Ei nu absentează astfel de la recunoașterea mai largă, dincolo de aparitiî'e dese in limba proprie (din care un număr de fel neglijabil se exportă in Europa și America), prin tălmăciri competente si prefețe menite a informa lectorul român despre poziția, preocupările, modul de exprimare al fiecăruia.Cititorii de limbă română

nioasă. Ea îngăduie o bogată polifonie, meditații, evocări de situații și personaje.Cartea raiului, traducere de Iosif Andronlc. prefață de Paul Anghel. a lui Itic Mangher. scriitor in i- d|Ș originar din România, povestește peripeții, la persoana intîi. dintr-un rai 1- maginar. șubred organizat, pigmentîndu-și cu reflexi- uni și observații 'pline de umor narațiunea. Prin alăturarea unor sugestive a- sociatii de imagini terestre la planul... celest, cartea
Biblioteca „Kriterion"- 

o bogată și diversă 

frescă literară
George SBĂRCEA

s-au delectat și vor continua să se delecteze cu aceste scrieri, dorind să și le procure, odată ce ele ' reflectă din unghiuri diferite realitățile noastre complexe. Alăturate și constituite într-o suită de volume, cu supra- coperta ingenios ilustrată de Done Stan — artist grafic iubitor de volute neașteptate. transcriind asemenea unor ușoare cozerii picturale atmosfera cărților — literatura scriitorilor de alte limbi din România capătă o valoare cu atît mal pregnantă cu cit fiecare a- partine realităților noastre celor mai la îndemină.Cartea lui Huszâr Săndor. După-amiezi ploioase la „Boul bălțat". traducere de Petre Bodor. cu o savuroasă prefață de loan Grigo- rescu. este un lung monolog. modalitate tehnică plină de dificultăți cind nu se axează pe un conținut autentic de viață. Autorul isi construiește insă confesiunea ne evenimente trăite. cu o arhitectură inge-

scriitorului evreu. căzut victimă lagărelor de exterminare naziste, dobindeste valențe tragice impresionante. .în Pian la licitație, traducere de Tudor Balteș. prefață de Sorin Titel; Vâri Attila transcrie realitatea pe alte registre sufletești. tot la persoana întii. utilizînd procedeul monologului intr-o tonalitate melancolică. diluată de limbajul cotidian.Romanul Camera cu o- glinzi, de scriitorul de limbă germană Georg Scherg, traducere de Yvette Davidescu, prefață de Constantin Toiu. propune un captivant exercițiu stilistic. în care sint folosite mijloace acreditate în proza modernă de la Proust încoace.Imperativul meditației rezultă si din nuvelele lui Bâlint Tibor, in volumul Ciinii după gratii, traducere de Veronica Bârlădea- nu. prefață de Aurel Dra- goș-Munteanu. Autorul țintește o sinteză modernă a

orășelelor din Transilvania de odinioară. Din întimplări anodine, autorul alunecă pe nesimțite in fantasticul aplicat ca metaforă, personajele fiind ele insele mai curînd metafore decît făpturi vil. Cuvintele, dialogurile lor par rostite în visele unui timp revolut, cititorul retinînd o emoție filtrată de limanurile unui timp revolut, care n-a fost, cu toate acestea, decit mai ieri.Cu Robert Flinker descoperim opera postumă a unui scriitor de limbă germana coboritor din suprarea- lismul kafkian. mărturisind afinități ce nu pot fi ignorate cu literatura occidentală a înstrăinării omului. Cartea sa — două micro- romane. Prăbușirea si Purgatoriul. traducere de A- drian Hamzea. prefață de A.I. Brumam — a fost scrisă în anii ultimului război, la București. A trecut in timpul vidtii aproape neobservat, ca astăzi să-si afle locul meritat în rîndul scriitorilor de limbă germană de la noi. Restituire caire este, de asemenea un merit al editurii Kriterion, a] valorificării tradițiilor literare în cultura noastră socialistă.Colecția „Biblioteca Kriterion" își desăvîrsește astfel, de la o apariție la alta, profilul, cîștigînd mereu în seriozitatea cu care tinde să cuprindă panorama prozei și poeziei de alte limbi din România. Experiențele autorilor, trăite într-o atmosferă ce ne este comună, e bine, e necesar să fie cunoscute de toți cei ce trăim și muncim aici, pentru înflorirea patriei noastre socialiste. Avem la dispoziție, prin această colecție, antologia de la un an la altul mai bogată a unei înfloritoare literaturi de limbă maghiară, germană, idiș și altele din tara noastră^Nimeni nu va putea j, valoarea si cu atît mai puțin va putea trece cu vederea largile posibilități editoriale de care beneficiază scriitorii, toți scriitorii din România. indiferent de limba in care se exprimă, in acești ani de generoasă dezvoltare a culturii noastre.
CA8NCTMUZICÂL

Anticipații asupra 
noii stagiuni 
a Filarmonicii 

„George Enescu"
• In prima audiție : Simfonia „Sarmizege

tusa" — distinsă cu premiul I la Festivalul 
„Cîntarea României"
• în fiecare lună : Prime audiții din creația 

nouă a compozitorilor noștri
• Tinerii creatori valoroși — mai bine cu- 

noscuți de marele public
• O necesitate pentru toți interpreții: lăr

girea repertoriului naționalDupă succesul celei de-a cincea stagiuni esti vale cu spectacolul de sunet și lumină „Mica Schubertiadă", (o inspirată și documentată trecere in revistă a vieții și operei lui Schubert, în scenariul lui Th. Drăgulescu), Filarmonica „G e o r g e Enescu" a deschis stagiunea ’78—’79. Astfel, în concertul inaugural a inclus, simbolic și programatic pentru obiectivele acestei perioade, prima audiție a Simfoniei a Xl-a, „Sarmizegetusa", de Wilhelm Berger, lucrare distinsă cu Premiul I la prima ediție a Festivalului național „Cin- tarea ■ României". Interpretarea dirijorului Mircea Cristescu a redat sensibil dominanța compoziției — contemplația precumpănitor lirică, intens interiorizată, concretizare sonoră a ideii vechimii și continuității noastre pe aceste meleaguri — prin pedale vast arcuite (cu sorginte evidentă în tehnica isonului popular, măiestrit utilizată de Enescu), polifonice, ca și prin unisonuri generoase (instrumentale, corale). Și — mai cu seamă — prin ponderea vocală a părții secundare, un larg, denin și înălțător imn („laudă marilor urme..."). Este evidentă unitatea structurală a lucrării, frumuse

țea și sobrietatea efectelor instrumentale, topirea vocilor in ansamblu. Au fost remarcabile contribuțiile corului (dirijor Vasile Pântea) într-o partitură aparent ușoară, ale soliștilor (Virginia Mânu, Martha Kessler. Florin Diaconescu, Viorel Ban), intens solicitați în final. Pe lingă frecvent cîntatul poem simfonic Ucenicul vrăjitor de Paul Dukas, am ascultat foarte popularul și mereu proaspătul Concert nr. 1 pentru pian și orchestră de Ceaikov- ski, într-o tălmăcire înaripată, plină de patos romantic, cu aportul viguros și strălucitor al deosebit de înzestratului pianist Dan Grigore.Acest prim concert invită la reflecții privind configurația stagiunii primei noastre filarmonici. în genul simfonic, paralel cu reluările unor creații ale compozitorilor reprezentativi din toate generațiile, se va continua, în mare, sistemul de programare a unor prime audiții din creația nouă a autorilor români (in medie cite una în fiecare lună), cu un plus de atenție pentru tinerii ale căror nume sint prea puțin cunoscute, deocamdată, in afara cercurilor profesionale. Se vor continua (și încheia, în timp ce altele vor începe) cicluri unitare

(simfonii de Bruckner — realizate cu participarea unor dirijori și chiar a unor orchestre din țară, concerte grossi, concerte pentru orgă, capodopere vocal-simfonice ș. a., cicluri al căror scop este de a oferi o imagine cuprinzătoare și dinamică asupra unui stil, gen, epocă ș.a.m.d. Ateneul Român va găzdui, ca și în anii precedenți, orchestre din alte centre muzicale (in viitorul apropiat din Oradea și Sibiu).Evident că, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", vor avea loc manifestări speciale, între care concerte în medii muncitorești din Capitală, în județele Dîmbovița și Prahova. Totodată. vor fi marcate corespunzător evenimentele social-istorice dominante ale perioadei. Pentru tineret, continuă concertele lecții și concertele speciale, cu programe formative adecvate. Filarmonica a publicat o listă tentantă de dirijori și soliști oaspeți ; este de sperat că prezența lor va da un plus de substanțialitate interpretativă stagiunii. Despre titularii instituției ar fi de făcut observația că evoluțiile lor se cer mai organic încadrate în concepția globală asupra stagiunii, făcindu-se impe

rios necesară lărgirea repertoriului național, îndeosebi al soliștilor (cu mici excepții, carențele durează de mulți ani, avînd consecințe chiar și pe tărimul creației, compozitorii nemaifiind tentați să abordeze genul concertistic).Stagiunea camerală, organizată, de asemenea, pe cicluri, se anunță atrăgătoare prin programe și interpreți. Vor avea loc prime audiții de muzică românească, mai multe concerte cu muzică de Vivaldi, Bach, Haendel etc., in viziunea unor instrumentiști și cîntăreți consacrați, din țară și de peste hotare (nu vor lipsi insă nici numele noi, mai ales în stimulativele și foarte frecvent programatele „după-amiezi muzicale ale tineretului").Concretizarea planurilor pe termene lungi, tipărirea lor în pliante suficient de detaliate din punct de vedere informativ denotă preocuparea Filarmonicii „George Enescu" de a elabora o stagiune armonioasă, echilibrată și la un nivel calitativ corespunzător menirii sale de înalt așeză- mint de educare estetică a maselor.
Petre CODREANU

cu care ne-a cucerit prima dată? Evident, nu mă refer la „interpretările" deformante, care alterează sau contrazic însăși esența sau spiritul unei opere, ci la procesul, permanent prin
te fi nicidecum neglijat, el constituie un însemnat indicator de valoare ce trebuie luat in seamă, alături de altele, pentru că, după cum ne arată scurgerea timpului, nu întotdeauna

Frumosul artistic
nu este proprietatea unei elite...

Brâncușl nu a scăpat de ele), dar mai mult ca oriunde aici sint permise și folositoare părerile, interpretările, punctele de vedere, tocmai pentru ca în timp, prin ciocnirea și confruntarea lor să se clădească edificiile capodoperelor și să se dărime impostura.Așa cum spunea Mihai

unii rămîn la părerea că Eminescu nu poate fi înțeles decit într-un singur fel, că interpretarea regizorală valoroasă a „Scrisorii pierdute" de către regretatul Sică Alexandrescu ar ex- clude-o pe cea a lui Liviu Ciulei, că trebuie să ne prosternăm in fața interpretării lui Bach sau Enes-

natura lui, de împrospătare și reîmprospătare a viziunii, la rezultatele viabile ale unor căutări inerente domeniului artistic.Se pune, firește, In acest context, problema modei și a succesului. Succesul romanelor de dragoste, filmelor de aventuri sau comediilor de teatru nu poa-

el reprezintă și un „certificat de garanție" artistică.Din păcate, pornind din considerente comerciale, se publică, se pun în scenă sau se produc și cărți mediocre, piese nerealizate sau filme lipsite de fiorul artei, se difuzează și așa-zise „o- biecte de artă", care umplu magazinele și apoi inferioa

rele locuințelor, aduetnd însă mari deservicii formației gustului de calitate. Firește, nu se pot da rețete infailibile pentru a despărți frumosul de urît, autenticul de fals și nici rîndurile de față nu trebuie înțelese ca o prescripție normativă, dar merită să evidențiem cîteva dintre originile prostului gust.Una dintre cauzele acestuia ni se pare a fi amestecul nefiresc de stiluri și folclorul are cel mai mult de suferit de pe urma lipirii nefirești a elementelor artei culte. Alta este, după părerea noastră, nefericita transformare a unor capodopere în reclame comerciale, ceea ce a adus Coloana infinitului a iui BrânCuși pe cutii de chibrituri. sau Rapsodia română a lui George Enescu drept fundal pentru anunțuri publicitare, anulind astfel statutul lor artistic cîștigat. în sfirșit, ni se pare extrem de periculoasă confundarea o-

perei de artă cu obiectul de uz cotidian sau falsa imitare a frumuseților naturii prin obiecte de serie industrială. Se pare că florile din plastic, de pildă, și-au cîștigat destui admiratori, mai ales că odată introduse în interioare nu trebuie schimbate, ci doar șterse de praf; s-ar putea ca în viitor ele să cucerească adeziunea u- nanimă (de ce să nu admitem și această posibilitate ?), dar deocamdată le consider ca o nereușită și artificială copiere a ceea ce este viu și în veșnică schimbare, astfel încit îmi îngădui să întreb : cine i-ar oferi iubitei o floare din plastic la prima întilnire ? Nu se artificializează astfel înseși sentimentele dintre oameni ? Nu se înlocuiește în acest chip expresia unui moment unic printr-un produs realizat cu ajutorul unui șablon ? Poate asemenea întrebări ar putea contraria pe unii, dar... despre gusturi se discută !

• DOLJ. La Muzeul de artă din Craiova s-a deschis expoziția organizată de Muzeul de artă al Republicii Socialiste România : „Societatea românească în preajma anului revoluționar 1848“. (Nicolae Băbă- lău). • CLUJ. La secția de artă a muzeului municipal din Dej, în prezența unui mare număr de iubitori de artă, s-a deschis expoziția artiștilor plastici amatori din județul Cluj. Sint expuse peste 70 de picturi pe sticlă și lucrări de sculptură. (Al. Mureșan). • ARAD. „Ziri- dava — centru de civilizație dacică", „Aradul — prezență permanentă în istoria poporului român", „Personalități arădene in actul Unirii", „Aradul — simbol in conștiința neamului", „Aradul in anii construcției socialiste", „Militanți arădeni pentru Unire" — sint titlurile citorva din acțiunile politico- ideologice și cultural-educative organizate in ultimele zile sub directa îndrumare a secției de propagandă a Comitetului județean Arad al P.C.R. in mai multe localități ale județului (Hăl- magiu. Beliu, Lipova, Bocsig, Zimandul Nou), precum și la muzeul județean și cluburile muncitorești din Arad, Aceste manifestări sint închinate apropiatelor evenimente aniversare ale Aradului : 2000 de ani de existență a cetății dacice Ziri- dava, 950 de ani de la prima atestare documentară a Aradului și 60 de ani de la făurirea statului național român unitar. (Constantin Simion). • MUREȘ. Sub auspiciile oficiului de expoziții București și Muzeului de artă din Tirgu Mureș, biblioteca Teleki-Bolyai din Tîrgu Mureș găzduiește, în aceste zile — in cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului „Cîntarea României" — expoziția retrospectivă Petre Abrudan, cuprinzînd 44 tablouri (compoziții, peisaje), inspirate din natura patriei și realizările economice și sociai- culturale ale României socialiste. (Gheorghe Giurgiu). 
• BACAU. La Tescani. in casa memorială George Enescu a fost deschisă cea de-a 5-a ediție a taberei de creație plastică organizată de către Uniunea artiștilor plastici in colaborare cu filiala din Bacău. Sint prezenți artiști din Capitală și din alte localități din țară. Lucrările realizate aici, inspirate din realitățile zilelor noastre, vor fi înmănuncheate in cadrul unei expoziții ce va fi organizată la Galeriile de artă din Bacău. Parte dintre aceste lucrări vor intra in patrimoniul așezămîn- tului de cultură de la Tescani. (Gheorghe Baltă). • PRA
HOVA. „Toamna azugeană", sub această denumire se desfășoară timp de o săptămină in pitorescul oraș-stațiune de pe Valea Prahovei o suită de acțiuni poli- tico-ideologice, cultural educative, artistice și sportive de masă care în acest an sint dedicate celei de a 60-a aniversări a întregirii naționale și statale a României. (Constantin Căprarul. • ARGEȘ. Deschiderea noii stagiuni a Teatrului de stat din Pitești e marcată în această săptămină de un ciclu de 7 premiere, din care două sint semnate de doi proaspeți dramaturgi locali. Una dintre ele aparține ziaristului Gheorghe Blăjan și este intitulată „Garoafa albă". Regia : Mușata Mucenic ; scenografia : Emil Moise-Szalla. Montarea spectacolului a fost realizată cu contribuția Combinatului petrochimic din Pitești, locul unde se desfășoară acțiunea piesei. (Gh. Cirstea).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de simpatie transmis în urma dezastrului provocat de tragicul cutremur de pămint de la Tabas. Familiile îndoliate și eu personal dăm o înaltă apreciere acestei dovezi prietenești de solidaritate.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a Zilei naționale a țării dumneavoastră, este o mare plăcere și onoare pentru mine de-a vă trimite, Excelență, și prin dumneavoastră poporului român, în numele partidului, guvernului și poporului Republicii Democratice Somalia și in numele meu personal, cele mai calde și cordiale felicitări.Rog Excelența Voastră să accepte asigurări reînnoite ale considerației noastre celei mai inalie.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Primiri la Consiliul de MiniștriTovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, joi dimineața, delegația economică condusă de Datuk Lew Sip Hon. ministru adjunct al comerțului și industriei din Malayezia, care face o vizită în tara noastră.Cu acest prilej a fost apreciat stadiul actual al relațiilor economice ro- mâno-malayeziene, evidențiindu-se posibilitățile celor două țări de a lărgi și diversifica schimburile comerciale, colaborarea și cooperarea în producție, pe baze reciproc avantajoase.La întrevedere a participat Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

Joi dimineață, tovarășul Paul Ni- culescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit pe Ahmed Fouad, președintele Băncii M.I.S.R. din Republica Arabă E- gipt și președinte al Consiliului de administrație al Băncii mixte egip- teano-române M.I.S.R. — Romanian Bank din Cairo, care face o vizită în țara noastră.în timpul convorbirilor s-a apreciat pozitiv activitatea băncii mixte și au fost abordate aspecte privind lărgirea colaborării și cooperării ro- mâno-egiptene in domeniul financiar- bancar.La primire a luat parte Vasile Vo- loșeniuc, președintele Băncii române de comerț exterior. (Agerpres)

Cronica zilei •La Opera Română a avut loc, joi seara, un recital susținut de Ansamblul de balet al Teatrului Academic de Stat „S. M. Kirov" din Leningrad, care ne vizitează țara. Programul a cuprins suita coregrafică „Chopinia- na“, pe muzica marelui compozitor, Grand pas de deux din baletul „Sărbătoarea florilor la Cenzano", pe muzică de E. Helsted, „Moartea lebedei" de Saint-Saens, fragment din baletul „Precauții inutile", muzica de F. L. Gerold, și Pas de quatre de Cesare Pugni.în continuarea turneului, artiștii sovietici vor mai prezenta două spectacole la Iași.
★Joi s-au încheiat la Craiova lucrările simpozionului național „Gh. Țițeica", reuniune științifică organizată de Facultatea de științe ale naturii a Universității din localitate, secția de științe matematice a Academiei Republicii Socialiste România și Filiala Dolj a Societății de științe matematice, ca un omagiu adus memoriei reputatului om de știință român, cu prilejul împlinirii a 105 ani de la nașterea sa.între cele 50 de comunicări s-au făcut remarcate cele prezentate de acad. Gh. Vrînceanu, prof. dr. docent Cabirla Andrelan Cazacu, director al Institutului central de matematică, decan al Facultății de matematică a Universității din București, prof. dr. docent Radu Miron, prof. dr. docent Gheorghe Gheorghiev și prof. dr. Vasile Cruceanu, de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, prof. dr. George Vraciu, decanul Facultății de științe ale naturii din cadrul Universității craiovene, președintele comitetului de organizare a simpozionului. Cu deplin interes au fost audiate referatele susținute de prof. dr. Kazimierz Urbanik, rectorul Universității poloneze din Wroclaw, și cel al profesorului Ettore Picasso, de la Institutul italian de matematică din Cagliari, și ale unor participanți din R.F. Germania.

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII REPUBLICII MAU REPUBLICA DEMOCRATICĂ MADAGASCAR

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 septembrie. în țară : Vremea 
va fi rece la începutul intervalului, a- 
pol se va incălzi treptat. Cerul va ti 
variabil, cu înnorări mai pronunțate In 
nordul și estul țării, unde, local, va 
ploua. în rest, ploi izolate. La munte, 
precipitațiile vor fi și sub formă de la

poviță și ninsoare. Vintul va prezenta 
intensificări locale, predominind din 
sectorul nord-vestic, pînă la viteze de 
45 kilometri pe oră, iar la munte pînă 
la 80 km pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 2 și 12 grade, lo
cal mai coborîte în primele nopți, cînd 
se va produce brumă, iar cele maxime 
între 13 și 23 grade. în București : Vre
mea va fi rece la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi treptat. Cer variabil, 
care va prezenta înnorări mai accen
tuate la început, cînd vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la mo
derat.

★Un alt mare centru al țării — Brașovul — găzduiește în aceste zile un interesant simpozion național a- vînd ca temă „Metode statistico-ma- tematice aplicate în economie".
A apărut 

„FILATELIA" 
nr. 9/1978

Excelenței Sale Colonel MOUSSA TRAORE 
Președintele Comitetului Militar de Eliberare Națională, 

Președintele guvernului, 
Șeful Statului Mali

înnoiri în „Insula comorilor44
BAMAKOCu ocazia aniversării proclamării Republicii Mali, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de continuu progres și prosperitate poporului malian prieten.Exprim convingerea că raporturile de prietenie statornicite între Republica Socialistă România și Republica Mali se vor dezvolta pe multiple planuri, în interesul comun, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale, în folosul cauzei păcii și înțelegerii in întreaga lume.

Situată în vestul Africii, Republica Mali include în teritoriul său bazinul superior al fluviului Niger, regiunea izvoarelor fluviului Senegal și o parte din Sahara. Așezarea geografică părea să fie, pină la dobîndirea independenței, la 22 septembrie 1960, nefavorabilă unei dezvoltări economice multilaterale. Dar prin munca sa tenace, poporul malian .. a reușit să învingă, rînd pe rind, vitregiile naturii. în 1977, după marea secetă din perioada 1972—1974, producția de cereale a țării a ajuns la 1 150 000 de tone. Mali este prima țară din regiunea sa- heliană care a reușit să asigure necesarul de cereale din recoltele proprii. în plus, a fost ameliorată cultura bumbacului, ceea ce a adus țării suplimentarea veniturilor realizate din export. Cea mai impresionantă remode- lare a agriculturii o constituie amenajarea marilor cursuri de apă. în delta centrală a fluviului Niger, amenajările hidrotehnice oferă perspectiva extinderii suprafețelor irigate pină la 1 600 000 hectare, ceea ce înseamnă plare a terenurilor irigate o tri- în a-
★Cu prilejul Zilei naționale publicii Mali, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, joi după-amiază, în Capitală o manifestare culturală. în cadrul căreia ziarista Venera Anghel a vorbit despre realizările și preocupările poporului malian.

a Re-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

urmă cu cinci la Manantali pe va spori supra- ■ceastă vale, în ani. Barajul de fluviul Senegal fețele irigate cu încă 220 000 de hectare.în același timp, aceste notabile rezultate din agricultură sînt însoțite de eforturile pentru dezvoltarea industriei — condiție esențială a consolidării independenței. Actualul plan cincinal prevede importante obiective industriale pentru valorificarea resurselor naturale ale țării.Poporul român urmărește cu sinceră simpatie eforturile poporului malian de dezvoltare a economiei țării sale, de propășire socială, apreciind aportul său la consolidarea unității statelor africane, la lupta pentru înlăturarea ultimelor bastioane ale colonialismului și rasismului de pe continent. Consecventă politicii sale de extindere a colaborării cu tinerele state africane, România socialistă dezvoltă relații de prietenie și colaborare cu Republica Mali, în interesul celor două popoare, al cauzei progresului și înțelegerii internaționale.
★Au participat membri ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public. (Agerpres)
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COWTITM SPORTIV

Telul nobil el „DACIADEI"

Educarea fizică și 
a întregului nostru

sportivă 
tineret

PUGILIȘTII NOȘTRI 
VICTORIOȘI 

IN GALA 
DE ASEARĂ 

CU ECHIPA S.U.A.

• Importante proiecte de dezvoltare • Se extinde 

colaborarea româno-malgașă

in aceste zile de septembrie, se în - cheie prima ediție a marii competiții naționale „Daciada". Organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe baza Programului privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe perioada 1976— 1980, adoptat de Comitetul Politic E- xecuriv al C.C. al P.C.R., „Daciada" a are nat milioane de cetățeni, copii. - i și vîrstnici, fiind o manifestare de o amploare și profunzime fără precedent în istoria mișcării sportive din țara noastră. Extinzind pe un plan superior tradițiile valoroase ale sportului românesc, „Daciada" are țelul generos de a asigura dezvoltarea intensă și multilaterală a educației fizice și sportului de masă, atragerea întregului tineret, a maselor largi de oameni ai muncii de la orașe și sate în practicarea sistematică a exercițiilor fizice, sportului și turismului, în vederea creșterii unor generații sănătoase, bine înzestrate fizic și intelectual, pregătite temeinic pentru muncă și apărarea patriei. „Daciada" reprezintă cea mai cuprinzătoare mișcare sportivă, cu a- devărat de masă ; copii, pionieri, e- levi, studenți. tineri din întreprinderi și instituții, din orașe, comune și sate, militari, oameni ai muncii se înscriu într-un uriaș șuvoi de întreceri din cele mai diverse, la toate ramurile și disciplinele care ființează in țară la noi ; se inscriu de asemenea în procesul de educație fizică de largă întindere, legiferat la nivelul tuturor unităților de învățămînt, practicat in unitățile economice ca și pe plan teritorial. Partidul și statul nostru, întreaga noastră societate asigură cadrul necesar și toate condițiile prielnice pentru avintul impetuos al mișcării sportive, considerînd „Daciada", cu miezul ei — educația fizică și sportul de masă — drept un mijloc important de creștere sănătoasă a tineretului, nu numai prin prizma ro- busteței corpului, ci și din punct de vedere al sănătății morale ; deci, un mijloc important de educare a tinerilor și a maselor de oameni ai muncii in spiritul dragostei față de patrie și partid, al însușirii și promovării principiilor și normelor eticii și echității socialiste, al cultivării prin sport a calităților morale înaintate. Este semnificativ că ampla activita-

te a „Daciadei" se impletește strins cu marea manifestare de masă cul- tural-artistică și educativă „Cîntarea României" ; ele exprimă lațuri esențiale, ms’eparâBîIe ale aceluiași nobil proces de formare și educare socialistă a tinerelor generații, de dezvoltare multilaterală a personalității u- mane.Pe deplin firesc, de-a lungul primei ediții a „Daciadei". obiectivele ei înălțătoare și de însemnătate națională au stimulat energiile mișcării sportive din toată țara, in flecare județ, localitate, unitate economică sau social-culturală. Despre a- ceastă amplă desfășurare a potențialului sportiv prin acțiunea „Daciadei" vorbesc cifrele : peste 2 000 000 de participant la ediția de iarnă : peste 4 000 000 la ediția de vară ! Au fost stabilite și clasamente pe reprezentative de județe, clasamente care reflectă preocuparea organelor locale de partid și de stat pentru conducerea și îndrumarea mișcării sportive, pentru propășirea ei in fiecare zonă a țării. Iată ordinea reprezentativelor la ramurile sportive ale e- diției de iarnă — Harghita. Alba, Brașov, Prahova, Maramureș, Suceava. Mureș, Cluj, Timiș. Dolj. Dîmbovița, Galați, ș.a.m.d. ; ierarhia aceasta demonstrează, printre altele, cit de stimulatoare este întrecerea pentru județele fără vechi tradiții sportive, de exemplu județul Alba, dar care, prin muncă stăruitoare și» pricepută, reușesc să se claseze în rin- durile fruntașilor. Semnificative sint și clasamentele după cele 53 de finale și acțiuni centrale pentru sportul de masă, desfășurate pină in prezent in cadrul ediției de vară, cu participarea a-peste 7 000 de finaliști, copii, tineri și adulți. Pe primul loc în clasamentul general provizoriu se situează detașat reprezentanții sportivi ai Capitalei, urmați de reprezentativele județelor Constanța, Alba, Neamț, Cluj, Sibiu, Suceava, Galați. Brașov, Botoșani, Prahova. Bihor etc. Dată fiind importanța atletismului de masă in ansamblul sporturilor, inclusiv ca bază pentru viitoarea performanță, să remarcăm și rezultatele pe țară la probele tetratlonului școlar, cu cei mai tineri competitori (10—14 ani), observind că și aici unele centre noi s-au impus in fața celor tradiționale : pe primele trei locuri, la egalitate în clasamentul general — reprezentanții județelor Brăila, Ilfov și Botoșani.în același context, trebuie să subliniem multitudinea de concursuri pe plan local și contrai, toate integrate „Daciadei", întreceri care se bucură de popularitate în rîndurile copiilor și tineretului, cum sint „Crosul pionierilor", „Cupa rii" la fotbal, „Crosul lui", cu peste un milion cipanți, cupele U.T.C. la tehnico-aplicative (karting, delism, navomodelism. parașutism și altele), „Cupa Scinteii tineretului" la
de pildă Cuteză to- tineretu- de parti- sporturile aeromo-

tenis, ca și atîtea alte competiții, organizate și dotate cu trofee de organizațiile obștești sau instituțiile de stat cu. ră.spunderi in sport.In toate județele șl în Capitala se desfășoară în aceste zile acțiuni sportive de masă, adevărate sărbători populare sportive marcind nu numai realizările primei ediții a competiției naționale, ci, in special, decizia întregii noastre mișcări sportive de a trece la organizarea superioară, perseverentă și plină de entuziasm a ediției imediat următoare a „Daciadei", asigurînd astfel traducerea in viață a prețioaselor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora este necesar pe mai departe : „să se acționeze în modul cel mai hotărit pentru cuprinderea și antrenarea întregului tineret, înce- pînd cu copiii, pionierii șl elevii din școli, cu studenții, cu tineretul din întreprinderi și de la sate, in practicarea exercițiilor fizice, a sportului și turismului, pentru folosirea de forme simple, accesibile și atractive in vederea dezvoltării unei activități sportive cu adevărat de masă, care să cuprindă de cetățeni".Iată, deci, dului nostru sport — ca . cesului de educație socialistă a maselor, de dezvoltare armonioasă și de păstrare a sănătății poporului — „Daciada" înseamnă mult rnai mult decit o competiție, ea reprezintă un sistem de educație fizică și sportivă a intregii populații, sistem organic integrat in viața economică, socială și politică a țării. De pe acum, din momentele de încheiere ale acestei ediții, constatăm cu multă satisfacție roadele „Daciadei" in privința Îmbinării muncii cu activitatea sportivă, a atragerii tineretului și maselor largi de oameni ai muncii la practicarea sistematică a exercițiilor. fizice, sporturilor și turismului. Cu atît mai mult, de acum înainte competiția națională va trebui să determine creșterea aportului social al e- ducației fizice și sportive în dezvoltarea multilaterală a personalității umane, a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii. Tocmai în făurirea omului nou, constructor al socialismului, „Daciada" are menirea să îmbine educația fizică cu educația politică și culturală, contribuind astfel la formarea unui tineret sănătos, atit din punctul de vedere al concepției politice și culturale, cît și din punct de vedere fizic, participant efectiv la activitatea productivă, strins legat de unitățile in care lucrează și de localitățile unde trăiește, integrat deci pe deplin în cerințele multiple ale societății noastre socialiste.Mișcarea noastră sportivă a beneficiat larg de contribuția „Daciadei" și la ridicarea nivelului general al activității de performanță. Concepută unitar pentru domeniile principale ale sportului — educația fizică,

cele mai largi categoriică în concepția parti- despre cultură fizică și parte integrantă a pro-

sportul de masă și sportul de performanță — marea competiție națională Zidește o temelie solidă pentru performanță, promovează tinerele talente pe o scară tot mai vastă în vederea rapidei lor afirmări. în ramura luptelor greco-romane, în caiac-canoe și gimnastică, de exemplu, s-au și fructificat condițiile propice selecției talentelor, înregistrîndu-se cîteva rezultate de răsunet internațional. Trebuie însă spus cu privire la performanță că. in primul rînd, federațiile, cluburile, asociațiile, ca și organizațiile și instituțiile care răspund de bunul mers al activității în acest domeniu, nu utilizează încă sibilitățile oferite Se impun deci, Ioanele mișcării toate sectoarele .ei tice și energice pentru ridicarea nivelului general al activității de performanță, pentru depistarea și pregătirea elementelor tinere inzestrate cu calități sportive șl‘morale, pentru obținerea unor rezultate de valoare mondială, pe măsura prestigiului țării noastre in lume. în special, creșterea rolului școlii în selecționarea și instruirea copiilor și tinerilor talen- tați, dinamizarea tuturor asociațiilor sportive școlare și a Întrecerilor la această categorie de vîrstă — corespunde unei idei de bază a „Daciadei", și anume că performanțele se realizează in principal de tineri și că. in consecință, selecția și pregătirea timpurie au o importanță determinantă.Competiția națională „Daciada" — care se organizează într-un sistem unitar de către Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu Consiliul Central al U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R., Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Organizația „Șoimii Patriei", Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție — va trece, odată cu ediția următoare, într-o etapă superioară, de stimulare și cuprindere a întregului tineret de la orașe și sate la practicarea sistematică a exercițiilor fizice și sportului, în vederea întăririi sănătății, călirii fizice, creșterii capacității de-muncă și creație. C.N.E.F.S., toate organizațiile de stat, de masă și obștești cu atribuții în mișcarea sportivă sînt datoare să determine sub semnul „Daciadei" avintul general al activității de masă și de performanță, ridieînd-o astfel la nivelul înaltelor exigențe ale societății noastre. Există deci toate temeiurile și posibilitățile ca ediția următoare să ridice pe un plan superior succesele pe care le aplaudăm în aceste zile.
Valeriu MIRONESCU

po- de „Daciada". la toate eșa- sportive și in acțiuni sistema-

Peste 7 000 de spectatori au urmărit aseară pe ringul din Palatul sporturilor și culturii din Capitală întîl- nirea internațională amicală de box dintre selecționatele României și S.U.A. Pugiliștii români au obținut o meritată victorie cu scorul de 7—4.In cel mai spectaculos meci al galei, la categoria semimijlocie, Ion Vladimir l-a învins prin K.O. in repriza a doua pe Charles Robinson. La categoria cocoș, Dinu Teodor l-a întrecut net la puncte (cu o decizie de 3—0) pe Richard Savage, luin- du-și astfel revanșa pentru înfrînge- rea suferită, în luna ianuarie, în meciul disputat la Lalor Tahoe (S.U.A.).Iată celelalte rezultate : categ. se- mimuscă : Alexandru Turei cîștigă prin neprezentarea adversarului; categ. muscă : Niță Robu învinge prin abandon, in repriza a II-a, pe Dario Medrano; categ. pană : colae Neagu întrece la puncte Bret Summers; categ.Larry Tattman dispune la puncte de Iosif Șandor; categ. ușoară : Lemuel Steples intrece la puncte pe Carol Hajnal; categ. mijlociemică : Ion Miron învinge la puncte pe Alfred Mayes; categ. mijlocie : Valentin Si- laghi cîștigă la puncte la Monte Oswald; categ. semigrea : Elmer Martin învinge prin abandon, în prima repriză, pe Gheorghe Donici; categ grea : Bruce Blair intrece la puncte pe Gheorghe Vrinceanu.In continuarea turneului pe care-1 întreprinde in țara noastră, selec- susține duminică, meci cu echipa

Stat insular situat la 400 km distanță de coasta estică a Africii, Republica Democratică Madagascar cunoaște în ultimii ani un proces de adinei transformări social-economice cu caracter progresist. Aceste prefaceri înnoitoare, care cuprind cele mai diverse sectoare de activitate, rețin cu atît m'ai mult atenția cu cit se știe că „Insula comorilor", cum au denumit-o călătorii medievali, este una dintre cele mai întinse de. pe glob (suprafața — 587 041 kmp ;populația — 8 020 000 locuitori) și dispune de apreciabile resurse naturale. Subsolul său adăpostește importante zăcăminte de huilă, crom, grafit, minereu de fier și uraniu, iar cîmpiile sale furnizează bogate recolte de orez, cafea, trestie de zahăr și plante aromate. Madagascarul este, după cum se știe, cel mai mare exportator de vanilie pe plan mondial și posesorul unuia dintre cele mai numeroase șepteluri din nentului african (circa 10 vite cornute și aproape 2 ovine și caprine).Pentru a valorifica în priu toate aceste bogății, cucerirea independenței bună perioadă de timp erau exploatate de i străine și de cercurile dominante locale, poporul malgaș a trebuit să ducă o îndelungată bătălie împotriva jefuitorilor săi. Ea a început în 1972, cînd a fost abolit regimul neocolonialist, și s-a intrat într-o etapă nouă, superioară, odată cu venirea la conducerea țării a actualului președinte, Didier Ratsiraka. Ca rezultat al măsurilor întreprinse, cele mai mari întreprinderi străine, firmele de export și import, băncile și companiile de asigurare au fost naționalizate. Reforma agrară inițiată în anii pre- cedenți a fost continuată și aprofundată, pămînturile marilor proprietăți fiind împărțite țăranilor care le lucrează uniți în cooperative.Definind orientările politice ale tinerei țări. Carta revoluției socialiste malgașe, adoptată prin referendum în decembrie 1975, prezintă o importanță deosebită pentru înaintarea țării pe calea progresului. Conturînd căile și obiectivele dezvoltării economice și sociale independențe, Caria subliniază. în același timp, că „lupta pentru consolidarea independenței este indiscutabil legată de lupta pentru triumful opțiunii socialiste". Ea a constituit și constituie punctul de plecare pentru adoptarea unor ample proiecte de dezvoltare economică și socială a Madagascarului. Astfel, Adunarea Populară Națională a aprobat de curînd un plan de dezvoltare pe termen lung (1978—2000) prevă- zînd sporirea an de an a investițiilor publice, ceea ce, alături de dezvoltarea sistemului cooperativelor în a- gricultură. și introducerea mecanizării in lucrarea pămîntului, va asigura dublarea venitului pe cap de locuitor.Animat de sentimente de prietenie și solidaritate față de statele Africii, față de lupta și eforturile tuturor statelor și popoarelor care și-au cucerit de curînd independența, poporul român se bucură de roadele activității poporului malgaș pe calea lichidării înapoierii moștenite din trecut și pentru făurirea unei vieți noi. în ciuda distanței geografice ce separă țările noastre, între ele s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi și reciproc.Un rol determinant în pozitivă a acestor relații convorbirile de la București ale pre-

zona conti- milioane de milioane defolosul pro- care pină la (1960) și o i după aceea monopolurile

avantajulevoluția l-au avut
Ni-pe semiușoară :

ționata S.U.A. va la Galați, un nou României. (Agerpres)ÎN CÎTEVA• Aseară, in Italia, echipa noastră a jucat o partidă dificilă cu echipa Coreei de Sud. Deși au cîști- gat primul set (16—14), voleibaliștii noșțri le-au pierdut pe următoarele trei (14—16 ; 3—15 ; 12—15). în vederea calificării în turneul final, reprezentativa noastră are nevoie neapărat de victorie in meciul ds astă are meciul scară cu echipa Cehoslovaciei.Pe stadionul Steaua din Capi- s-a disputat meciul internațio- amical de fotbal dintre echipatală nai _.Steaua și selecționata R.P.D. Coreene. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—0 (0—0), prin golurile înscrise de M. Răducanu (min. 65). Anghelini (min. 71) și Zamfir (min. 89).• Campionatele balcanice de tenis de masă se vor desfășura între 5 și 8 octombrie în orașul iugoslav Niș. în vederea acestei competiții, jucătorii noștri iși continuă pregătirile sub îndrumarea antrenorilor A. Ar- deleanu și Ella Constantinescu. Din lotul selecționabililor fac parte, printre alții, Maria Alexandru. Liana
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Teleșcoală
Teleclnemateca : „Perlat Pro
ducție a studiourilor mexicane 
Corespondenții județeni transmit... 
Telex
Campionatul mondial de volei 
masculin. (Selecțiuni înregistrate 
de la Ancona — Italia)
Emisiune In limba germană 
Rezultatele tragerii Loto
Festivalul național „Cintarea 
României",.
1081 de seri
Telejurnal
Prim plan : Prof, emerit lng. dr. 
Dorin Pavel.
Film artistic : „Ziua sacrificiului*.R ÎNDURIMihuț, Eva Ferenczi, Simion Gh. Teodor, Szoltan Bohn, C. nescu și Șt. Moraru.• Turneul internațional de , la Rzeszow (Polonia) a continuat cu runda a treia, în care maestrul român V. Vaisman l-a învins pe polonezul Andrzej Maciejewski. în. clasament conduce Szumilo (Polonia), cu 2.5 puncte, urmat de V. Vaisman (România) și Szajna (Polonia) — cu cite 2 puncte etc.

0 Cu prilejul unui concurs internațional Moscova, Kononov lit două 397,500 kg la totalul celor două stiluri și 225,000 kg la stilul „aruncat".
O Cea de-a 25-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi, care urma să se desfășoare joi la Baguio (Filipine), a fost amînată la cererea campionului mondial Anatoli Karpov. După cum se știe, scorul este 4—2 în favoarea lui Karpov.

Crișan, Roma-șah de

de haltere desfășurat la sportivul sovietic Vladimir (categoria 100 kg) a stabi- noi recorduri mondiale :

• „ORDINUL SURI- 
SULUI" este o distincție, u- nică în lume, pe care copiii polonezi o decernează adulților. Consiliul acestui „Ordin", al cărui sediu se află la Varșovia, este alcătuit din scriitori, pictori, ziariști, pedagogi si alege candidaturile cele mai bine motivate. Orice adult poate deveni cavaler al ordinului, cu condiția de a fi un bun și sincer prieten al copiilor, înființat în septembrie ’68, ordinul a fost deja decernat unui număr de 198 de personalități, dintre care 24 din străinătate (medici pediatri, autori de cărți pentru tineret, caricaturiști). în pregătirea Anului internațional al copilului, UNICEF a inclus

ordinul printre distincțiile internaționale.
• SE EXTINDE ME

TROUL MOSCOVEI. La Moscova se află în construcție trei noi linii de metrou. După cum anunță agenția T.A.S.S., ele vor fi dotate cu trenuri cu roți pneumatice circulînd cu 100 de km pe oră, fără a produce, practic, zgomot și vibrații. Planul de perspectivă al orașului prevede extinderea cu 100 de km a liniilor subterane, precum și construirea unei linii periferice, care va cuprinde zonele aeroporturilor și cele de odihnă, căutate de populație atit vara, cit și iarna. Zilele trecute, in orașul Gorki de pe Volga a în

ceput construirea primei linii subterane.
• CĂUTĂTORII DE 

COMORI. O echipă din Noua Zeelandă și-a propus să întreprindă o nouă încercare de recuperare a legendarei comori de la bordul fregatei „Lutine", care s-a scufundat în anul 1799 in Marea Nordului. Aparținind marinei regale britanice, fregata transporta aur și argint in valoare de circa 20 milioane de lire sterline. Societatea de navigație „Lloyd’s", proprietara de drept a epavei, a semnat un contract prin care, in schimbul unei părți din „comoară", permite echipei neozeelandeze să întreprindă, timp de trei ani. o-

perațiuni de recuperare a navei, care, după părerea experților, este acoperită de un strat gros de nisip. De la naufragiul fregatei, in dreptul unei insule o- landeze, s-au făcut nenumărate încercări de recuperare a legendarei comori. Pină în prezent n-au fost găsite, decit niște monede, ca și clopotul navei. Depus la societatea „Lloyd’s", el răsună de fiecare dată cind se anunță o nouă catastrofă maritimă.
• „CARBOGEL". ° firmă din orașul suedez Helsingborg a anunțat punerea la

punct a unei noi metode de tratare a cărbunelui în scopul eliminării materiilor poluante. Cărbunele este mai intîi măcinat în particule de 40—50 de microni, adăugindu-se o cantitate de 30 la sută apă, un preparat chimic special (0,3 la sută), care servește ca liant, și puțin hidroxid de calciu spre a accelera detașarea sulfului organic in timpul arderii. Se obține astfel un produs gelatinos, denumit prin prescurtare „Car- bogel", care poate fi ușor manipulat și transportat în tancurile șl cisternele convenționale.

Apa conținută în combustibil servește drept catalizator, deși provoacă o pierdere de energie de 1 la sută. Firma consideră că noul produs va fi de două ori mai ieftin decit combustibilul lichid provenit din petrol.
• RINICHI ARTIFI

CIALI PORTABILI. B°“ obligați să recurgă la ajutorul unor rinichi artificiali nu pot să întreprindă călătorii mai lungi, întrucît instalațiile respective sînt greu transportabile. Cu rinichiul artificial pe care l-a realizat un grup de medici japonezi din echipa profesorului Tet- suzo Agishi, bolnavii iși vor putea asigura purificarea singelui, fără asistență medicală, chiar în

ședintelui Nicolae Ceausescu cu actualul șef al statului malgaș. Didier Ratsiraka. Sub impulsul acestor contacte, s-au intensificat schimburile de vizite intre factorii de răspundere ai celor două țări, se extinde conlucrarea pe plan economic, tehnico- științific și cultural. Numai în cursul ultimului an, capitala țării noastre a fost vizitată de trimisul special al președintelui, precum și de ministrul economiei și comerțului. Totodată, la Antananarivo a avut loc cea de-a IV-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-malgașe de colaborare economică și tehnică, care a marcat, prin documentele semnate, noi pași înainte pe calea adîncirii colaborării româno-malgașe, extinderea sferei produselor care fac obiectul schimburilor comerciale. Madagascarul se află printre importatorii de tractoare de producție românească.Ca țări în curs de dezvoltare, vital interesate în instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, România și Madagascarul conlucrează cu bune rezultate la O.N.U., în alte organizații internaționale, precum și în cadrul mișcării țărilor nealiniate.Toate acestea relevă evoluția mereu ascendentă a relațiilor româno- malgașe, dorința sinceră a celor două popoare de a dezvolta și mai mult colaborarea reciproc avantajoasă dintre ele. într-o telegramă adresată șefului statului malgaș, președintele Nicolae Ceaușescu arăta : „îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările șl popoarele noastre se vor dezvolta continuu, in interesul reciproc, al luptei pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale". „Fie ca relațiile de prietenie și cooperare,, care există între cele două țări ale noastre, să se întărească și să se dezvolte tot mai mult, spre binele celor două popoare" — declara, la rîndul său, președintele Didier Ratsiraka.Sînt cuvinte care exprimă cît se poate de elocvent năzuința comună a României și Madagascarului de a amplifica colaborarea lor fructuoasă în interesul reciproc, al păcii și înțelegerii internaționale.
Nicolae N. LUPU
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A APĂRUT

Revista economică
nr. 38/1978Din sumar :„Noul an de învățămînt sub semnul realizării saltului la o nouă calitate"; „Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în industria chimică"; „Realizarea producției nete prin valorificarea superioară a resurselor interne" ; „Exigență sporită în fundamentarea economică a investițiilor"; „Forme moderne de comerț. Casele de comenzi : eficiență economică, aprovizionare operativă și comodă a populației"; „Perfecționarea mecanismului econo- mico-financiar"; „Aspecte ale fundamentării deciziilor de înnoire a produselor și tehnologiilor"; „Considerații privind conceptul și conținutul autoconducerii întreprinderii (I); „Școli • curente » economiști. în gîndirea economică occidentală, deruta continuă (I)“; „întărirea rolului O.N.U. in rezolvarea democratică, pe cale pașnică, a problemelor lumii contemporane"; „înlăturarea obstacolelor din calea schimburilor internaționale — necesitate de stringentă actualitate".

cursul unor lungi călătorii. Aparatul este în așa măsură miniaturizat, incit se reduce la două casete de mărimea unei cărți, în curînd, aparatul va fi fabricat în serie.
• APELE GANGELUI 

IȘI REVIN LA NORMAL. Ultimul bilanț oficial al inundațiilor care s-au abătut asupra Indiei este de 1 222 morți. Totodată au fost distruse 3 milioane tone cereale, pagubele materiale fiind estimate la 1 310 milioane rupii (165 milioane dolari). Apele fluviului Gange, care au provocat cea mai mare parte a catastrofei, au revenit la nivelul lor normal.

• GRECII CONSTRU
IAU TUNELURI. Cu o^- zia unor săpături arheologice în apropierea orașului Nemeea din Pelopones a fost descoperită o porțiune de 40 de metri dintr-un pasaj subteran care dădea acces către stadionul antic al orașului. Pe bolta tunelului a fost descoperită o inscripție, datată cu anul 340 î.e.n., care proslăvea meritele unui pugilist, pe nume Telestas. Pînă nu demult, se credea că primii care au practicat astfel de construcții au fost romanii. Recenta descoperire dovedește că și grecii, chiar înaintea romanilor, cunoșteau tehnica construirii de galerii subterane.
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Ecouri internaționale 
după reuniunea de la Camp David

După cum se știe, reuniunea tripartită egipteano-israeliano-ameri- cană care a avut loc la Camp David și documentele adoptate cu acest prilej au avat un larg ecou internațional. Redăm luări de poziție ale diferitelor state, guverne, partide politice, organizații internaționale și organe de presă care exprimă fie aprecieri pozitive, fie anumite rezerve față de unele prevederi ale acordurilor semnate, fie atitudini de dezaprobare la adresa acestora.CAIRO. — în Egipt, după anunțarea încheierii acordurilor de la Camp David, au avut loc ședințe speciale ale guvernului, Adunării Poporului (parlamentul) și ale unor partide politice, la încheierea cărora au fost date publicității comunicate în care se exprimă adeziunea la rezultatele reuniunii la nivel înalt și sprijinul deplin pentru linia poli’ .că a președintelui Sadat. Primul ministru, Mamdouh Salem, a declarat că guvernul egiptean a constatat că ..toate prevederile acordurilor de la Camp David constituie o șansă reală de instaurare a unei păci juste și durabile**. El a atras atenția asupra faptului că mari eforturi sînt incă necesare pentru ca pacea să devină o realitate. „încheierea acestor acorduri — comentează, la rîndul sgu, „Al Akhbar" — înseamnă un mare act pozitiv pentru impulsionarea acțiunii de pace spre o rezolvare completă și durabilă. Rămîne deci să acționeze și celelalte părți".TEL AVIV — Guvernul israelian s-a reunit într-o ședință extraordinară, în cursul căreia miniștrii de externe și al apărării, Moshe Dayan și respectiv Ezer Weizman. au prezentat rapoarte privind întîlnirea de la Camp David. Ministrul de externe israelian, Moshe Dayan, a declarat postului de radio din Tel Aviv că „acum revine poporului israelian să se pronunțe asupra viitorului relațiilor cu vecinii săi arabi". Biroul Politic al Partidului Muncii din Israel (de_ opoziție) și-a. exprimat sprijinul față de rezultatele întîlnirii de la Camp David. Salutînd acordurile încheiate, Shimon Peres, liderul partidului, a apreciat că acestea „deschid larg calea spre pace". Ministrul israelian al comerțului și industriei, Yigal Horowitz, conducătorul fracțiunii Laam din blocul Likud, s-a declarat împotriva acordurilor de la Camp David „din cauza concesiilor mult prea importante care se cer Israelului".RIAD — Guvernul Arabiei Saudite apreciază că acordurile realizate la Camp David „nu arată cu claritate intenția Israelului de a se retrage din toate teritoriile pe care le-a ocupat prin forță, inclusiv Ierusalimul". „Documentele convenite — se spune intr-un comunicat — nu menționează drepturile poporului palestinian la autodeterminare și la constituirea unui stat pe teritoriu propriu, au ignorat rolul Organizației pentru Eliberarea Palestinei". „Guvernul sau- dit, continuă comunicatul, nu iși arogă dreptul de a se amesteca în afacerile interne ale vreunei țări arabe sau de a contesta dreptul acestora de a-și redobindi teritoriile prin luptă armată sau prin acțiuni pașnice, atît timp cît aceasta nu contravine unor interese superioare".KUWEIT — Guvernul kuweitian și-a exprimat — intr-un comunicat oficial — convingerea că „realizarea unei păci drepte și durabile in regiune cere retragerea totală a Israelului din toate teritoriile arabe ocupate, inclusiv din orașul Ierusalim, și restabilirea drepturilor legitime ale poporului palestinian, sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei". Guvernul kuweitian subliniază că „solidaritatea arabă sinceră, in cadrul unei strategii comune, constituie șingurul mijloc de recuperare a drepturilor arabilor și de confruntare a pericolului".AMMAN — Condițiile pe care Iordania le consideră indispensabile pentru realizarea unei păci juste in Orientul Mijlociu — se arată intr-un comunicat guvernamental — rezidă in
Interesele păcii impun eforturi hotărîte, energice 

pentru reglementarea efectivă, judicioasă 
a tuturor problemelor Orientului Mijlociu

(Urmare din pag. I)palestiniene. Israelul trebuie să înțeleagă că propria securitate este nemijlocit legală de asigurarea drepturilor legitime ale poporului palestinian, de înfăptuirea aspirațiilor acestuia de a trăi liber, de a se organiza într-un stat național propriu. Fără indoială că această problemă nu poate fi rezolvată decit cu participarea directă, nemijlocită, la orice tratative și negocieri, a poporului palestinian, a reprezentanților săi, a Organizației ■ pentru Eliberarea Palestinei — exponent legitim, recunoscut al acestuia.Este cunoscută poziția principială, consecventă și constructivă promovată în mod activ de România socialistă în legătură cu căile de soluționare a conflictului din Orientul Mijlociu. încă de la izbucnirea războiului din 1967, țara noastră a arătat că singura modalitate de soluționare a problemelor deosebit de complexe create in Orientul Mijlociu este nu angajarea in conflicte armate, ci calea politică, a tratativelor directe dintre părți. în repetate rinduri, m declarațiile oficiale ale țării noastre, în cuvîntările secretarului general al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. precum și în alte documente de partid și de stat, au fost afirmate clar și răspicat principiile de bază ce pot duce la realizarea dezideratelor de pace și securitate ale popoarelor din Orientul Mijlociu.„Calea spre pace — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — presupune retragerea Israelului din teritoriile 

„retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967 și, în special, din Ierusalimul de est, precum și în recunoașterea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian la autodeterminare, în deplină libertate și în cadrul unui acord de reglementare globală". „Iordania, menționează comunicatul, nu se consideră angajată de rezultatele reuniunii de la Camp David, la care ea nu a participat".QATAR — O declarație oficială dată publicității după o reuniune a cabinetului din Qatar califică acor- dul-cadru pentru pace in Orientul Mijlociu drept „o bază necorespunzătoare pentru o pace justă și globală". Declarația subliniază ca mptive principale ale dezamăgirii produse de acordurile de la Camp David absența unui angajament israelian în ce privește retragerea totală din teritoriile arabe ocupate și faptul că nu este recunoscută O.E.P.BEIRUT — Un comunicat al guvernului libanez exprimă „neliniștea" în legătură cu urmările acordurilor de la Camp David și temerea ca ele să nu aibă drept rezultat „implantarea palestinienilor in afara patriei lor".ORGANIZAȚIA PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI. — într-un comunicat difuzat de agenția W.A.F.A. se apreciază că acordurile încheiate la Carpp David conțin „prevederi lipsite de un caracter concret. Problemele abordate și asupra cărora s-a căzut de acord sînt incă probleme generale", atrăgînd astfel Egiptul „spre mai multe concesii în politica sa".„O.E.P. respinge rezultatele Întîlnirii de la Camp David. Aceste rezultate reprezintă în fapt un al treilea acord de dezangajare care dăunează intereselor supreme ale națiunii arabe în general și mai cu seamă intereselor popoarelor palestinian și egiptean", se spune, de asemenea, în comunicat.DAMASC. — în aceste zile, In capitala Siriei se desfășoară o conferință a țărilor arabe din „Frontul fermității", la care participă reprezentanții Siriei, Algeriei, Jamahiriei Libiene, R.D.P. a Yemenului și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei.în cuvîntul de deschidere a conferinței, președintele Hafez Al Assad al Siriei a apreciat că „cadrul de pace egipteano-israelian constituie un important regres pentru națiunile arabe". „Conducătorul egiptean, a adăugat el, a semnat o pace separată".ALGER. — Agenția algeriană de presă a dat publicității o declarație în care se arată că participanții la reuniunea tripartită de la Camp David „au ignorat aspecte esențiale ale situației din Orientul Mijlociu" printre care situația implantărilor isra- eliene în teritoriile ocupate, precum și regimul regiunii vestice a Iordanului și al zonei Gaza.TRIPOLI. — într-un comentariu transmis de agenția libiănă de presă se menționează că Jamahiria Li- biană respinge acordurile de la Camp David, pe care le consideră drept „nule și neavenite", precum și „un grav precedent".WASHINGTON. — „Visul imposi- t bil al păcii în Orientul Mijlociu este ’ acum realizabil prin acordurile de la Camp David", a subliniat președintele Carter la sesiunea comună a camerelor Congresului S.U.A. Observînd că există incă divergente majore în 

arabe ocupate in urma războiului din 1967, precum și soluționarea problemei popojului palestinian, recunoașterea dreptului său la autodeterminare, inclusiv Ia constituirea unui stat propriu, independent. Este de înțeles că la tratative trebuie să participe toate țările implicate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant autentic al poporului palestinian. Realizarea păcii trebuie să asigure, totodată, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor din această zonă".Evoluția evenimentelor a confirmat pe deplin justețea acestei poziții. demonstrînd că intr-adevăr unica modalitate de a acționa pentru stingerea conflictului este angajarea tratativelor directe între părțile interesate. în momentul de față este clar că pentru a se depăși starea de lucruri existentă, pentru a se face pași reali înainte spre soluționarea ansamblului problemelor de fond ale conflictului este necesară desfășurarea unor tratative la care să participe Egiptul, Siria, Iordania, Libanul, Organizația pentru. Eliberarea Palestinei, Israelul — precum și alte țări interesate. Considerăm necesar ca aceste tratative isă se desfășoare cu sprijinul și participarea activă a Organizației Națiunilor Unite, asigurin- du-se de asemenea ca la negocieri să ia parte U.R.S.S. și S.U.A. — copreședinți ai Conferinței de la Geneva pentru soluționarea problemelor in Orientul Mijlociu — precum și alte țări care doresc să-și aducă contribuția la cauza instaurării păcii în această regiune. Este de înțeles că 

ce privește coloniile lsraeliene In teritoriile ocupate, vorbitorul și-a exprimat speranța că „problema a- cestor așezări pe teritoriul egiptean nu va constitui obstacolul final In calea păcii".Comitetul pentru relațiile amerl- cano-arabe a apreciat într-un comunicat că întîlnirea la nivel înalt de la Camp David este un „eșec". Fă- cînd răspunzător pe președintele Carter pentru acest eșec, comitetul, care face oficiul de „lobby arab" în S.U.A., regretă că șeful executivului american nu a făcut presiuni asupra Israelului pentru a-1 determina să accepte „cererile arabe legitime".Senatorul american James A- bourezk și-a exprimat părerea că acordurile-cadru de la Camp David „vor înclina în mod covîrșitor balanța" în favoarea Israelului șl vor duce la o importantă sciziune in lumea arabă.Săptămînalul american de politică externă „Newsweek" apreciază intr-un amplu comentariu că acordurile de la Camp David reprezintă „un uriaș pas în direcția păcii în Orientul Mijlociu". „Documentele de la Camp David — remarcă revista — au fost încheiate în urma unor negocieri laborioase, care evidențiază rolul și importanța dialogului la nivel înalt în lumea contemporană".Cotidianul „New York Times" publică un articol semnat de cunoscutul comentator James Reston care, după o analiză a diferitelor aspecte rezultînd din acordurile încheiate, conchide : „Oricare ar fi semnele de întrebare, Camp David a realizat un adevărat progres pe calea păcii".PARIS. — Guvernul francez a a- preciat că rezultatele întîlnirii de la Camp David „creează posibilități, dar comportă și incertitudini". Purtătorul de cuvînt al palatului Elysee a a- dăugat : „Franța consideră că tratativele in trei nu vor fi decisive decît dacă deschid calea unei reglementări de ansamblu necesară pentru a aduce popoarelor din regiune o pace globală, justă și durabilă". „Calea care va fi urmată de acum înainte va permite să se aprecieze valoarea etapei", a menționat purtătorul de cuvînt, citind declarațiile făcute de președintele Giscard d’Estaing.BONN. — Adresîndu-se grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat, cancelarul R.F. Germania, Helmut Schmidt, a apreciat că ceea ce președinții Jimmy Carter, Anwar El Sadat și premierul Menahem Begin au realizat la Camp David „nu poate să inspire decît respect". El a opinat că acordurile încheiate „constituie o contribuție importantă la accelerarea procesului de pace în Orientul Mijlociu".LONDRA. — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al Marii Britanii a declarat că Anglia își exprimă satisfacția față de „încheierea reuniunii de la Camp David cu un rezultat atit de încurajator. Acordul reprezintă în mod clar o foarte importantă realizare, întru- cit a determinat Egiptul și Israelul să convină asupra cadrului unor negocieri de pace".Ministrul de externe David Owen a lansat țărilor arabe apelul de a ..dovedi tăria necesară" pentru a duce la bun sfirșit ’hegocierile de pace în Orientul Mijlociu. El a apreciat că Marea Britanie trebuie să facă uz de influența sa pentru ca țările arabe să nu adopte decizii precipitate.MADRID. — Ministrul de externe spaniol. Marcelino Oreja Aguirre, a declarat că „Spania dorește cu ardoare ca rezultatele convorbirilor de la Camp David, pe care le-a urmărit cu mare atenție, să deschidă calea unui dialqg care să conducă la realizarea unei păci juste, trainice și globale in Orientul Mijlociu, in spiritul rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite".

realizarea unei asemenea întîlniri face necesar să se depună eforturi de către fiecare țară în parte. Numai în cadrul unei asemenea reuniuni se va putea ajunge la ^soluții viabile, constructive, care să'corespundă pe deplin intereselor tuturor statelor, să ducă la instaurarea păcii și securității în Orientul Mijlociu.Trebuie , subliniat încă o dată că pentru a formula o judecată definitivă asupra documentelor adoptate la Camp David este necesar, pe de o parte, să se cunoască toate reglementările convenite prin scrisorile anexe, iar pe de altă parte, să se vadă cum se va desfășura activitatea de traducere in viață a principiilor rezoluției O.N.U. Pentru moment, reține atenția faptul că în declarațiile premierului israelian Begin apar unele contradicții care nu pot să nu dea de gindlt. De asemenea, trebuie avut în vedere că încheierea tratatului de pace între Egipt și Israel nu soluționează decit o parte a problemelor de care depinde lichidarea conflictului din Orientul Mijlociu. Iată de ce se impune să fie continuate eforturile — atît pînă la încheierea acestui tratat, cit și după aceea — pentru soluționarea întregului ansamblu al problemelor litigioase din această zonă. Și esențial în această direcție este lichidarea totală a ocupației teritoriilor arabe cucerite de Israel în urma războiului din 1967, precum și soluționarea echitabilă a problemei palestiniene, respectarea drepturilor legitime ale poporului palestinian, garantarea independenței și

BRUXELLES. — „Guvernele celor nouă țări membre ale Pieței comune speră că rezultatele întîlnirii de la Camp David vor constitui un pas decisiv pe calea spre o pace justă, totală și durabilă în Orientul Mijlociu", — se relevă într-o declarație dată publicității la Bruxelles de miniștrii afacerilor externe ai C.E.E. în document se exprimă, de asemenea, speranța că „toate părțile interesate vor contribui la procesul vizînd acest obiectiv".STOCKHOLM. — Primii miniștri ai Suediei și Norvegiei, Thoerboern Faelldin și, respectiv, Odvar Nordli, și-au exprimat satisfacția, într-un comunicat comun în legătură cu a- cordurile de la Camp David. „Sperăm că cele două acorduri vor contribui la obținerea păcii și libertății de către popoarele Orientului Mijlociu care suferă de atîta vreme de pe urma conflictelor și antagonismului", se spune în comunicat.MOSCOVA. — Ziarul sovietic „Pravda" comentează acordurile de la Camp David, apreciind că „sînt sacrificate problemele cardinale ale reglementării situației din Orientul Mijlociu, sint ignorate interesele celorlalte părți implicate in conflict". Considerînd că documentele semnate corespund în primul rînd intereselor Israelului, „Pravda" scrie că palestinienilor li se refuză posibilitatea de a-și crea un stat suveran, ceea ce constituie într-adevăr o cerință națională justă.BELGRAD. — Ziarul iugoslav „Borba" scrie că deși acordul de la Camp David face mai puțin probabilă izbucnirea unui nou conflict armat în Orientul Mijlociu, el nu aduce totuși această regiune mai aproape de o soluție globală și de o pace durabilă. După părerea ziarului menționat, în general acest lucru nu este posibil decît cu condiția participării egale a tuturor părților implicate in conflict.BUDAPESTA. — „Nepszabadsag" publică un amplu comentariu în care arată : „Chiar dacă înțelegerile realizate la Camp David vor fi transpuse în viață ulterior în felul în care au fost adoptate, ceea ce deocamdată rămîne o problemă de viitor, primejdia unei confruntări nu dispare". în încheiere, ziarul scrie că acordul de la Camp David „nu a apropiat instaurarea unei păci juste în Orientul Mijlociu, nu a îndepărtat primejdia unei noi confruntări armate".BERLIN. — Sub titlul „Nici un pas spre pace în Orientul Mijlociu", ziarul „Neues Deutschland" scrie : „Calea spre o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu a fost îngreunată prin așa-numita reglementare de la Camp David. Pacea în Orientul Mijlociu este mai îndepărtată decît oricind".VARȘOVIA. — Referindu-se la documentele semnate la Camp David, ziarul „Trybuna Ludu" apreciază că acestea nu schimbă adevărul că realitatea din Orientul Mijlociu este departe de o stabilitate politică. într-un fel sau altul, apreciază publicația. rezultatele acestor convorbiri amenință Orientul Mijlociu cu noi complicații.TEHERAN. — Publicația iraniană ..Teheran Journal" afirmă că „rezultatul întîlnirii. la ni,vel inalt de la Camp David este senzațional : un cadru pentru pace... După senzaționala încheiere a întîlnirii la nivel înalt de la Camp David nimeni nu ar trebui să se maiv îndoiască că Orientul Mijlociu, .după ani de amărăciune, moarte și distrugere, se află în fine în pragul unei păci adevărate și trainice".

integrității fiecărui stat din această regiune. Opinia publică din țara noastră, poporul român așteaptă să se acționeze cu cea mai inaltă răspundere. in spiritul rezoluției 242 a Consiliului de Securitate al O.N.U., cu participarea tuturor țărilor interesate, pentru soluționarea acestor probleme. Viața demonstrează că singura cale ce poate duce la înfăptuirea acestui deziderat arzător este calea tratativelor politice, pașnice, a înțelegerilor dintre părțile implicate, intre toate țările interesate.Soluționarea conflictului și instaurarea unui climat de pace și deplină securitate în această zonă au o importanță vitală pentru dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor din Orientul Mijlociu, care și-ar putea astfel concentra integral forțele în direcția asigurării progresului și bunăstării lor, dezvoltării unei largi și fructuoase colaborări reciproc avantajoase. Totodată, cauza păcii în Orientul Mijlociu interesează, în cel mai înalt grad, toate statele, ținînd seama de gravitatea pericolului pe care perpetuarea acestui conflict îl reprezintă pentru pacea și securitatea intregii lumi, de interdependența tot mai strînsă dintre evenimentele care au loc pe arena mondială. Instaurarea păcii în această zonă ar contribui considerabil la îmbunătățirea climatului politic mondial, ar deschide calea unor noi pași în direcția destinderii și securității internaționale, potrivit năzuințelor de pace, colaborare și înțelegere ale întregii omeniri.

Premierul Franței l-a primit 
pe prim viceprim-ministrul 

guvernului românPARIS 21 (Agerpres). — Tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care se află !n- tr-o vizită în Franța, la invitația guvernului francez, a fost primit de primul ministru, Raymond Barre.Cu acest prilej, din partea președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost transmise urări de sănătate pentru președintele Valery Giscard d’Estaing, de prosperitate și pace pentru poporul francez. A fost exprimat, totodată,’ interesul pentru apropiata vizită a președintelui Franței în România. Cu același prilej au fost transmise din partea tovarășei Elena Ceaușescu cele mai bune urări pentru doamna Valery Giscard d’Estaing.Mulțumind călduros, primul ministru a transmis din partea președintelui Franței' cele mai alese sentimente și urări de sănătate și succes președintelui Nicolae
HELSINKI

întrevederi ale delegației Consiliului
National al Frontului Unității SocialisteHELSINKI 21 (Agerpres). — Tovarășul Erkki Kivimaki, secretar general in exercițiu al Partidului Comunist Finlandez, a primit delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, care întreprinde o vizită în Finlanda. în cadrul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej au fost exprimate satisfacția față de bunele relații de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și P.C. Finlandez, precum și dorința comună de a le adinei și dezvolta in continuare;Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste a avut o întilnire cu Johannes Virolainen, președintele Partidului de Centru din Finlanda, și cu alți. membri ai conducerii acestui partid.
„Este necesară promovarea largă 
a cooperării internaționale în sfera 

utilizării pașnice a energiei nucleare"
Cuvîntul șefului delegației române la sesiunea A.I.E.A,VIENA 21 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a XXII-a sesiuni a A- genției Internaționale pentru Energia Atomică, șețul delegației române, ambasadorul Octavian Groza, a menționat că țara noastră consideră că A- genția Internațională pentru Energia Atomică (A.I.E.A.) poartă o mare răspundere și trebuie să acționeze pentru a se pune capăt cursei înarmărilor nucleare, pentru înlăturarea monopolului unor state asupra producerii și utilizării energiei nucleare, pentru a favoriza accesul liber al tuturor țărilor la folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice, în vederea asigurării progresului lor rapid, a ridicării generale a nivelului de trai și de civilizație al întregii omeniri.Reprezentantul roman a subliniat cerința ca nici o măsură din domeniul nuclear să nu împiedice utilizarea de către toate statele a energiei nucleare in scopuri pașnice.Ambasadorul român a evidențiat 'necesitatea transpunerii in viață, sub egida A.I.E.A., a unui program de acțiune cuprinzător pentru promovarea cooperării internaționale în sfera utilizării pașnice a energiei nucleare.Vorbitorul și-a exprimat dezacordul cu tendințele de a orienta acti

LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
Insulele Solomon — al 150-lea stat membru al Națiunilor UniteNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Continuindu-și activitățile cu caracter organizatoric și procedural, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a procedat miercuri la alegerea președinților celor șapte comitete ale sale. Astfel, reprezentantul permanent al Finlandei la O.N.U., Ila Pastinen. a fost ales președinte al Comitetului pentru problemele politice și de securitate, iar reprezentantul Costa Ricăi, Rodolfo Piza Escalante. c.a președinte al Comitetului politic special. Celelalte comitete vor fi conduse după cum urmează : Comitetul pentru probleme economice și financiare de Louis Mwangaguhunga (Uganda); Comitetul
Contacte diplomatice la Rabat și AmmanRABAT 21 (Agerpres). — Aflat in capitala Marocului, președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El-Sa- dat, a avut joi convorbiri cu regele Hassan al II-lea consacrate problemelor actuale din Orientul Mijlociu.

★AMMAN 21 (Agerpres). — Secretarul fie stat al S.U.A., Cyrus Vance, și-a încheiat joi vizita de 24 de ore întreprinsă in capitala Iordaniei, unde a avut convorbiri cu regele Hussein. Suveranul iordanian a explicat poziția țârii sale față de problema Orientului Mijlociu. La rinduJ său, secretarul de stat american a făcut o serie de precizări asupra celor două acorduri-cadru intervenite la Camp David.Intr-o declarație făcută înainte de plecarea sa din Amman, Cyrus Vance
IncidenteBEIRUT 21 (Agerpres). — Orașul Nabatyeh, situat în sudul Libariului, a fost supus, miercuri, de forțele conservatoare libaneze și efective israeliene, pentru a doua zi consecutiv, unui violent bombardament — au anunțat surse oficiale de la Beirut reluate de' agențiile Reuter și France Presse. Forțele palestiniene și libaneze staționate la Nabatyeh 

Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu și urări de realizări tot mai mari poporului român.în cadrul convorbirii, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, ce caracterizează relațiile dintre România și Franța, s-a constatat cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a schimburilor dintre cele două țări, în toate domeniile de activitate, și au fost examinate probleme privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare, găsirea a noi soluții și posibilități privind aprofundarea și diversificarea relațiilor economice, pentru întărirea colaborării multilaterale româno-franceze.A fost subliniată, de asemenea, necesitatea creșterii, pe baze echilibrate, a schimburilor comerciale, a extinderii cooperării industriale în noi domenii de interes reciproc și pe terțe piețe.La întrevedere a participat ambasadorul țării noastre la Paris, Cor- neliu Mănescu.

Totodată, delegația — vizitînd sediul parlamentului din Helsinki — a fost primită de Ahti Pekkala, președintele forului legislativ finlandez, evocîndu-se cu acest prilej bunele relații existente intre parlamentele României și Finlandei.Tovarășul Iosif Uglar a avut, de asemenea, o întilnire cu Kaukko Helle, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat din Finlanda. în- tilnirea a prilejuit evidențierea bunelor raporturi de colaborare dintre P.C.R. și P.S.D.F., precum Și reafirmarea dorinței comune de a Ie extinde in continuare.în cadrul unei vizite la sediul Uniunii Democratice a Poporului Finlandez, delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste a purtat convorbiri cu Ele Alenius, președinte, și Jorma Hentila, secretar general al uniunii.

vitățile A.I.E.A. cu precădere în direcția exercitării funcției sale de control, în detrimentul țelului suprem al agenției, care este acela de a acordj asistență tehnică pentru promovarea aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare. in folosul tuturor popoarelor.Referindu-se la sarcinile imediate ale organizației, vorbitorul a insistat asupra necesității de a se acorda prioritate programului de asistență tehnică, sporindu-se substanțial resursele destinate acestui obiectiv. El a cerut, de asemenea, ca noile principii și reguli fundamentale privind a- cordarea de asistență — la a căror e- laborare România a luat, după cum se știe, parte activă — să fie finalizate, aprobate și puse in practică, astfel incit ele să devină un instrument a- decvat al agenției pentru a răspunde in mai mare măsură exigențelor și priorităților. țărilor in curs de dezvoltare.în incheiere, vorbitorul a reliefat sprijinul constant acordat de România A.I.E.A., sprijin strălucit ilustrat de vizita președintelui Nicolae Ceaușescu la sediul organizației și de mesajul adresat de șeful statului român cu ocazia sesiunii jubiliare a Conferinței generale a A.I.E.A.

pentru probleme sociale, umanitare și culturale — Leticia Shahani (Filipi- ne) ; Comitetul pentru teritoriile neautonome — Leonid Dolguciț (R.S.S. Bielorusă) ; Comitetul pentru probleme administrative și financiare — Clarus Kobina Sekyi (Ghana) ; Comitetul pentru problemele juridice.Luigi Ferrari-Bravo (Italia).De asemenea, Adunarea Generală a O.N.U. a procedat la alegerea celor 17 vicepreședinți ai săi..Tot miercuri. a avut loc ceremonia de înălțare in fața clădirii secretariatului Națiunilor Unite a drapelului național al celui de-al 150-lea stat membru al O.N.U., Insulele Solomon.
a arătat că „schimbul nostru de vederi a fost deplin și complet". „Considerăm că este foarte important să continuăm convorbirile cu Iordania" — a spus el. adăugind că acordurile de la Camp David au deschis noi posibilități pentru o pace durabilă in regiune.La rîndul său, Hassan Ibrahim, ministru iordanian de stat pentru probleme externe, a declarat că „partea iordaniană a pus o serie de întrebări în legătură cu interpretarea tuturor documentelor întîlnirii de la Camp David, la care ea nu este parte, și asupra conceptului mai larg al unei reglementări cuprinzătoare".Un dialog trebuie să continue, a precizat ministrul iordanian, in interesul unei păci drepte.
în Libanau ripostat, îndreptîndu-și tirul asupra localității Marjayoun, unde sint cantonate majoritatea forțelor conservatoare din sudul Libanului. Potrivit primelor informații, bombardamentele au provocat însemnate daune materiale, numărul morților și ră- niților nefiind încă cunoscut — relevă agențiile de presă.

agențiile

de presă 

transmit:

Produse românești 
la tîrguri internaționale 
.'.Gloria CP-12" — diploma 
și „Medalia de aur" la BrnoJoi și-a închis porțile Tirgul internațional de mașini-unel- te de la Brno. Țara noastră a prezentat produse ale industriei constructoare de mașini, multe dintre ele constituind noutăți pentru Tirgul de la Brno. Combina de recoltat pă- ioase în pantă „Gloria CP-12", creație a întreprinderii bucu- reștene „Semănătoarea", a fost distinsă de juriul internațional al tîrgului eu diploma și „Medalia de aur" :La Tirgul Internațional de la Alger țara noastră participă cu produse ale industriei electrotehnice, industriei chimice, produse alimentare, bunuri de consum și de uz casnic.Tirgul internațional de la Teheran, aflat la a Vl-a ediție, reunește o gamă largă de exponate prezentate de 39 de țări. România, participant tradițional la acest tirg, are un pavilion în care 20 de întreprinderi de comerț exterior expun produse din ramuri reprezentative ale economiei.
Comunicatul ?to— 

Otiopian, cia,: Publicității la mehe- ierea vizitei în Etiopia a delegației de partid și de stat sovietice, în frunte cu Vasili Kuznețov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., relevă dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre U.R.S.S. și Etiopia, exprimă hotărîrea U.R.S.S. de a ajuta și în viitor poporul etiopian. Comunicatul expune, totodată, pozițiile părților într-o serie de aspecte ale actualității internaționale, intre care situația din Cornul Africii.
Declarație a P.C. Norve

gian. Comitetul Central al Partidului^ Comunist Norvegian a dat publicității o declarație in care avertizează împotriva consecințelor negative ale inghețării generale a salariilor decretate săptămina trecută de guvern. Această măsură drastică — se arată in declarație — echivalează cu o „stare de urgență economică" și ea va avea ca urmare o creștete a șomajului și o reducere a venitului real al majorității populației norvegiene.
Convorbiri vietnamezo- 

indoneziene. Aflat în 'izită °- ficială la Jakarta, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam. Fam Van Dong, a avut o primă rundă de convorbiri cu președintele Indoneziei, Suharto. Au fost abordate probleme privind evoluția și perspectivele cooperării economice și comerciale bilaterale, precum și o serie de aspecte ale actualității politice internaționale și regionale.
Acord româno-mexican. La Ciudad de Mexico a fost încheiat un acord de colaborare intre Agenția română de presă ..Agerpres" și Agenția mexicană de știri „Notimex". Acordul a fost semnat de Ion Cum- pănașu, director general al „Agerpres", și Pedro Ferriz Santa Cruz, director general al „Notimex".
Normalizarea acti 'ățil 

politice în Iran. Tehwanui reintră treptat în normal scrie agenția France Presse. Dispozitivele militare au fost reduse, ajungind să nu mai aibă decît o prezență simbolică, magazinele și-au reluat activitatea. De asemenea, pe planul vieții politice se constată o revenire la calm, liderii opoziției incepind să-și reia activitatea politică. Oficiul guvernatorului militar general a anunțat că au fost eliberate 231 din cele 330 persoane arestate pentru violarea legii marțiale in capitală. Se anunță, totodată, că fostul prim-ministru, Jamshid Amuzegar, a demisionat din funcția de secretar general al Partidului Reînnoirea Iranului, partid de guvernămint.
Rasiștii sud-africani 
au decis organizarea 

unui simulacru electoral 
în NamibiaPRETORIA 21 (Agerpres). — Sfi- dind rezoluțiile O.N.U. și încâlcind drepturile legitime ale poporului na- mibian, guvernul de la Pretoria a decis organizarea de ..alegeri" generale în Namibia in perioada 20—24 noiembrie. Un comunicat in acest sens a fost difuzat de administratorul general sud-african din Namibia, Marthy- nus Steyn.Un singur fapt nu a dezvăluit reprezentantul regimului rasist, și. a- nume că aceste „alegeri" vor fi supravegheate de cei 50 000 de militari ai corpului expediționar sud-africăn dislocat in Namibia și că listele de „candidați" vor fi intocmite la Pretoria.Referindu-se la hotărîrea regimului rasist, liderul Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Daniel Tjongarero, a declarat că S.W.A.P.O. nu va participa la acest simulacru electoral și la nici un fel de alegeri care nu vor fi supravegheate de Organizația Națiunilor Unite. Aceeași atitudine au adoptat-o și alți lideri ai populației de culoare din Namibia.Șeful guvernului rasist J. Vorșter, a anunțat că se „retrage" din funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Sud-Africane din motive de „sănătate", dar a precizat că este gata să-și asume funcția de șef al statului.
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