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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

■ ■ - ■ ■ ■ xljf ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B4k M ■■ ■a primit pe președintele Băncii M.I.S.R. din R. A. Egipt
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Ahmed Fouad, președintele Băncii M.I.S.R. din Republica Arabă Egipt și președinte al Consiliului de administrație al Băncii mixte egipteano-române M.I.S.R. — Romanian Bank din Cairo, care făcut o vizită in țara noastră.La primire a participat tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele de profundă stimă și dragoste ale președintelui Republicii Arabe Egipt,
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Anwar El Sadat, față de șeful statului român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, președintelui Republicii Arabe Egipt, cele mai bune urări, iar poporului egiptean succese pe calea progresului și prosperității.în cadrul întrevederii s-a remarcat cu satisfacție că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Egipt cunosc o evoluție rodnică și multilaterală, avînd la bază hotărîrile și măsurile stabilite cu ocazia întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt. Totodată, a fost expri-

mată dorința de a lărgi în continuare cooperarea fructuoasă româno-egip- teană în diverse domenii de interes reciproc — inclusiv in sectorul finan- ciar-bancar — în folosul ambelor popoare, al cauzei generale a păcii și înțelegerii intre națiuni. în cadrul convorbirilor s-a apreciat pozitiv activitatea Băncii mixte egipteano-ro- mâne M.I.S.R. — Romanian Bank din Cairo și s-a exprimat convingerea că ea va aduce în continuare o contribuție activă la aprofundarea colaborării dintre România și Egipt.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.
A CÎMPUL CHEAMĂ OAMENII SATULUI

V

Didier Ratsiraka

Vineri. 22 septembrie, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena Ceaușescu s-au intîlnit cu președintele Republicii Democratice Madagascar, Didier Ratsiraka. și soția sa. Celine Ratsiraka, care efectuează o vizită particulară în țara noastră.în timpul întrevederii, președinții Nicolae Ceaușescu și Didier Ratsiraka și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea continuă. pe_ diverse planuri a Socialistă mocratică respectul tații naționale, pe neamestec în treburile interne, egalitate în drepturi și avantaj reciproc.S-a apreciat, totodată, că există largi posibilități pentru dezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării dintre cele două țări și s-a manifestat dorința comună de a se acționa pentru lărgirea raporturilor ro- măno-malgașe pe tărîm politic, economic. tehnico-științific, al formării de cadre și in alte sfere de activitate, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale. în acest context s-a relevat rolul ce revine Comisiei mixte guvernamentale in lărgirea ariei de cooperare, în promovarea colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Madagascar.A avut loc, de asemenea, un schimb

relațiilor dintre Republica România și Republica De- Madagascar, întemeiate pe independenței și suverani-

de vederi cu privire la unele probleme ale actualității internaționale, în acest cadru, președinții Nicolae Ceaușescu și Didier Ratsiraka au subliniat mutațiile pozitive produse in viața internațională in favoarea forțelor progresiste, antiimperialiste și anticolonialiste, ca rezultat al manifestării hotărite a voinței popoarelor de a deveni stăpine pe propriile destine, de a se dezvolta de sine stătător pe calea progresului economic și social. S-a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor tuturor popoarelor pentru afirmarea tot mai puternică a relațiilor noi, democratice. între state, a dreptului fiecărei națiuni de a participa în mod egal la rezolvarea constructivă a problemelor ce confruntă omenirea.A fost subliniată hotărirea celor două țări de a conlucra tot mai strins pe arena mondială in cadrul O.N.U., al altor organisme internaționale, al țărilor in curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, pentru a-și aduce contribuția la lichidarea fenomenului subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, o lume a păcii, securității și colaborării egale între națiuni, care să asigure independența și dezvoltarea liberă a fiecărui popor. Totodată, s-a relevat rolul crescind ce revine țărilor mici și mijlocii in promovarea unor relații interstatale noi bazate pe principii democratice de e-

chitâte și deplină egalitate in drepturi intre toate statele lumii.O atenție deosebită a fost acordată situației actuale de pe continentul african, relevîndu-se necesitatea unității și solidarității dintre țările africane in lupta lor pentru consolidarea independenței naționale și pentru concentrarea tuturor eforturilor lor pe plan național și regional în scopul dezvoltării lor economice și sociale, în același timp, s-a reliefat importanța soluționării problemelor deschise dintre popoarele acestui continent, pe cale pașnică, evitindu-se confruntările, ceea ce ar corespunde intereselor tuturor popoarelor africane, intereselor generale ale păcii.Președinții Nicolae Ceaușescu și Didier Ratsiraka au reafirmat do-
★Vineri dimineața a sosit în Capitală, venind din R.P.D. Coreeană, președintele Republicii Democratice Madagascar, Didier Ratsiraka, cu soția, Celine Ratsiraka, care efectuează o vizită particulară in țara noastră.Oaspetele este însoțit de Andriana- rahinjaka Lucien, președintele Adunării Naționale Populare, Ramananit- salama Jean Baptiste, membru al Consiliului Suprem al Revoluției, Ruphin Georges, ministrul informațiilor și ideologiei, Sibon Guy, ministrul apărării, de alte persoane oficiale.
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54 PRECĂTEASCĂ NOUA RECOLTĂ
Priorități, termene optime pentru lucrările

ogricole de sezon
Floarea-soarelui trebuie
recoltată pînă la 30
septembrie
Livrarea sfeclei de zahăr
să se facă pe baza grafi
celor stabilite

• Porumbul, acolo unde s-a
copt, în cel mai scurt 
timp în hambare!

• Toate legumele perisabile
strînse pînă la căderea

brumei!
• Pînă la 15

sămînța de
brazdă!

rința Republicii Socialiste România și a Republicii Democratice Madagascar de a-și aduce și in viitor contribuția. prin eforturi și acțiuni comune, la cauza luptei popoarelor împotriva colonialismului și neocolonia- lismului, a politicii de discriminare rasială și nirea aspirațiilor lor de progres și o viață mai bună, pentru independență și suveranitate.După întrevedere, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reținut la dejun pe președintele Didier Ratsiraka și pe soția sa, Celine Ratsiraka.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

gpartheid, pentru împli- rati ”

Cu planul pe nouă 
luni îndeplinitColectivul întreprinderii miniere Hunedoara a îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe primele nouă luni. Acest succes se datorează, în cea mai mare parte, creșterii productivității muncii cu peste 5 la sută față de prevederi, pe baza extinderii metodelor de lucru de mare randament, sporirii gradului de mecanizare și folosirii mai eficiente a mașinilor și instalațiilor din dotare. Minerii și preparatorii din cadrul acestei unități au creat astfel premisele realizării în plus, pînă la finele lunii septembrie, a unei producții marfă in valoare de peste 13 milioane lei. O contribuție deosebită la obținerea acestor realizări au adus-o muncitorii, tehnicienii și inginerii din sectoarele de exploatare ale minei Te- liuc, care au extras peste sarcinile de plan din acest an mai mult fier. de 27 000 tone minereu de

★Pe aeroportul Otopenî, șeful statului Madagascar a fost salutat de Emil Bobu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu soția. Maria Bobu. Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, general- locotenent Gheorghe Gomoiu. adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Ilie Matei, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Un nou spital 
la FăgărașRecent a fost dat in funcțiune la Făgăraș un nou spital. El este prevăzut cu aproape toate secțiile de specialitate de primă necesitate pentru îngrijirea sănătății locuitorilor orașului și a zonei înconjurătoare. în același corp de clădire funcționează și o policlinică. Atît spitalul, cit și policlinica sînt dotate cu aparatură medicală modernă, care permite o largă investigare și tratare a bolilor. (Nicolae Mocanu).

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Deceniul unei comune seculare
„Comuna noastră — Turț, din județul Satu Mare, nu este prevăzută să devină oraș în actualul cincinal. în ce ne privește, noi, gospodarii comunei, alături de toți locuitorii să ne egal la munele oraș in Chiar mai mult, pot afirma că in anumite domenii nu prea ne intrece, la ora actuală, vreo altă comună din județul Satu Mare..."...Omul care ne vorbește atit de sigur pe sine, adică pe realitățile comunei nu este altcineva decit primarul ei. loan Țirtiu. Pasionat de realizările prezentului, primarul ne invită, la începutul discuției, să întoarcem o filă de istorie. După un document din 1378 in care se menționează pentru prima oară numele comunei Turț, anii ei de existență

ne-am ambiționat dezvoltăm de la egal cu toate co- ce vor fi declarate următorii doi ani.

se ridică la 600. De altfel, duminică, 24 septembrie a.c., evenimentul va fi sărbătorit cu toată suflarea comunei, cu toți fiii satului și cu mulți oaspeți.— Venim de demult — continuă primarul. Dar anii care au adus cea mai multă fericire oșeni- lor Turțului sint puțini la număr. E vorba de ultimii 30. S-au făcut acești ani, și mai ultimii zece, cit făcut in comunain multe secole de existență.— Am auzit pe la județ pe unii tovarăși pro- nosticînd că după ritmul in care se dezvoltă, comuna dv. are șanse reale de a întrece planificate a oraș in acest— Și cred gerează.

însă in ales în nu s-a noastră

alte comune fi declarate cincinal.că nu exa- Păi să-mi spuneți mie in care altă comună din județ construiesc peste 100 casese mai

anual ? Dar ce case 1 Mindre, cu etaje, toate frumoase, aliniate pe străzile principale mai vechi sau mai recent deschise în vatra satului, conform legii sistematizării ! Știți dv. cit ciment e in stare să „înghită" Turțul ăsta pentru case ? Numai in 8 luni din acest an prin cooperația de consum s-au valorificat turțenilor peste 800 tone ciment, plus ce mai cumpără oamenii și de prin alte localități. Apoi, mai știți vreo altă comună din județ care să aibă peste 120 de apartamente în blocuri noi ? Anul acesta mai „a- tacăm" încă 32. Și astea toate se „trag" din înființarea exploatării miniere Turț, în urmă cu 5 ani. Se înțelege că în ele locuiesc familiile minerilor și specialiștilor care pun umărul de nădejde la înflorirea comunei noastre. Dar urbanizarea mai înseamnă pe lingă locuințe

și multe altele. De exemplu cei peste 22 kilometri rețea de alimentare cu apă potabilă, care aduce apa la robinet pentru jumătate din populația Turțului. Asta e doar un inceput. Și cei aproape 35 kilometri de rețea electrică, și zecile de kilometri de trotuare, și cei 20 km de asfalt, și cele aproape 80 săli de clasă și internate școlare, și cele 450 locuri in grădinițe și creșe. Ba mai amintesc și bazele sportive, noțiune inexistentă în trecut. Avem un teren de fotbal și o echipă — „Minerul“-Turț, trei terenuri de tenis de cîmp, un ștrand chiar, în apropierea minei etc. Și miile de metri pătrați de spații comerciale moderne,
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

octombrie
La recoltarea florii-scarelui, in cimpia Teleormanului

Era prezent Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

Blocuri noi în comuna oșeand Turț Foto: Martin Sarea

în pagina a lll-a, relatări despre desfășu
rarea campaniei agricole de toamnă

„...CA UN FAGURE
DE MIERE!“Limba națională, instrumentul esențial al poeziei unui „intiiul lui poem" — cum zicea și Blaga — a din cele mai timpuri și . obiectul ei („Văd poeți ce-au scris o limbă ca un fagure de miere", M. E- minescu), sursa ei de inspirație. Aceasta pentru că, așa cum observa Sextil Pușcariu, „intre limbă și cei ce o vorbesc există un raport de influentă reciprocă. Nu numai omul e stăpîn pe limba lui, ci... și limba e stăpină pe cei ce o vorbesc, silindu-i să urmeze cu gîndurile lor drumurile bătute de înaintași, să economisească timp și energie in căutarea expresiilor celor mai potrivite, luind de-a gata clișeele moștenite, de la părinți" (S.P., Limba română I, Minerva, 1976, p. 156). Dar așa cum tot Pușcariu preciza „moștenind de la părinți a- ceste căi bătătorite de generații întregi, noi nu umblăm cu gîndurile noastre pe ele pasivi, ci fiecare subiect grăitor e singur un inginer de poduri și șosele (Pușcariu imagina metaforic limba ca niște drumuri pe care gîndurile pot călători de la om la om — n.n.). contribuind la întreținerea și lărgirea ■ lor și găsind poteci nouă de legătură între cele vechi. Nu există trecător, oricit de umil, care să nu fi lăsat in trecere o ceste căi, gînditoare simțitoare contribuit limbii" (Idem. p. 106— 107). în lumina unor asemenea observații teoretice ne dăm și mai bine seama de ce Eminescu a folosit a- ceastă splendidă, plastică și sugestivă comparație. Ca și fagurele, limba e nu numai dulce — în sensul bogat pe care Eminescu îl dă acestui termen — ci și o hrană spirituală a întregii colectivități, un mod de subzistență sui-generis; de asemenea, fagurele, rodul muncii asidue a tuturor membrilorstupului, așa cumlimba e creația întregului popor. Dintr-o asemenea perspectivă a scris Alexe Matee- vici celebra poezie „Limba noastră", care începe cu strofa :

popor, maredevenit vechi

urmă pe a- nu e minte și inimă să nu fi Ia sporire?

„Limba noastră-i o comoară, / In adincuri înfundată, I Un șirag de piatră rară / Pe moșie revărsată". în- tr-un asemenea context ideatic socotim că se relevă și mai profund, și mai complex semnificațiile unei antologice poezii a lui Geo Dumitrescu, Inscripție pe piatra de hotar, care conține acea tulburătoare strofă, demnă de a fi proiectată într-o lumină solară pe fruntariile țării :„întind spre toată zarea poduri bune ; / (s.n.) primesc și dau întregului Pămînt ; / nu-i gind viclean în mine să răsune, I dar
însemnări de

Ion DODU BĂLAN

nici stăpîn nu caut : eu îmi sint !“.Limba națională e, deci, un instrument de comunicare, un zăcă- mint de valori spirituale. un bun al tuturor membrilor societății, creat realmente de întregul popor, de-a lungul existenței sale istorice. Iată de ce ni se pare atit de potrivit formulat și, adresat omagiul antologiei radiofonice de poezie, editată de George Mirea, in care se spune : „Omagiu celor care de două milenii n-au contenit nici o clipă în migăloasa, înălțătoarea trudă a șlefuirii acestui inestimabil diamant". Bazat pe o cunoaștere temeinică a istoriei limbii și poeziei românești, George Mirea prezintă de ani de zile intr-o emisiune radiofonică, sub genericul........ca unfagure de miere", aspecte dintre cele mai variate și mai interesante ale limbii naționale menite să cultive vorbirea corectă, scrisul frumos, să pună în valoare bogăția și farmecul limbii române. într-o asemenea emisiune se rostesc de fiecare dată poezii dedicate limbii române de la poeții cei mai îndepărtați pînă la cei în vremea Așa cumacad. Al. A. Philippi- de, într-o densă și semnificativă introdu-
în timp ce trăiesc noastră, subliniază

cere la antologia ......caun fagure de miere !“: „Mai mult decit în alte literaturi. în poezia românească de o sută cincizeci de ani încoace iși află foarte des un loc de frunte dragostea de limba maternă, prețuirea puterii ei de expresie, respectul fată de ea, îndemnul la cultivarea și îngrijirea ei, glorificarea originii ei latine. Toate acestea formează trăsături profund caracteristice ale poeziei noastre, ale spiritului în care poezia noastră s-a dezvoltat pină astăzi. Cultivarea sentimentului de dragoste și respect față de limba românească face parte din afirmarea și cultivarea ființei noastre naționale".Poporul român și-a imprimat sufletul in cuvintele limbii sale, precum împărații romani chipul pe monezile de aur. Cind vijelii se abăteau peste sărmana noastră țară am stat limbii și ne-a pututOmagiul insă, și mai substanțial, și mai convingător dacă în această lăudabilă antologie, realizată cu remarca- bită rigoare, ar fi figurat și unele gînduri mai vechi ale oamenilor din popor despre limba pe care ei au făurit-o. au cultivat-o și au îmbogățit-o de-a lungul secolelor. Fie și numai cîteva proverbe cu valoare de poeme intr-un vers sau cîteva fragmente de cîntece capabile să sugereze, în felul lor, ideea științifică după care „limba maternă dă un ritm comun undelor intelectualității și afectivității noastre și coordonează, astfel, și solidarizează vrerile noastre", metaforic că „tot ce gindim și facem este influențat în mod fatal de felul în care lumea s-a oglindit în limba noastră" (Al. Procopo- vici. Limba și viața, 1939, p. 8). Probabil din motive care țin de posibilitățile ale editurii necuprinse gie unele loroase, foarte potrivite cu tema lucrării și splendid u-

in fagurii nimeni nu izgoni.ar fi fost.

mărturisind

materiale I au rămas tn antolo- texte va- interesante.
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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De-aș fi avut Inspirația să-i pun tovarășului Porfir Luca întrebarea „din cită ambiție se obține o secție de virf ?“, puteam afla, cred, o formulă matematică nouă și un rezultat încă necalculat. Acurn sint a- proape sigur de asta, dar mă trezesc prea tirziu. Cred că inginerul-șef al întreprinderii „Steaua roșie" din Capitală ar fi cumpănit o clipă întrebarea — ca om al cifrelor și exprimării riguroase nu se repede niciodată să-ți astupe urechile cu un răspuns — și. zim- bind probabil, ar fi dat dispoziție ce să se adune, ce cu ce să se înmulțească, cit să se ridice la putere, iar spre amiază mi-ar fi transmis rezultatul : secția hidraulică există și funcționează datorită atîtor virgulă atîtor unități de „ambi- ție-om". O fi sunind a metaforă, dar nu e căutare metaforică. Pur șl simplu m-am convins că. așa cum s-a socotit cantitatea de e- nerg'ie electrică necesară noilor mașini-unelte, tot astfel a fost chibzuit și combustibilul uman fără de care secția n-ar exista — ambiția profesională.Consemnăm premisele : la „Steaua roșie" cincinalul revoluției științifice și tehnice este marcat de trecerea, in paralel eu fabricarea de betoniere și alte produse cu grad de tehnicitate „așa și așa" (cum s-a exprimat inginerul-șef), la fabricarea aparatelor hidraulice („tehnică de virf la noi in țară"). Aceasta reprezintă pe planul dotării — trecerea de la mașini- unelte clasice la mașini-unelte complexe și foarte 

complexe, de la tehnologii obișnuite la tehnologii de mare și foarte mare exactitate ; pe plan profesional — recalificarea unor strungari care au minuit strunguri normale pentru a regla și supraveghea (verbul „a mînui" nu prea se mai potrivește) strunguri semiautomate și automate, a unor rectificatori care finisau la milimetru pentru a super- finisa la micron, a unor controlori de calitate care lucrau cu șublerul pentru a controla cu aparate electronice pe care Ie văzuseră (dacă le văzuseră), numai in cărți, a unor tra- tamentiști. obișnuiți cu procedee comune, care să pătrundă tainele tratamentelor cu atmosferă controlată ; pe plan financiar — încredințarea unor mașini valorind milioane unor muncitori care avuseseră in grijă mașini valorind doar zeci de mii. cel mult sute de mii de lei ; iar pe plan 
uman... Pe plan uman perioada actuală se soldează cu ceva care nu și-a găsit formularea potrivită. Să zicem... ridicarea omului la 
înălțimea tuturor acestor 
răspunderi.Ambiția lui George Ene a zbîrniit în ziua de 3 ianuarie a.c. Pînă atunci strungul automat revolver fusese pe mîria specialistului firmei furnizoare. Ca- re-1 montase, care-1 reglase, care-1 probase. Fără să scoată o vorbă. Ene — cu ochii pe el, descifrindu-i fiecare mișcare, intipărin- du-și-o in minte. La sfir- șitul lui decembrie, specialistul a plecat. De revelion, ca de revelion, uiți de griji. Pe măsură ce sfîrșitul pe

rioadei de sărbătoare legală se apropia, George a început să-și piardă pofta de mîncare și somnul. Pe data de 3, dimineața, era in stare de imponderabilitate. Parcă uitase totul. Tot ce văzuse, tot ce descifrase, tot ce memorase. Era ca pe vremea școlii, cind el, e- lev bun. învăța, învăța, a- simila totul, și, deodată,
Sugestii pentru un calcul privind

STRATEGIA AMBIȚIEI
cind să Intre la examen, uita totul. Trăgea biletul și-i revenea memoria. Poate că și-acum, trăgind biletul... „Biletul e un petic de hirtie, iar asta-i o mașină de două milioane".ti venea să întrebe, să ceară ajutor. Dar cui ? Fiecare avea griji de același tip. Apoi mindria. O fi Ene emotiv, dar in egală măsură e și mindru. „Dacă m-au ales pe mine... Dacă alții iși bat capul cu mașinile lor și dacă și pe-asta tot oamenii au făcut-o, tot un om a mînuit-o...“. S-a concentrat, recapitulînd în șoaptă operație cu operație. E- xecutindu-le gradat, numai după ce se autoexamina «teoretic». „...Prind piesa... prind scula provizoriu, dar strins... fac reglajul ma

nual... stop revolverul... retur... verificat prima o- perație... reglaj automat... stop avans rapid...". Prima piesă nu i-a reușit. Și specialistul lucra cu coeficient de reglaj. Dar mașina funcționase normal, trebuia doar să revadă cotele. Asta după ce s-o șterge de sudoare... Pentru că, in dimineața de 3 ghenar anul 

curent, George Ene transpirase leoarcă.Ambiții de milioane. Discuți cu Dumitru Anghel, strungar, și-ți spune: „Cum sînt eu față de mine cel de-acum 15 ani ? Așa, cum să vă spun, foarte onorat. Dacă întreprinderea mi-a încredințat o mașină atît de importantă înseamnă că pune bază pe mine. Vă dați seama ce-ar însemna să n-o folosesc cum trebuie ? Costă vreo trei milioane !“, Sau discuți cu Vasile Stan : ..Acum 20 de ani lucram pe un «mandenburg» de curgeau piulițele din el. A- cum — pe un strung numai butoane și circuite. Dar trebuie să fii atent, să nu strici cuțitul. Vă dați seama ce-ar însemna ? Costă vreo 400 de lei !“. (în 

prima clipă ești nedumerit. Oamenii aceștia au oare o ierarhie a valorilor ? Unul se referă la trei milioane, altul la patru sute, dar și unul și celălalt trag aceeași concluzie). Mai discuți și cu rectificatorul Aurel Spinu : „Am fost in străinătate să recepționez două mașini. Emoții nu pot să spun c-am avut pentru că 

n-am voie să am emoții, sufăr cu inima. M-am stă- pînit luîndu-mi un fel de angajament, interior, bineînțeles. îmi ziceam ca prin calmul și priceperea mea să fac să nu-mi scape nici o slăbiciune a mecanismelor. Să «aprob» pentru țară două mașini care să-și plătească de zeci și ' de sute de ori banii dați".în conștiința acestor oameni. că-i vorba de-un leu sau de milioane, banul țării. banul încredințat sub formă de mașini și utilaje, poartă aceeași semnificație : a-1 folosi cu ambiție profesională, cu grijă de gospodar, cu răspundere muncitorească.Ambiția „ultimului șpan“. Mindria de a spune că ei dau „ultimul șpan“ aparți

ne rectificatorilor. Dar Înțelesul termenului s-a extins, desemnează ideea lucrului perfect, asupra căruia nu trebuie să revină nimeni cu remedieri. A controlului și autocontrolului de un tip cu totul nou. Parcă aparatura de măsură de o calitate radical superioară ar fi determinat și o optică asupra calității ra

dical superioară. Dar poate că a și determinat-o. Nu e vorba, cum s-ar crede din capul locului, de o conștiinciozitate sporită. Conștiinciozitate exista și la betoniere. Este vorba de o altă viziune a conștiinciozității. O ilustra bine Aurel Niță, tehnician C.T.C. :— Recent, aici, la hidraulică, a fost rebutat un lot de role. Ca să înțelegeți ce insearnnă rebut la noi, vă rog să uitați toate șuruburile strimbe, hide, caraghioase, văzute prin caricaturi. Planeitatea. rolelor respective, bunăoară, se verifică pe o masă magnetică pe care și prezența ținui fir de praf poate da -deformări. La acest grad de finețe trebuie să vă imaginați „rebutul". Toleranțe- 

le merg pînă la 5 microni. Așadar rolele nu erau perfecte. S-a făcut o consfătuire a șefilor de formație cu proiectanții și tehnologii. Concluzia a fost că piesele ..merg și așa". Dar C.T.C.-ul a spus NU. „Nu că n-ar merge, ci ca să nu se creeze precedent. Să se știe de la Început că in secția nouă nu se lucrează cu 

emerge și așa». Ei bine, dis- cutind și consultindu-ne și cu autorii „rebuturilor", care aveau să simtă pe propriul ștat decizia care se lua. oamenii au fost pentru măsura hotărită de noi. care-i afecta, și nu pentru cea de minimă rezistență, care-i „avantaja".Păstrînd intenția de a găsi expresia matematică a ambiției, ar mâi trebui să vorbim și de alte multe fațete ale sale — „ambiția de a spune «avem om !»“, „ambiția de a descoperi ambițioși" sau despre faptul că toți maiștrii, bunăoară. lucrează direct și pe mașini. Dar putem vorbi într-adevăr de o strategie a ambiției ?— Fără îndoială că da, ne-a asigurat maistrul An

ghel Bratu. secretar adjunct al comitetului de partid pe întreprindere, direct răspunzător de organizația de bază de la hidraulică. Felul deosebit in care a decurs selecționarea cadrelor pentru această secție cum s-a dus și se duce munca de la om la om permit să se vorbească, la loc de Căpetenie, de o strategie a ambițiăi.
— Cum s-au pus ba

zele ei ?— Mai întii, prin hotă- rirea întregului colectiv de a răspunde încrederii acordate de a se face această ultramodernă secție Ia noi. Cu alte cuvinte, de a răspunde efortului de investiție făcut de stat printr-un efort de formare exemplară a oamenilor.
— Bănuiesc că i-ați ales 

pe cei mai buni.— Nu. Am ales oameni buni și foarte buni, dintre cei mai buni, dar nu pe toți cei mai buni. N-am vrut să lăsăm secțiile vechi descoperi te.
— Care a fost criteriul 

de selecție ?— Aș vorbi nu atît de criterii, cit de metoda de selecție. Și ea a vizat în mod direct ambiția, depistarea oamenilor cei mai atrași de tehnica nouă. Am început cu alegerea șefului de secție. Organul de partid și conducerea uzinei au examinat mai intii un grup de zece ingineri. Din zece, ne-am oprit la patru. Cu aceștia s-a discutat individual. Doi și-au exprimat rezerve, doi au acceptat să candideze mai departe. Din acești „finaliști" a fost ales viitorul, acum actualul șef 

de secție, inginerul Nicolae Chiriac. Selecționat, după cum vedeți, ca un pilot de încercare. Al doilea om al muncii a fost intîlul ei strungar — George Ne- delcu, specializat la Arad, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii. Preconizam să devină secretarul viitoarei organizații de bază și așa s-a intimplat. Apoi a urmat o atentă selecție a oamenilor pe care comitetul de partid se orienta să-i formeze ca șefi ai viitoarelor echipe ; înainte de a trece propunerile prin C.O.M. se discuta și cu candidații, amănunțit. După ce s-a format acest nucleu de cadre, metoda consultării s-a repetat, de data aceasta cu șefii de echipă, pină la alegerea ultimului om.
— Cu oamenii ce dis

cutați ?— în primul rind le spuneam că or să cîștige ceva mai puțin. O perioadă, se înțelege. Ca peste tot unde e un început.
— Cultivați deci since

ritatea.— Sigur că sintem sinceri cu oamenii. Dar mai avem un motiv.
— Să le verificați am

biția ?— Da. Trebuia văzut dacă ambiția lor muncitorească se ridică la înălțimea ambiției generale a colectivului.
— ...și s-a ridicat.— După cum se vede. Dar notați : țintim spre cote și mai înalte.

Sergiu ANDONFotografii de Sandu Cristian

Cîțiva dintre „așii" ambiției despre care e vorba în reportajul de fața (de la stînga la dreapta) : strungarul Vasile Stan, rectificatorul Aurel Spînu, tehnicianul C.T.C. Aurel Nițâ, strungarii George Ene, Constantin Cercel, 
Dumitru Anqhel si Georae Nedelcu

bbbbbbbbbbbbAncheta nu este incă terminată, dar faptele sint, acum, clare : un grup de escroci opera de mai mulți ani în rețeaua de comercializare a vinurilor, atît în București, cit și în alte centre din țară. Prin mijloace frauduloase ei reușiseră să dobîndească mari sume de bani, mașini, case, bijuterii, duceau — in cele mai multe cazuri — o viață de desfriu și acționau intens pentru lărgirea cercului de sprijinitori, creat prin variate metode de corupție.Am văzut, cu sprijinul acordat de organele noastre de miliție, bunurile descoperite și sechestrate de la escroci. O imagine — parțială, firește —- a fraudei produse de 12 responsabili ai unor centre de desfacere a vinurilor din orașul București. O adevărată expoziție a setei —- demențială, s-ar putea spune — de agonisire fără limite și fără scrupule.Aveam sub priviri, între altele :14 000 000 (paisprezece milioane) lei bani numerar !29 (douăzeci și nouă) kilograme bijuterii aur 1Ieri, vineri, 22 septembrie, totalul valorilor descoperite la respectivii vinari (toți doisprezece arestați), ca șl Ia unii „colaboratori" al lor se ridica la uimitoarea cifră de 33 000 000 (treizeci și trei de milioane) lei 1Cel care s-a „detașat" (în stadiul actual al anchetei) prin setea lui de avere, prin mijloacele și tehnicile de a stoarce bani de pe locul unde era plătit de stat să muncească, se numește Gheorghe Ștefănescu, 49 de ani, fost responsabil al centrului de desfacere a vinurilor din Calea Gri- viței nr. 325, sectorul 8. La locuința sa și a celor doi fii ai săi. unul vîn- zător la același centru, altul el însuși responsabil al unui centru similar, s-au găsit pină in prezent valori care ating cifra de aproape 17 000 000 lei (peste 3 milioane lei numerar, 20 kg aur și altele).Cine este acest gangster, cum arată el și prin ce mijloace reușea să acumuleze atita bănet ? Iată întrebări firești, la care organele de anchetă au căutat să afle răspunsul.Gh. Ștefănescu, „jupînul" — cum era numit în cramă — a cărui faimă de „vinar bun" se răspîndise în tot Bucureștiul. a crescut sub tejghea, în spiritul falsificărilor. Cei mai in vîrstă, care cunosc cartierul Cringași, iși amintesc circiuma care funcționa aici odată, numită „La Mitică Ve- selu". Dumitru Ștefănescu (Mitică), fostul proprietar, era bunicul actualului escroc. Tatăl Iui Gh. Ștefănescu — urmaș la tejgheaua lui Mitică Veselu — a fost și el cîrciumar. în această atmosferă s-a clocit morala lui Gh. Ștefănescu, care a pornit de la „nevinovata" îndoire a vinului cu apă, sau de la micul bacșiș strecurat în palmă și care a ajuns la o adevărată „performanță" în escrocherie. „Ce școală să am ? — a răspuns el la una din întrebările pe care i le-am pus — totul l-am învățat pe parcurs...". Adică in semiîntunericul unde se trișau clienții.Afișînd cind un aer de om nenorocit, cind de cinic iremediabil, Ștefănescu — gras, mătăhălos — se invirte în camera în care este ținut pentru anchetă ca un guzgan intr-o cușcă. Aceasta este șl imaginea pe care ți-o inspiră. Ieșea noaptea la colțuri întunecoase (el sau cu copiii săi, Mircea și Gabriel) pîndind gestul, cunoscut lor, al vreunui traficant. Și... nu se uita la bani. în ultima vreme nu mai cumpăra aur decit cu kilogramul (8 kg de la o „turistă" d’n R.F.G., 7 kg de la o altă „turistă", venită prin Timișoara etc).

Studiase toate „tehnicile" de eludare a legii și acționa cu multă precauție. La „milimetru". La „secundă". (Avea 18 ceasuri de aur, banditul !). Și totuși, deși nu putea „în nici un fel să creadă că va cădea" (cum singur declară), cu toate instrumentele de măsurare a timpului pe care și le achiziționase — prin acțiunea organelor noastre de miliție escrocului i-a fost oprit mecanismul „de ceasornic" al afacerii pe care o conducea. Mecanism care se cere studiat și dat în vileag pentru a-i Înarma pe oamenii cinstiți și a-i pune in stare de apărare contra escrocilor de teapa lui.Banii pe care-f obținea prin fraudă (în medie circa 10 000—15 000 lei zilnic, iar în perioada sărbătorilor de iarnă circa 75 000 lei, tot zilnic !) erau rezultatul vinzării ilicite de vin către populație. Vin pe care-1 obținea prin mai multe mijloace.O sursă importantă — după cum 
OMUL CU MORALA ȘUBREDĂ 

-omul de care are nevoie escrocul
Un caz de excepție aduce în atenție cerința unei atitudini 
intransigente față de cei care încalcă legile țării, normele 

eticii noastre

s-a constatat — erau aranjamentele cu șefii de crame, contabilii și îndeosebi gestionarii de la I.A.S.-uri sau fabrici de vinificație. Mergind să facă aprovizionarea unității sale, escrocul observase că „mai peste tot se găsesc plusuri, adică mari cantități din recoltă neînregistrate". Hoțul descoperise alți hoți : Zamfir Ion, fost pină zilele trecute director al Combinatului de vinificație Valea Călugărească, Perișoară Valeriu, fost contabil-șef al I.A.S. Cotești, ca și alți 9 șefi de crame de la diverse I.A.S.-uri au poposit, pină acum, în arest alături de Ștefănescu.Printr-o metodă de transcriere incorectă in acte a cantităților de vin luate de la cei ce-1 aprovizionau, Ștefănescu scotea, de regulă, din crame, fără forme legale, circa 2 000 litri vin la un transport. Adică circa 14 000 lei „venitul lui", plus 10 000 pentru cramagiu. De la întreprinderile „Biofarm" și „Policolor" din Capitală (alți arestați sint alături de el și de aici) a sustras peste 40 000 litri alcool rafinat, pe care îl folosea la multiplicarea vinurilor sau la crearea unor vinuri „noi" (utilizînd plante aromatizante, ceaiuri, zahăr ars etc. pentru „gust" și „culoare".Bine, se va zice, această vastă operație o făcea singur ? Nici vorbă ! Guzganul se gîndise la toate. în primul rind, beneficiind de atitudinea cu totul mioapă a celor de la consiliul popular, de la trusturile comerciale etc., și-a adus „ca ajutoare" în vinărie întreaga familie (nevasta, copiii, sora nevestei, nurorile). De aci a trecut la „extinderea" relațiilor. Și-a organizat un adevărat clan, din care făceau parte Cotovelea Constantin, fost director al Administrației domeniului public, sector 8. azi arestat: un oarecare Joița Ionel, fost contabil-șef la „Cocorul", in ultimul timp fost 

responsabil al plăcintăriei „Capitol", azi arestat : Niculescu Radu, unchi, fost responsabil al centrului de vinuri din strada Goldfaden 1 (la care s-au găsit peste 2 600 000 Jei și 4 kg aur), escroc care era prieten cu Fănică Mihalache, inspector judecătoresc la tribunalul municipal, ambii arestați : ii antrenase pe Nicolae Chirilă, fost președinte al judecătoriei sectorului 7, azi arestat ; se încîrdășise cu Fi lip Ioan, fost director adjunct ai I.A.P.L. sector 8 (care-i vindea „pont“-urile controalelor), azi arestat; era prieten la cataramă cu Mitran Dumitru, fost director al I.A.P.L. sector 6. azi arestat.După cum rezultă, Ștefănescu n-a lucrat singur. Nici nu se putea. T-am cercetat amănunțit dosarul, declarație cu declarație, i-am studiat răspunsurile date la întrebările puse cu ocazia documentării pentru acest articol și aproape fiecare amănunt. te 

duce spre o nouă traiectorie murdară lăsată de guzganul din vinărie. Arma lui era „mînjirea" celui ce se lăsa minjit. începea cu „șprițul" pe gratis. („îl plătiți dumneavoastră, altădată..."), continua cu damigeana, iar cind ajungea la pachetul de 5 000 sau 10 000, cel minjit era deja „al lui".A procedat, desigur, cu mai mulți așa. cazul cel mai plin de învățăminte pentru toți cei ce lucrează în aparatul de partid și de stat, adică aceia ce sînt primii chemați să apere legea și să blocheze orice portiță de acțiune pentru escrocii mai mari sau mai mici, fiind acela al inginerului Tudor Bălătică, fost prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 8.L-am văzut pe Bălătică, duminică, 17 septembrie, în timpul unei anchete. Am stat de vorbă cu el. Are imaginea nenorocirii in care s-a aruncat, în care i-a tîrît pe toți ai lui, cei mai apropiați, greaua umbră pe care a , aruncat-o asupra colectivului în care lucra.Escrocii îl studiaseră atent pe Bălătică și observaseră la el mai ales slăbiciunile. L-au atras în cursă prin- tr-o femeie, au aranjat totul astfe1 incit să trăiască cu groaza dării în vileag și, cu aceasta, l-au jucat — cum se spune — în foi de viță, de- terminindu-1, chiar dacă l-au Împiedicat să aibă imaginea reală a afacerii. să devină treptat, treptat un fel de membru activ al bandei.îl tîrau peste tot după ei la chefuri prin restaurante, chefuri soldate cu cheltuieli de 10 000—15 000 lei într-o seară (plătite de Ștefănescu), la nunți, botezuri, onomastici. L-au determinat să le obțină buletine, case, eliberarea din arest în cazul prinde rii in flagrant de trafic cu aur, cumpărarea de mașini, de mobilă, scoaterea de sub ancheta legii 18, care 

controlează veniturile ilicite etc, fo- losindu-i semnătura sau puterea de influență. Cu ajutorul lui alt cumpărat, ia Breaza, incălcind legea, o vilă cu două corpuri de clădiri, în- sumind 7 camere. Și, probabil, că nu se opreau aici, căci apetitul de înavuțire al bandei Ștefănescu n-avea limite.Și astfel escrocii au făcut din Bălătică o simplă cirpă bună pentru șters urmele murdăriilor lor ! Ajunsese acolo incit, primindu-se o scrisoare anonimă la sector, prin care se sesiza escrocheria Ștefănescu în toate dimensiunile ei, el. Bălătică, a dat-o în mină escrocului însuși, care a ascuns-o la un loc cu aurul acumulat. Ca recompensă pentru a- jutorul acordat, escrocii ii făceau cadouri importante — un ceas de aur, o haină de piele, sau ii virau in buzunar — chipurile cu forța — cite un teanc de sute : 5 000—10 000 lei.

Decădere totală, stupidă și întristătoare !Și-a pierdut funcția, calitatea de membru de partid, a fost arestat.„Știu, zicea, ce insearnnă să se ducă fiica mea la școală și să-i spună copiii — asta-i fata lui Bălătică, prietenul escrocului Ștefănescu...".— Din păcate, ai ințeles tirziu, Bălătică... îi răspundea anchetatorul.„Știu, zicea, ce înseamnă pentru soția mea să coboare să ia o piine și să audă in jur : asta-i nevasta Iui Bălătică...".— Ai înțeles prea tirziu, Bălătică... își dădea cu pumnii in cap, plîn- gea, se tinguia că, acolo, in arest, se poartă prea frumos cu el, se ruga să fie lăsat să spele pe jos, să facă ceva, să uite. îi pare rău că nu poate lucra in fabrică, ar lucra ca muncitor, în întreprinderea unde fusese inginer-șef, la „Laromet". Abia acum înțelege ce înseamnă să intri cu fruntea sus, demn, pe poarta întreprinderii, alături de tovarășii tăi...Din păcate, într-adevăr, mult prea tirziu !Comuniștii din sector, toți oamenii muncii au dreptate să-și pună întrebările pe care și le pun în legătură cu acest caz de excepție. într-adevăr, Ștefănescu este un escroc, un gangster. Cele 4 condamnări anterioare spun totul despre el : dorea să fure, să înșele ; a fost prins și băgat in cușca escrocilor. Cazul ridică insă și problema celorlalți, a celor ce — conștient sau din miopie — le-au faci» litat bandiților acțiunea, le-au permis să-și desfășoare activitatea contra legilor. Cine sînt aceștia 7 <în primul rînd, oameni învestiți să supravegheze buna gospodărire a avutului statului, oameni care nu și-au îndeplinit misiunea, sau au întins mina escrocilor, permițîndu-le să se dedea la un adevărat jaf.

Cazul atrage atenția asupra necesității unei acțiuni ferme de întărire a vigilenței cadrelor de conducere — la toate nivelurile — și, alături de ele, a tuturor celor investiți cu funcția de apărare a legii — miliție, justiție, organe de control obștesc etc. Nu ne poate lăsa indiferenți faptul că escrocii și-au putut face de cap a- proape un deceniu,-sub nasul și privirile celor investiți cu respectivele sarcini. în timp ce Ștefănescu. care avea o retribuție de 1 900 lei lunar, trăia pe picior mare, avea 3 mașini la scară, cumpăra vile, organiza sindrofii, nimeni n-a sesizat a- cest lucru, Tudor Bălătică însuși nu era un oarecare in sector. Cum a fost posibil ca el să facă ce a făcut — deseori fără nici un fel de perdea — timp de doi ani ? Tovarășii lui unde erau ?Paralel cu ancheta penală trebuie să se continue, deci, analiza detaliată a stărilor de fapt care au dus la a- ceastă situație, analiză care arată deja grave slăbiciuni in munca unor organe și a unor cadre din sectorul 8, o slăbire a vigilenței și disciplinei.Aceste concluzii vor trebui să stea la baza unei acțiuni, hotărîte a tuturor organelor responsabile pentru instaurarea unui climat de muncă partinică, exigentă, de ordine, disciplină și control ferm, care să excludă orice urmă de toleranță față de escroci și care să împiedice alunecarea unor cadre pe panta degradării.
★Acolo, in camera de anchetă (duminică, era o zi frumoasă, cu mult soare, sub ferestre se auzeau glasuri vesele de oameni care treceau pe stradă) — acolo, în camera unde se continua luarea interogatoriului lui Bălătică, îmi aduceam aminte de imaginea sălii în care, cu numai cîteva zile înainte, avusese loc adunarea activului de partid din sectorul 8 și în care sute de oameni condamnaseră cu hotărîre pe escroci, ca și pe toți cei ce le dăduseră ajutoare sau le favorizaseră pașii în încălcarea nerușinată — aceasta era chiar expresia folosită ; încălcare nerușinată — a legilor țării.„Cum nu putem admite ploșnițe pe propriul corp, așa nu putem admite ca asemenea escroci să-și facă de cap în mijlocul nostru", spuneau oamenii referindu-se la Ștefănescu și la toți cei din grupul lui.Referitor la faptele lui Bălătică, oamenii spuneau :„Un mărăcine nu poate să umbrească un stejar. Dar văzind mărăcinele lingă noi, trebuie să vedem care e cauza apariției Iui, de ce ajungem, uneori, să ne mai înțepăm in ghimpii lui".Căci, adăugau oamenii, dacă există legi care nu dau voie să se contra- facă vinul stricindu-i-se noblețea, cu atît mai mult legea partidului nu-ți dă voie ție, comunistului, să te însoțești și să te asociezi in nici un fel cu un nemernic... Dimpotrivă, această lege ne pretinde tuturor să luptăm cu toate puterile împotriva setei de înavuțire a unora, a dobindirii ilicite de averi, a traiului ușor pe seama bunurilor obștii, contra oricărei forme de degradare morală ; ea, această lege de înaltă noblețe morală, ne pretinde să luptăm pentru a- părarea fermă a legilor statului, pentru afirmarea deplină a principiilor eticii șl echității în viața și munca tuturor cetățenilor.Pentru ca omul să rămînă, în orice ocazie, om...

Eugen FLORESCU

Ce știm și ce nu știm despre... 
cei căzuți din LunăDupă modesta mea opinie, acești oameni căzuți din Lună trebuiau supuși unor e- xamene și pe urmă repartizați în diferite locuri de muncă. Cade unul dintr-un cireș, dintr-un tramvai și tot trece printr-o comisie de examinare, i se fac niște radiografii, microradiografii. Este pus la raze, ciocănit, 1 se numără cu atenție coastele, și dacă a pățit ceva în timpul căzăturii intră automat in tratament. Cu ăștia căzuți din Lună nu s-a întimplat așa. Nu s-a ocupat nimeni de soarta lor. D-aia îi în- tîlnești, dai de ei pe unde nici cu gindul nu te gîndești.Ce zici dumneata 7 După ce-1 recunoști pe cel căzut din Lună 7 După îmbrăcăminte ? Cum o să-l recunoști după îmbrăcăminte 7 Se îmbracă cum este moda, că doar nu a rămas în hainele alea cu care a căzut din Lună. S-a mai primenit și el, că altfel nu e prea prost. Este căzut din Lună. Atît. îl recunoști după anumite semne particulare ori după accent 7 Nu ! După rezultatul muncii lui. Dacă, doamne ferește, intr-un cartier nou găsești trei a- tellere foto, opt frizerii, șase ateliere de îndreptat cuie, opt do- gării, 18 centre de reparat tranzistoare și nici un centru de piine, apoi poți să fii sigur că aici este mina

omului care a căzut din Lună. Căzut din Lună, dar nu în picioare, ci căzut direct in cap.Tot el poate să-ți pună în vînzare biciclete fără șa, fără pedale, de clopoțel nici nu mai vorbim. în căzătura lui s-a și șmecherit, pentru că dacă-1 întrebi ce faci cu bicicleta fără clopoțel, iți zice să te duci să iei clopotul de la cimitirul „Buna Vestire" cind ai de gînd să călătorești cu bicicleta prin aglomerație. Și tot el poate să-ți vin- dă un costum de haine maron ori altă culoare in Focșani și să te trimită pentru niște mici retușuri la Oradea. Pentru că a venit vorba de retușuri, să vă zic ce am pățit eu cu un om căzut din Lună. Mi-am rupt din greșeală degetul inelar și m-am dus la un dispensar să mi-1 vîre în ghips. M-a luat doctorul la întrebări. Pe ce stradă stau, ce retribuție am, ciți sîntem în familie, cu ce este acoperită casa, dacă îmi plac a- nimalele domestice, cite scări trebuie să urc pînă ajung în dormitor... Toate întrebările astea mi le citea de pe un formular și cînd s-au terminat întrebările m-a trimis la alt dispensar.Dacă „subiectul" nostru a căzut in cap din Lună, pe un teren mai pietros sau mai asfaltat, face minuni

și mai mari. îți plouă să zicem in casă, din cauza a două țigle ori două țigle și jumătate. Omul căzut din Lună vine după a opta ori chiar a noua reclama- ție a ta, cu niște parchetari. îți scoate parchetul felii, felii, îți pune niște linoleum bleu ori vernil, care rezistă la apă și insistă să-i semnezi.Stați puțin, să nu-1 facem pe dracu’ mult mai negru decit l-a făcut maică-sa. Omul căzut din Lună se uită ce se mai uită și îți aduce la cunoștință că ai ghinion. Nu au în depozit modelul ăsta de țigle. Nu se mai fac țigle din astea de un deceniu și jumătate. Te întreabă dacă ai rude la Jimbo- 11a. Dacă ai rude la Jimbolia ești un om făcut. Acolo există o fabrică de țigle și numai fabrica asta te-ar putea ajuta. Dacă nu ai rude la Jimbolia, te mai roagă o dată să-i semnezi procesul-ver- bal și dacă nu semnezi, tot aia este. Așa că de-aia ziceam eu să se facă un dispensar special pentru cei căzuți din Lună și să fie „aspru" examinați înainte de a li se da pe mină vreo răspundere.Ce nu știm despre cei căzuți din Lună ? Nu știm dacă mai au cucuie de la căzătură și dacă au cucuie, ce s-ar găsi in ele 7 Zău aș vrea să știu...
Nlcufă TANASE



SCÎNTEIA — simbâtâ 23 septembrie 1978 PAGINA 3

ClMPUL CHEA MĂ O A MENII SA TUL UI
să-i siringă roadele, să pregătească noua recoltă

IALOMIȚA „LA NOI, N ACESTE ZU, 

TOII SĂTENI SINI AGRICIILTRRI"
Un exemplu, din foarte multe bune, care pune 

și mai mult în evidență slăbiciunile din alte unitățiLucrătorii ogoarelor din județul Ialomița au de efectuat in această toamnă un mare volum de lucrări. In cooperativele agricole, de exemplu, trebuie strînsă și pusă la adăpost recolta de pe 41 760 hectare cultivate cu floarea-soarelui, 91 720 hectare cu porumb, 15 364 hectare cu sfeclă de zahăr, ca să ne referim numai la culturile de bază. Comitetul județean de partid, comandamentul de coordonare a lucrărilor agricole și organele agricole județene au întocmit un program de acțiune concret pentru executarea lucrărilor de toamnă. în mod deosebit am reținut din acest program, ca și din decizia consiliului popular județean, măsura că, în această perioadă, comitetele comunale de partid, consiliile populare comunale și conducerile unităților agricole urmează să mobilizeze la muncile cimpului pe toți cooperatorii și pe toți locuitorii satelor — tineri și vîrstnici, bărbați și femei. Am urmărit in două cooperative agricole, „Gheorghe Doja“ și „Unirea" din comuna Ciocănești, cum se îndeplinește această sarcină.în cooperativa agricolă „Gheorghe Doja“. recoltarea florii-soarelui pe cele 460 hectare cultivate s-a încheiat în 10 zile față de 12 cit s-a planificat, lucrările fiind avansate și la celelalte culturi. Caracteristic pentru această unitate este că ritmurile zilnice de lucru planificate sînt depășite cu regularitate. „Nu este nici un secret — ne spune tovarășul Ion Spătărelu, președintele cooperativei. Locuitorii comunei noastre participă la muncă după un program fixat cu rigurozitate ca în orice întreprindere economică, Cu o săptămină înainte de începerea campaniei, comitetul co

munal de partid, împreună cu consiliul de conducere al cooperativei și ceilalți factori care fac parte din comandamentul comunal, au organizat dezbateri cu toți participanții la campanie — cooperatori și mecanizatori — stabilind, totodată, programul de lucru, sarcinile și atribuțiile ce le revin. Fermele, echipele, fiecare cooperator în parte cunosc cu precizie ce au de făcut pînă la încheierea campaniei de recoltare. De fapt, aceasta este mobilizarea pe care o facem noi. Restul pornește din conștiința oamenilor. Altfel nici nu se poate într-o unitate mare ce are de strîns și depozitat în total peste 26 000 tone de produse".Și cum volumul lucrărilor este foarte mare, alături de cooperatori au fost mobilizați la muncile cîmpului și ceilalți locuitori ai comunei — pensionari, lucrători din cadrul consiliului popular, cooperației de consum, elevii de ciclu doi. Practic, alături de forța activă a cooperativei, formată din 600 de brațe de muncă, zilnic participă la lucru încă 350—400 de locuitori ai comunei.Am fost în cîmp. La fiecare punct de lucru, ordinea și disciplina sint la ele acasă. Fluxul lucrărilor se respectă întocmai.— La noi toată lumea e la treabă — ne spune șeful de echipă. Ion Spătărelu. Iar celălalt Spătărelu — președintele cooperativei — afirmă că membrii cooperatori au stabilit și aprobat în adunarea generală regulamentul de ordine interioară care prevede penalizări pentru cei care lipsesc nemotivat de la lucru. Aceasta dovedește o atitudine fermă față de orice tendință de încălcare a disciplinei. Președintele dă roată cu

privirea printre oameni. „Uitați : Ștefania Andrei — soția contabilului- șef, Elena Mihăilă — soția primarului comunei. Elena Salaoru — soția economistului principat muncesc la rînd cu toții".Este propriu stilului de muncă al consiliului de conducere din această cooperativă analiza rezultatelor obținute în fiecare zi, urmărirea îndeplinirii punct cu punct a programului de lucru stabilit. Seara am asistat la o astfel de analiză, foarte scurtă de altfel. Fiecare șef de fermă a raportat îndeplinirea sarcinilor și a primit, totodată planul de lucrări pentru a doua zi. Concret și operativ.în județul Ialomița se mai întîlnesc și situații care fac notă discordantă de la imaginea generală de muncă și hărnicie. C.A.P, „Unirea" din comuna Ciocănești este una din aceste excepții. Rezultatele obținute aici la recoltare sint cu mult sub nivelul celor înregistrate de majoritatea unităților agricole din județ. Ritmurile zilnice nu se realizează decît în proporție de 60—70 la sută. Care sînt cauzele ?O slabă muncă organizatorică în mobilizarea la cules a tuturor forțelor apte de muncă din comună, lipsa unei repartizări judicioase a forței de muncă în cadrul fermelor în funcție de volumul lucrărilor. Mai mult. Zilnic lipsesc de la program 70—80 de cooperatori. în plus, în comună se mai află 350—400 brațe bune de lucru — in general soții de mecanizatori, lucrători pe șantiere, dar și cadre ale consiliului popular, coope

rației de consum etc. — care nu au fost mobilizate și nu participă la strîngerea recoltei. Este rezultatul slabei activități desfășurate de comitetul comunal de partid și consiliul popular, care nu acționează în spiritul deciziei consiliului popular județean. Situația întîlnită la Ciocănești nu poate fi pusă pe seama unui accident. Și iată de ce. Am căutat să stăm de vorbă cu primul gospodar al cooperativei agricole : președintele C.A.P. „Unirea" — Nicolae Ene. Nu a fost de găsit. Acum cind este o nevoie arzătoare ca el să fie in mijlocul oamenilor. să mobilizeze toate forțele și energiile, el se află in concediu. Nu e de mirare că și multe activități din această cooperativă sint și ele in... concediu.*Analiza comparativă a modului de organizare și de participare la muncă in cele două cooperative agricole, acum în plină campanie, pune în evidență două stiluri de muncă diametral opuse. Neajunsurile, existente la C.A.P. „Unirea" — Ciocănești sint de natură subiectivă și cu atît mai mult se impune o intervenție promptă și energică din partea comandamentului județean, pentru a situa și această unitate ce face excepție, în rindul majorității cooperativelor agricole ia- lomițene, angajate cu toate forțele la strîngerea și depozitarea în cele mai bune condiții a roadelor toamnei.
Aurel PAPADIUC 
Mihai ViȘOlU

MEHEDINȚI «-SCHIMBĂTOARE

OftGANIZAREA-STATBRNIC RRNĂI

Griul nu se insămințeazi 
in magazii

La C.A.P. „Unirea" Ciocănești, județul Ialomița, se recoltează floarea-soa
relui. Dar ritmul stabilit nu se realizează, deoarece munca in cimp începe 

tîrziu și se încheie devreme

în județul Mehedinți se acordă, în aceste zile o atenție deosebită accelerării ritmului la recoltatul porumbului. întrucit timpul se menține umed, specialiștii stabilesc zilnic acele parcele de teren pe care se poate intra la recoltat. Și, fără întîrziere, pe aceste suprafețe se concentrează forțele mecanice și manuale, astfel ca producția să ajungă cit mai repede din cimp direct in spațiile de înmagazinare.Ne-am propus să vedem cum se desfășoară munca la recoltat pe o zi ploioasă. La ora cind am ajuns la fermele I.A.S. din Timna se muncea de zor. „în primele două zile — ne spunea Dumitru Pană, inginerul șef al întreprinderii — s-a lucrat la recoltat, atit mecanic, cit și manual. Cu cele 12 combine „Gloria" și cei 400 lucrători am reușit in fiecare zi, să recoltăm cite 125 ha". întrucit in ziua respectivă nu era posibil să se lucreze mecanizat, recoltatul a continuat manual. Muncitorilor din fermele de la Butoiești, Plopi și Bo- toșești-Paia li s-au alăturat, și personalul din serviciile auxiliare ale întreprinderii.Se muncește în ritm susținut și în cooperativele agricole de pe raza consiliului intercooperatist Obirșia de Cimp. După cum ne . relata ing. Va- sile Tatu, președintele consiliului intercooperatist. în primele trei zile, cind timpul a fost frumos, viteza zilnică planificată a fost depășită cu 40 ha. Mecanizatorii Marin Tudoran, Ion Adam. Iulian Soșea, Ion Chisăr,

Ion Dumitrică și Dumitru Nistor de pe combinele „Gloria" au hotărît să lucreze și la lumina farurilor. Fiecare in parte a recoltat mai mult față de norma planificată. în ziua cind ne aflam în unitățile din această zonă, peste 4 000 de cooperatori, organizați pe formații de lucru, recoltau de zor. Știulețil erau scoși in coșuri la marginea tarlalelor, unde sa aflau mijloacele de transport. Folosind „ferestrele" cu timp frumos, cooperatorii din Cujmir au strins deja porumbul de pe aproape 460 din cele 1 080 hectare in cultură, in aceeași zi recolta fiind transportată și înmagazinată. Se muncește intens și în cooperativele agricole din Pun- ghina, Vmători, Girla Mare, Pristol și Gruia.în unele unitâti. producția strînsă cu eforturi deosebite rămîne pe cimp 2—3 și chiar mai multe zile, deoarece nu se asigură suficiente mijloace de transport. Bunăoară, pe 20 septembrie a.c„ in unitățile din consiliul intercooperatist Recea se aflau in cimp mai mult de 30 tone floarea- soarelui, 40 tone porumb, 200 tone sfeclă de zahăr și alte produse. Pentru a se preintimpina orice fel de pierderi se impune ca unitățile care solicită mijloace de transport să fie sprijinite operativ, astfel incit întreaga producție să fie inmagazinată in condiții optime.
Vircjiliu TĂTARU
corespondentul „Scînteii"

Imaginea alăturată este un foarte edificator argument pentru a convinge că semănatul culturilor de toamnă a început. E inutil să mai spunem că prima condiție pentru buna desfășurare a acestei lucrări este ca fiecare unitate agricolă să dispună de cantități suficiente de semințe. Iar dacă am ținut să facem această precizare este numai și numai pentru că acum, cind sămința de orz și, in unele locuri, chiar și cea de grîu, care ar trebui să fie pusă sub brazdă, zace încă prin magaziile unor baze de recepție, aflate la multe sute de kilometri de unitățile agricole respective. Concret, este vorba de cele 20 500 tone de sămînță de orz și griu produse și condiționate în județele Buzău, Ilfov, Neamț, Teleorman și Timiș, ce trebuiau trimise unităților agricole care nu și-au putut asigura în întregime sămînța necesară sau au prevăzut să extindă unele soiuri pe care nu le-au cultivat pină acum. Pentru buna desfășurare a acestei acțiuni, conducerea Centralei de valorificare a cerealelor a dispus ca din planul de transport al centralei să se asigure cu prioritate vagoane pentru transportul acestor semințe. La vremea res

pectivă a fost încheiat cu organele de transport un document corespunzător prin care acestea s-au angajat să transporte o- perativ întreaga cantitate de semințe. Angajamentul nu a fost onorat decît în mică parte. Ca urmare. semințele stau nemișcate. Se motivează că ar lipsi, chipurile, vagoanele. Nu spunem nu, dar din sondajele efectuate pe unele linii de „parcare" din stațiile C.F.R. se poate proba cu exemple concrete — una o reprezintă și această mică garnitură de vagoane blocată cu mărfuri, de zile întregi, în apropierea stației Cotroceni — că nu atît despre lipsa vagoanelor este vorba, cît despre proasta lor gospodărire. Pentru că oricîte probleme ar avea organele de transport cu imobilizarea vagoanelor. în orice domeniu există o anumită ordine de urgențe de la care, la un moment dat, nu se mai poate face nici o abatere. Iar acum, in ordinea urgențelor, pe primul loc trebuie să stea transportul semințelor și al produselor de toamnă, acțiune în care organele C.F.R. trebuie să se angajeze cu mai multă răspundere și operativitate.
Iosif POP

Mecanismul organizării 
la fabrica de ulei 

trebuie „uns"în unitățile agricole din județul Vrancea au fost luate măsuri pentru a se intensifica ritmul recoltării florii-soarelui. Se apreciază că producția de pe cele 8 500 hectare va fi strinsă in întregime in cursul săptăminii viitoare. Cu maximă operativitate se acționează și la transportul semințelor in bazele de recepție. Aici însă, drumul florii-soarelui spre fabricile de ulei se împotmolește. în ziua de 22 septembrie, stocul ajunsese la peste 4 000 tone, cantitate in continuă creștere. Fabrica de ulei „Unirea“-Iași a stabilit interdicția ca pină la 30 septembrie nici un vagon să nu oprească în Vrancea pentru a fi încărcat cu floarea-soare

lui. Din contractul de preluare pe luna septembrie de 1 000 tone, pină in 22 septembrie au fost „acceptate" numai 247 tone. Faptul acesta creează greutăți în activitatea bazelor de recepție. Spațiile de depozitare sint blocate cu o producție ce trebuia să intre de acum în prelucrare. Alte recolte bat la poarta bazelor de recepție, fiecare avind un spațiu de depozitare bine delimitat. Un motiv in plus pentru fabrica de ulei „Unirea“-Iași de a ridica „interdicția" amintită, și de a prelua de urgență toată floarea-soarelui aflată in stoc.
Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scînteii"

Semănatul păioaselor a început, dar mari cantități de 
semințe n-au aiuns încă in unitățile agricole...

...Iar nu puține vagoane stau imobilizate cu mărfuri 
în stația C.F.R. Cotroceni și în alte stații, in lot?

fie folosite la transportul semințelor

Răbdare lingă... tutunOra nouă dimineața. O zi bună de lucru in cimp. La cooperativa agricolă de producție Valea Plopilor. din județul Teleorman, peste 80 de cooperatori veniseră, încă înainte de apariția zorilor, cu băieții de tutun să-i predea dele- gaților centrului de re- cepționare. conform conț tractului. Ce-i drept, delegații de la centrul Videle veniseră în unitate, dar pină la acea oră n-au reușit să scoată registrele din serviete și nu aduseseră cîntarul. Pe scurt, nici gind să se apuce de recepția tutunului. Petre Matei, unul din cei doi delegați ai Centrului de recep- ționare și preluare a tutunului Videle, ne-a spus că mai au de încărcat și transportat tutunul ce a fost recepționat anterior, că nu au suficiente mijloace de transport și că

nu se știe precis dacă vor putea prelua Întreaga titate de tutun adus* d.<- membrii cooperativ agricole....Și așa, îh timp ce cc teau de v de tu* lor
nă zi, în orii stă- V chaloții poțit Jacla '.ans-pona la tic.- două-', cooperatori Plopilor pe țiune simpl primire, ce cheia în cite întrebarea este : de ce . pot să-și pe funcționari si după bunul pla. prețios al cooi mai ales in ace rioadă cind fi trebuie folosită strîngerea recoltei
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NORI MECANISM ECONOMICO FINANCIAR• Experiențe • Exigențe • Rezultate
MULTE INIȚIATIVE Șl IDEI-ÎNTR-0 DIRECȚIE UNICĂ:

Realizarea producției fizice 

și a producției nete
întreprinderea de mecanică fină din Sinaia nu s-a numărat printre unitățile industriale care au experimentat utilizarea producției nete ca indicator de bază al planului. Dar aceasta nu inseamnă că oamenii de aici n-au acționat in direcția obținerii în acest an a unei valori nou create cit mai mari. Chiar de la începutul anului, deci înainte de a se generaliza pe întreaga economie, in întreprindere s-a introdus calculul producției nete și întregul colectiv a acționai, in lumina exigențelor impuse de acest nou indicator.întreagă această preocupare, care denotă un înalt spirit de responsabilitate al colectivului, a dat roade : în 8 luni din acest an. volumul producției fizice a fost depășit, obținin- du-se in echivalență, in plus față de sarcinile de plan, peste 30 000 de pompe de injecție. La producția netă s-a înregistrat o depășire de 13 milioane lei, in timp ce cheltuielile materiale la mia de lei producție au scăzut, față de anul trecut, cu 26,5 lei. De pe panoul intrecerii am noiat și următoarele cifre : 65 de tone metal, aproape 10 000 tone combustibil convențional și circa 20 de milioane kWh energie electrică economisite. Și incă o cifră semnificativă : aproape 6 milioane lei beneficii peste pian.Am căutat să desprindem din mulțimea acțiunilor întreprinse acele pirghii principale care au determinat rezultatele amintite. Mai in- tii. aici se poate vorbi de o preocupare stăruitoare pentru modernizarea și înnoirea continuă a produselor, corespunzător celor mai exigente cerințe ale tehnicii actuale, 

concomitent cu continua modernizare a tehnologiilor de fabricație. „Apațent —- spunea inginerul șef cu problemele de concepție, tovarășul Gheorghe Tiu — intr-o întreprindere ca a noastră, unde produsele fabricate se află in competiție directă cu cea mai modernă aparatură de injecție din lume, s-ar putea crede că nu mai este nimic de făcut. Situația este insă alta. Oamenii de la concepție examinează permanent fiecare produs, căut.ind să-i aducă noi perfecționări tehnico-funcționale. să-1 facă și mai competitiv. Anul acesta, pină în prezent am reproiec- tat 78 de repere de la patru produse de bază. Ce inseamnă asta ? în primul rind calitate, dar și Hă tone metal economisit. Am aici pe masă două repere de la regulatorul de turație al pompei de injecție. Iată, acestea sint cele noi, gindite împreună cu colectivul. Comparați-ie cu acestea vechi ! Nu-i așa că sînt mai suple, mai funcționale ? Aparent. părea o treabă ușoară. Dar ne-am zbătut mult pină am reușit. Vreți să știți și de ce ne-am zbătut ? Pentru 30 de tone metal mai puțin pe an. Dar, înainte de toate, pentru a pune in aplicare indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu lă Conferința Națională a partidului de a transforma cantitatea intr-o calitate nouă, superioară. Și ne-am convins că orice modernizare, orice perfecționare pe care o aducem produselor noastre asigură in mod cert un spor de producție netă".Inginerul șef de la concepție ne-a vorbit in continuare, făcind mereu referiri la creșterea valorii nou create, despre ampla activitate de 

modernizare a tehnologiilor, de aplicare a altora noi, de virf, in ramura respectivă. Am notat : extinderea sistemului de extruziune la rece, unde, pierderile de metal sînt practic nule, ajungindu-se la cifra de 10 milioane- de piese prelucrate după acest sistem. Apoi; introducerea de- bavurării electrolitice a pieselor de precizie, care aduce o economie de
La întreprinderea de mecanică fină din Sinaia 
• Un suport solid : înnoirea și modernizarea produselor și 
a tehnologiilor de fabricație • Cum a devenit sculăria o 
secție cu capacități disponibile • O evidență precisă - 
„cartea de vizită" a bunului gospodar • Comitetul de 
partid — centrul dinamizator al inițiativelor muncitorești

SDV-uri și de manoperă de circa 300 000 lei anual.Participarea oamenilor din secțiile prelucrătoare la activitatea de concepție, la găsirea unor soluții cit mai bune pentru economisirea metalului, a materiilor prime, a SDV-uri- lor este demnă de relevat la Sinaia. Tovarășul Ion Dumitru, secretarul adjunct al comitetului de partid, ne arăta negru pe alb că, din întreg personalul muncitor, două treimi au făcut una sau mai multe propuneri in sensul amintit. Ei și-au spus deschis cuvintul în adunări sindicale, de partid, prin fișele de propuneri (s-au împărțit pină acum circa 300 de asemenea fișe), prin contactul direct cu

Echipa condusă de maistrul Gheorghe Moise, una din formațiile de muncă fruntașe de la întreprinderea din Sinaiapersonalul tehnico-ingineresc. „Este o inițiativă cu adevărat de masă — spunea directorul unității, dr. inginer Laurențiu Doinaru. Trecerea la aplicarea producției nete stimulează puternic eforturile colectivului in direcția reducerii cheltuielilor materiale, creșterii productivității muncii, folosirii mai bune a capacităților de producție. Iar pe noi, 

conducătorii de întreprinderi, ne-a invățat să privim mai mult și mai atent problemele financiare. Ne interesam pină acum aproape mai tot timpul de realizarea producției, lăsînd treburile financiare numai pe seama contabilului-șef. Acum, printr-o colaborare cu întreprinderea „Tractorul" din Brașov, ne-am format o bancă de date financiare. Le-am introdus în calculator și, astfel, ne-am creat posibilitatea ca in fiecare decadă să avem o imagine clară asupra cheltuielilor de fabricație".De la director am aflat un lucru edificator asupra a ceea ce înseamnă bunul gospodar de SDV-uri care, în cheltuielile materiale, au o pon

dere importantă. Ne amintim că de cite ori mergeam in această unitate, auzeam același reproș : sculăria nu poate face față, sculăria creează necazuri secțiilor prelucrătoare prin nelivrarea la timp și de calitate a SDV-urilor. Iată că, odată cu introducerea noului indicator, sculăria a incetat de a mai fi criticată. Acum ea primește mult mai puține comenzi din secții, ceea ce inseamnă că se manifestă mai energic spiritul de bun gospodar al omului de la mașină. Și așa, lună de lună, consumul de SDV-uri pe uzină a scăzut cu 20—30 la sută. Această nouă situație a determinat consiliul oamenilor/muncii să dezbată posibilitatea ca sculăria să realizeze produse pentru terți. Deci, s-a asigurat pe de o parte o aprovizionare mai ritmică, s-au redus cheltuielile în secțiile prelucrătoare la capitolul respectiv, iar, pe de altă parte, sculăria își aduce o contribuție sporită la creșterea producției nete. Spunea șeful sculer, inginerul Gheorghe Goran : ..Introducerea producției nete, ca indicator de bază al planului, a avut o inriurire puternică, practică și morală, asupra oamenilor. Au devenit cu adevărat zgirciți. in sensul bun al cuvintului, chibzuind acum bine fiecare leu in parte. Asta înseamnă de fapt afirmarea mai puternică a autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Să ai tu banii pe mină, să-i socotești bine, să ieși' la sfîrșit de lună în cîștig și nu în pierdere !“Și ca să nu iasă în pierdere, Ia scu- lărie s-a introdus cea mai strictă evidență. Și nu numai aici, ci în toate sectoarele de muncă, maistrul, șeful de echipă au defalcate cheltuielile 

pe conturi, cunoscînd în flecare zi ce sume au cheltuit și cît mai au de consumat. Tot în scopul încadrării in cheltuieli — am aflat de la contabilul sculăriei — s-a concretizat inițiativa de colectare și recondiționare a sculelor uzate. în felul acesta, s-au economisit pe uzină pină acum 7 tone de oțeluri speciale.Un alt sector unde se simte cum nu se poate mai bine efectul introducerii noului indicator este cel al mecanicului-șef. „Acum, unii lăcătuși, electricieni și - mecanici din echipele de întreținere și reparații aproape că nu mai au ce face" — ne spune în glumă maistrul Ion Grama. Cert este că grija mult mai mare pentru buna funcționare a utilajelor, a mașinilor, din partea celor care lucrează cu ele. a dus la împuținarea căderilor accidentale. în felul acesta, in cele mai multe sectoare, indicii de utilizare ai mașinilor au crescut cu 3—4 procente, depășind nivelul planificat, iar cheltuielile cu reparațiile au scăzut simțitor.Sint, fără îndoială, bune rezultatele obținute de harnicul colectiv din Sinaia in realizarea producției nete. După cum spunea secretarul adjunct al comitetului de partid. loan Dumitru, acest început va fi consolidat prin noi acțiuni, printr-o și mai stăruitoare activitate de ridicare a conștiinței muncitorești a oamenilor, astfel incit ei să înțeleagă pe deplin răspunderile ce le revin în gospodărirea cu înaltă eficiență a mijloacelor încredințate de societate spre administrare.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Preocupări pentru 
valorificarea 

superioară 
a masei lemnoaseîn primele opt luni ale anului. producția marfă realizată peste prevederile planului de către colectivul de muncă al Fabricii de prelucrare a lemnului din Gugești, județul Vrancea, se ridică la 4,8 milioane lei. S-au livrat suplimentar mobilier de bucătărie, 234 mii mp furnir de fag, 1 442 mc cherestea, 310 mc lăzi și alte produse solicitate pe piața internă și la export. După cum am aflat de la tovarășul ing. AL Stanciu, directorul fabricii, aici se mai realizează placaj, panel, diferite sortimente de furnir estetic. semifabricate din cherestea pentru mobilă. Anul acesta au fost introduse în fabricație noi tipuri de garnituri de bucătărie și piese de mobilier cu caracteristici funcționale și estetice superioare, rezultat al finalizării studiilor de proiectare șl reproiectare a unor produse, ceea ce a dus și la diminuarea consumului de materii prime.Pentru a asigura condiții corespunzătoare realizării nivelului propus de valorificare superioară a masei lemnoase, au fost luate măsuri de continuare a preocupărilor in vederea calificării și ridicării calificării profesionale a întregului colectiv de muncă. Această acțiune s-a desfășurat sub îndrumarea și conducerea directă a cadrelor tehnice și inginerești din fabrică. Au fost concretizate și o serie de măsuri tehnice și organizatorice care au dus la creșterea productivității muncii, a eficienței economice. Așa, de exemplu, s-au realizat lucrările de mecanizare a transportului intern și a operațiilor de depozitare, precum și paletiZarea producției de furnir estetic. în prezent, sînt în curs de execuție lucrările pentru paletizarea producției de cherestea, placaj și panel. Tot în acest an, în fabrică s-a organizat. prin autodotare, un sector de valorificare superioară a masei lemnoase rezultate ca „deșeu" din sectoarele de producție. (Dan Drăgulescu).



PAGINA 4 SClNTEIA — sîmbătă 23 septembrie 1978

Noua generație de cineaști — regizori, operatori, filmologi — beneficiază, n-.: lingă diploma Institutului de artă teatrală și cinematografică. de un „certificat de naștere" mai puțin comun. dar cuprinzind date precise și, în același timp, recomandind calități specifice : Apa ca un bivol negru, film prin care tinerii noștri autori se implicau. de la bun început, in viața națiunii, lnfrun- tînd nemijlocit dramaticele împrejurări ale inundațiilor din mai 1970. Pe genericul acestei singulare pelicule — înregistrată și de barometrul criticii internaționale — au apărut nume ce aveau, toate, să se afirme curind după aceea prin opere de sine stătătoare ; Dan Pita. Mircea Veroiu. Andrei Cătălin Băleanu și Petre Bokor. ca regizori. Iosif Demian, Nicolae Măr- gineanu. Dinu Tănase. Ion Marinescu, ca operatori, Stere Gulea, ca filmolog ntii. apoi ca regizor. De- gur. mănunchiul acesta epuizează nici pe de- te „activul" tînăr al ci- atoarafiei noastre, dar 'ziHtă un prim embri- 1 viabil punct de ple- t&toric", pentru orice , B fenomenologiei șiV 'î sale particulare și\ \mblu. Vreau sa' de o parte, că ta-jnal trebuie com- loc cu regizori

pătă și pasionată de „materia primă" a creației cinematografice, oferită fie de actualitatea noastră socialistă, fie de istorie, de trecutul poporului român.înainte însă de a încerca adincirea unor asemenea aserțiuni, o precizare : i-am introdus fără șovăială în fruntea discuției și pe operatori, deoarece ei constituie un strat, de o vizibilă densitate în talent, în concepții ideologico-estetlce pertinente, in promptă dis-

„maxime" și „minime" e o condiție firească, după cum firești sint și perioadele unor „crize de creștere" sau „de identitate". Dincolo de astfel de oscilații, totuși. unul din criteriile fundamentale de apreciere rămîne, concomitent cu reușita artistică, problematica politică, socială, morală, culturală — mai mult sau mai puțin centrală — menită să-i pasioneze, eă-i angajeze pe tinerii noștri cineaști. Din acest strict

Dinescu și Cristiana Ni- colae dau astăzi semne de precoce oboseală cu filmele Bunicul și doi delincvent! minori, respectiv Kîul care urcă muntele. Constantin Vaeni, autor al valorosului Zidul, se apleacă inconclu- dent — ,după opinia mea — asupra trecutului în Buzduganul cu trei peceți. Mai constanți se arată a fi Alexandru Tatos, care, după Mere roșii, a realizat, de curind, Rătăcire, precum

Cum se dezvoltă,
cum se afirmă
tinerii cineaști• •

Opinii de Florian POTRA

e importantă, fiindcă scoate in relief o anumită neomogenitate a conlucrării cinematografice.Generația și-a dat,
c TI* I

; , Constantin Vaeni.ț Ai Moldovan. Serbau Creangă, Alexandru Tatos, Timotei Ursu, Mircea Da- neliuc, Marla Callas Dinescu. Cristiana Nicolae, Carol Corfanta si cu operatorii Călin Ghibu, Florin Mihăilescu, Dan Niculescu, Florin Paraschiv, Valentin Ducaru. Pe de altă parte, trebuie admis că anumite trăsături de ordinul expresivității filmice, efective și virtuale, s-au dezvoltat ulterior tocmai din acest nucleu. fiind preluate și „popularizate" de întreaga generație tinără : o mai intimă familiarizare cu limbajul filmic modern ; un simț mai ascuțit al ritmului, de care se leagă și o binevenită conciziune și esențialitate narativă : în genere, o apropiere proas-

ponibilitato intelectuală și afectivă față de conținuturile realității contemporane sau ale evocărilor istorice. Așa cum. în primele decenii de după Eliberare, valoarea unor „clasice" ca Moara cu noroc ori Pădurea spinzuraților nu poate fi disociată de contribuția unui operator ca Ovidiu Gologan, tot așa calitatea superioară a unor filme ca Nunta de piatră sau Zidul, ca Dincolo de pod sau Tă- nase Scatiu, ca Mere roșii sau Cursa, se cere explicată și prin excelența imaginii.Este destul de greu să se întreprindă o sistematizare riguroasă „tinerilor", atît din varietății biecte ales din aceea a frecventelor zig-zaguri ce alcătuiesc quasi-totalitatea experiențelor și „carierelor" regizorale. Se știe prea bine că dezvoltarea unui artist nu este și nu poate fi continuă. lină, numai progresi- .vă. și că alternarea de

a filmografiei cauza de teme și su- preferate, cit mai

■ punct de vedere — al „cen- tralității" temelor — se poate constata o anumită flexiune, o anumită involuție, și chiar la individualitățile regizorale cele mai conturate. Lăsind la o parte Apa ca un bivol negru și promisiunile unei primenite tensiuni civice, Dan Pita și-a luat, după Nunta tic piatră și după Filip cel bun, fără a uita de Tăna- se Scatiu. un scurtă critic, după după eșuat.tor, prin lipsă de autenticitate, cu Mînia ; Mircea Moldovan, după interesanta propunere moral-politică din Vifornița, se complace acum in comedioare de tipul Iernii bobocilor : Șer- ban Creangă, după anticipatorul Proprietarii, în care se aborda problema auto- conducerii întreprinderilor, n-a mai făcut nimic ; iar regizoarele Maria Callas-

Cătălin Andrei Bălea- care a progresat real la debutul incert cu

Scatiu, un fel de vacanță a spiritului Mircea Veroiu, Nunta de piatră și Dincolo de pod, a destul de îngrijoră-

Și nu, deMuntele ascuns la recentul E atît de aproape fericirea, îi stă alături, poate, Tirno- tei Ursu, cu „creșterea" sa de la Decolarea, anemic, la mult mai consistentul Septembrie. După cum Stere Gulea. mai curind producător-delegat la Apa ca un bivol negru, se afirmă decis și matur încă de la debutul în regie, cu Iarba verde de acasă, un film proaspăt și ca tehnică povestitoare. Din păcate, primii pași ai autorilor de comedie Carol Corfanta și Petro Bokor, cu Serenadă pentru etajul XII și Tufă de Veneția, se traduc in semieșecuri.Explicația se referă la scenariu. Nu este greu să observăm unitate nariști. Veroiu mai i unghi.
i oarecare lipsă de : între regizori și sce-Dintre toți, Mircea este, eventual, cel grăitor din acest Observația, cr.ed,

tittără nu nu și-a creat proprii săi scenariști, capabili să rotunjească, să împlinească unitatea deplină a expresiei și a mesajului filmic. Așa cum. dimpotrivă, tinerii regizori au reușit să lanseze sau să consacre scenografi si mai cu seamă actori — indiferent de vîrstă, de data aceasta — care să-1 „reprezinte" : de la Mircea Diaconu la Geo Costiniu. de la Carmen Galin la Ioana Crăciunescu și la Anda Onesa. de la Horațiu Mă- lăele la Diana Lupescu.Trebuie să se remarce faptul că, sub raportul scenariului, tineretul nostru cineast nu face decit să reflecte și să repete starea cinematografului autohton în general. în care, știut este, scenariul continuă să constituie punctul nevralgic, obstacolul principal în calea obținerii unei mai sensibile noi calități. într-adevăr, de ce nu au mai apărut nume noi de scenariști în ultima vreme 7. S-ar putea constata repede că, bunăoară, I.A.T.C. nu cuprinde, alături de clasele de regie, operatorie și actorie, și una — specializată — de scenaristică. Dar motivarea aceasta nu atinge totuși fondul problematic nostru de gravitate comporta parată, decisiv adîncită.Cu certitudine însă, tinerii noștri realizatori iși vor depăși cu atît mai repede și mai complet propriile incertitudini și parțialele stagnări cu cit vor contribui mai substanțial la formarea unor noi și viguroșl scenariști (inclusiv în fel, ză ținuturile, din ce în ce mai bogate, ale vieții, ci capacitatea celor chemați să le aleagă, să le exprime ți să le interpreteze în sinteza specifică a scenariului cinematografic.

al scenariului film, care, prin și urgentă, ar o dezbatere se-

la autoformarea lor această direcție), Ast- deficiențele nu vizea- cîtuși de puțin con-
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dețul lași, unde se afla o renu- 
Imită ctitorie a lui Ștefan cel 

Mare, arheologii au descoperit, 
in curtea bisericii domnești și 

!în împrejurimi, vatra unui sat 
carpic din secolele II—III e.n. 
Peste vatra satului, au mai fost 
descoperite mărturii din secolele 
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județean Galați cu arsuri grave, 
cu viata in pericol. Pentru 
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să facă aceeași operație și fac- 
! torul poștal Radu Ene. Acesta, 

in loc să plătească sumele cu
venite drept despăgubire de la 

IADAS celor in drept, s-a 
„despăgubit" pe el însuși, sem- 
nind mandatele și incasînd 
citeva mii de lei. Acum, atit el, 

Icit și cele cu borcanele vor „in
casa" și restul. Cit o zice legea.
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— prin da- biografice singur le solicită a discuția organizației de bază — capătă,' în versiunea scenică, mai pregnante trăsături ca personaj pozitiv (cinste, omenie, devoțiune față de colectiv, spirit și intransigență revoluționară - numerăm calități), eretarul de partid, reprezentantul tineretului. directorul Nico- lau ori betoniștil Szi- lagy și Fătucă sint tot atitea exemple de a- devărați comuniști, in contrast cu mentalitățile Tecu Ana, man,Dialogul alert, . culant prin atitudinile și ideile ce se confruntă. replicile vii (uneori însă abuziv „colorate" cu provin- cialisme sau expresii „tari") salvează piesa de la monotonie. Meritul principal în sens aparține zoarei Anca nez-Doroșenco. fericita colaborare cu echipa de tori, inclusiv torul — prin interpretului pentru rolul (ceea ce n-a fost deloc ușor în cazul unei trupe reduse numeric cum e cea botoșănea- nă. in rindul trebuiau găsite totuși 19 personaje, cu un rol aproape la fel de distinct), prin amplasarea tora in diferite din sală, printre ta tori, transformată autentică Obiecțiile la felul gizoarea, de autenticitate, cepe detalii scenice și

dezbaterea tele sale pe care aduce și fi puse în

— ca să e- doar cîteva Săucan, se- organizației Popeangă,

chiar anumite personaje.Actorii, cu puține excepții, au făcut față unor astfel de roluri : naturalețe, autenticitate, sobrietate, interiorizare. în cazul lui Gheorghe Haucă, putem spune că Săucan este poate rolul carierei sale de pină acum. Stelian Preda. Sebastian Comănici, Constantin Măru, Geo Popa, Jean Maydick — creează la rindu-le personaje extrem de convingătoare. De asemenea. Mihai Velces- cu, Teodor Brădescn și Vasile Tonta. în repetate rînduri aplaudați de public, Dorn Buzea și Marina Mai- can șarjează, după o- pinia mea, cam mult.Premiera s-a bucurat de un mare succes de public. Iar spectacolele următoare s-au desfășurat, de asemenea, cu sală arhiplină, fără economie de aplauze. Este încă un argument al valorii lucrării, regiei și interpretării și, nu mai puțin, al ecoului pe care îl are actualitatea conținutului piesei.Deschizindu-și recent cea de-a 21-a stagiune cu premiera absolută la care ne-am referit, Teatrul „Mi- hxi Eminescu" din Botoșani și-a anunțat, totodată, pentru perioada următoare, un program ambițios : trei premiere absolute (intre care comedia „I-Iomer travestit" de Eugen Lovinescu), o premieră pe țară („Dar miine 7“ de Nordhal Gfieg) și Festivalul- concurs „Toamna teatrală la Botoșani", care va marca, în a doua parte a lunii octombrie,două decenii de activitate. E, realmente, un semn al maturității, al unei angajări responsabile in muncă.

Transpunerâ scenică a romanului „Cer cuvântul" de Dragomir Horomnea, i-a fost sugerată autorului, bo- toșănean de origine, de conducerea Comitetului județean Botoșani pentru cultură și educație socialistă, cu prilejul lansării, aici, a cărții sale. Propunere pe cît de generoasă și de tentantă, tot atît de dificil onorat. Generoasă întrucît romanul avea să mârcheze,prima parte a anului trâcut, un debut cel puțin notabil, oferea „un subiect de cea mai directă actualitate" (cum consideră Marin Preda), apt de a determina, dacă nu chiar a obliga, la profunde meditații atunci cind ne aflăm în fața adoptării unor decizii de care depinde drumul unui om. în sfîrșit, dificultatea venea din faptul că, deși in construcția romanului dialogul primează, întreaga sa acțiune se derulează pe durata unei ședințe : o adunare generală de primire în organizația de bază -dintr-un șantier de construcții.Autorul recurge la o versiune scenică în care acțiunea romanului este simplificată, atenția concentrin- du-se asupra conflictelor esențiale : mentalități incompatibile cu societatea noastră primesc replica spiritului muncitoresc, novator, realist, plin de discernămînt și încredere în om, in puterea sa de autodepă- șire. Din acest punct de vedere, prin condensarea și relevarea mai directă a conflictelor, piesa este mai limpede, personajele coriturîndu-se mai clar, mai precis. Inginerul Nicolae Păun, a cărui partid

depășite ale lui sau Cocîrlan, Bobete (in ro- Bubete) etc.per-STRĂLUCIREA DANSULUI CLASICla mijlocul veacului Theophile Gautier s,u”xpia in notelq sale,tl't-'Ut.șițacolele foarte ’ înbalet. Co let din dispozi' Jansaf

Kirov" din Leningrad a în- cintat în aceste zile publicul bucureștean. Am admirat-o pe Galina Mezențeva în „Giselle" : o tânără solistă a ansamblului, o interesantă prezență în care spectatorul simte artistul dramatic, profund. în actul al doilea, acolo unde „Giselle", dincolo de moar-
(Zp-iiblu —

’■ăs are, și' jctacoleoperă ova vor 
li. Atunci itatea ce- ,ipa, rămi- jolaborarea âki pentru pădurea a- ” trgătorul de lebedelor", ecenii și se ' ă mare perso- ghei Djaghilev lor mult discu- Ai ruse") care depășească stilul al lui Petipa, să dansului mai mul- mai mult tempe-Apare apoi Mihail dansator și coregraf ,. dornic să trezească alui gustul pentru tele moderne, gă mai departe _ decit strii săi, să facă din tfnis și Chloe", prin 4. un balet-șoc. Mari mpozitori, mari coregrafi, âlebri dansatori au scris .storia baletului rus... Și astăzi se păstrează pentru „Giselle" coregrafia Ia care a lucrat Marius Petipa, iar „Moartea lebedei" de Sainl Saens păstrează desenul, fantezia lui Fokin. Să ne gindim și la colaborarea- dintre Stravinski și Djaghilev. la marele Vaclav Ni- jinski. care fascina spectatorii dansind in „Pctruș- ka“, la paginile de balet scrise de Șostakovici, Asafiev. Prokofiev, Glier, Ilaciaturian, la Galina Ulanova — una dintre cele mai fantastice Juliete — la Maia Plisețkaia, la celebra pedagogă Agripina Vaganova. care a dăruit școlii de coregrafie cartea dansului clasic"...teatre sovietice de operă și balet (Moscova, Leningrad)

să

„Bazele Marile

oferă antologii ale coregrafiei mondiale. Pentru că ceea ce a făcut Marius Petipa pentru dansul academic cu aproape un secol și jumătate in urmă stă și astăzi, de fapt, la baza celei mai moderne companii coregrafice din lume, celui mai nou stil de dans. Fără' dceastă școală, poate nu ar ,, .......fi ajuns la perfecțiune riM' te, 'căută să-și apere iubitul de răzbunarea ielelor, dansul său a avut o notă stranie, o plutire care nu venea din unduirea elegantă a brațelor, a corpului, ci din trăirea totală a poveștii de dragoste, din contopirea muzica, apoi detașarea de muzică. Poate uneori mișcările ei nu erau feline, aveau asperități, dar dincolo de aspectul superficial a impus concentrarea maximă, trăirea tensiunii, a fiorului transmis de muzică, de poveste. L-am admirat, de asemenea, pe Konstantin Zaklinskii — pe cit de tînăr (și ca fizionomie fiind parcă desprins dintr-un tablou de epocă), pe atit de înzestrat dansator, artist cu înnăscut suflu romantic, cu o impecabilă eleganță, aducînd, intr-un fel. echilibru in acest cuplu.Am aplaudat in cea de-a treia seară un excelent cvartet : Irina Kolpakova, artistă a poporului. Gabriela Komleva, artistă a poporului, Galina Mezențeva. Olga LihoVskaia, un „Pas de quatre" in care „stele" ale dansului, grațios armonizate, înfrumusețau prin perfecțiunea stilului muzica lui Cesare Pugni. De asemenea, pe Peotr Rusanov; Andrei Bosov, Ghena- dii Babanin, Viktor Fedorov, Andrei Cesnokov (joc detașat, pitoresc, umor), care au secondat-o pe Tatiana Terehova in „Precauții inutile". Și încă o dată — personalitatea Mezențevel in „Moartea lebedei"; un „pas seule" de mare nostalgie, încărcai în această interpretare de multă vibrație, adresindu-se nu numai privirii, ci și sensibilității/Trei spectacole ale acestui reputat ansamblu de balet, trei săli arhipline la Opera română : aplauzele publicului, aprecierile specialiștilor răsplătesc buna pregătire a întregului colectiv, excelenta colaborare dintre dirijorul Viktor Fedotov — artist al poporului — și orchestra Operei române. Trei seri în care a strălucit dansul clasic, și-au demonstrat tinerețea binecunoscute pagini de balet.

Bă jart, Kurt Jooss. Cunningham, Martha Graham. Pagini celebre de balet poartă semnătura compozitorilor ruși și sovietici. Și cite vedete ale dansului nu au fost lansate de această școală de balet 7 CU

c

Spectacolele 
ansamblului 

de balet 
al Teatrului 

academic 
de operă 
și balet 

„S. M. Kirov“ 
din Leningrad

„în acest an — spune Maxim Krastin. directorul Teatrului academic de operă și balet „S. M. Kirov" din Leningrad, colectiv care este în aceste zile oaspete al publicului român — am deschis cea de-a 196-a stagiune. După Milano și Moscova, in curind vom sărbători bicentenarul. Teatrul nostru poate scrie Intr-adevăr o istorie a baletului. Cu atît mai mult noi, cei de astăzi, sîntem convinși de misiunea pe care o avem. Am format un colectiv tinăr: numai cei cu o tehnică serioasă și talent pot ajunge in ansamblu și, fără indoială, perseverind, în rindul soliștilor. Ne-am pregătit asiduu pentru turneu, cunoscind buna pregătire și exigența publicului român". „Am propus în a- cest sens — adaugă maestrul coregraf Oleg Vinogradov — pagini clasice : ,.Giselle", „Chopiniana", „Moartea lebedei", pentru că sîntem convinși că dansul clasic este in atenția marelui public. Vrem ca în fiecare stagiune să strălucească repertoriul tradițional și în același timp propunem 3—4 lucrări noi, montări originale pe care le supunem atenției publicului".Ansamblul de balet al Teatrului academic „S. M. Smaranda OȚEANU

i n e m a
• Drum fără întoarcere : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ;
20.15
• Accident — 9.15 : 11.30 : 13,45 •
Reportaj despre fericire — 16;
18.15: 20.30 : CENTRAL.
• Star : SALA PALATULUI — 
18,30 : 20,15
• Ghinionistul : SCALA — 9 ;
11.15 : 13.30 ; 15.45 : 18 ; 20.30, CA
PITOL - 9.15 : 11.30 : 13.45 ; 16 ;
18.15 : 20.30. la grădină — 19 15,
GRADINA DINAMO — 19,15, FA
VORIT — 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15
• Taina micilor revoluționari :
FAVORIT — 9
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI 
— 9 : 11.15 : 13.30 ; 16 : 18.15 : 20.30

• Revanșa : PATRIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MELODIA
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 : 20.30. 
GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,3d ; 15.43 ; 
18 : 20,15, MODERN — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15, la grădină
— 19
• Haiducii î TIMPURI NOI — 9 :
11.15 ; 13.30 : 15.45 : 18 : 20,15
• Cele 12 munci ale lui Asterix —
9.15 : 10.45 ; 12.15 : 13.45 : 18 : 20 : 
De partea cealaltă a oglinzii — 
15 30 : DOINA
• Al treilea jurămînt : LUCEAFĂ
RUL — 8.43; 11,30; 14.15: 17,15;
20. la grădină — 19.45. FESTIVAL
— 9 : 11,45 : 14.30 : 17.15 : 20, FE
ROVIAR — 9 : 11.45 : 14.30 : 17.15 : 
20
• Curierii diplomatici roșii t BU-
ZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 ;
18 ; 20.15
• Orchestra ambulantă s EXCEL
SIOR — 11.15 ; 13 30 ; 15.45 : 18 : 
20.15. AURORA — 9 ; 11,15 : 13.30 î

15,45 ; 18 ; 20,15. la grădină — 19
• Serial „Bălănel- : EXCELSIOR
- 9
• Aventurile lui Don Juan : CI
NEMA STUDIO — 10 ; 12 : 14 ; io: 
18 ; 30, FLOREASCA — 15.30 : 18 ;
20. GRĂDINA FESTIVAL — 19
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : BUCEGI — 9 :
11 ; 13 : 15.30 ; 17,45 ; 20. la grădină
- 19.20
• Soțul meu î GRIVIȚA — 9 ; 12 : 
16 : 19, GIULESTI — 12 ; 16 : 19, 
VOLGA ~ 9 ; 12 : 16 î 19
• Veronica : GIULESTI r- 9
• întoarcerea proscrișilor : LIRA
- 15.30 : 18 ; 20
• Melodii, melodii : MUNCA - 
11,15 : 13.30 ; 15.45 ; 18 : 20
• Mateias giscarul : MUNCA — 
9 ; PROGRESUL — 16
• Colonel în rezervă : PRO
GRESUL — 18 ; 20
• Capcana din munți î TOMIS — 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.43 : 18 ; 20.15.

Al doilea colocviu 
de literatură comparatăLa Academia de științe sociale și politice a avut loc. in zilele de 21— 22 septembrie, cel de-al doilea Colocviu de literatură comparată „Literatură și istorie în secolul al XIX-lea in sud-estul european".La lucrări au luat parte profesorii Roland Mortier, președintele Asociației internaționale de literatură comparată, Zoran Konstantinovic. vicepreședinte al Asociației internaționale de literatură comparată, Robert Shackeleton. președintele Societății internaționale pentru studiul secolului al XVIII-lea, Bedrettin Tuncel, vicepreședinte al Asociației internaționale de studii sud-est europene, istorici, scriitori, critici de artă și literari din țara noastră și din Anglia, Austria. Belgia. Bulgaria. Grecia, Italia. Iugoslavia. Turcia. U.R.S.S. Partici- panții la colocviu au apreciat originalitatea culturii noastre în contextul civilizației europene, rolul ei progresist in spațiul cultural și politic sud-est-european.Lucrările colocviului au fost deschise de acad. Emil Condurachi, secretar general al Asociației internaționale de studii sud-est europene, iar concluziile dezbaterilor au fost formulate de prof. dr. Zoe Dumi- trescu-Bușulenga. vicepreședinte al Academiei de științe sociale șl politice.în încheierea lucrărilor, președintele Academiei de științe sociale șl politice, prof. dr. Mihnea Gheorghiu, a primit membrii conducerii Asociației internaționale de literatură comparată.

(Urmare din pag. I)
ratilizate în emisiunile dioului, emisiuni frumoase, utile și plăcute, profund instructive și educative, realizate inteligent cu contribuția unor specialiști, precum și cu a oamenilor muncii din alte sectoare. împărțită în două mari secțiuni : „Mult e dulce" și „Odă limbii române", după cum se poate observa, prima sub cupola unui emistih al uitatului George Sion, a doua sub aceea a unui titlu de poezie a lui V. Eftimiu, antologia lui G. Mirea cuprinde totuși poeziile cele mai semnificative, mai expresive și mai reprezentative pentru evoluția, pe a- ceastă temă, a liricii românești.Personalități dintre cele mai diverse ale poeziei românești, vechi și noi, sint prezente în antologie cu ceea ce au mai distinct în activitatea lor creatoare pe a- ceastă generoasă și fecundă temă, sursă de inepuizabil patriotism, de grave și semnificative meditații asupra destinului nostru- istoric, a- supra neîntreruptei noastre lupte pentru suveranitate și independență națională.

FLAMURA — 13,30 J 15.45 ; 18 ;
20.15
• Pentru patrie î FLAMURA — 9
• Profetul, aurul și ardelenii : 
FERENTARI — 15 ; 17,15 ; 19,30
• Un om cu idei : EFORIE — 9 ;
11.45 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30
• Omul pe care nu trebuie să-I 
uităm : DRUMUL SĂRII — 16; 18;
20
• Corsarul din insulă : COTRO-
CENI — 11.15 : 13.30 : 15.45 ; 18 : 
20.15. DACIA — 9 ; 1145 : 13.30 ;
15.45 : 18 : 20
• Dantelăreasa : COTROCENI — 
9
• Avaria : MIORIȚA — 9 : 11 :
13.15 ; 15.30 ; 17,45 : 20. ARTA — 
9 : 11.15 : 13.30 : 15,45 ; 18 î 2045
• Mama : VIITORUL — 15,30 :
17.43 ; 20
a Visul roz : PACEA — 16 ; 18 : 
20
a Plopii de la marginea satului î 
COSMOS — 18 : 20

primire in declanșează
Majoritatea poeziilor cuprinse in antologie mărturisesc faptul că sufletul românesc, ființa noastră istorică s-a adăpostit, de-a lungul vremilor viforîte și maștere, în silabele limbii române ca într-o trainică și invincibilă cetate. De a-

acest regl- Ova-Prinrealiza- cu au- găsirea potrivi t potrivit
căreiafiecareca 'și aces- locuri spec-ședința a fost într-o dezbatere, s-ar referiIn care re- în nevoia sa con-

și împlinirea a

Silvestri A1LENEI

(29 de conducători auto profe
sioniști au fost supuși unui test 
privind cunoașterea regulilor de 

1 circulație pe drumurile publice.
E drept, subiecții nu au fost a- 
leși in mod iutimplător. de cd- 

!tre lucrătorii serviciului circu
lație al miliției județului Tulcea. 
Toți cei 29 de conducători auto 
săvirșiseră abateri și încălcări I grosolane ale regulilor de circu- 

' lație. Oare din necunoașterea 
• acestora ? Să fi uitat ce au in- 
Ivațat ? Testul la care au fost 

supuși este același cu testul pe 
care îl susțin toți candidafii la 
șoferie, profesioniști sau ama- 

Itori, Numai că, de data aceasta, 
rezultatul a fost de-a dreptul 
îngrijorător: din cei 29, numai 

19 au întrunit punctajul minim 
necesar, iar restul de 20... la 
școală cu ei !

am putut fi mereumânenoi înșine, mereu harnici și drepți, demni și buni, am putut visa și spera, doine și balade, urî și iubi așa sufletul nostru doruri. Cîntînd mână, poeții noștri i-au des-
cînta blestema, cum dorea bîntuit de limba ro-

„...ca un fagure
de miere!“

ceea, cum intuia Coșbuc în Graiul neamului, „Ciți dușmani aveam pe lume ! / Graiul ni-1 cereau anume, / Să-l lăsăm". $i dacă puteri vrăjmașe ne-au putut despărți vremelnic, prin samavolnicii, în provincii supuse unor stăpîniri străine, limba ne-a rămas unitară și sufletul tuturor a fost unit în fagurii ei de miere : „Frați ne-am fost în despărțire, / Tu ne-ai strîns în jurul tău" — mărturisește un tînăr poet — „Și am fost mereu o tară / Și la bine și la greu". în patria vorbei ro-

fundat izvoarele latine, au afirmat, energic și încrezători continuitatea existenței noastre neîntrerupte pe plaiurile strămoșești, geniul creator al românilor, vitejia lor legendară, lupta lor eroică pentru o viață mai dreaptă și mai bună. Limbă a „veșnicelor adevăruri", limba română a fost proslăvită în toate speciile genului liric de la Testamentul Văcărescului, demn să stea ca o pisanie pe frontispiciul ' culturii moderne, la imn, odă, „meditație", noastre orație, litanie

sau cîntec în care vibrează sufletul românesc, legătura indistructibilă, organică, intre popor șl țară.Rod al inițiativei redacției culturale a radioului, majoritatea poeziilor noi din această antologie, îngemănate cu strălucite nestemate ale trecutului liricii românești, se constituie intr-o lectură adine folositoare. Intr-un instrument de lucru și de educație patriotică și, mai presus de toate, intr-un vibrant omagiu adus limbii române, care este — așa cum scrie marele poet Al. A. Philippide in studiul introductiv — „unitară, viguroasă, trainică și rezistentă la toate împrejurările deseori potrivnice in care a trăit poporul român (...) prin însăși existența și durata ei din cele mai vechi timpuri pină astăzi, dovada cea mai sigură a unității, vigorii și a trăi- niciei poporului care o vorbește". Iată de ce subliniam la începutul acestor rînduri că limba română e ca noi, și noi ca limba pe care o vorbim. Cinstindu-ne limba ne cinstim pe noi înșine, cinstim strămoșii și geniul creator al neamului nostru.
• Septembrie : POPULAR — 16;
18 ; 20
• Mark polițistul la Genova :
FLACĂRA — 9.30 ; 11.30 ; 13.30 ; 
16 ; 18 ; 20, la grădină — 19
• Nimeni nu aleargă mereu : 
GRADINA ARTA — 19
• Brigada specială t GRADINA 
BUZEȘTI — 19,30
• Evadatul: GRADINA LIRA —20
• Jandarmul la plimbare : GRĂ
DINA PARC-HOTEL — 1945
• O fată aproape cuminte : GRA
DINA TITAN — 19.30

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Generoasa fundație 
— 19.30 ; (sala Atelier) : Zoo — 20
• Filarmonica „George Enescu“

(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Aurelian Octav Popa — 20 ; 
(sala Studio a Ateneului): „După- 
amiezile muzicale ale tineretului". 
Recital de vioară : Cristina Ange- 
lescu. Recital de violoncel : Eliza 
Munteanu — 18
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 19.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma —■ 19.30 ; (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
19.30
• Teatrul Mic : O parte dintr-o 
pasăre — 19,30
• Teatrul de comedie : Opus 
unu... singur — 19,30
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Familia Tot — 19.30 ;

(sala Studio) ; Craii de curtea 
veche — 19
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30 ; (sala Ma
jestic) : Serenadă tirzie — 1.9.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cine 
se teme de... Romeo și Julieta — 
19,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19.30
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Po
veste de iubire — 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bun venit la Rapsodia
— 18.30
• Teatrul „Ion Creangă" : Băiatul 
cu floarea —■ 17
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Unde zbori, Sperie-ciori ?
— 17
• Circul București : Divertls circ
— 16 ; 19,30

I Imprudență
ITare fălos devenea Ion Briac 

din Broloștița, județul Dolj, in 
clipa in care urca pe- motocicle- I tă și pornea la drum. Tot așa ] s-a intimplat și deunăzi, pină 

cind motocicleta a inceput să ț cam „tușească". Benzina era pe I sfirșite. S-a dus s-o alimenteze. 
‘ în timp ce benzina era introdusă Iin rezervor. Ion Briac trăgea cu 

sete din țigară. Imprudență pe 
care o plătit-o scump. De la ți
gară s-a produs un incendiu 

Icare a avariat motocicleta, iar el 
a fost internat, cu arsuri grave, 
in spital.

J Tratament 
adecvat

De la o vreme, asistentul me- 
■ dical Constantin Geică și la- 
Iborantul Ion Popescu din Dro- 

beta-Turnu Severin deveniseră 
prieteni la cataramă. Aproape t că nu era zi în care să nu fie 

( văzuți împreună, mai ales prin 
unitățile comerciale și de ali- 

Imentație publică. Intrau in cite 
un local, se uitau prin unghere, 
intrau prin bucătărie, făceau 

I observații și dădeau recoman
dări privind menținerea curățe
niei, după care controlau car- 

i netele de sănătate ale lucrători
lor respectivi. Cei doi iși sco
teau parafele de „doctori", cum 

Ise pretindeau, parafe pe care 
și le confecționaseră singuri. 
După ce aplicau parafa pe 

I carnetul de sănătate, solicitau 
de la fiecare... pacient o răspla
tă pe măsura calificării și com- 

Ipetenței de „doctor" pe care 
ziceau că o aveau. Dar nu 
o aveau. Acum cei doi escroci 

I urmează să răspundă în fata le
gii, care le va aplica tratamen
tul adecvat.

Rubrică rsdactată de

I
I

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteli"
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Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 'al P.C.R., a primit vineri delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Cian Țî-sian, adjunct al șefului secției relații externe a C.C. al P.C. Chinez, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie și documentare în țara noastră, în perioada 7—22 septembrie a.c.La întrevedere, desfășurată într-o ambianță tovărășească, de caldă prietenie, au participat Dumitru Tur- cuș și Ilie Matei, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București.In perioada cît s-a aflat în țara noastră, delegația de activiști ai P.C. Chinez a avut întîlniri și discuții la C.C. al P.C.R., Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Academia „Ștefan Gheorghiu", Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., la comitetele județene Dîmbovița, Vilcea, Sibiu și Cluj ale P.C.R., a vizitat unități industriale, agricole și social- culturale din Capitală și unele județe.
Sosirea unei delegații a Ministerului

Finanțelor din R. P. ChinezăVineri după-amiază a sosit in Capitală o delegație a Ministerului Finanțelor din Republica Populară Chineză, condusă de tovarășul Cian Gin-fu, ministru, care, la invitația Ministerului Finanțelor, face o vizită de documentare și schimb de experiență în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost salutați de tovarășul Paul Ni- culescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi. la Ministerul Finanțelor au început convorbirile, în cadrul cărora au fost discutate probleme privind dezvoltarea in continuare a colaborării între cele două țări in domeniul financiar-bancar.(Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
româno-olandeze de 

industrială între 19 și 22 septembrie s-au desfășurat la București lucrările celei de-a III-a sesiuni a Comisiei tgixte româno—olandeze de cooperare economică, industrială și tehnică.în timpul sesiunii, delegația olandeză a fost primită de Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.

cooperare economică, 
si tehnică> La încheierea lucrărilor, vineri a fost semnat un protocol, care prevede măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea in continuare a schimburilor și cooperării între cele două țări, in domeniile chimiei, agriculturii, construcțiilor de mașini, industriei alimentare, ușoare și în alte sectoare, precum și realizarea de acțiuni de cooperare pe terțe piețe. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Putere fără glo

rie — reluarea episodului 4
12.55 Curs de limbă spaniolă
13.20 Concert distractiv
14.20 Pe malul fluviului de argint. Do- 

cumentar-artistic despre estuarul 
La Plata

15,00 Clubul tineretului la Bistrița-Nă- 
săud.

16,00 Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș — F.C
Argeș (divizia A). Transmisiune 
directă de la Tg. Mureș. în pauză. 
Cine este Emilia Eberle ? . Repor
taj.

17,50 Agenda culturală
10.20 Săptămînă politică internă și in

ternațională
18,45 Muzică populară instrumentală

19,00 Transmisiune directă de la Sta
dionul 23 August din Capitală : 
Deschiderea spectacolului sportiv 
organizat cu prilejul finalei com
petiției naționale „Daciada".

19,15 La ordinea zilei în economie
19.30 Telejurnal
19.50 Aspecte din spectacolul sportiv de 

la Stadionul 23 August (transmi
siune directă)

20,05 Muzică populară instrumentală
20.20 Aspecte din spectacolul sportiv de 

la Stadionul 23 August (transmi
siune directă)

20,40 Imagini din țară
20.50 întilnire cu satira ș! umorul
21.20 Film serial : „Om bogat, om să

rac", episodul 15
22,10 Telejurnal
22.30 Melodii românești de ieri șl de azi 
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,40 Bijuterii muzicale
21,25 Atelier de creație literar-artistică 
22,00 Caseta cu imagini
23,00 închiderea programului

De la Direcția 
drumurilorDirecțiunea drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunica- ‘iilor anunță că, pentru executarea mor lucrări la pasajul superior de pe DN 1 Făgăraș—Sibiu, km 236 plus 650, la Beclean, circulația este închisă pină la 15 noiembrie a.c. pe sectorul Făgăraș—Voila pentru toate categoriile de vehicule și deviată pe drumul județean Recea—Lisa—Sîm- băta de Jos. (Agerpres)

Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, 

Agenția română 
de impresariat artistic 

prezintăVineri, 29 septembrie ora 20, la Opera Română, și simbătă, 30 septembrie, ora 20,30, la Sala Rapsodia română :
ANSAMBLUL 
DE ClNTECE 
ȘI DANSURI 
„PEKIN“ DIN 

R. P. CHINEZAîn continuare vor avea loc Spectacole după cum urmează : 3 și 4 octombrie — Tirgu Mureș;6 octombrie — Cluj-Napoca ; 8 octombrie — Baia Mare ; 9 octombrie — Satu Mare ; 11 octombrie — Sibiu.Pentru București, biletele se vind la casa A.R.I.A.. Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75. In celelalte localități, biletele se găsesc la agenția teatrală.
TEATRUL DE STAT

AL GRECIEI
DE NORD

DIN SALONICSpectacolele vor avea loc după cum urmează :La Opera Română — luni, , 2 octombrie, ora 19,30 : PERȘII, de Eschil. Regia artistică : Spyros A. Avangelatos.La sala Teatrului de comedie — vineri, 6 octombrie, și simbătă,7 octombrie, ora 19.30 : NORII, de Aristofan. Regia artistică : Yorgos Remoyndos.Biletele se vind la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75.
Agenția română 

de impresariat artistic
anunță o nouă serie 

de spectacole susținute de

ANSAMBLUL 
ARTISTIC 

NAȚIONAL 
„DJOLIBA“ 

DIN REPUBLICA 
GUINEEA

23 septembrie — Buhuși ; 24 septembrie — Gheorghe Gheorghiu-Dej ; 25 septembrie — Slănic Moldova ; 26 septembrie — Bacău ; 27 septembrie — Focșani : 28 septembrie — Ad- jud ; 2 octombrie — Ploiești. La București, spectacolul se va prezenta in 30 septembrie, ora 19,30 la Sala Palatului.Pentru București, biletele se găsesc la Casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75. în celelalte localități, biletele se găsesc Ia agenția teatrală.
® BARAJ CONTRA 

INUNDAȚIILOR. La 30 de km de Leningrad va începe în curînd construirea unui zid de beton care, unind țărmurile nordic și sudic ale Golfului Finic, va proteja orașul împotriva i- nundațiilor. în cei 274 de ani ai săi, Leningradul a avut de suferit de pe urma a 235 de inundații, dintre care unele catastrofale. Revărsările in zona respectivă iși au obirșia in Oceanul Atlantic, mai precis in cicloanele care iau naștere in a- cest ocean și care, de regulă, nu ocolesc nici Marea Baltică. Fotografiile cosmice au arătat că cicloanele „ridică" marea, iar apoi, slăbind, o lasă să coboare, valul mareic ce rezultă astfel

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal- Partidele etapei a Vl-a 
AZI, MECIURI LA TÎRGU MUREȘ, CRAIOVA 

Șl TIMIȘOARAAstăzi, in cadrul etapei a Vl-a a campionatului diviziei A, se vor desfășura trei meciuri : A.S.A. — F.C. Argeș ; Universitatea Craiova — F.C. Bihor ; Politehnica Timișoara — S.C. Bacău.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte din repriza a Il-a a celor trei jocuri. Transmisia se va efectua pe programul I, cu începere de la ora 16,45. La televiziune, în direct, de la ora 16, partida A.S.A. — F.C. Argeș.Celelalte șase meciuri ale etapei se vor disputa duminică, după următo

rul program : Sportul studențesc — Politehnica Iași (stadionul Republicii: ora 11,00) ; F.C. Baia Mare — Chimia Rm. Vilcea ; C.S. Tirgoviște — Dinamo ; Gloria Buzău — Steaua ; F.C. Corvinul — U.T.A. ; Jiul — F.C. Olimpia.în cadrul emisiunii „Sport și muzică", posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la meciurile ce se desfășoară după- amiază. Transmisia se va efectua pe programul I, cu începere de la ora 15,30.
întrecere între gimnastele românce 

și cele englezeAstăzi, în sala Dinamo din Capitală, începe întilnirea internațională de gimnastică dintre echipele feminine ale României și Angliei. în prima zi, de la ora 11, sînt prevăzute exercițiile impuse. Duminică, cu începere de la ora 11. au loc exerci
țiile liber alese. Din echipa noastră vor face parte, printre altele : Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, Rodica Dunca și Carmen Savu. Din echipa oaspete se remarcă Susan Cheese- brough, campioana Angliei, Karen Robb și Jane Sime.

VOLEILa Craiova se desfășoară o competiție internațională de volei, organizată cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea clubului local Universitatea.Iată rezultatele înregistrate în primele două zile : feminin : Universitatea Timișoara — C.S.U. Galați 3—1 ; Universitatea Craiova — Știința Bacău 3—2 ; C.S.M. Sibiu — Botev

Vrața (Bulgaria) 3—1 ; Știința Bacău — Universitatea Timișoara 3—0 ; C.S.M. Sibiu — C.S.U. Galați 3-2 ; Universitatea Craiova — Botev Vrața 3—2 ; masculin : Universitatea Craiova — Universitatea Cluj-Napoca 3—0 ; Universitatea Cluj-Napoca — Electroputere Craiova 3—0 ; Universitatea Craiova — Akademik Sofia 3—0.
Campionatul mondial de voleiROMA 22 (Agerpres). — Partidele disputate joi noaptea in cadrul preliminariilor campionatului mondial masculin de volei s-au încheiat cu următoarele rezultate: Italia —

Republica Arabă Egipt 3—0: Mexic — Finlanda 3—2 ; U.R.S.S. — Brazilia 3—1 ; Ungaria — Argentina 3—0 ; Bulgaria — Olanda 3—0.

ÎN CÎTEVA RÎNDURILa Izmir, în cadrul campionatului balcanic de fotbal rezervat echipelor de juniori, selecționata României a terminat la egalitate : 1—1 cu formația Albaniei. Intr-un alt joc, reprezentativa Bulgariei a întrecut cu scorul de 3—0 echipa Iugoslaviei.Sala Floreasca din Capitală a găzduit ieri meciul internațional amical de handbal dintre selecționatele de junioare ale României și R.D. Germane. Tinerele handbaliste românce au obținut victoria cu scorul de 17— 13 (11—5).Cele două echipe vor susține duminică un nou joc, programat tot in sala Floreasca.Concursul internațional de judo desfășurat in localitatea vest-germa- nă Goppingen s-a. încheiat cu victoria echipei Japoniei — 6 puncte, urmată de formațiile Franței ■ — 4 puncte, R.F. Germania — 2 puncte și Austriei — 0 puncte.în meciul decisiv, sportivii niponi au întrecut cu 6—1 selecționata R.F. Germania.în cadrul competiției internaționale feminine de handbal de la Vilnius, reprezentativa U.R.S.S. a obținut a treia victorie consecutivă, ciștigînd cu scorul de 21—15 (11—6) meciul susținut cu formația Iugoslaviei. în- tr-un alt joc, selecționata Cehoslovaciei a intrecut cu 16—8 (5—4) echipa Danemarcei.Peste 6 000 de spectatori au urmărit la Pardubice cel de-al doilea meci internațional amical de hochei pe gheață dintre reprezentativele Cehoslovaciei și U.R.S.S. Hocheiștii sovietici au terminat învingători cu scorul de 5—4 (2—1, 2—0, 1—3). Punctele au fost marcate de Kapustin (2), Fetisov, Malțev, Zlutkov, respectiv Eberman (3) și Zajcek.

Cronica zileiIn perioada 18—22 septembrie, o delegație economică din Malayezia, condusă de Datuk Lew Sip Hon, ministru adjunct al comerțului și industriei, a făcut o vizită in țara noastră.Oaspeții au avut întrevederi și întîlniri de lucru la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, la Camera de comerț și industrie, au vizitat unități industriale din București și din țară, precum și obiective sociale și turistice.Vineri dimineața, delegația a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.
★Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Zilei Armatei populare bulgare, generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Dobri Djurov, ministrul apărării populare al Republicii Populare Bulgaria.
★Vineri după-amiază a sosit in Capitală Adeuga Adekuoye, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Federale Nigeria in Republica Socialistă România.
★Vineri a părăsit Capitala Carlos Valenzuela Montenegro, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Chile, care și-a încheiat misiunea în Republica Socialistă România.
★La Casa de .cultură a sindicatelor din municipiul'Alba Iulia s-a deschis ieri, 22 septembrie, expoziția de fotografii „U.R.S.S. — țara turismului, tara prietenilor", organizată de Ministerul Turismului din Republica Socialistă România și Direcția generală de turism internațional de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. Expoziția va rămîne deschisă pină la 2 octombrie a.c.
★Vineri s-au încheiat la București lucrările reuniunii subregionale de experți cu tema „Protecția mediului înconjurător și păstrarea cadrului biologic natural în țările balcanice".Specialiști biologi, ecologi și hidrologi din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România au prezentat și dezbătut coipunicări și referate, privind asigurarea menținerii echilibrului ecologic în zonele montane balcanice, elaborarea unei metodologii de clasificare a ecosistemelor și examinarea stadiului de dezvoltare a resurselor biosferei.în încheierea lucrărilor reuniunii au fost adoptate documente și recomandări referitoare la cooperarea balcanică în domeniul cercetării ecologice. Totodată, au fost făcute recomandări ca reuniuni balcanice de acest gen să aibă loc din doi în doi ani, următoarea fiind programată în Grecia.

, ★Intre 18 șl 22 septembrie s-au desfășurat în stațiunea Neptun lucrările celei de-a 9-a Conferințe internaționale „AVIS", la care au participat reprezentanți ai întreprinderilor specializate în închirieri de autoturisme fără șoferi din Cehoslovacia, R.D.G., Iugoslavia. Polonia, Ungaria și România. La .conferință au luat parte, de asemenea, membri ai conducerii companiei „AVIS“ din Anglia și Austria. ai Automobil Clubului Român șl întreprinderii TOURING—A.C.R.

R. S. F. IUGOSLAVIA

NouaLucrările de construcție a conductei petroliere care leagă insula Krk, din Adria- tica, cu toate rafinăriile din Iugoslavia — Sisak, Bosanski Brod, Novisad, Pancevo, Lendava — se află in plină desfășurare. La începutul anului viitor, cele dinții cantități de petrol vor începe să curgă prin această magistrală de oțel, lungă de 750 km, cu un diametru de un metru — prima de pe teritoriul Iugoslaviei. Unele tronsoane, dintre cele mai dificile, au și fost terminate. Capacitatea anuală de transport a conductei, care ocupă locul șapte în ierarhia conducte

„arteră a petrolului"lor de pe continentul european, va fi de 20 milioane tone. Există însă perspectiva sporirii acestei capacități pină Ia 34 milioane de tone. Artera de petrol iugoslavă va fi conectată la cîteva din sistemele europene de conducte, operațiune pentru care s-a și prevăzut crearea de ramificații.Pe insula Krk, in Imediata vecinătate a terminalului conductei, au fost deja amplasate 12 rezervoare cu un volum de 55 000 metri cubi de petrol, în punctul denumit O- mlsalj s-a construit un port în care au acces tancuri petroliere cu un deplasament de

pină la 35 000 tone. Tot pe această insulă se va înălța un complex petrochimic. Noua unitate de prelucrare a țițeiului v» cuprinde șapte uzine și numeroase alte instalații. De asemenea, pentru facilitarea transportului și buna întreținere a conductei, insula Krk va fi legată de continent printr-un pod suspendat, în lungime de o mie de metri, aflat in prezent in curs de amenajare.Experți în conservarea mediului au fost consultați asupra tuturor problemelor pe care le implică o atare construcție într-o zonă de mare aflux turistic. (G. Bondoc).

(Urmare din pag. I)care găzduiesc nu numai clasicele magazine universale. ci și unități care pină nu de mult le in- tilneai doar la orașe. Vreau să zic că avem și restaurant, și cofetărie, librărie. ateliere de croitorie, de reparații aparate de radio și televizoare, frizerie, coafură...— Doar nu au început oșencele să renunțe la „găteala" tradițională a părului.— Ele nu, dar nu uitați că avem in comună un detașament de intelectuali numeros — aproape 100 de cadre didactice, specialiști' din agricultură, economiști, personal sanitar etc. — și în rindul cărora cele mai multe sint femei.Dar să nu pierd șirul : in perspectiva apropiată vom construi un spital, o casă de cultură. A început construcția unei creșe cu 120 locuri, că vedeți dv. la noi populația crește in ritm susținut nu glumă. Deținem un loc fruntaș pe județ cu o natalitate de 35 de nou- născuți la mia de locuitori.— Aminteați înainte despre puternica dezvoltare a comunei în ultimii ani...— Da, tocmai din asta ni se trag tăriile pentru tot ce s-a făcut pină acum pentru oșenii Turțului și. pentru ce s-o face de acum înainte.— Dacă ați spus „tărie" am și mers cu gindul la

renumita și unica... țuică de Turț !— Bun gînd aveți, și o să revin la el, numai că noi sîntem nespus de mîndri că putem da azi cuvenitei „tării" mult mai multe înțelesuri decît a- cela unic și tradițional de „lacrimă de Turț", pe ca- re-1 are din trecut. Spu-

— Comuna noastră, „plantată" pe dealuri cum este, și pe un teren podzolic acid și sărac, neprielnic agriculturii, nu are cum deține un loc de frunte la cereale. Dar ne batem să ciștigăm kilograme, tone și pe acest tărîm. Anul acesta am făcut, față de anul tre-
Deceniul unei 

comune seculare
neam că noi, Turțul, deținem de 5 ani prima și, deocamdată, unica exploatare minieră din județ. Producția ei se dezvoltă in acest răstimp in așa măsură incit anual cei 400 de mineri turțeni realizează o producție de multe milioane lei. Alți 100 de turțeni lucrează la cariera de piatră din raza comunei, redeschisă în urmă cu cîțiva ani, unde realizează anual o producție-marfă în valoare de peste 9 milioane lei.— E impresionant tot ce spuneți, tovarășe primar, dar ne-am fi așteptat să fi început cu agricultura, cu ramura tradițională.— Chiar am lăsat-o la... urmă 1

cut, un salt de... aproape 1 000 kg griu la hectar. Sperăm că așa va fi și la porumb. Dar la căpșuni, cultură introdusă doar de cițiva ani la noi, căci am descoperit că le priește grozav terenul acesta sărăcăcios, nu ne bate nimeni. Mai direct spus, sîntem comuna cea mai mare producătoare de căpșuni din țară. Producem anual peste 2 500 tone de... aur rubiniu, din care populația noastră realizează un venit de 11 milioane lei pe an. La cooperativa agricolă Turț, pe un anume lot experimental de 5 hectare s-a obținut chiar o producție record atit de ridicată incit cifra respectivă nu figurează nici în literatura de specialitate !

— Atunci să... „modificăm" cifra, tovarășe primar. Care este ?— 26 000 kg căpșuni la hectarJ care au adus cooperativei un venit net la hectar de 176 000 lei 1Odată corectată și literatura de specialitate sînt gata să mă declar satisfăcut cu documentarea. Dau să-i string mina primarului. El insă, cu un aer glumeț, misterios, mă trage de mînecă.— Păi nu v-am spus că o să revin la tăria lacrimii de Turț ? în *76, cooperativa agricolă Turț a cîștigat locul I pe țară pentru producția record — încă neegalată de nimeni — de 10 400 kg prune la hectar. Nu totdeauna obținem asemenea vîrfuri, din cauza capriciilor naturii, dar pe undeva, pe aproape ne situăm an de an. Anual, in medie, din livezile Turțului se revarsă spre distileriile, de țuică din comună și spre fabricile de marmeladă circa 8 000 tone de prune ! E de prisos să mai adaug, din moment ce am înșirat asemenea cifre, că și în prezent, precum în trecut, prunul a rămas pomul sacru al oșeanului......Dar așa cum spunea primarul Turțului, azi viața oșeanului din Turț și a comunei sale se împlinește și înflorește nu doar printr-o singură tărie, ci sub zodia unei adevărate constelații de tării, la care nici nu visa vreodată în trecut.

R. D. GERMANĂ

Prefaceri înnoitoare la Frankfurt pe OderNumai 26 de locuitori rămăseseră in mai 1945 în orașul Schwedt, de pe Oder, distrus în ultimele zile ale războiului de către bande de SS-iști. Astăzi, orașul are aproximativ 43 000 de locuitori, a căror medie de virată este de numai 26 de ani. Sînt tineri muncitori de înaltă calificare, specialiști, ingineri și tehnicieni, absolvenți ai școlilor superioare și de specialitate ale republicii. Mulți și-au întemeiat aici familii, au obținut locuințe în noile blocuri. A crescut un nou oraș, a doua așezare urbană, ca importanță, din regiunea Frankfurt pe Oder.Profilul orașului este determinat de marile întreprinderi industriale cum sînt : Întreprinderea de bază a combinatului petrochimic, uzina de hîr- tie și celuloză, unități ale industriei bunurilor de consum.Ceea ce s-a Înfăptuit la Schwedt este caracteristic pentru în

treaga regiune Frankfurt pe Oder. în anii puterii populare, domeniile de odinioară ale jurikerilbr, cu castelele și conacele lor, cu economia lor strict rurală, s-au transformat într-o zonă industrială, dotată, în același timp, cu o agricultură modernă.Reinnoirea din temelii a acestor meleaguri a început odată cu construirea Combinatului siderurgic Ost. care în prezent constituie unul din principalii piloni ai industriei grele din R. D. Germană : 20 la sută din produsele metalurgice ale țării vin de aici. Odată cu combinatul a apărut și un oraș nou — Eisenhuttenstadt. Printre blocurile sale au rămas pilcuri de pini din vechea pădure.în 1949 era nevoie de multă fantezie pentru a-ți imagina că peste cițiva ani în Frankfurt pe Oder, a- vînd pe atunci o industrie neînsemnată,

se vor produce celulele nervoase ale economiei naționale. Cîteva zeci de femei au început in 1958, în clădirea unei foste școli, să lucreze la producția primilor semiconduc- tori. Astăzi, 4 000 de oameni realizează cea de-a treia generație de semiconductori, circuite de corpuri solide pentru instalațiile industriale cu comandă automată, casctofoane.O nouă înfățișare au dobindit și satele regiunii. Pălmașii și ar- gații de pe fostele domenii au devenit țărani cooperatori care lucrează în unitățile agricole socialiste. Printre ele se află și crescătoria de porci de la Eberswalde, unul din principalii furnizori de carne ai capitalei.Cu” centrele sale industriale, cu agricultura sa de înalt randament, regiunea Frankfurt pe Oder pulsează din plin în viața economică a R.D. Germane. (C. Varvara).
vremea

Timpul probabil pentru zilele <1e 24, 
25 și 26 septembrie. în țarâ : vremea 
va fi in genera! răcoroasă. Cerul va 
fi variabil in sudul țării și va prezenta 
Innorări mai accentuate in jumătatea

de nord, unde, local, va ploua. VIntu! 
va sufla slab, pină Ia moderat, predo- 
minind din sectorul vestic. Temperatu
rile in creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 14 șl 24 de? grade. Dimi
neața, ceață locală. In București : vre
mea va ti in general frumoasă, dar ră
coroasă. Cerul va fi variabil. VIntul va 
sufla slab. Temperatura in creștere u- 
șoară.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

• Efectele psihice sînt doar partea vizibilă a iceber- 
gului

• Cauza unor „inexplicabile11 accidente de mașină
ln Franța, ca și in alte țări capitaliste, consumul de droguri crește 

intr-un mod ingrijorâtor, mai ales in rindul generației tinere. Un nou 
avertisment — de data aceasta impotriva așa-ziselor droguri „ușoare“, 
prezentate adeseori ca „benigne" sau chiar... „inofensive" — l-au lan
sat specialiștii întruniți intr-un recent simpozion de farmacologie, la 
Reims. In cele ce urmează, reproducem articolul din ziarul „L’Uu- 
manite" pe marginea acestei probleme.Droguri ușoare, droguri tari... fie că alegi primul sau cel de-al doilea adjectiv, rămine totuși substantivul drog, adică un potențial de primejdie. împărțirea drogurilor în două categorii, cu efecte mai mult sau mai puțin puternice, deci mai mult sau mai puțin periculoase pentru sănătate a constituit obiectul unor vii controverse, departe de a fi soluționate. Cunoscute și catalogate sint numai efectele extrem de nocive ale drogurilor „forte" ca L.S.D., opiu, morfină, cocaină. în schimb, efectele așa-numitelor „droguri ușoare" nu au constituit vreme îndelungată decit obiectul unui număr redus de studii, și acelea incomplete. Era deci necesar să se aprofundeze această problemă. Simpozionul care a reunit, în cursul acestei veri, la Reims, un mare număr de profesori și medici a dezbătut tocmai efectele marijua- nei, considerată îndeobște ca drog ușor. Organizat sub egida celui de-al VII-lea Congres internațional de farmacologie, simpozionul a beneficiat de sprijinul Institutului național al sănătății și cercetării medicale din Franța.Marijuana, cinepa sau Cannabis Sativa, pentru a o desemna cu numele său latinesc, a fost clasificată în două categorii, în funcție de concentrația de substanță halucinogenă sau psihoactivă pe care o conțin florile sale. Substanța în cauză este un compus chimic, cunoscut ca „delta 9 T.H.C.", sau pur și simplu T.H.C. Varietatea fibroasă de cînepă

conține mai puțin de 0,2 la sută T.H.C., în timp ce varietatea bogată în drog 4,8 la sută. Planta conține însă și alte substanțe naturale care, deși nu acționează asupra psihicului, au efecte asupra organismului care nu trebuie trecute cu vederea. Acest drog se consumă, fie ca țigări de marijuana care conțin 1—2 la sută T.H.C. (adică 5—20 miligrame, in funcție de dimensiunea țigării), fie ca hașiș, preparat concentrat, amestecat cu tutun și care conține 3—8 la sută T.H.C.Se apreciază că din doza de T.H.C. inhalată, 50 la sută trece în organismul drogatului, unde, vehiculată de singe, se stochează în grăsimi. în continuare, ea este evacuată foarte lent, astfel îneît eliminarea unei singure doze are nevoie de circa 30 de zile. O singură „ședință de drogare" pe săptămînă atrage după sine deci o acumulare constantă de T.H.C. în țesuturile individului care ajunge victima cronică a halucinogenelor și efectelor lor. De altfel, o metodă elaborată in Anglia a permis să se pună în evidență prezența de substanțe nocive în țesuturile conducătorilor auto, victime ale unor accidente de circulație „inexplicabile". Caracteristicile psihoactive ale T.H.C. nu constituie decît partea vizibilă a icebergului. Efectele fiziologice, mai ales la nivel celular, atit cînd e vorba de marijuana, cît și de hașiș, sînt și ele considerabile.Cercetările de laborator, efectuate în Franța, S.U.A., Grecia au dovedit

că pînă și o Infimă concentrație de T.H.C. se opune multiplicării celulelor, prin acționarea atit asupra membranei, cit și a nucleului lor (o inhibare a sintezei macromolecule- lor acizilor nucleici și a proteinelor).După ce s-a constatat în diverse spitale din S.U.A. o diminuare a capacităților vitale la tinerii drogați cu marijuana, cit și o obstrucție a căilor respiratorii, s-a trecut la experiențe pe rozătoare, supuse inhalării unei cantități de fum de marijuana echivalentă cu consumul zilnic al unui drogat. După numai trei luni au apărut deja leziuni ale țesuturilor pulmonare, progresind in sensul distrugerii acestora. Atit în S.U.A., cît și în Canada, studii întreprinse asupra șobolanilor și șoarecilor au permis să se scoată la lumină efectele drogului asupra sistemului de reproducere. S-au putut observa un număr mult mai redus de des- cendenți și dese cazuri de moarte a embrionului. Deși nu provoacă malformații la urmași, cum era cazul thalidomidei, puii, puțini la număr, sint scheletici și cu un sistem nervos zdruncinat.Merită toată atenția și efectele asupra creierului : la numai o lună după ce au fost privați de drog, tinerii șobalani care au absorbit zilnic, timp de 6 luni, cîte o mică doză de T.H.C. și-au pierdut capacitățile psihomotorii, devenind agresivi și neezitînd să ucidă.Experiența făcută asupra maimuțelor Rhesus (inhalări zilnice, timp de 3—6 luni) a dovedit, în urma observațiilor cu microscopul electronic, alterări ireversibile ale structurii a- numitor regiuni ale creierului. Și a- ceste maimuțe treceau prin perioade alternative de agresivitate pronunțată și de depresiune.Aceste constatări, relevate de un colectiv de specialiști competenți, reuniți sub egida unui congres de farmacologie, sînt mai mult decît un avertisment...
lovind cu putere țărmul. Lung de 25,4 km, zidul de apărare va avea două canale de transport, permițind trecerea navelor atit locale, cît și oceanice. La elaborarea proiectului și-au adus contribuția 53 de institute de cercetări.

• UN ELECTROCAR
DIOGRAF DE BUZU
NAR a fost realizat în R.F.G. Datorită dimensiunilor sale reduse, acest aparat va fi nelipsit, ca și stetoscopul, din valiza medicului. Obținută operativ, apreciază revista „Elektro- nikpraksis", electrocardiograma va putea avea o însemnătate hotărîtoare la stabilirea diagnosticului.

• CITE COMBINAȚII 
CHIMICE EXISTĂ ? E dificil de dat un răspuns precis, dar o evaluare aproximativă s-a făcut. în 1965, oamenii de știință americani au început catalogarea combinațiilor chimice întîl- nite în literatura de specialitate. Pină în noiembrie 1977 au fost găsite 4 039 907. Intrucît numărul lor crește într-un ritm de circa șase mii pe săptămînă, cititorul are posibilitatea să calculeze cîte există în prezent. Lista întocmită în S.U.A. cuprinde 120 de mii de polimeri. S-a stabilit, totodată, că din substanțele chimice înregistrate au o largă folosire în practică doar 63 de mii, adică circa 1,5 la sută.

• HIRTIE ALBĂ DIN 
MACULATURĂ. După șapte ani de cercetări, lucrătorii unui institut de specialitate din Bratislava au pus la punct o nouă tehnologie de prelucrare a deșeurilor de hirtie, obținind un produs de înaltă calitate. După ce deșeurile sint înmuiate în apă, un aparat special separă fracția de hîrtie pătată cu cerneluri și vopsele, aceasta fiind folosită la realizarea unor produse pentru care culoarea nu are importanță. Din restul masei se obține, scrie revista „Zi- vot", o hîrtie albă ce răspunde

celor mai înalte exigențe. Linia tehnologică respectivă produce 10 tone de hîrtie pe zi, productivitatea ei urmînd să fie dublată.
această viticole

• DE TEMUT, CA LĂ
CUSTELE. Obișnuita invazie a graurilor a luat în toamnă, în regiunileChâteau-de-Loir și Chartre-sud- le-Loir, proporția unei adevărate catastrofe. Cel puțin jumătate din recolta de struguri este deja compromisă, celelalte fructe și porumbul fiind și ele grav amenințate. Ornitologii nu-și

explică încă intensa proliferare a acestei specii, care s-a năpustit în colonii de sute de mii de păsări asupra regiunii. Toate mijloacele de descurajare folosite împotriva jefuitoarelor (sperietorile, cît și petardele explodate în vii) au fost zadarnice. După o retragere de cîteva zile, coloniile devastatoare și-au făcut din nou apariția, spre disperarea podgorenilor.
• CRIMINALIȘTII CA

NADIENI au descoperit că amprentele digitale pot fi iluminate, prin iradiere cu raze laser, de o anumită lungime de undă. Această metodă dă în vileag amprente digitale cu o ve

chime de pînă la 10 ani, Indiferent dacă suprafețele pe care se află sînt sau nu netede.
• GROTE TĂINUITE.Cu ocazia lucrărilor la o carieră de piatră din Sesimbra, localitate situată la 30 de km de Lisabona, a fost descoperită o grotă de o neobișnuită frumusețe. După primele cercetări au fost inventariate trei încăperi, una in continuarea celeilalte. împodobite cu stalactite și stalagmite, cu forme din cele mai bizare. Experții apreciază însă că grota ar avea mai multe prelungiri. Intrucît proprietarul terenului pe care se află grotele nu a anunțat această importantă descoperire, speologii nu s-au sesizat decît atunci cînd local

nicii au început să vîndă, la marginea drumului, fragmente din frumoasele decoruri subterane...
• ACOPERIȘ PEN

TRU METROU. Sapporo este cel mai nordic oraș din Japonia dotat cu linie de metrou. O mare parte a acesteia este suspendată pe estacadă. Pentru a o feri de înzăpeziri, estacada a fost acoperită cu un capac- tunel. Acoperișul asigură, totodată, securitatea circulației și apără populația din jur de zgomot. De fapt, zgomotul nu este o sursă prea mare de îngrijorare : trenurile aleargă pe roți de cauciuc.
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ECOURI INTERNAȚIONALE DUPĂ REUNIUNEA 
DE LA CAMP DAVID

RABAT. — în capitala Marocului s-au încheiat convorbirile dintre președintele Anwar El Sadat și regele Hassan al II-lea. După cum transmite agenția M.E.N., șeful statului egiptean a expus în mod detaliat documentele-cadru realizate la Camp David și opiniile sale referitoare la acțiunea arabă în etapa care urmează, în vederea restabilirii tuturor drepturilor arabe. într-o conferință de presă, organizată după convorbiri, președintele Egiptului a a- preciat că „rezultatele de la Camp David nu constituie o reglementare definitivă" a problemei Orientului Mijlociu, ele punînd numai bazele „unei soluționări globale privind Si- naiul". Acordurile de la Camp David, a spus el, „au eliminat complet amenințarea războiului", însă „ne așteaptă încă negocieri serioase și dificile".

tează acum este acțiunea. Acesta este punctul cel mai important și ar trebui să elaborăm planuri in acest sens". Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene, a subliniat, la rîndul său, necesitatea „coordonării planurilor viitoare" ale țărilor participante. Vicepremierul și ministrul de externe sirian, Abdel Halim Khaddam, a declarat că a intervenit un acord „asupra tuturor problemelor esențiale" și că miniștrii de externe ai țărilor participante se vor reuni „pentru a pune la punct un document care va conține toate ideile ce au făcut obiectul unui consens". El a arătat că se are în vedere „elaborarea unei strategii pentru viitoarea etapă" privind domeniile militar, politic, economic, precum și in planul informației.

de cuvînt al Ministerului de Externe al Indiei. Acordurile de la Camp David „reprezintă documente complexe și trebuie studiate cu atenție", se spune în declarație. India, a precizat purtătorul de cuvînt, se pronunță pentru o reglementare în Orientul Mijlociu In conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate, care prevăd retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea drepturilor palestinienilor, frontiere sigure și recunoscute și pace pentru toate statele din regiune.

„Rolul României în viața 
internațională"

Un amplu articol în revista indiană 
„International Reporter'4 consacrat contribuției 
președintelui Nicolae Ceaușescu la soluționarea 

problemelor majore ale lumii contemporane

CAIRO — După cum informează agenția M.E.N., in semn de sprijin față de acordurile de la Camp David, masele populare egiptene organizează o primire de bun venit pentru președintele Anwar El Sadat, care se reîntoarce șîmbătă la Cairo. Federația egipteană a muncii a constituit o comisie specială pentru a organiza participarea muncitorilor la primire. Numeroase delegații de țărani și muncitori vor veni la Cairo din provincii, in frunte cu guvernatorii provinciali, pentru a lua parte la ceremonia primirii.
LONDRA — Primul ministru al Israelului, Menahem Begin, a făcut vineri o escală în capitala Marii Britanii, unde a avut convorbiri cu primul ministru James Callaghan și cu ministrul de externe David Owen, consacrate recentelor acorduri realizate Ia Camp David — transmit agențiile internaționale de presă. Intr-o conferință de presă organizată la sfîrșitul întrevederii, premierul israe- lian a afirmat, între altele : „Acordul de pace israeliano-egiptean este încheiat în proporție de 98 la sută ; am parcurs cea mai mare parte a drumului care duce la un tratat de pace cu Egiptul". El a adăugat că partici- panții la reuniunea de la Camp David s-au angajat să acționeze pentru „o pace globală, cu participarea Siriei, Iordaniei și Libanului". „Sper, de asemenea — a continuat Menahem Begin — că vom găsi o soluție justă problemei arabilor palestinieni. în așa fel îneît să putem trăi impreună în pace și demnitate. Dar rămîne încă mult de făcut".

RIAD. — După întrevederea de joi seara cu regele Khalid al Arabi ei Saudite, Cyrus Vance, secretarul de stat al S.U.A., aflat în vizită la Riad, a avut convorbiri cu prințul moștenitor Fahd Ibn Abdul Aziz, prim- vicepremier al. guvernului. Cu acest prilej au fost examinate ultimele e- voluții intervenite în Orientul Mijlociu și aspecte legate de acordurile de la Camp David. Convorbirile — a declarat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Hoding Carter — au fost „bune, aprofundate și prietenești". Cyrus Vance a declarat, la rîndul său — potrivit U.P.I. —■ că „Arabia Saudită este interesată în continuarea dialogului pentru a se realiza o înțelegere în legătură cu acordurile de la Camp David".
WASHINGTON — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a conferit cu președintele Sudanului, Gaafar Mohammed El Nimeiri, aflat în vizită la Washington. Un comunicat oficial al Casei Albe precizează că au fost evocate rezultatele recentei reuniuni tripartite de la Camp David și situația din diverse regiuni ale Africii. A fost evidențiat, în acest context, rolul Organizației Unității Africane — al cărei președinte în exercițiu este șeful statului sudanez — în eforturile de soluționare pașnică a conflictelor care confruntă unele state ale continentului african. Potrivit comunicatului, cei doi președinți și-au exprimat satisfacția in legătură cu bunele relații între Statele existente Unite și Sudan.

CANBERRA — Primul ministru al Australiei, Malcolm Fraser, și-a exprimat satisfacția față de rezultatele reuniunii de la Camp David, decla- rînd că guvernul țării sale consideră acordurile realizate ca oferind „un cadru constructiv pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu". „Sperăm, a continuat el, că guvernele statelor din Orientul Mijlociu, în spiritul documentelor realizate, vor fi încurajate să sprijine acest cadru și să participe la viitoarele negocieri pentru găsirea unei soluții de pace".
TOKIO — Guvernul japonez dă o Înaltă apreciere acordului realizat la Conferința de la Camp David asupra unui cadru pentru o pace în Orientul Mijlociu, se relevă într-o declarație oficială. Evocînd recenta vizită a primului ministru Takeo Fukuda in a- ceastă zonă, declarația conchide : „Noi am reînnoit hotărîrea noastră de a coopera cu națiunile interesate în realizarea grabnică a unei păci echitabile și de durată in Mijlociu".

DELHI 22 (Agerpres). — Revista indiană de politică externă „International Reporter" publică, în numărul său din septembrie, un amplu articol — „Rolul României în viața internațională", care relevă analiza făcută situației internaționale actuale de președintele Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea ținută la 3 august 1978. Evidențiind concluziile președintelui României cu privire la caracteristicile și tendințele lumii contemporane, articolul reliefează că „România desfășoară o vastă activitate internațională pentru promovarea unei politici ferme de diminuare a tensiunii, pentru renunțarea la forță și la folosirea mijloacelor militare în soluționarea problemelor internaționale, pentru asigurarea continuării cursului spre destindere, a unei politici de colaborare și pace".„Prezentînd fenomenele negative și pericolul pe care acestea îl pot genera — scrie revista indiană — președintele Nicolae Ceaușescu a

arătat, în același timp, in cuvîntarea sa, căile, mijloacele și posibilitățile reale existente pentru o evoluție pozitivă a vieții internaționale, pentru dreptul popoarelor de a trăi într-o lume a păcii și colaborării, pentru o dezvoltare liberă, progres economic și social, bunăstare și civilizație". Prin acțiunile sale, prin politica pe care o promovează — subliniară articolul —, România contribuie direct la crearea unui climat de pace și înțelegere intre popoare.„Opinia României — scrie, In încheiere, „International Reporter" — este că trebuie făcut tot ce este posibil pentru ca forțele progresiste să acționeze mai energic și mai eficient pentru concentrarea eforturilor lor in vederea impunerii și generalizării progresului și păcii în lume. Președintele Ceaușescu a arătat că România este ferm hotărită să nu renunțe la nici un efort pentru triumful noului, pentru o reală politică echitabilă și democratică în viața internațională".

LUXEMBURG 22 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Partidului Comunist Luxemburghez, efectuează o vizită oficială în Luxemburg, a fost primită de Gaston Thorn, primul ministru al acestei țări.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, s-a transmis primului ministru un salut cordial și cele mai bune urări.Mulțumind pentru mesaj și urăfi,

Gaston Thorn a evocat impresiile deosebit de plăcute prilejuite de in- l Unirile cu președintele Nicolae Ceaușescu și a rugat să i se transmită expresia celor mai distinse sentimente ale sale, împreună cu sincere urări.în cadrul convorbirii acată cu satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor româno—luxemburgheze, exprimîndu-se, totodată, dorința de a le dezvolta in continuare, în spiritul hotăririlor adoptate cu prilejul vizitelor la nivel Înalt.

cele maifost evo-

de la Zagreb

Orientulde presă și ziarulLISABONA — Agenția portugheză A.N.O.P., ca , „Diario de Noticias" remarcă faptul că acordurile de la Camp David au avut „o primire rezervată in Portugalia". „Unele dintre problemele cele mai dificile rămin in discuție", scrie ziarul menționat. Cotidianul „O Dia“ apreciază aceste acorduri drept „un pas formidabil in direcția adevăratei păci". Un alt ziar din Lisabona, „Diario", titrează articolul său consacrat evenimentului : „Camp David, eșecul unei conferințe".
NICOSIA — „Acordurile elaborate la Camp David sînt o încercare de a îndepărta-problema Orientului Mijlociu de rezoluțiile O.N.U., care prevăd o soluționare justă a crizei", apreciază ziarul cipriot „Haravghi".

Programe pentru eradicarea 
analfabetismului

în dezbaterile conferinței internaționale de la Delhi

BELGRAD 22 (Agerpres). — La Zagreb s-au încheiat lucrările „Mesei rotunde" consacrate 'examinării schimburilor comerciale dintre țările în curs de dezvoltare, la care au participat delegații din 34 de state nealiniate.Agenția Taniug relatează că părti- cipanții au adoptat o declarație finală în care se subliniază importanța lărgirii cooperării economice regionale între țările în curs de dezvoltare. a acordurilor comerciale preferențiale, a sporirii schimburilor comerciale între aceste țări. Declarația arată că trebuie acordată mai multă atenție creării unor întreprinderi naționale și unei mai bune cunoașteri. a activității companiilor transnaționale

In favoarea intensificării colaborării 
dintre țările in curs de dezvoltare 

Declarația finală a „Mesei rotunde"pentru contracararea politicii acestora de dominare economică a țărilor în curs de dezvoltare. Totodată, se relevă necesitatea urgentă a adoptării unor poziții mai hotărîte în forurile internaționale și, îndeosebi, in cadrul O.N.U., în favoarea nevoilor țărilor în curs de dezvoltare, pentru a le ajuta in fructificarea eforturilor proprii de dezvoltare economică.Referindu-se la conținutul dezbaterilor „Mesei rotunde", agenția Taniug relevă că participanții au subscris la ideea că o cooperare mai cuprinzătoare între țările in curs de dezvoltare presupune și adoptarea unor mijloace și căi corespunzătoare, printre Care stimularea comerțului, încheierea de acorduri și aranjamente economice pe termen lung.

DAMASC. — La Damasc continuă lucrările Conferinței țărilor arabe din „Frontul fermității", la care participă șefii de stat ai Siriei, Algeriei, Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, R.D.P. a Yemenului și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Comunicatele de presă relevă că sînt examinate implicațiile acordurilor de la Camp David asupra situației din Orientul Mijlo.- ciu. Șeful statului libian, Moamer El Geddafi, a declarat : „Ceea ce con-

DUBAI — consideră căDavid „nu constituie o soluție echitabilă a problemei Orientului Mijlociu" — scrie agenția de informații E.A.U., adăugind că documentele respective „nu garantează retragerea Israelului din teritoriile arabe pate și redobîndirea dreptului porului palestinianO.E.P.".

Emiratele Arabe Unite acordurile de la Camp LA PAZ — Președintele Boliviei, Juan Pereda Asbun, a transmis un mesaj de felicitări președintelui Egiptului și primului ministru al Israelului pentru rezultatele obținute la Camp David, a anunțat ministrul bolivian al afacerilor externe.

DELHI 22 (Agerpres). — La Delhi își continuă lucrările Conferința pentru lichidarea analfabetismului in țările Asiei, reuniune organizată sub egida U.N.E.S.C.O. în centrul atenției participanților se află problemele colaborării internaționale în vederea elaborării unor programe naționale de eradicare a analfabetismului.S-a relevat în acest cadru că analfabetismul, o moștenire grea a trecutului colonial, reprezintă astăzi una din problemele sociale acute ale țărilor in curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină. în vederea eradicării acestui flagel, în țările în

curs de dezvoltare sînt organizate campanii naționale pentru lichidarea analfabetismului.Luînd cuvintul la conferință, ministrul indian al educației, asigurărilor sociale și culturii, Pratap Chnadra, a prezentat măsurile întreprinse de guvernul său în lupta împotriva analfabetismului. El a arătat că la începutul lunii septembrie în India a fost adoptat un program de dezvoltare a invățămintului general prevăzut pentru o perioadă de șapte ani.Programe similare sînt aplicate în Pakistan, Laos, Angola, Mozambic șî in numeroase alte state în curs de dezvoltare.
România la tîrguri internaționaleStandul românesc de la internațional de toamnă Budapesta pentru bunuri de consum a fost vizitat de Havasi Ferenc, secretar al C.C. al P.M.S.U., Szeker Gyula și Marjai Jozsef, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al R.P.U.

Tîrgul de la Pavilionul Republicii Socialiste România la cea de-a Vl-a e- diție a Tirgului internațional de la Teheran a fost vizitat, joi. de Mohammed Rezi Vishkaei, ministrul iranian ai comerțului, care a dat o înaltă apreciere exponatelor românești. I

Condamnare fermă a noilor 
manevre ale regimului rasist sud-african
NAMIBIA: z

'J

altăNEW YORK 22 (Agerpres). — Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). conducătorul legitim al luptei de eliberare pentru obținerea independenței Namibiei, organizație recunoscută de O.N.U. și O.U.A., a dat publicității la New York o declarație în care condamnă noile manevre ale regimului rasist sud-african vizînd permanentizarea ocupării ilegale a Namibiei. Mențihind peste 50 000 de militari în acest teritoriu — se spune în declarație — regimul sud-african intensifică represiunile împotriva poporului namibian pentru a-și menține dominația colonială asupra acestui teritoriu, sfidind astfel rezoluțiile și hotăririle Națiunilor Unite.Conducerea S.W.A.P.O. reafirmă necesitatea organizării de alegeri libere, democratice în Namibia, sub supravegherea O.N.U., și se pronunță pentru adoptarea unor sancțiuni fer-

me economice, diplomatice și de natură — prevăzute de Carta O.N.U. — pentru a determina regimul rasist din R.S.A. să înceteze ocuparea ilegală a Namibiei.NAȚIUNILE UNITE — Comitetul special al O.N.U. de luptă împotriva apartheidului a recomandat Consiliului de Securitate să decidă embargoul asupra livrărilor de petrol și produse petroliere destinate Republicii Sud- Africane.Acest embargo, elaborat sub formă de sancțiuni economice internaționale obligatorii in virtutea capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite, este preconizat intr-un raport special dat publicității de către comitetul respectiv, ca urmare a hotărîrii guvernului de la Pretoria de a proceda unilateral la așa-zise alegeri legislative în Namibia.
să in fi

DELHI — „Orice unei soluții pașnice ducă la o reglementare globală această regiune vitală nu poate decît elogiat", a declarat purtătorul

ocu- po- reprezentat de
efort în direcția de natură

NICARAGUA

Represiunea sîngeroasă nu va putea înăbuși
voința de libertate a poporului

CETATEA VATICANULUI — Acordul realizat între Egipt și Israel „arată lumii că atunci cind protagoniștii sînt animați de bunăvoință, răbdare și perseverență în urmărirea păcii, înțelegerea mutuală poate fi realizată" — apreciază ziarul Vaticanului, „Osservatore Romano".
DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

ADDIS ABEBA — Organizația U- nității Africane denunță acțiunile guvernului rasist de la Pretoria în Namibia și șe . pronunță pentru instituirea unui embargo petrolier împotriva regimului din Africa de Sud — se arată intr-un comunicat al O.U.A., difuzat la Addis Abeba. Hotărîrea regimului rasist sud-african de a organiza alegeri în Namibia, fără a fi supravegheate de O.N.U., arată comunicatul O.U.A., constituie o sfidare directă a tuturor statelor, o respingere a hotăririlor adoptate în cadrul O.N.U. privind obținerea independenței Namibiei.PARIS — Ministerul de Externe al Franței a dat publicității un comunicat în care respinge categoric bo- tărirea guvernului rasist de la Pretoria de a organiza „alegeri" generale in Namibia în perioada 20-24 noiembrie. Această decizie, se arată in comunicat, nu va face decit să agraveze și mai mult tensiunile în Africa australă.Orașe pustiite de tirul obuzierelor, oameni striviți sub molozul zidurilor dărimate sau sub șenilele tancurilor armatei, convoaie de refugiați rătăcind pe drumuri ori căutind adăpost in țări vecine, execuții sumare de persoane învinuite de sprijinirea revoltei — iată imaginile relatate de martori' oculari despre sălbatica represiune declanșată de regimul dictatorial din Nicaragua împotriva puternicei mișcări de rezistență populară, care. în ultimele două săptămini, a cuprins nouă din cele optsprezece departamente ale țării.Dacă pină în trecutul apropiat nemulțumirile acumulate răbufneau in mișcări izolate, reduse la tăcere relativ ușor de „Garda națională" — veritabilă gardă pretoriană a dictatorului Somoza — de astă dată viitoarea împotrivirii a ajuns, in faza sa de virf, să cuprindă cele mai largi sectoare sociale, incepînd cu mișcarea de guerilă și terminind cu cercuri ale marii burghezii, pină mai ieri strins legate de Somoza, ceea ce pune și mai mult in lumină șubrezenia unuia din cele mai vechi regimuri despotice din America Latină. Despre dimensiunile și forța mișcării antidictatoriale vorbește cu prisosință faptul că, zile in șir. principalele localități nicaraguaiene s-au aflat, parțial sau total, sub controlul insurgenților. La Matagalpa și Masaya, întreaga populație fusese mobilizată la luptă, inclusiv adolescenții, deveniți „franctirori" la adăpostul zidurilor și pe acoperișurile caselor. în primele rînduri ale acțiunilor antidictatoriale s-au aflat militanții Frontului Sandi- nist de Eliberare Națională, alcătuit din cîteva grupări ale opoziției și avîndu-1 ca simbol pe Augusto Cesar Sandino, care, intre 1927 și 1933. a condus lupta patrioților nicaraguaieni, fiind apoi ucis de agenții dictaturii instaurate de Anastasio Somoza senior, tatăl actualului președinte. Timp de o săptămină, o serie de localități, ca Chinandega, Esteli, Masaya și Penas Blancas, s-au aflat, succesiv, sub controlul insurgenților și al corpurilor expediționare somoziste, același lucru petrecindu-se cu unele cartiere d’n capitală și din al doilea oraș al țării — Leon.Urit de popor și izolat, generalul Somoza, ascuns în buncărul său din Managua, a decretat legea marțială și a mobilizat împotriva mișcării populare toate resursele, ordonind „gărzii" să nu cruțe nimic și trecind paralel la înrolarea forțată a tinerilor in organizații paramilitare. Nepu- tîndu-se insă bizui pe eficiența acestei măsuri, clanul Somoza a recurs la serviciile unor mercenari străini, transportați pe calea aerului și integrați in detașamente de elită ale „Gărzii naționale". Totodată, este un fapt cunoscut că Somoza a fost încurajat și ajutat in acțiunile sale represive de o serie de regimuri reacționare din zonă, precum și de alte forțe interesate în menținerea lui la putere și alarmate în fața posibilității ca mișcarea insurecțională din

Nicaragua să declanșeze o reacție „in lanț" în celelalte țări aflate sub dominații dictatoriale.Folosind tactica „pămîntului pirjo- lit“, corpurile expediționare. dotate din abundență cu armament greu, au săvirșit adevărate masacre, u- cigind pină și brancardieri ai Crucii Roșii în exercițiul misiunii. Sub deviza „război total", unitățile de aviație, de artilerie și blindate au supus unor îndelungate bombardamente localitățile unde patrioții rămăseseră pe poziții, urmînd apoi operațiunile „de curățire", adică trecerea „prin foc și sabie" a populației. Știrile de ultimă oră ale agențiilor de presă anunță că orașul Esteli. ultimul centru aflat sub controlul mișcării de rezistență populară, a fost recucerit de trupele guvernamentale, iar forțele insurgente s-au retras în munți.Observatorii ’ din Managua apre- operațiunile represive au pină acum și victime pămint de la 23 decem- care s-a soldat cu peste

unor organizații obștești și sindicale latino-americane. Este semnificativ, de asemenea, că o serie de oameni politici de pe continent au cerut S.U.A. să-și retragă sprijinul pentru regimul Somoza, spre a precipita căderea acestuia.Indiferent de înăbușirea temporară a luptei populare, izbucnirea unei mișcări insurecționale de asemenea anvergură atestă prin ea însăși hotă- rirea poporului din acea martirizată tară a Americii Centrale de a mătura regimul sprijinit pe forța baionetelor. Credința în victoria cauzei drepte a poporului nicaraguaian întărește în aceste zile spiritele tuturor patrioți- lor hotăriți să continue lupta împotriva unei dictaturi serios zdruncinate, dar încă nerăpuse, pentru instaurarea libertății și democrației in Nicaragua.

LONDRA — Hotărîrea Africii de Sud de a organiza unilateral alegeri în Namibia reprezintă „o sfidare ia adresa comunității internaționale, a valorilor democrației, libertății și drepturilor omului", a declarat David Owen, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii.

ciază că provocat distrugeri murul de brie 1972, . . . .10 000 de morți și cu pagube în valoare de vreo 500 milioane de dolari. O asemenea constatare vorbește de la sine despre dimensiunile încleștării, fără precedent in ultimele patru decenii, dezvăluind pină la goliciune esența unui regim care de atîta vreme hărăzește țării prigoană politjcă și crunte nedreptăți sociale, iar acum nu se dă în lături nici de la genocid în încercarea de a se menține la putere.Un purtător de cuvint al organizației „Los Doce", care grupează personalități politice, oameni de afaceri si prelați cu vederi progresiste, declara că, retrăgîndu-se in fața forțelor armate incomparabil superior dotate ca tehnică militară, mișcarea de rezistență urmărește crearea unei „zone libere" in apropierea frontierei cu Costa Rica, unde ar urma să fie instalat un guvern provizoriu de largă concentrare democratică.Singeroasele operațiuni represive care însoțesc restaurarea autorității lui, Somoza stirnesc ample manifestări de protest atit in interiorul țării, cit și pe întreg continentul american. într-o scrisoare publicată de consiliul episcopal din Managua sint denunțate vehement „execuțiile sumare și torturile aplicate de poliție in plină stradă, violările de domiciliu și confiscarea bunurilor particulare", iar un grup de cunos- cuți intelectuali progresiști condamnă „dezmățul și cruzimile bandelor so- moziste". Asemenea proteste sint publicate cu zecile in presa din alte țări latino-americane. înt.rucît mijloacele de informare din Nicaragua aparțin aproape toate lui Somoza. iar singurul ziar opoziționist, „La Prensa" (al cărui director a fost asasinat acum citeva luni de agenți ai regimului), nu mal poate imprima decit „comunicate oficiale", din cauza măsurilor severe de cenzură.Tn același timp, au avut loc numeroase manifestări de solidaritate cu patrioții nicaraguaieni din partea

mai multe decit cutre- Vasile OROS

IMAGINEA ESTE ÎNȘELĂTOARE...Fotografia, reprodusă din ziarul „Frankfurter Rundschau", înfățișează un șantier naval din Kiel (R.F.G.) in plină activitate. In contrast, rela,- tarea ce însoțește această imagine menționează : „întreprinderea constructoare de nave «II.D.W.» din Hamburg și Kiel intenționează să suprime două din cele cinci filiale, ceea ce înseamnă, practic, concedierea a 21190 de salariați din totalul de 13 009. își vor pierde slujbele 500 de constructori navali la Kiel (la locul de muncă surprins în fotografie) și aproximativ 1 500 la șantierele din Hamburg". Firma „H.D.W.", precizează ziarul, a dat semnalul concedierilor in acest sector. Din 13 șantiere navale, numai 6 au comenzi pină la sfîrșitul anului.
O nouă verigă în lanțul

farselor sinistre de la Pretoria

agențiile de presă transmit
Ordinul „Lenin" conferit 

orașului Baku. Vineri in capH tala R.S.S. Azerbaidjene a avut loc o adunare festivă prilejuită de înmi- narea ordinului „Lenin" conferit orașului Baku pentru succesele obținute în domeniul construcției economice și culturale. Cu acest prilej a luat cuvintul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Comunicatul bulgaro-aus- 

trîUC dat Publicității la încheierea vizitei oficiale in Austria a președintelui Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria. Todor Jivkov, relevă extinderea considerabilă a relațiilor bilaterale și evidențiază noile posibilități pentru adincirea lor in diferite domenii.
fi fost ridicată starea de 

urgență din Nigeria, instituită în urmă cu 12 ani. O declarație în acest sens a fost făcută de către șeful statului și guvernului federal militar, Olusegun Obasanjo. El a anunțat, totodată, anularea interdicțiilor privind activitatea politică. Șeful statului a adresat un apel întregului popor de a acționa pentru întărirea unității naționale in acest moment politic deosebit de important pentru Nigeria — transferarea puterii Către o administrație civilă, preconizată pentru luna octombrie 1979.

Un Tratat de prietenie și 
cooperare între RePuWica populară Democrată Coreeană și Republica Democratică Madagascar a fost semnat la Phenian de președinții Kim Ir Sen și Didier Ratsiraka. în tratat se arată că părțile contractante vor depune toate eforturile pentru consolidarea prieteniei frățești și solidarității militante dintre ele, vor lupta pentru realizarea unui front larg al tuturor țărilor care se pronunță pentru independență și vor acționa pentru intărirea și dezvoltarea mișcării nealiniate — o puternică forță antiimperialistă a contemporaneității.

Incidente în sudul Liba
nului. enclava Marjayoun din sudul Libanului au avut loc noi ciocniri în noaptea de joi spre vineri între forțele conservatoare dislocate in această zonă și forțele palestiniene și libaneze, staționate la Nabatyeh — transmit corespondenții agențiilor internaționale de presă. Duelul de artilerie, de o violență neobișnuită, a a- variat căile de comunicații, liniile telefonice și a distrus mai multe clădiri.

Amendament la Constitu
ția Braziliei. Parlamentul brazilian a aprobat un amendament la constituția țării prin care sint abrogate legile excepționale aflate în vigoare de zece ani, pe care le va înlocui printr-o lege asupra securității statului. Prin legea asupra securității

statului, președintele republicii va putea lua „măsuri de urgență" și, in caz de necesitate, să „decreteze starea de urgență". Pe de altă parte, a- mendamentui la constituție include principiul inviolabilității mandatelor parlamentare, facilitează crearea de noi partide politice.
în pregătirea alegerilor 

din Albania. La Tirana a avut loc o reuniune a Consiliului General al Frontului Democratic al R.P.S. Albania, consacrată sarcinilor care stau in fața organizațiilor frontului in timpul campaniei pentru alegerile de deputați in Adunarea Națională, programate pentru 12 noiembrie. Cu a- cest prilej, a luat cuvintul Enver Hodja, președintele Consiliului General al Frontului Democratic.
Grevă Ia uzinele Ford. Conducerea sindicatelor muncitorilor de la întreprinderile firmei Ford din Marea Britanie a dispus intrarea in grevă a tuturor celor 56 000 de angajați ai acestora. Decizia de grevă a fost luată după ce prima rundă de convorbiri între reprezentanții patronatului și sindicatelor a eșuat.
Noi atentate au avut Ioc 

în Irlanda de Nord. Mai multe bombe au explodat pe aeroportul dm Londonderry, distrugînd două avioane mici și avariind alte două. Nu au fost înregistrate victime. Alte atentate cu bombe au avut loc in zona șoselei Antrim de lingă Belfast.

...Așadar, John Vor- 
ster. supranumit „omul 
de fier" al regimului 
sud-african sau „di
nele de pază" la cușca 
apartheidului, a demi
sionat din funcția de 
prim-ministru. El a 
declarat că părăsește 
acest post din motive 
de sănătate. Retrage
rea sa din scenă a fost 
„regizată", miercuri 
după-amiază. in cadrul 
unei. conferințe de 
presă extraordinare la 
Palatul guvernamental 
de la Pretoria, unde au 
fost convocați peste 
100 de ziariști din țară 
și din străinătate.

Demisia sa nu a con
stituit insă o surpriză. 
Cercurile oficiale de la 
Pretoria 
de mai 
ideea de
un 
fie 
asume 
diană a sarcinilor 
vernamentale". 
bă deloc 
mai ales in 
„activităților" 
taților de la Pretoria. 
Pentru că bilanțul gu
vernului Vorster, in
stalat la cirrnă in 1966 
pentru a. continua, po
litica de apartheid, 
inaugurată in urmă cu 
un sfert de secol, este 
unul dintre cele mai 
sinistre. Tocmai de 
aceea, agenția Fran
ce Presse ține să 
precizeze că „Vorster 
lasă in momentul cind 
părăsește guvernul un 
contencios deschis cu 
străinătatea și în țară". 
Republica Sud-Africa
nă deține astăzi sum
brul record 
in care au 
mai multe 
nări la

execuții. Aici, în fie
care zi sint anchetate 
și judecate sub pre
textul încălcării dra
conicelor legiuiri ale 
apartheidului peste 
1 000 de persoane. 
Treabă deloc ușoară 
de a fi premierul unui 
regim care a săvirșit 
atâtea „masacre 
weto“ și care 
asaltat tot

vinturaseră 
multă vreme 

a se căuta 
succesor care să 
in stare să-și 

„povara coti-
■ su- 
Trea- 

ușoară, 
lumina 
autori-

de tară 
loc cele 
condam- 

moarte și

i r o t p
So- 

este 
mai pu

ternic de mișcarea de 
masă împotriva apart
heidului.

Asemenea fărădelegi 
nu le poate comite 
decît „un pumn de 
fier" ca cel al lui 
Vorster, obișnuit să 
verse singele populației 
africane încă de la în
ceputul deceniului tre
cut. cind era ministru 
al justiției, al poliției 
și al închisorilor. Simp
tomatică fuziune de 
sectoare, in țara in 
care justiția este sino
nimă pentru 87 la sută 
din populație cu per
spectiva închisorii. Nu 
este, firește, intimplă- 
tor faptul că, pentru a 
putea duce o asemenea 
„povară guvernamen
tală", Vorster și-a 
tocmit in calitate de 
consilier, devenit apoi 
prieten intim, pe Hen
drik Van den Bergh, 
membru activ al orga
nizației. naziste „Broe- 
derbond"...

„Încununarea" politi
cii sale de apartheid 
rămîne, desigur, „ban
tustanizarea", prin care 
se acordă pseudoinde- 
pendență unor teritorii 
rezervate populației 
africane și unde negrii 
sint adunați cu forța 
armelor. Transkeiul și 
Bophutatswana repre
zintă primele farse ale 
acestei „libertăți".

De fapt, insăși demi
sia lui Vorster nu face 
decit să continue „lan
țul farselor". Ca să nu 
mai existe nici un du
biu in acest sens, Vor
ster a declarat că este 
gata să accepte, to
tuși — dacă Partidul 
Naționalist de guver
năm int i-o va cere — 
funcția de„. 
statului, 
politici 
fără ironie, că alege
rea sa in funcția de 
președinte al R.S.A. 
este, încă de pe acum, 
asigurată, el urmind 
să rămină personajul 
numărul 1. 
politică a 
această lumină, devine 
și. mai clară semnifi
cația unuia din punc
tele reformei constitu
ționale preconizate de 
Vorster. care prevede 
instituirea in țară, in- 
aepind din anul viitor, 
a unui regim preziden
țial de tip occidental, 
ceea ce-i oferă posibi
litatea de a acapara și 
mai multă putere. Si 
aceasta intr-un mo- 

. ment. in care populația 
majoritară a țării, po
poarele lumii cer cu 
hotărire retragerea de
finitivă de pe scenă a 
promotorilor politicii 
de apartheid, pentru 
ca cele 21 milioane de 
locuitori de culoare din 
R.S.A. să se poată 
bucura de drepturile 
lor legitime, de o 
viață liberă. Oricum, 
mai devreme sau mai 
tirziu, Vorster și oa
menii lui vor trebui să 
se retragă, pentru că 
regimul lor anacronic 
și antiuman este con
damnat de istorie.

șef al 
Observatorii 

notează, nu

pe scena 
tării. In

Viorel POPESCU
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