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Nicolae Ceaușescu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

După cum s-a mai anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 18 septembrie pe Abdelatif Bennis, direc
torul cotidianului „Maroc Soir", cdruia i-a acordat urmâtorul interviu;
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tativelor între țările interesate. Cu atit mai necesar considerăm aceasta în Africa, unde există multe probleme complicate, lăsate de dominația imperialistă, colonialistă. Orice încercare de a soluționa aceste probleme pe calea armelor nu poate duce de- cit la complicarea situației, dău- nînd luptei de consolidare a. independenței economico-sociale a statelor africane, a unității, africane . și a păcii. Indiferent de calea pe care unele state au adoptat-o cu privire la dezvoltarea internă, considerăm că trebuie făcut totul pentru întărirea unității și solidarității popoarelor africane. Problemele fundamentale cărora trebuie să le facă față toate aceste state sint asigurarea deplinei independențe printr-un progres economico-social rapid, prin afirmarea unei economii proprii, de sine stătătoare, conlucrarea strinsă pentru lichidarea deplină a colonialismului în Africa — mă refer la cucerirea independenței Rhodesiei și Namibiei, la lichidarea rasismului in Africa de Sud — pentru ca Africa să nu mai fie obiectul nici unei dominații, devenind un continent ale cărui popoare să colaboreze, libere și independente, pe bază de deplină egalitate, cu națiunile de pe toate celelalte continente.ÎNTREBARE : V-am ruga să 
ne împărtășiți considerațiile 
dumneavoastră asupra situației 
din Asia de Sud-Est, unde frați 
din aceeași tabără ideologică te 
înfruntă și se ucid reciproc.RĂSPUNS:ivit intre unele țări din Asia sudrest. inclusiv

ÎNTREBARE : Acum un secol, 
țara dumneavoastră și-a cîști- 
gat independența națională. A- 
niversările constituie bune pri
lejuri de bilanț și de reflecție. 
Care sint sentimentele ce vi le 
inspiră această aniversare și ce 
preocupări determină ea pentru 
viitor ?RĂSPUNS : Cucerirea independenței naționale a constituit încununarea unei lupte îndelungate duse de poporul român împotriva dominației și asupririi străine. Războiul de independență, proclamarea independenței naționale au reprezentat un moment deosebit în istoria poporului nostru, deschizînd calea afirmării națiunii, a realizării unității ei depline, a formării statului național unitar român. Aniversarea unui secol de la cucerirea independenței a constituit un bilanț atît al luptelor de eliberare națională și socială, al drumului parcurs pentru dezvoltarea modernă a României, cît și, mai cu seamă, al marilor realizări obținute în construcția socialistă, care a asigurat poporului român deplina sa independență națională, posibilitatea de a fi deplin stăpin pe destinele sale, de a-și făuri în mod liber propriul viitor. Această aniversare ne-a oferit prilejul de a afirma cu putere atașamentul ferm al României socialiste față de politica egalității în drepturi și respectului independenței fiecărei națiuni. Pornim de la învățămintele desprinse din propria noastră experiență istorică ce ne-a arătat că nici un popor nu-și poate asigura progresul și bunăstarea dacă nu se bucură de o independență națională deplină.Aniversarea independenței a constituit un prilej de manifestare a ho- tăririi poporului român de a înfăptui neabătut Programul partidului comunist de făurire a societății socialiste. multilateral dezvoltate. Acest Program presupune dezvoltarea intensă a forțelor de producție, a industriei și agriculturii, precum și a științei, invățămîntului și culturii, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, crearea condițiilor de populare la Aceasta este o tru progresul țării, pentru întărirea independentei sale naționale, pentru participarea activă a României la viața internațională. in vederea instaurării unor relații noi, democratice între state, care să permită dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, țara dumneavoastră, 
prin linia pe care ați imprimat-o 
politicii externe, s-a găsit nu 
o dată la răspintia marilor pro-

bleme mondiale pentru a ajuta 
la soluționarea lor. V-am ruga 
să ne împărtășiți considerațiile 
dumneavoastră asupra situației 
din Orientul Mijlociu, asupra 
riscurilor continuării de către 
Israel de a ocupa teritoriile a- 
rabe și refuzului acestuia de a 
recunoaște drepturile legitime 
ale poporului palestinian.RĂSPUNS: România acționeazăpentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, in spiritul principiilor coexistenței pașnice. Ne pronunțăm cu hotărire pentru ționarea problemelor litigioase tre state pe calea tratativelor nice, considerînd că aceasta atit ip interesul statelor în cauză, cit și al păcii și securității generale, din regiunile respective și din întreaga lume. Considerăm că țările direct interesate sint primele care trebuie să acționeze, să facă eforturi pentru soluționarea problemelor ce le privesc nemijlocit. în același timp, desigur, au importanță eforturile și contribuțiile altor state in direcția soluționării acestor probleme pe calea tratativelor pașnice, a realizării înțelegerii intre popoare.în vim care unei niri, _____ .. „ve. în situația existentă considerăm necesar să se facă totul pentru a se ajunge la o soluție pe calea tratativelor — cu participarea tuturor statelor interesate — care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate in 1967, precum și la rezolvarea problemei palestiniene. Astăzi este tot mai evident că problema principală a păcii in Orientul Mijlociu o constituie asigurarea drepturilor legitime ale poporului palestinian, a dreptului său la autodeterminare, inclusiv la formarea unui stat palestinian propriu.Considerăm necesar să se intensifice eforturile pentru a se ajunge la această soluție, la instaurarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu, care să garanteze integritatea și suveranitatea tuturor statelor
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„Avem nevoie de constructori ai socialismului și_______ comunismului, de cetățeni stăpini pe meseria lor, pe știința și tehnica cea mai avansată, precum și pe concepția revoluționară despre lume" — spunea, recent, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului. Da, de oameni pregătiți, multilateral pregătiți, pe deplin conștienți că tot ce înfăptuiesc slujește patriei, progresului său, bunăstării poporului.în ultimii ani unor îmbunătățiri structurale, așezat pe baze noi, revoluționare, adunind intr-un tot unitar, coerent, munca, învățătura și cercetarea. Elevii de azi sint muncitorii, tehnicienii, specialiștii de miine ai țării. Schimbările petrecute în viața școlii au fost dictate de schimbările ce s-au produs în fizionomia economiei românești, de salturile calitative ce le anunță programele dezvoltării noastre in prezent și in perspectivă.An de an avuția națională, avuția poporului — unic proprietar și beneficiar — sporește în contul progresului și al civilizației României. Toate acestea s-au făcut și se fac cu oameni. Cu brațele și cu mintea lor. Pentru a folosi rațional, cu maxime rezultate, mașinile, instalațiile, imensele constelații tehnice care compun astăzi zestrea noastră națională, avem nevoie de oameni învățați, de meseriași pricepuți, înaripați de do- i rința de a munci cît mai bine, cit mai eficient. Răspunderile școlii, bine cunoscute, rămin în această privință de excepțională însemnătate.Realitatea dinamică in care trăim obligă — și nu de azi, de ieri — la reconsiderarea unor concepte cu care ne înarmasem, credeam noi, pentru o viață. Strungul cu transmisie cu curele a ieșit pe ușa halei, așezîn- du-se în muzeu. Strungul cu manete și-a luat în primire, în aceeași sală, locul de alături. Alte prezențe, mai chipeșe, le-au înlocuit : strungul cu comandă-program. cel cu comandă numerică. Cu un deceniu și jumătate în urmă, despre calculator aflam incă din conferințele de popularizare. Azi vorbim despre „colegul" nostru de muncă, computerul. Surse autorizate precizează că, în momentul față, ritmul și tehnicii specialiști <

ce infăptuiesc slujește patriei,Cunoștințele reprezintă o forță — sună un aforism, vrînd să atragă atenția asupra unui lucru bine știut, dintotdeauna valabil și mereu mai actual în viața de fiecare zi. Dacă a fost o vreme cind a ști carte îndri- tuia la a avea „parte" mai bună decit semenii lipsiți de această șansă, noțiunea imbrăcînd straie comerciale, timpul nostru preface o aspirație, parțială, într-un drept universal. Adevărul fundamental că societatea noastră in mersul său revoluționar înainte are nevoie de oameni înzestrați explică investiția spectaculoasă in pregătirea multilaterală a oamenilor, viziunea modernă, responsabilă față de viitor, care guvernează procesul de formare a omului nou, de pregătire pentru muncă și viață a tuturor cetățenilor patriei. Temeinic instruiți profesional, la nivelul tehnicii celei mai avansate, in consonanță cu gradul ridicat de înzestrare tehnică a economiei românești, oamenii muncii sint chemați să-și perfecționeze fără întrerupere cunoștințele, transformindu-le in forța capabilă să creeze la rindu-i tehn‘- că nouă, să sporească avuția națională. Planurile de dezvoltare dinamică a țării, de ridicare a României pe noi culmi de civilizație și progres se întemeiază pe entuziasmul, competența, gîndtrea îndrăzneață a oamenilor, pe atașamentul lor fără margini față de nobila cauză a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.„Brățara de aur" capătă strălucire la locul de muncă. în procesul nemijlocit al producerii bunurilor materiale. Fabricile, șantierele, ogoarele țării privesc cu justificată încredere spre școală. Astăzi, 20 la sută din populația României se află in bănci, învață. Aceste așteptări au acoperire în concepția modernă de organizare a invățămîntului românesc, supus
■ l del de dezvoltare a științe'obligă pe muncitori șica la 4—5 ani să-și in-
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Perseverează,
Hannelore!

noiască cunoștințele. Operația de însănătoșire a potențialului profesional este cerută de schimbările ce intervin în concepției utilajelor, a tehnologiilor, in folosirea unor noi materii prime și materiale. O cere imperios nevoia de perfecționare a activității economice, de înscriere in noile exigențe de productivitate, de calitate, de eficiență- Perfecționarea profesională trebuie să se constituie intr-o prețioasă rampă de lansare a ideilor tehnice novatoare, într-o inepuizabilă sursă de sugestii și inițiative pentru Îmbunătățirea rezultatelor de producție, economico-finan- ciare la fiecare loc de muncă.Numai in acest cincinal al revoluției tehnico-științifice sint planificate să intre în funcțiune circa 2 400 de noi capacități industriale. Gîndite să aducă contribuții marcante la propulsarea economiei noastre pe coordonate superioare, noile capacități sint înzestrate cu tehnică nouă, cu instalații și aparatură de înaltă performanță. Cum ne-am putea gîndi ca a- ceste bunuri, odată însușite, intrate in patrimoniul național să nu fie puse să dea tot ce pot da, producție de- cea mai bună calitate, cu randament maxim ? Asigurarea cu muncă a noilor — experiența a ccs pretențios, dere, nu scutit amintim întotdeauna cu plăcere efortul generos pe care îl fac unități de tradiție industrială in modelarea profesională a detașamentelor tinere ce urmează să apese primele butoane de comandă ale utilajelor abia montate in cine știe ce colt de țară. Exemplele pot fi date cu sutele. După ani, deloc numeroși, foștii ucenici au devenit, spre lauda profesorilor și a lor. dascălii viitorilor meseriași. Dintotdeauna, demarajul noilor instalații s-a făcut sub ochiul exersat al maeștrilor genului, detașați de la locul de obirșie, cit să prindă incredere in forțele proprii colectivul proaspăt închegat. Este un aspect, un capitol din importantul presupune recrutarea și personalului de care are bri'că, o uzină, un mare început de drum.în cîmpul creației, consemnat în atîtea rînduri buții importante ale t și tehnicienilor români, dustrializării socialiste la putere contribuția îmbogățirea civilizației tehnice. Atmosfera stimulatoare a Festivalului național „Cîntarea României" a

Economii de materiale 
și energieNumeroasemeni âi muncii anunță realizări deosebite în acțiunea de economisire a materiilor prime și materialelor, combustibilului și energiei oțelarii binatului siderurgic Hunedoara, de pildă, au reușit, de la începutul anului, ca prin perfecționarea unor tehnologii să obțină economii in valoare de peste 22 milioane lei. Acestea sint concretizate în 1 600 tone cocs metalurgic, peste 1 000 tone produse refractare și 2 900 000 kWh energie electrică. Constructorii de strunguri de la întreprinderea „Saro" din Tirgoviște au inițiat anul acesta, o serie de acțiuni pentru reproiectarea unor produse, extinderea utilizării înlocuitorilor din poliesteri armați cu fibre de sticlă. La fiecare strung, consumul de metal a fost redus in medie cu 32 kg. De asemenea, prin îmbunătățirea adusă tehnologiilor de confecționare a unor repere ale strungurilor S.N.A. 1 000 s-au economisit intr-o singură lună 3 500 tone metal.

electrice. Furnaliștii, și laminatorii Com-

Noi materiale 
de construcțiiPunind In practică inițiativa „Șantierelor patriei — mai multe materiale de construcții, ieftine, ușoare și durabile", întreprinderilor de din ga, au rie țiale pentru acoperișuri și grinzi, armate cu fibre de sticlă. Pe lingă greutatea redusă, cu 30—40 la sută, și cheltuielile de producție mai scăzute, aceste, materiale oferă litatea de notermice

colectivele specialitate Roman, Piatra Nemț, Doa- Odobești și Adjud-Vrancea asimilat în producția de se- noi tipuri de elemente spa-
constructorilor posibi- a executa izolații fo- de calitate.

solu- din- paș- este

acest spirit am privit și pri- situația din Orientul Mijlociu, continuă să prezinte pericolul noi încordări, unor noi cioc- cu consecințe deosebit de gra-

participare a maselor conducerea societății, condiție esențială pen- economico-social al din zonă.ÎNTREBARE : V-am ruga să 
ne împărtășiți considerațiile 
dumneavoastră asupra situației 
din Africa, devenită teatrul in
tervențiilor militare străine și 
care, după părerea președintelui 
Senghor, riscă să ducă la al 
treilea război mondial.RĂSPUNS: România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru soluționarea problemelor pe calea tra-

Problemele care s-au de ___ ______ ________ intre Vietnam și Kampuchia, constituie, de fapt, tot rezultatul moștenirii dominației imperialiste și colonialiste. Noi ne pronunțăm — și avem convingerea că se va ajunge la aceasta — pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor existente între statele din această parte a lumii, la întărirea conlucrării și solidarității lor .ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vă rugăm să ne prezen
tați poziția României față 
raporturile chino-sovieiice.RĂSPUNS: Desigur, problema lațiilor chino-sovietice privește primul rînd cele două țări ș.i, după cum se știe, ele au relații diplomatice și poartă discuții și tratative pentru soluționarea problemelor dintre ele.în ce ne privește, ne-am pronunțat întotdeauna și ne pronunțăm pentru depășirea acestor divergențe și neînțelegeri, pentru întărirea colaborării dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză, dintre toate țările socialiste, considerind că aceasta șste de cea mai mare portanță pentru evoluția vieții ternaționale, pentru creșterea

(Continuare in pag. a IlI-a)
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im- in- in-
forță de unități se arată a fi dovedit-o — un pro- incărcat de răspunde dificultăți. Ne de Gesturi

exemplare

efort ce-1 pregătirea nevoie o fa- combinat ladeceniile au contri- muncitorilor Anii in- au ridicat noastră la
Neagu UDROIU
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SĂ FIE DEPĂȘITE
CERINȚE, PRIORITĂȚI, URGENȚE : 
• Pînă sîmbătă — toată floarea- 
soarelui să fie în hambare ® La cu
lesul porumbului — din zori și pînă 
noaptea, fără răgaz ® Legumeie pe
risabile și fructele
repede • Sfecla de zahăr — 
tată potrivit graficelor • Griul — se
mănat în ritm susținut, în ogor bine 

lucrat.Pretutindeni, comandamentele locale, consiliile

strînse cit mai
recol-

••
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populare și conducerile unităților agricole, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, au datoria să asigure o și mai temeinică organizare a muncii, folosirea din plin a mijloacelor de recoltare și transport, o largă și activă participare la lucru a tuturor locuitorilor satelor, astfel ca programele zilnice la recoltare și semănat să fie îndeplinite și depășite in fiecare comună, in fiecare unitate, în pagina a II a : relatări despre desfășurarea lucrărilor agricole de sezon.

străbunicul căpitanii lui in casa lor. cinste sabia Dar că

„Sînt săsoaică, mă cheamă Hannelore. Soțul, român — loan, în întreprindere ne cunoaște multă lume. Familia Vomir. Amin- doi sintem maiștri".Cea care ni s-a recomandat astfel, deși tinără, are o bogată experiență de producție. A intrat in cîmpul muncii de timpuriu, la „Faianța"- Sighișoara. S-a calificat la locul de muncă, între timp, a urmat liceul la seral. Aflind apoi că la Alba Iulia a intrat in funcțiune o nouă fabrică de porțelan, a venit aici, preună cu soțul, urmă cu șase ani.în acea vreme, „Porțelanul" — Alba Iulia era nevoie de cadre. Și se creșteau cadre. Cu experiența pe care o avea, Hannelore Vomir a fost numită ajutor de maistru. „Mi se acorda o incredere mare pentru virsta și pregătirea mea. Trebuia să dovedesc Prin biție Prin _ . .exigență. Prin control și autocontrol. Experiența și măiestria profesională s-au adunat astfel ca mierea în fagure".Cind a fost primită in rîndurile partidului, comuniștii din secție i-au apreciat calitățile de care a dat dovadă — profesionale. morale, politice. Pe dreptate, cu măsură. Și cu incredere. I-au făcut o singură recomandare : perseverează, Hanne-

lore 1 Si ea s-a dovedit, în continuare, o harnică elevă a marelui dascăl — MUNCA. La începutul acestui an a fost promovată maistru.„în întreprinderea aoastră, muncitorii sint tineri. Și comuniștii sint tineri. în majoritate femei. Virsta medie — 25 de ani. Entuziasmul, dorința generală de autoperfec-

că o merit. Cum? muncă. Prin arași perseverență, exigență și auto-

ționare și autodepășire ne unește pe toți".La decor, unde lucrează Hannelore, munca presupune o exigență înzecită. Aici se înnobilează porțelanul. Efortul muncitoarelor de la modelaj, turnare, ardere — care preced pe fluxul tehnologic decorul — poate fi diminuat prin slabă organizare și calificare. „Deviza noastră este calitatea. în prezent, 59 la sută din producție este de calitatea I. In atelier, față de anul trecut, rebutul a scăzut mult. Așa am reușit să ieșim, de a- nul trecut, cu «porțelanul de Alba» la export".Hannelore Vomir răspunde de munca a 42 tinere muncitoare.

Le îndrumă nu numai pașii in muncă, ci și in viață. Cu responsabilitatea comunistului care înțelege că trebuie să facă totul pentru ca viața celor din jur, ca și a sa personală, să fie mai plină, mai bogată, mai frumoasă. „Uneori imi cer sfatul cum să se îmbrace ori cum să se comporte într-o anumită ocazie. îmi cer părerea despre modele de rochii, mă invită să particip la cununii civile. Și cum în întreprinderea noastră a fost introdusă săplă- mina de lucru redusă, mă Întreabă de» multe ori chiar în ce fel să-și petreacă timpul in simbăta liberă".Cel mai bun sfat primit în urmă cu patru ani de tînăra comunistă a fost : perseverează. în prezent, îndemnul este mai actual ca orieînd. întreprinderea „Porțelanul", cîștigînd întrecerea anul trecut, a primit Ordinul Muncii clasa I și Drapelul de unitate fruntașă pe țară. Aceasta obligă in primul rînd la... perseverență. „Pentru alții sintem un model. Trebuie să demonstrăm in continuare cum și de ce. Atelierul decor a fost declarat fruntaș în ultimii doi tiv. De nu mai Drumul marcat direcție : aceea de a urca".
ani consecu- la acest nivel putem cobori, nostru este de o singură

Șîeian D1N1CA
Desen de T. ISPAS

PiatraAm văzut Neamț cioburi de lut ars vorbind petrecut cu peste 5 000 de ani in urmă. Un om, mulți oameni au imprimat ulcioa- relor darul neasemuit de a ne vorbi despre ei prin mirificele jocuri de linii. Noi le-am spus „Cultura de Cucuteni". Acestor ținuturi de istorie și legendă, oamenii le-au adăugat in anii noștri, de construcție socialistă, împliniri și frumuseți noi. Iar pasul cel mai insemnat în această direcție se numește industrializarea. Aici, unde industria se rezuma în trecut la tu- ceria din Piatra Neamț, cea din Roman și o fabrică de zahăr. încolo, fabrici de săpun, sifoane, frțnghii, halva și bomboane, cu firme ...semețe.S-a început cu epopeea Bicazului. cind miile de tineri și virstnici au zăgăzuit apele Bistriței. Cu ce poate fi comparat Bicazul ? Numai cu „cetățile luminii" care i-au urmat, cu cele ce-i vor urma. Cu viitorul deci. Ctitoriile iși arată strălucirea numai îndreptate spre viitor. La fel, una dintre primele cetăți de foc ale Moldovei, înscăunată în străvechiul Roman — laminorul de țevi. La fel cetatea chimiei de la Săvinești care, odată cu desfășurarea primelor milioane de metri de relon, a devenit vioara numărul unu a firelor și fibrelor sintetice. Din totalul celor 43 miliarde lei investiți in economia județului, în anii construcției socialiste, numai in cincinalul trecut s-au alocat aproape 11 miliarde, din care 77 la sută

despre un timp
REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

pentru dezvoltarea și modernizarea industriei. Harta economică a județului s-a îmbogățit cu peste 40 ta investițiilor, anunțind intrarea in viață a încă 100 de noi capacități de producție și dezvoltări. Noi pre- indus- de 5,7cincinal o producție trială suplimentară miliarde lei. Județul a devenit una din zonele im-
• .Adrese de ieri, de azi

,v.

miine in județul Neamț

de noi capacități de producție. în prezent, cei trei piloni ai dezvoltării — chimia, metalurgia și construcția de mașini — dețin o pondere de peste 65 la sută în industria județului.Actualul cincinal, al revoluției tehnico-științifiee, a ridicat impunător stache-

miere industriale de pri- mărime vor transformînd intr-omă loc, nouă calitate rodul muncii oamenilor din județ. Principalul accent se pune pe sporirea substanțială a productivității muncii. Se prevede ca numai pe seama acesteia să se obțină in

avea portante ale industriei patriei.Tehniciană Elena Cojo- caru. adjunct al secretarului comitetului de partid de la Combinatul din Săvinești, mi-a spus că e „prinsă" in niște acțiuni „curente". Dacă aș vrea să

particip... Bineînțeles că am vrut. I-am găsit in sediul comitetului de partid dis- cutind aprins în fața unor scheme: laboranta Mariana Toma, secretara comitetului U.T.C., Maria Nacu, maistru, Nicolae Săndescu, inginer-șef al combinatului, și maistrul Andrei Alexandru. Era vorba de repartizarea oamenilor din combinat la cursurile de reciclare — mai mult de jumătate din întregul colectiv. Aici, la Săvinești, simbioza dintre știință și producție e atit de strîn- una fără alta neconceput. Iarchimie, fără învățătură „la zi" nu se poate. Ba unii o iau chiar... înaintea timpului. Dovadă : cele 378 de invenții și inovații ale oamenilor muncii din combinat.Faptele chimiștilor de la Combinatul Săvinești, in procentul tinerilor preponderent, sint rein cifre de inginerul- producția netă pe pri- semestru al anului — depășită cu 33 milioane de lei ; producția marfă — depășită cu 10 milioane lei ; productivitatea muncii — depășită cu 2 la sută. Iar de curind, o nouă premieră : extinderea instalației Lactama-3 000 cu utilaje făurite din gindirea tehnică a Săvineștilor. E prima de acest fel realizată în țară. Și încă o precizare : „Știați că melana produsă într-un an la Săvinești este

Prietenul meu moțul. înalt șl cărunt, are în chip; asprimea șl frumusețea meleagurilor „Tării de piatră".Zilele trecute, dintr-o vorbă-n alta, mi-a spus că său a fost unu) din Avram Iancu și că. a strălucit la loc destrăbunicului căpitan, nepoata lui, a prietenului meu, s-a decis, pină la urmă, să doneze sabia unui mare muzeu transilvan. A donat-o și nu a vîndut-o pentru că relicvele sacre nu sint de vinzare. Nepoata s-a împăcat cu gindul că sabia strămoșului ei va fi văzută nu numai de rudele și cunoscuții din sat. ci de oamenii mulți din țară și de peste hotare care vor cutreiera muzeul. Și astfel regretul ei de a nu mai avea în casă acest obiect scump s-a schimbat in mindrie. Dar nu această întimplare, la rîndul ei frumoasă și semnificativă, ne atrage atenția, — îmi spunea prietenul meu moțul. Ci felul, aș zice ritualul, ctl care sabia a fost lăsată moștenire, prin generații, pină in zilele noastre. La moartea sa, căpitanul a lă- sat-o cu putere testamentară fiului său cel mai mic, pentru că se presupunea că acesta va trăi mai mult decît frații lui mal mari și deci va păstra-o o vreme mai îndelungată în casă. Porunca era ca sabia să fie curățată cit mai des, dacă se poate zi de zi, ca strălucirea ei să nu se tulbure niciodată. Cind o familie de urmași avea numai fete, ritualul lăsa sabia iarăși fetei celei mai mici, iar dacă nu avea nici un copil ea intra în stăpinirea rudei celei mai apropiate și de virsta cea mai fragilă. Prin aceste prescripții de la care nu s-a abătut nici un urmaș, sabia a ajuns pină în zilele noastre în casa nouă a nepoatei prietenului meu. unde i s-a amenajat un colț al ei, la vedere, intr-o vitrină special amenajată. Și, cum spuneam, a trecut apoi în averea obștească a muzeului.Gestul generos și nepoatei se alătură, ficația lui, acelora colecționari care inintre pereții casei lor document despre istoria neamului nostru, le pun la fiecărui om dornic să noască trecutul. Eleastfel, ca și sabia străbunului erou, un nou destin.Și aș fi foarte fericit să pot scrie, cit de curind, despre asemenea gesturi exemplare.

patriotic al prin semni- ale unor loc să țină relicve-îndemina ne cu- cunosc
Laurențiu DUȚA

(Continuare in pag. a II-a) Alexandru ANDR1ȚOIU
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Organizarea temeinică a transportului 
produselor din cimp in magazii

Cuvîntul cititorilor CUVÎNTUL
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salvatoare
Pe un drum de pe raza co

munei Tutova-Vaslui circula o 
mașină la volanul căreia se 
afla un gălățean cu soția lui. 
Deodată, cauciucul de la roata 
din dreapta-față a explodat, ma
șina s-a izbit de uri pom de pe 
marginea drumului și a luat foc. 
Omul de la volan și soția au 
suferit arsuri grave. Pe lingă ei 
au trecut citeva mașini conduse 
insă de șoferi „grăbiți", care 
n-au catadicsit să oprească. No
roc insă că au fost puțini dintre 
aceștia. Văzind accidentul, a tras 
imediat mașină pe dreapta 
Adrian Mișcu din București, care 
i-a luat pe cei doi soți in mași
na lui și i-a dus la spitalul din 
Pirlad, unde au intervenit, sal
vator, medicii. După mai 
timp petrecut in spitalele 
Birlad și Galați, acum, și 
gălățeanului, care fusese 
grav accidentată, se află în afa
ra oricărui pericol. Pericol care 
putea să-i fie fatal, dacă unul 
dintre atiția „grăbiți" de pe 
sele nu oprea la timp...

mult 
din 

soția 
mai

țo-
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i și-a pierdut...
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un dinte?
Am mai scris in rubrica noas

tră despre pățaniile unor cititori 
care au găsit in alimente (piine, 
iaurt, conserve etc) tot felul de 
„corpuri străine", lată însă că 
Ioana Manoleșcu din Corabia 
ne-a trimis cu poșta de ieri un 
„corp delict", nemaiintilnit pină 
acum. Intr-o felie de piine pro
venită de la fabrica din locali
tate, cititoarea noastră a găsit — 
țineți-vă bine ! — un... dinte. Un 
dinte ca toți dinții,, care era 
gata-gata să-i sfarme. măseaua.

Făcind haz de necaz, intrucit 
cel ce și-a pierdut dintele nu 
mai are cu ce-și mușca... limba 
cind o citi rindurile de față, 
l.M. declară sus șt tare, pe pro
pria sa răspundere, că ne-a lăsat 
dintele nouă spre a-l înapoia 
stăpinului, fără nici un fel de 
recompensă. Poate doar un plus 
de atenție pe viitor.
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O „aniver
sare" ratată

Dimineața, cind s-a prezentat 
la birou, Gheorghe Ștefan, casie
rul cooperativei agricole Pește
ra, județul Constanța, a observat 
că peste wapte ii dispăruse casa 
de bani In care se aflau S3 000 
lei. Imediat și-a adus aminte că 
seara, la plecare, uitase să în
cuie ' grilajul de fier de la ușa 
biroului. Organele de miliție 
și-au amintit și ele că exact 
in aceeași zi și in aceeași lună, 
dar cu un an in urmă, mai fu
seseră sparte două magazine în 
comună. După cercetări minuți
oase, la care și-au adus o con
tribuție prețioasă și cetățenii, 
infractorul a fost depistat in 
persoana lui Ștefan Ruse, care 
petrecea de mama focului. Chiar 
atunci își aniversa ziuă de naș
tere. Judecat in fața locuitori
lor comunei, își va petrece de 
acum incolo citeva „aniversări" 
in altă parte.
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Dintr-o listă
Președintele asociației de lo

catari nr. 6 din orașul Slatina, 
Andrei Manea, ne trimite copta 
unei liste cu locatarii care nu 
și-au plătit de foarte multă 
vreme costul întreținerii aparta
mentelor pe care le ocupă. Poa
te că n-am fi inserat aceste 
rânduri in rubrica noastră, dacă ha ne atrăgea atenția faptul că 
nu e vorba de un caz sau două 
și nici de „uituci" de două-trei 
luni. Unii dintre ei nu și-au mai 
achitat obligațiile de un an și 
chiar de doi ani de zile (I), deși 
in fiecare lună, la fiecare scară 
numele rău-platnicilor sint afi
șate la loc vizibil, intru știința 
lor și a tuturor. Printre aceștia 
se află P.V. cu o restanță de 
3 802 lei, H.G. cu 3 013 lei, E.A. 
cu 2 786 lei, l.C. cu 2036 lei etc. 
Le-am dat aici numai inițialele. 
Deocamdată.
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dar fatale
Sectorul Girleni al Întreprin

derii forestiere de exploatare și 
transport Bacău. Mihai Vasile, 
electrician de meserie, avea de 
executat un racord la o mașină 
de cojit. O regulă elementară 
de protecție a muncii impunea, 
mai intii, scoaterea instalației 
electrice de sub tensiune. Re
gulă nerespectată, care l-a cos
tat viața.

...Șantierul Galați al Centru
lui de instalații automatizări 
București. Nicolae Crălescu, c- 
lectrician de meserie, avea de 
remediat o defecțiune la insta
lația electrică de alimentare a 
unui pod rulant. Aceeași regulă 
elementară de protecție a muncii 
impunea, mai întii,' scoaterea 
instalației de sub tensiune. Re
gulă nerespectată nici de el, 
care l-a costat viața.

Două cazuri, din una si ace
eași cauză, cu aceeași învăță
tură : o neglijență, cit de mică, 
poate să fie fatală.
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Rubrică realizată dd
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" .

I
I

Pînă la 25 septembrie, în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Brăila floarea-soarelui a fost recoltată de pe 32 000 ha din 33199 ha cultivate ; porumbul — de pe 18 000 ha din 117 660 ha ; de aseme nea s-au strins 55 000 tone de sfeclă de zahăr, ceea ce reprezintă 70 la sută din prevederile graficului pe luna septembrie. Pe cimp, la data de 21 septembrie se aflau in grămezi 800 tone de floarea-soarelui, 15 000 tone de porumb, 4 500 tone de sfeclă de zahăr și 1 500 tone legume.Din analiza datelor prezentate mal sus rezultă că în județul Brăila se muncește intens la recoltat, rezultatele obținute reflectind preocuparea organelor locale de partid și de stat pentru buna desfășurare a acestei activități, munca harnică a mecanizatorilor și cooperatorilor, a celorlalți oameni ai muncii de la sate. Dacă și transportul ar fi mai bine organizat, realizările ar fi mai bune. Să vedem amănunțit de ce întirzie transporturile.

blemei. Chestiunea esențială este randamentul cu care sînt folbsite acestea. Ce se constată 7 De la începutul campaniei și pină în prezent, mijloacele de transport repartizate agriculturii de I.T.A. Brăila au făcut în medie 1,4—1.6 curse pe zi la Întreprinderile agricole de stat. 1,3—1,4 curse pe zi la cooperativele agricole și 1,3—1.6 curse pe zi la întreprinderea de legume și fructe. în ce privește mijloacele de transport pro-
RAID-ANCHETĂ ÎN UNITĂȚI 

AGRICOLE DIN JUDEȚUL 
BRĂILA

Mijloacele solicitate - 
asigurate integral...Veriga de bază pentru buna desfășurare a lucrărilor de recoltare o constituie transportul operativ ai întregii producții. De aceasta depinde nu numai realizarea Vitezelor zilnice la recoltare, dar și depozitarea fără pierderi a produselor. „Tocmai in a- ceastă privință întimpinăm unele dificultăți — ne spune tovarășul Gri- gore Mocanu, director adjunct al direcției agricole județene. Zilnic avem de transportat și depozitat 17 000 tone de diferite produse. Față de acest necesar însă, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor ne-a repartizat mijloace cu o capacitate de numai 10 800 tone pe zi. Dar și această repartiție este înjumătățită. întreprinderea județeană de transporturi auto ne-a pus la dispoziție pină acum doar circa 60 la sută din mijloacele repartizate". Evident. în aceste condiții, sint de înțeles și, mai ales, greu de evitat dereglările ce au apărut pe fluxul lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a producției. Iată de ce organele dc resort trebuie să analizeze cu răspundere situația creată și să ia măsuri pentru asigurarea tuturor mijloacelor de transport solicitate in această perioadă de virf a recoltării roadelor toamnei. înlăturarea oricărei posibilități de risipă sau pierdere din recoltă impune ca mijloacele de transport să fie asigurate Ia nivelul cantităților de produse ce pot fi strinse zilnic și nu micșorarea ritmului de lucru in funcție de mijloacele de transport.Există și o altă practică dăunătoare. întreprinderea județeană de transporturi auto nu asigură mijloacele solicitate de unele unități agricole, pe motivul că acestea nu au bani in bapcă pentru a face plata pe loc. Or, este inadmisibil ca roadele toamnei să stea pe cimp, supuse deprecierii, in loc să fie grabnic valorificate. Aceasta constituie- și sursa' veniturilor pentru plata transportului; De asemenea, multe stațiuni de mecanizare resimt acut lipsa cauciucurilor și a camerelor, din care cauză peste 100 de remorci sint imobilizate.

...dar și integral 
folositeAsigurarea mijloacelor de transport nu constituie decit un aspect al pro-

prietate a cooperativelor agricole, indicii de utilizare sint, în unele cazuri, și mai scăzuți. Surprinzător este faptul că deși există reglementări precise care prevăd ca fiecare mijloc de transport să efectueze zilnic minimum 3 curse, conducerile întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole au planificat să facă doar cîte două curse pe zi, iar la întreprinderea de legume și fructe — numai 1,8 curse pe zi. Este, de fapt, o recunoaștere a propriilor slăbiciuni în organizarea activității de transportare a produselor. De ce această situație 7Constatările făcute la mai multe baze de recepție și în unitățile agricole dovedesc că utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de transport este determinată numai de organizarea defectuoasă a activității. Neajunsurile mai importante se referă la : sosirea mijloacelor de transport cu

întîrziere, neasigurarea lucrătorilor necesari, din care cauză încărcarea produselor din cimp durează și cite 3—4 ore ; nerespectarea graficelor o- rare de transportare a producției, din care cauză la bazele de recepție se produc aglomerări de mașini între orele 15 și 22 ; faptul că unele baze nu au organizat descărcarea mecanizată a produselor provoacă, de a- semenea, staționări ale mijloacelor de transport de 6—8 ore. Și asemenea neajunsuri se înregistrează îndeosebi în cooperativele agricole Traianu, Urleasca, Tufești, Țibănești. Vișani, Sihleanu, Ibrianu și întreprinderile agricole de stat Siliștea ți Urleasca.
★Comitetul județean de partid a ho- tărît înființarea, începînd cu data de 21 septembrie, a unui comandament al transporturilor, cu participarea tuturor factorilor interesați, care să analizeze zilnic mersul lucrărilor și să ia măsuri operative pentru buna desfășurare a transportului și depozitării producției. Ca urmare. în ultimele zile, la Unele produse situația transportului s-a Îmbunătățit. Au fost transportate și depozitate toate cantitățile de floarea-soarelui și de legume recoltate șl aflate pe Cimp. Totuși, continuă să rămînă sub cerul liber mari cantități de porumb și sfeclă de zahăr. Iată de ce se impune ca in perioada următoare, cind recoltarea roadelor toamnei va atinge maximum de intensitate, și in județul Brăila să se urmărească cu fermitate aplicarea măsurilor stabilite.

Padi- Scu- care mai au coo- în*

Aurel PAPADIUC 
Mircea BUNEA

Duminică s-a lucrat 
intens pe ogoare

OLTRezultatele zilei de duminică arată că pe ogoarele județului s-a muncit cu hărnicie. Au fost recoltate peste 500 ha cu porumb, 300 ha cu floarea- soarelui, 125 ha cu sfeclă de zahăr ; au fost însămînțate 3 500 ha cu or2 și primele 500 ha cu griu. (Emilian Rouă).
BUZĂUîntr-o serie de unități — na, Pogoanele, Smirdanu,telnici, Glodeanu-Siliștea — au în cultură suprafețe mari cu floarea-soarelui, fost aduse combinele de la perativele vecine, unde s-a cheiat recoltarea. Bilanțul zilei : au fost recoltate 1 771 floarea-soarelui. (Mihai
ALBAUnitățile agricole Alba au transportat bazele de recepție sfeclă de zahăr, 700 140 tone fructe și 475 tone furaje. (Ștefan Dinică).
BACAUîn grădinile de legume de la Mărgineni, Letca Veche, Tamași, ca și în livezile de la Bogdănești, Oituz, Godovana, Plopana, peste 10 000 de țărani cooperatori, mecanizatori. ajutați de un mare număr de elevi, au recoltat peste 1 500 tone de cartofi, roșii, ardei, fasole, prune. (Gh. Baltă).i  

ha cu Bâzu).din județul duminică la 1 300 tone tone cartofi, au însilozat

Așa se depozitează porumbul... pentru că cerul nu-i poate tine loc de acoperiș

OAMENILOR MUNCII
Scolii

Bariera din calea promisiunilorloan Rotărcscu, lăcătuș la întreprinderea de construcții metalice Bocșa, județul Caraș-Severin: In urmă cu aproape un an am semnalat că zgomotele de claxoane produse de autovehiculele ce staționează la bariera C.F. de pe strada 1 Mai din cartierul II al orașului Bocșa provoacă mari neplăceri locatarilor din zonă, precum și bolnavilor internați in spitalul situat în apropiere. Divizia linii din cadrul Regionalei C. F. Timișoara mi-a comunicat la vremea respectivă că sesizarea mea este întemeiată și, in consecință, s-a dispus mutarea cabinei, ce deservea această barieră de la distanță, la intersecția da 1 liniei de cale ferată cu stra- Mai. Aceste lucrări trebuiau
Or.

Turiștii, edilii șiNicolae Oprcan, directorul Spitalului clinic de boli contagioase din Cluj-Napoca : Un fapt mărunt în aparență : în municipiul nostru sosesc deseori autocare cu excursioniști. Se opresc pentru un mic repaus și fiecare turist consumă fructe, dulciuri, Înghețată etc. După ce pleacă, pe locurile de popas ră- min resturi de fructe, hîrtille in care au fost ambalate dulciurile, pahare de plastic. Pornind de la acest aspect am urmărit mai îndeaproape starea igienico-sanitară a unor străzi, a unor localități din județ. Pe lingă foarte multe lucruri bune realizate am constatat însă si situații deloc îmbucurătoare. Pe multe străzi, in stațiile transportului in comun, in preajma tonetelor și chioșcurilor cu dulciuri și răcoritoare, prin sălile de așteptare din gări și autogări se găsesc aruncate hirtii, resturi Alteori, bilete de călătorie folosite, de țigări, bețe de chibrit, recipientele stradale pentru
Pe scurtincepi, termină-ți lucrul ! populară glă-

Fotografiile înfățișează două 
Ipostaze ale spiritului gospodă
resc. La C.A.P. „23 August" din 
Viziru, județul Brăila . (fotogra- , fia 
tat 
tat 
fel 
Rimnicelu (fotografia din dreapta), unde mari cantități de po
rumb sint lăsate in cimp, sub 
cerul liber.

din stingă), porumbul recol- 
este in aceeași zi transpor
ta baza de recepție.* Nu la 
se procedează și la l.A.S.

Cind „Nufărul" rapid „curăță'66

timpul cliențilorAglomerație mare la unitatea „Nufărul" de pe Calea Moșilor, colț cu bd. Republicii din Capitală. Totuși, dacă omul stă la rind 30—40 de minute și chiar dacă plătește 20—30 lei mai mult (după caz), este asigurat (cel puțin de regulamentul de ordine interioară al unității respective) că, in cei mult 3 (trei) zile, obiectele de Îmbrăcăminte predate vor fi curate, vor arăta ca noi. Doar e curățătorie rapidă acolo...O femeie — îi dăm numai inițialele: M. G. — a devenit și ea clienta unității respective. Mai precis, a dat la curățat trei costume de haine și a primit în schimb o chitanță pe care ne-a trimis-o, in final, la redacție. O copiem in întregime : „C.P.M.B. Direcția generală a industriei locale. întreprinderea „Nufărul". Bon de comandă. Chitanța nr. 2420. Curățătorie urgentă (3 zile)".S-a prezentat M.G.

după 3 zile la curățătoria cu pricina. Era intr-o dimineață. A așteptat, civilizat, la rind, nu mai mult de 30—40 de minute. A dat îhitanța, dar hainele nu le-a putut ridica. Nu erau gata.— încercați mai pe seară — a fost îndemnată.Seara, clienta, împreună cu alți 50—60 de clienți amînati, și-a făcut din nou apariția. A stat la rind — nu mai mult de 30— 40 de minute — a dat chitanța, și amînată.— Nu e dar mai mîine...— Păi nu torie rapidă 7 — plicat oamenii.— Ba este, dar se mai întimplă...A doua zi dimineața, după nu mai mult de 30—40 minute de teptare : „Nu gata"...A treia zi : e gata"...A patra zi, zi, a șasea...

iar a fostgata Încă, încercație curăță- au re-
aș- e încă„Tot nu

a cincea

în fine, în a șaptea zi dimineața, li s-a spus : „Veniți mai pe seară că lucrurile sînt pe calea cea bună I".Pe seară : „Vai, jicti- zați, veniți mai s-a autoclavă. dus mia, suta. Dar să știți că va ieși ceva deosebit. Nou-nouțe vor arăta hainele".A avut dreptate dis- tribuitoarea hainelor curățate la „Nufărul", în a opta zi, toată lumea care dăduse îmbrăcăminte la curățat rapid și, firește, plătise suprataxă in acest scop și-a primit hainele înapoi. Unele erau însă cu pete pe ele, altele cu nasturi lipsă, descusute sau necăicate. De unde se vede că „specialiștii" de la „Nufărul", scă- pați de sub celor care au să-i îndrume controleze, clienții și de suprataxă, și de timp.

miine. Toc- stricat o...Unde s-a merge și

privirile obligația și să-i „curăță"
G. GHEORGHE

In piață, la Brașov, după fructeDeși ne aflăm în plin sezon de culegere a fructelor, cu excepția strugurilor, acestea se află în cantități neîndestulătoare in rețeaua comercială de stat și cooperatistă a municipiului Brașov. în- tr-una din zilele trecute, nici una din cele 10 unități de desfacere a legumelor și fructelor din piața centrală a Brașovului nu aveau fructe.— De citeva zile la rîrid vin să cumpăr prune pentru compot și nu găsesc — ne spune gospodina Elena Rusu. Nu înțeleg de ce comerțul de stat nu aduce prune care, după cîte știu eu, in județul vecin. Sibiu, se găsesc din abundență 7Intr-adevăr, de nu se aduc fructe piața Brașovului 7— Pentru că lipșeș-
ce pe

te fondul de marfă — ne-a răspuns prompt Nicolae Radu, șeful serviciului comercial al întreprinderii județene pentru legume și fructe.Așa să fie oare ? După citeva minute, această afirmație avea să fie infirmată in urma convorbirii pe care șeful serviciului comercial a avut-o cu un confrate al său dintr-un județ vecin, carș se oferea să-i asigure imediat fructele pe care le dorește și în cantitățile de care are nevoie. Dar și mai concludent ?n acest sens este exemplul o- ferit de sibieni, care ne-au răspuns că pot trimite la această oră brașovenilor cantități de ordinul zecilor de tone de prune, mere și pere. Și atunci, ce concluzii se pot trage 7 Una singură : lipsa de

preocupare a organelor însărcinate cu a- provizionarea cu fructe a Brașovului. Oamenii muncii din județul Brașov pot fi aprovizionați mai bine cu fructe, mai multe și de bună calitate. Mai ales că există posibilități. $i aceasta cit mai repede pentru că, așa cum am fost informați de tovarășii de la Sibiu, există riscul ca importante cantități de prune să se deprecieze. Pe de altă parte, I.T.A. Brașov are obligația să asigure mijloacele de transport necesare aprovizionării populației, în număr mai mare și in condiții mai bune decît a făcut-o pînă acum.
Nicolae MOCANU
corespondentul
„Scinteii"

Adrese de ieri, de azi și de mîine
(Urmare din pag. I)echivalentă cu lina unei turme de 10 milioane de oi 7“...Maistrul lăcătuș Neculai Mocanu, adjunct al secretarului comitetului de partid de la întreprinderea mecanică Piatra Neamț, singura producătoare din țară de semănători pneumatice, discuta cu directorul Gheorghe Zam- firescu probleme de producție, aplecați pe... harta lumii. Directorul urma să plece în străinătate pentru tratative și ținea să se mai sfătuiască despre niște repere la semănăto- rile pentru export. Pe primul semestru al anului, întreprinderea a depășit planul la export cu 30 la sută. Pe semestrul doi, sarcinile sint mai mari. Dar -- în primul rind, calitatea. Prestigiul firmei. Răspundere asumată cu seriozitatea specifică omului stăpîn. îl însoțesc pe maistru prin secție, la șeful de echipă Constantin Ghlndăoanu care. împreună cu tinărul inginer Nicolae Timaru, șeful atelierului debitare-presaj, urmăresc încă o dată modul de execuție a reperelor. Totul este în ordine. Mai e o problemă : maistrul Nelu Taruța propune ca două repere să fie executate din bucăți de tablă ră-

mase de Ia debitarea unor piese mari. Au făcut zeci de probe. Calitatea — aceeași. Plus o economie de 7 tone de tablă pe lună. Aflu de la Neculai Mocanu că învață acum limbi ne. „Să înțeleg și singur, la o scrisorile de la beneficiari"....Străbat bulevardul Chimiei nificativă denumire !) din
străi- adică,(sem- Piatra Neamț. Adevărat defileu de blocuri, sub muntele Pietricica. Cu 16 ani in urmă s-a dat prima cheie la apartamentul din blocul A. La Începutul acestui an, un număr de oameni egal cu întreaga populație a orașului din 1966 locuiau in cele 17 000 de apartamente noi din Piatra Neamț. Iar pînă în 1980 alte aproape 10 000 de apartamente își vor primi locatarii. Jumătate din populația județului locuiește în case noi, iar fiecare al cincilea locuitor se află încadrat într-o formă de invățămînt.Bătrînul Neamț întinerește rapid, avînd unul din cele mai înalte sporuri naturale de populație — 22 la mie. Nimic „de necrezut". Totul e firesc, ca și vocația omului muncii de a imprima meleagurilor pe care e astăzi stăpîn, ritmuri dinamice de civilizație nouă, socialistă.

• De . ...Deși vechea zicalăsuiește că „orice lucru început trebuie și terminat". Direcția județeană de poștă și telecomunicații Dolj ne demonstrează contrariul. După ce au săpat un șanț de peste 5 km. in care au introdus un cablu telefonic, ce străbate comuna Grădinari, județul. Ilfov și tarlaua C.A.P., instalatorii de la sus-numita unitate au uitat să vină să-l mai a- copere. Așa că, din luna mai, șanțul este desfundat și îngreunează mult desfășurarea muncilor agricole. Pe bună dreptate cooperatorii din comuna noastră se întreabă cind au de gînd să vină să astupe șanțul cei care I-au săpat 7 (Gheorghe Mirea, comuna Grădinari, județul Ilfov).• O temelie... în așteptare. La intrarea in satul Văcarea, comuna Mihăești, județul Argeș, in spatele parcului dendrologic, e- xistă o clădire veche, dărăpănată. Această clădire cu atribuții multifuncționale a fost începută și abandonată cu mulți ani în urmă ; astăzi, despuiată de cărămizi si alte materiale, a aiuns în paragină, fără ca nimeni să se preocupe pentru a-i găsi o întrebuințare. Dună aspectul clădirii si al locului ales, se pare că a fost proiectată pentru un sanatoriu. Deși deteriorată în exterior, soco-\ tim că această temelie poate servi

să fie executate incâ de anul trecut. Dar asigurările date în răspunsul respectiv au rămas... simple promisiuni nconorate. Ce-i drept, cantonul de unde se dirija bariera s-a desființat, iar drumul de acces peste linia ferată a fost inchis cu plăci prefabricate din beton. în prezent, toate autovehiculele care au drum spre spital sau zona blocurilor trec numai pe strada 1 Mai, iar la barieră claxonatul lor continuă să tulbure liniștea locatarilor.Poate de această dată conducerea Regionalei C. F. Timișoara va interveni cu mai multă promptitudine, luînd măsurile necesare pentru ridicarea barierei din calea onorării operative a promisiunilor făcute.
curățenia orașuluicolectarea gunoaielor sint uitate de cei care ar trebui golească periodic.Cine trebuie să răspundă, ocupe de înlăturarea acestor aspecte negative 7 Desigur, în această privință atribuții precise au comitetele și birourile executive ale consiliilor populare șl întreprinderile de salubritate. Dar și noi. cetățenii, trebuie să înțelegem că grija și respectul față de igiena și salubritatea străzii, a localității, constituie o responsabilitate civică. Iac parte din conduita noastră civilizată. De aceea, consider necesar ca în toate colectivele de muncă, in școli, ia căminele culturale să se folosească mai energic, cu mai multă pricppere, toate mijloacele educative și de influențare care ne stall la indemînă. Iar acolo unde acestea nu dau, pină la urmă, rezultate să se aplice prevederile legale caro sancționează asemenea contravenții.

din scrisori

pline, să lesă se

la o construcție utilă — casă da odihnă si sănătate sau chiar instituție de cultură, liceu agricol, silvic sau industrial. (loan Dobrcscu, Cimpulung, județul Argeș).• Drumuri cu hirtoape. Cine se încumetă, chiar pe vreme bună, să treacă pe drumul ce leagă stația C.F.R. din municipiul Petroșani cu străzile Emlnescu și Cuza Vodă trebuie să se strecoare cu atenție printre gropile și hirtoapele în care săptămini în șir băltește apa. Să fi uitat oare deputatul nostru din cartierul II al orașului că și strada aceasta intră in zona lui de acțiune 7 Pentru astuparea gropilor nu este nevoie decît de puțin pietriș, existent din belșug pe la noi, și de mai multă inițiativă. (loan Ciur, municipiul Petroșani).• Noi locuințe pentru oamenii muncii. în cartierul „Șoimul" din orașul Aleșd s-au dat în folosință în vara acestui an tncă 3 blocuri cu 60 apartamente. Noilor locuințe, in care s-au mutat lucrători din Combinatul de lianți și azbociment, muncitori sticlari și alți oameni ai muncii din tinărul oraș bihorean, li se vor adăuga încă 150 de apartamente. Oamenii muncii de aici beneficiază astfel de condiții de locuit din ce în ce mai bune. (Ion Arion, profesor, orașul Aleșd, județul Bihor).
Este greu de înțeles cum in unele localități se mai ignoră încă normele de funcționare a unităților comerciale, instrucțiunile și ordinele foarte clare date periodic întreprinderilor subordonate de către Ministerul Comerțului Interior. în ultimul timp, s-a scris și s-a vorbit foarte mult despre diversificarea preparatelor culinare, în scopul unei alimentații raționale în toate unitățile de consum, despre creșterea producției culinare proprii pentru sporirea rentabilității întreprinderilor de alimentație publică. Iată însă că, în loc să se ocupe insistent de realizarea indicatorilor de bază ai unităților de consum, în special de creșterea rentabilității, unele întreprinderi de alimentație publică au în continuare grijă de „cheflii". Deunăzi, în piața alimentară a orașului Urziceni, privirea ne-a fost atrasă de o firmă pe care scria „Bufet". Bufetul la ora aceea era ca o oală în care laptele s-a umflat și a dat pe afară. Vreo 20—30 de inși, care nu mai încăpuseră înăuntru prelungiseră tejgheaua în aer liber. Ciocneau paharele, le goleau și le aduceau înapoi în local. Am aruncat o privire in vitrina frigorifică a acestuia. Nimic de mincare. Un bufet conceput după o idee dubioasă a celor doi directori ai întreprinderii comerciale locale și aprobată cu felicitări și cu ochii închiși de direcția comercială județeană. în acest local de alimentație... spirtoasă, se pare că nu există nimeni care să-și aducă aminte, măcar ca prin vis, de regulile comerciale, de rolul social al sectorului de alimentație publică.întrucît în Urziceni mai sint asemenea bufete („Poșta", „Gara", „Bulevard", „Locomotiva"), iar în celelalte localuri una scrie pe firmă, alta Se vinde înăuntru, am fost curioși să aflăm din actele întreprinderii, condusă de doi directori și „controlată", cam două-trei minute pe lună de direcția comercială județeană, de unde își trag „seva" localurile acestei unități economice, de unde le vin beneficiile, ce rentabilitate au și cum o obțin. în acest scop, ne-a fost pusă la dispoziție „Situația rezultatelor și a rentabilității întreprinderii pe primul semestru al anului". „Situația" reflectă indolența conducerii Întreprinderii comerciale din Urziceni șl a șefilor de unități, inerția, rutina. Conducerea întreprinderii a prezentat, in consecință, forurilor ei ierarhice următoarea dare de seamă : din 23 da unități de alimentație publică, 7 lu-

crează în... pierdere. în total, rentabilitatea întreprinderii era la sfîrși- tul primului semestru al anului de 2,80 lei la sută. O sumă cu mult mai mică decît limita inferioară admisa pentru un sector care, prin excelență, trebuie să fie rentabil.Am continuat investigația din dorința de a înțelege totuși de unde provin cei 2,80 lei la sută. „Beneficiul" acesta, care tinde să devină cel mai mic pe țară, provine în mare măsură

Datele tabelului ne obligă la cel puțin două concluzii :a) raportul dintre băuturi și mîn- căruri este de aproape 1 la 10, cu alte cuvinte la 1 leu mincare, unitățile de alimentație publică din Urziceni vind de 10 lei băutură ;b) numai */« din carnea repartizată alimentației publice este gătită, restul de s/8 fiind aruncată pe grătar. Altfel spus, unitățile de alimentație publică din Urziceni s-au transformat
De un leu mincare

și de zece băutură...
O structură a desfacerii care contravine roiului 
alimentației publice, cerințelor de diversificare 

și rentabilizare a acestui sector
în localuri publice din Urziceni și Giurgiudin comercializarea băuturilor de toate soiurile, care umplu pină la refuz rafturile, depozitele și tejghelele localurilor. Și toate acestea se petrec la numai două luni de la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist, în care au fost combătute cu hotărîre comoditatea, lipsa de inițiativă și de spirit comercial de care mai dau dovadă unele unități de alimentație publică. Iată, în detaliu, structura desfacerilor prin unități de alimentație publică din Urziceni :Grupa Pondereade mărfuri în totalul desfacerilorBăuturi 61 %Produse de grătar 18,3%Produse alimentarenepreparate 9 %Mincăruri 6,4%Produse „Gospodina" 0,4%Alte produse 4,9%Totali 100 %

în simple magazine de vînzare a băuturilor și cărnii prăjite.— De ce nu diversificați oferta în alimentația publică pentru creșterea rentabilității tuturor localurilor de consum 7 — l-am întrebat pe directorul Nicolae Drăgoi.— Vedeți, la noi. la Urziceni, localurile sînt vechi, au rămas cu tradiția lor... Oamenii nu prea... mă- nîncă (1 7).Această explicație, trîmbițată de șefii localurilor, a fost, in mod... inexplicabil, acceptată atît de conducerea întreprinderii, de primăria orașului, cit și de direcția județeană comercială : „Așa e tradiția la Urziceni : oamenii nu mănîncă !“. Și, intr-adevăr, aș^ cum am arălat, prin localurile orașului se consumă pu- - țină mincare. Dar nu pentru că așa ar fi „tradiția", ci pentru simplul motiv că localurile publice oferă pu blicuiui un sortiment sărăcăcios de mincăruri, același sortiment azi că și Cel de ieri, ca și cel de acum un an, doi ani......în raidul nostru întreprins in județul Ilfov am trecut și prin Giur-

giu. Problemele rentabilității se pun și aici in termeni aproximativ aceiași. Cu o deosebire însă : asupra eficienței economice apasă negativ, alături de ceilalți factori, cheltuielile de amortizare a unor utilaje care stau nefolosite de luni și chiar de ani de zile. Sint utilaje care in loc să aducă beneficii, aduc... pagubă. Am adunat, în numai patru unități, valori repre- zentînd aproape 1 000 000 lei utilaje comerciale și mijloace fixe nefolosite : plite de gătit, boilere, mese de gătit (din oțel inoxidabil), aragazuri, dulapuri frigorifice, un tonomat și, peste toate acestea, un întreg imobil de clțiva zecî de mp (despre care nu se știe precis nici cind s-a închis pentru niște mici reparații, nici cind se va deschide pentru public). Ce efecte economice aduc toate aceste mijloace fixe nefolosite 7 în mod normal, utilajele respective ar fi contribuit la realizarea unui volum de desfacere de peste 600 000 lei lunar și la obținerea unui beneficiu de circa 36 000 lei. Or, acum, ele nu produc absolut nimic, obligînd în schimb întreprinderea comercială să înregistreze lunar în conturile sale contabile o pierdere de 7 000 lei, reprezentînd suma amortizărilor.— Știți exact cîte utilaje produc pagubă la dv. în întreprindere 7 — l-am întrebat pe Dumitru Pătru, directorul adjunct al întreprinderii comerciale din Giurgiu.— Sînt surprins de ce ați constatat. Dar vă promit că vom face de urgență o trecere in revistă a tuturor utilajelor din dotarea noastră...Care va să zică, directorul, omul In miinile căruia se află destinele alimentației publice locale, rămîne surprins de neregulile aflate în propria lui... grădină !Din cele constatate în localurile din Giurgiu și Urziceni rezultă că în sectorul de alimentație publică există numeroase rezerve de sporire a eficienței economice. Valorificarea lor nu presupune nici un efort material suplimentar, ci doar aplicarea întocmai a măsurilor care s-au stabilit în acest domeniu, întărirea controlului, astfel îneît toate localurile să devină cu adevărat unități de alimentație publică, active, rentabile, pe măsura pretențiilor publicului.
Gh. GRAURE 
Mihai IONESCU
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(Urmare din pag. I)fluenței socialismului în lume, pentru cauza păcii mondiale.ÎNTREBARE : România a fost 
acuzată — pe nedrept, desigur ~ 
că ar fi instrumentul Chinei in 
Balcani.RĂSPUNS: Desigur, vizita președintelui Hua Kuo-fen, care a constituit un răspuns la vizitele pe care le-am făcut în Republica Populară Chineză, a reprezentat un moment important, l-am denumi chiar istoric, in relațiile dintre cele două țări ale noastre.în cursul vizitei pe care am efectuat-o in cursul lunii mai in China și cu ocazia vizitei președintelui Hua Kuo-fen în România am stabilit noi căi de extindere a colaborării dintre cele două țări, de conlucrare in direcția preîntimpinării războiului, a asigurării păcii și colaborării internaționale.Nu ar avea sens să răspund unor insinuări potrivit cărora România ar putea deveni instrumentul Chinei in Balcani, deoarece România a desfășurat și desfășoară o asemenea politică internațională care exclude orice presupunere că ea ar putea fi instrumentul cuiva. România desfășoară cu toate statele numai relații bazate pe egalitate și respect reciproc. Dorim ca Balcanii să devină o zonă a păcii și cooperării între state, in care să fie excluse orice imixtiuni ale altor țări, în care să se desfășoare relații pe principii de egalitate și neamestec în treburile interne.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, prăpastia dintre țările 
bogate și Cele sărace se adin- 
cește, atmosfera care decurge 
din aceasta este generatoare de 
crize. Ce soluții preconizați 
dumneavoastră pentru a opri a- 
ceastă degradare continuă ? Alt
fel spus, cum vedeți dumnea
voastră instaurarea unei noi or
dini economice mondiale ?RĂSPUNS : într-adevăr. în ciuda „deceniilor dezvoltării", a multor conferințe internaționale, problema subdezvoltării nu și-a găsit, din păcate. soluționare : dimpotrivă, decalajele dintre țările bogate și țările sărace s-au adincit. Toate acestea creează și adîncesc, fără îndoială, instabilitatea economică, instabilitatea vieții internaționale în general.România, ea însăși țară în curs de dezvoltare, acționează, împreună cu grupul acestor state, pentru a se ajunge la stabilirea unor măsuri con

crete care să permită depășirea actualei situații, realizarea unui progres mai rapid al țărilor slab dezvoltate, instaurarea unor relații internaționale noi, de egalitate și avantaj reciproc, denumite generic drept noua ordine economică mondială.în această direcție considerăm necesară. în primul rînd, întărirea conlucrării și solidarității dintre statele în curs de dezvoltare. în acest sens se impune și o formulare mai precisă a obiectivelor și strategiei acestor țări. Avind in vedere că urmează să aibă loc o sesiune specială a Organizației Națiunilor Unite consacrată problemelor noii ordini economice mondiale, consider ca deosebit de important să se ajungă cit mai repede la elaborarea acestei strategii unitare a țărilor in curs de dezvoltare. Ținind seama că în acest grup sînt țări aflate in diverse stadii de dezvoltare, este evident că printr-o strînsă conlucrare fiecare dintre ele poate realiza un progres mai rapid. De asemenea, este necesar să se ajungă la un acord corespunzător cu țările dezvoltate, care au obligația să acorde un ajutor mai substanțial țărilor rămase in urmă. în această direcție, pe lingă ajutorul financiar, o importanță deosebită ar avea crearea unui organism care să pună la dispoziția țârilor in curs de dezvoltare, în condiții avantajoase. tehnologii moderne, asistență tehnica.Sînt multe probleme ce trebuie soluționate : esențialul il constituie, după părerea mea. întărirea solidarității țărilor in curs de dezvoltare, desfășurarea unor acțiuni unitare, precum și participarea activă la instaurarea noilor principii de relații internaționale a tuturor statelor, atit a țărilor în curs do dezvoltare, a țărilor socialiste, cît și a țărilor capitaliste dezvoltate, deoarece numai împreună se poate asigura înfăptuirea noii ordini economice mondiale.ÎNTREBARE : Marocul șt 
România au numeroase puncte 
comune, in special dragostea lor 
arzătoare pentru independență 
națională, pentru apărarea per
manentă a integrității terito
riale. refuzul lor pentru orice 
dictat exterior și pentru orice 
amestec in treburile interne ale 
altor fări, dorința de pace și 
convingerea că dialogul este mij
locul de rezolvare a probleme
lor și. conflictelor dintre state. 
Dacă pe planul politicii exter
ne punctele de vedere coincid 
sau sînt asemănătoare, nu vi se 
pare cd schimburile economice 
sint incă timide ?

RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu multă satisfacție bunele raporturi dintre România și Maroc. într-adevăr, țările noastre conlucrează strins pentru afirmarea în lume a principiilor egalității și respectului independenței naționale, apărării integrității teritoriale și renunțării la forță și la amenințarea cu forța, împotriva oricărui amestec în treburile interne ale altor state.Am realizat o anumită dezvoltare a schimburilor economice dintre țările noastre, inclusiv unele cooperări în producție. Avind însă în vedere ritmul de dezvoltare a economiei românești, cît și preocupările Marocului pentru dezvoltarea sa economico- socială independentă, consider că ceea ce am realizat pîhă acum nu corespunde posibilităților celor două țări. Am dori ca în perioada următoare să extindem schimburile economice, mai cu seamă cooperarea in producție, domenii în care sînt interesate ambele țări. Există posibilități reale pentru aceasta. Totodată, consider necesar să extindem colaborarea și în alte domenii, cum ar fi învăță- mintul, știința, cultura, deosebit de importante pentru dezvoltarea ambelor țări, pentru întărirea conlucrării și prieteniei dintre ele.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, v-ați intilnit de două 
ori cu Maiestatea Sa regele 
Hassan al ll-lea. Cum ăpreciați 
aceste intilnirl șt in ce măsură 
au contribuit ele la dezvoltarea 
relațiilor româno-marocane ?RĂSPUNS : Vizita oficială pe câre am efectuat-o in Maroc, la invitația Maiestății Sale regele Hassan al It- lei, precum și întîlnirea prilejuită de o escală făcută in Maroc au constituit momente importante în relațiile dintre țările și popoarele noastre.Convorbirile pe care le-am avut cu aceste prilejuri au dus la stabilirea unor înțelegeri privind extinderea relațiilor multilaterale dintre țările noastre, precum și conlucrarea mai strînsă in problemele internaționale, inclusiv la stabilirea unor relații directe, de prietenie. Așteptăm vizita regelui Hassan al II-lea in România, avind convingerea că ea va da un nou impuls relațiilor dintre țările noastre.Ținînd seama de toate acestea, aș dori să menționez, încă o dată, că există bune perspective pentru dezvoltarea colaborării româno-marocane; în ce ne privește, vom face totul în această direcție.Aș dori să folosesc acest prilej pentru a ura cititorilor ziarului dumneavoastră, poporului marocan multă prosperitate, bunăstare și pace.

Madagascar aDuminică dimineața a părăsit Capitala președintele Republicii Democratice Madagascar, Didier Ratsiraka, cu soția, Celine Ratsiraka. care a efectuat o vizită particulară in țara noastră.Oaspetele a fost Însoțit de Lucien Andrianarahinjaka, președintele A- dunării Naționale Populare, Jean Baptiste Rămanitsalama,. membru al Consiliului Suprem al Revoluției, Georges Ruphin, ministrul informațiilor și ideologiei, Guy Sibon, minis-
Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Manea Mănescu. primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit la 25 septembrie pe ambasadorul Republi
CronicaLuni seara a sosit în Capitală Jozsef Biro, ministrul comerțului exterior a) R.P. Ungare, care face c vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întimplnat de tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministra al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au fost prezenți Gyiirgy Biczd, ambasadorul R.P. Ungare la București, membri ai ambasadei.

★Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Costache Conachi, sărbătorire înscrisă în calendarul marilor aniversări culturale recomandate de UNESCO, Academia Republicii Socialiste România. Uniunea
Comuna Turț—la împlinirea a 6 secole de existențăDuminică, în comuna Turț, județul Satu Măre, a avut loc o suită de bogate manifestări cultural-artistiee prilejuite de împlinirea a 600 de ani de existentă atestată documentar a localității. în cadru] unei adunări populare a locuitorilor comunei, la care a luat cuvintul tovarășul loan Foriș. prim-secretar al comitetului județean de partid, au fost evocate drumul ascendent, puternică înflorire economico-sociala și spirituală de care a beneficiat această localitate oșenească in anii socialismului. A urmat un program artistic susținut de formațiile artistice de amatori din comună. în Continuarea manifestărilor zilei s-a deschis o expoziție care redă sugestiv, prin diverse obiecte, fotografii și grafice, imaginea din trecut și prezentă a Turțului

părăsit Capitalatrul apărării, de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, șeful statului Madagascar a fost salutat do Emil Bobu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu soția, Maria Bobu, gene- ral-locotenent Gheorghc Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerprcs)
cii Populare Bulgaria la București, Petar Danailov, la cererea acestuia.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire desfășurată intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
zileiscriitorilor și Muzeul literaturii române au organizat luni, in Capitală. o manifestare Omagială. A conferențiat acad. Șerban Cioculescu. Manifestarea, desfășurată in rotonda Muzeului literaturii române, s-a încheiat cu lecturi din creația poetului omagiat.

♦La Institutul de științe politico și de studiere a problemei naționale ă avut loc o Intîlnire cu profesorul Richard Hauser, directorul Institutului de științe sociale din Londra., Cu a- cest prilej s-a efectuat un schimb de păreri privind probleme internaționale contemporane și s-a exprimat dorința colaborării intre cele două institute.
și a fost dezvelită o lucrare de artă in perimetrul centrului civic. In cursul săptămînii care a precedat această duminică au avut loc in comună și alte manifestări : sesiune de comunicări, intîlnire cu brigada științifică, expuneri, simpozioane, vizionări de spectacole cinematografice, muzicale și teatrale la care au luat parte toți locuitorii comunei — țărani cooperatori, mineri, intelectuali, elevi etc.Cu acest prilej, s-a adresat o telegramă C.C. al F.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care locuitorii acestei frumoase comune oșene își exprimă deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, hotărirea lor de a acționa cu toate forțele pentru Înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE YEMEN

Excelenței Sale Domnului locotenent-colonel
ALI ABDALLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen 

și comandantul suprem al forțelor armate SANAACu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea să vă transmit cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și pace poporului prieten al Republicii Arabe Yemen.
Situată în regiunea de sud-vest a Peninsulei Arabice, R.A. Yemen Străbate in prezent o etapă de a- dinci transformări economice și sociale. Aceste prefaceri au început imediat după înlăturarea regimului monarhic feudal (26 septembrie 1962) și iși găsesc expresia intr-o serie de succese pe linia înlăturării grelei moșteniri a dominației coloniale si a perioadei războiului, civil, in angajarea țării pe calea progresului. O atenție deosebită a fost acordată modernizării agriculturii, sector in care lucrează 90 la sută din populația de aproape 7 milioane a R.A. Yemen. în cea mai fertilă zonă, cultivată cu bumbac, arbori de cafea și cereale, au fost amenajate sisteme de irigații, iar pe latifundiile expropriate au fost create primele gospodării agricole experimentale. S-au depus, totodată, eforturi pentru dezvoltarea industriei, Ia. Sanaa. Hodeida, Tăiz și în alte localități, făcindu-și apariția fabrici de ciment, aluminiu, conserve, medicamente. Pentru valorificarea bogatelor zăcăminte de cupru. fier, petrol, descoperite in anii din urmă, ca și pentru stimularea

t- ■ ■
în curînd, la Muzeul de artă 

„ACUARELA ROMANEASCA 
IN SECOLUL XX“în curind. la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România se va deschide expoziția „Acuarela românească în secolul XX", care va ilustra etapele importante ale genului prin lucrări selecționate din bogatul fond al cabinetului de stampe și desene din cadrul muzeului. Cele peste 100 de opere bare vor fi expuse, realizate de 53 de artiști, vor evidenția afirmarea acuarelei ca mijloc de redare spontană a celor mai vii impresii ale creatorilor, impunîndu-se prin varietatea modalităților de exprimare. Acuarelele lui Luchian dintre anii 1900—1910, prezentate in expoziție, sint, prin viziune și factură, mai apropiate de arta secolului trecut ; ele încheie o etapă. Alte lucrări permit reconstituirea unor tendințe

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

diverselor ramuri ale economiei naționale, planul de cinci ani 1977— 1982 prevede un volum de investiții evaluai la 16.6 miliarde riali.Animat de sentimente de priete-' nie și solidaritate cu popoarele arabe, cu toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes realizările obținute de poporul yemenit in direcția făuririi unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Republica Arabă Yemen s-au statornicit relații de prietenie și colaborare care cunosc o evoluție mereu ascendentă. Conlucrarea româno-vemenită. întemeiată pe deplina egalitate in drepturi și avantajul reciproc, înglobează cele mai diverse domenii de activitate — economie, știință și tehnică, invățămînt. cultură, intre altele, țara noastră furnizind R.A. Yemen utilaj și asistență tehnică pentru valorificarea resurselor naturale.Evoluția raporturilor reciproce ■- testă că dezvoltarea lor in continuare răspunde intereselor ambelor popoare, cauzei păcii si înțelegerii internaționale.

de înnoire a limbajului în perioada interbelică, exemplificate prin creațiile lui Nicolae Dărăscu, Gheorghc Pe- trașcu. Theodor Pallady, M. H. Maxy ș.a. Evoluția acuarelei după 23 August 1944 este Ilustrată de numeroase opere apartinind acestui gen pus. ca și ansamblul artelor nopstre plastice, in slujba înaltelor idealuri contemporane. în consens cu aspirațiile societății noastre de astăzi, se remarcă îmbogățirea tematică a acuarelei susținută de varietatea și inventivitatea limbajului. Căpătînd valoare simbolică. peisajele industriale, compozițiile inspirate din actualitate sau portretele echivalează cu un elogiu adus muncii și omului de tip nou,(Agerprcs)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL DE VOLEI

EchipaO nouă ediție a campionatului mondial de volei masculin — începută în mai multe orașe din Italia la 20 septembrie și programată să se încheie la 1 octombrie — a intrat de duminică în cea de-a doua fază. Rezultatele din turneele preliminare sînt cunoscute la această oră. în grupa de la Ancona, echipa noastră a jucat nesatisfăcător, mult sub posibilitățile ci și sub așteptările generale, ratînd calificarea în turneul final pentru locurile 1—12, surpriză care aici a consternat pe specialiști și a oferit numeroase semne de mirare presei peninsulare, iâr in țară a produs, desigur, nemulțumire și amărăciune in rindul iubitorilor de sport. Cu o singură victorie (3—0 cu S.U.A.), dar cu două infringeri (1—3 cu Coreea de Sud și 2—3 cu Cehoslovacia), voleibaliștii noștri nu au putut ocupa decît locul al treilea in grupă, barin- du-și toate drumurile ce duceau la Roma, unde se joacă pentru un Ioc pe podium, ei fiind trimiși astfel pe „puntea suspinelor" de la Veneția, unde se joacă turneul de consolare pentru pozițiile 13—24 in ierarhia mondială.Este, evident, cel mai mare insucces cunoscut de voleiul nostru în Întrecerile supreme, întreceri în care pînă la această ediție reprezentativa masculină a României a reușit să ciștige de cite două ori medaliile de argint și de bronz, de alte două ori locul 4 și cite o dată locurile 6 și 7, de fiecare dată calificîndu-se fără probleme in turneul final și numărîn- du-se printre protagoniste. De necrezut, dar adevărat, acum echipa noastră este în situația de a-și disputa abia locul 13 in compania unor formații care — cu excepția Ungariei, învinsa sa de anul trecut in finala pentru medalia de bronz la întrecerile europene — abia de cîțiva ani au Început să învețe voleiul. Ceea ce nu le împiedică pe unele să joace cu deosebită ardoare și să facă „seturi grele" echipei noastre. Duminică seara, spre exemplu, Argentina abia, abia a putut fi învinsă cu 3—2 (15—7, 11—15, 15—8, 11—15, 15—8) dupăaproape trei ore de joc, deși în mod normal aceasta nu trebuia sâ totalizeze mai mult de 15 puncte' într-un meci întreg in fața echipei noastre.Firesc se ridică întrebarea : ce s-a întimplat cu echipa noastră ? Din cele constatate în cursul pregătirilor efectuate la Vaslui și cu prilejul partidelor anterioare de verificare, din cele văzute aici, la campionatul mondial. și din cele reținute în urma discuțiilor îndelungi purtate cu mai toți membrii delegației noastre — se desprind cîteva răspunsuri posibile.Formația noastră nu a avut nici in perioada pregătirilor o formă satisfăcătoare, nu are nici acum, deși după Balcaniadă și apoi după „Trofeul Tomis" s-a explicat că ar fi fost prematur atunci să ajungă in forma de vîrf, dar că în septembrie, în Italia, echipa va intra in formă corespunzătoare. Nu numai că nu s-a realizat aceasta cu un sextet de bază, dar in tot acest răstimp, ca și acum, nici

noastră —o deziluziemăcar unul sau doi dintre jucătorii noștri nu au atins forma maximă. Ceea ce a făcut ca în situația cind echipa era la greu să nu aibă cine s-o ajute prin evoluții de excepție menite să depășească impasul și să-i redea cadența.Cu totul și cu totul deficitară se dovedește în acest context pregătirea psihică a voleibaliștilor noștri. După citeva mingi și faze reușite, în fiecare set survin căderi și neconcor- danțe în joc care macină forța morală a echipei. Așa s-au pierdut seturi în care au condus cu 5—0 sau cu 11—5 și 8-au trezit conduși cu 0—6
Corespondență din Veneția

și 1—9 în setul decisiv cu Cehoslovacia, pe care l-au pierdut rușinos!Prin comparație cu ceea ce vedem la alte echipe prezente la acest campionat mondial, ne putem da seama și de unele diferențe în modul de pregătire și de conducere a jocurilor, diferențe, din păcate, în defavoarea noastră, echipele bune fiind pe teren, mai tot timpul, cu același sextet, apelind doar la unul sau doi jucători de schimb și numai în scopuri tactice trecătoare, în fond bizu- indu-se pe omogenitatea primei formații. Echipa noastră, însă, folosește în fiecare meci pe toți cei 12 jucători din lot, iar schimbările se fac nu după o idee tactică, ci, foarte des șl nelnspirat, astfel incit nimeni nu mai știe cind Joacă, cu cine și ce joacă. De asemenea, la antrenamentele din ziua meciului am văzut cum celelalte formații exersează cu mingea anumite scheme alese în funcție de adversarul din acea zi : la echipa noastră se exersează numai serviciile și preluările și se trage de la
FOTBAL Rezultate si clasamenteîn etapa a Vl-a a campionatului diviziei A (meciuri care s-au jucat duminică) : Gloria Buzău — Steaua 4—1 (2—1) 1 F.C. Baia Mare - F.C. Chimia 3—8 (1—0) ; C.S. Tîrgoviște — Dinamo 1—2 (0—0), Corvinul — U.T.A. 3—2 (2—1) ; Jiul — Olimpia 3—0 (2—0) ; Sportul studențesc — Politehnica Iași 0—0. în clasament conduc Steaua și F.C. Baia Mare — 10 p, urmate de F.C. Argeș — 9 p, Univ. Craiova — 8 p. C.S. Tîrgoviște și A.S.A. — 7 p, Dinamo, C.S. Bacău și Corvinul— 6 p, Sportul studențesc. Politehnica Iași, Olimpia. F.C. Chimia - 5 p. Jiul, U.T.A., Politehnica Timișoara și Gloria — 4 p, F.C. Bihor — 3 p. Etapa viitoare : duminică, 1 octombrie. Rezultate ale echipelor cu care vor juca Universitatea Craiova, F.C. Argeș și Politehnica Timișoara, la 27 septembrie, în meciuri-retur din prima etapă a cupelor europene : Fortuna Diisseldorf 

plasă, schemele fiind explicate numai teoretic la ședința respectivă.Conducerea tehnică reproșează jucătorilor că nu sint receptivi la indicații. că nu se angajează intru totul la efort. Jucătorii se plîng că sint solicitați neraționa) și folosiți fără pricepere, că sint puși să joace în sistemul „5+1", care nu li se potrivește (4 -1- 2 ar fi mai nimerit față de posibilitățile lor), că nu ar fi bine aleasă formația de bază și acum sînt nevoiți să joace in „12", iar ei nu sînt consultați și nu se ține seama de nici O părere a lor. în același timp, cei trei tovarăși din conducerea federației de specialitate prezenți aici (președintele, secretarul și un antrenor federal) au de reproșat multe conducerii tehnice, printre altele nesiguranța, lipsa de inspirație și respingerea oricăror idei din afară. De altfel, se știe că biroul federal a dat un vot de neîncredere actualei conduceri tehnice incă din luna mai, după balcaniadă, și numai intervenția ierarhică a sectorului de performanță din C.N.E.F.S. a făcut ca echipa națională de volei să nu-și schimbe de pe atunci antrenorii.Desigur, acestea sînt doar cîteva opinii, fără pretenția de a epuiza explicațiile acestui eșec. Este necesară o aprofundată analiză ce va trebui întreprinsă cu toți factorii responsabili după întoarcerea în țară.
Gh. MITRO1

★Rezultate înregistrate în ziua a doua a turneului pentru locurile 1 —12 al campionatului mondial masculin de volei, care se desfășoară la Roma : Japonia—Mexic 3—0 (15—6, 15—3, 15—11) ; U.R.S.S.—Bulgaria 3—1 (15—7, 15-6, 7—15, 15-8) ; R.P.Chineză—Brazilia 3—1 (15—10, 15—13, 15—17, 15—13).
*— Heilbronn 3—0 (in „Cupa R.F. Germania"), Iannina — Panathinai- kos 0—2 (in campionatul Greciei), M.T.K.V.M. — Bekescsaba 0—1 (in Campionatul Ungariei).Pe primele locuri. în seriile diviziei B, după șase etape : în seria I, F.C.M. Galați — 10 p, Steagul roșu. Viitorul Vaslui, F.C. Constanța — 8 p (rezultate : F.C.M. Galați — Muscelul 5—0, Portul — Steagul roșu 0—3, Relonul-Ceahlăul — F.C. Constanța (I—0) ; în seria a II-a. Viitorul Scornicești — 9 p, Metalul București — 8 p, Rapid (un meci mai puțin) Dinamo Slatina. F.C. Petrolul — 7 p (rezultate : F.C. Petrolul — Viitorul Scornicești 0—1, Metalul — Șoimii 2—0, Dinamo Slatina — Electro- putere 7—1) ; in seria a III-a, Gloria Bistrița. Minerul Anina, Universitatea Cluj-Napoca — 9 p (rezultate : Gloria — U.M. Timișoara 4—0, Minerul — Aurul Brad 2—1, „U“ — Industria Sîrmii 1—0).

În cîteva rînduri• Sala Floreasca din Capitală a găzduit luni cel de-e.I doilea meci amical de handbal feminin dintre selecționata divizionară a României și reprezentativa R.S.F.S. Ruse. Handbalistele românce au terminat din nou învingătoare. de data aceasta cu scorul de 12—11 (7—5),• Pe patinoarul „23 August" dinCapitală a început ieri turneul final al „Cupei României" la hochei pe gheață. Iată rezultatele : S.C. Miercurea Ciuc — Sportul studențesc, A.S.E. București 8—3 (4—0, 3 -0, 1—3) ;Steaua — Dunărea Galați 6—1 (0—0, 2—0. 4—1) ; Dinamo — Unirea Sf. Gheorghe 8—1 (1—0, 1—0, 6—1).• în concursul internațional desfășurat la Baku, atleta româncă Fița Lovin a ciștigat cursa de 1 500 m, cu timpul de 4’19”, îmbunătățind cu șase secunde recordul competiției Ia această probă.• he traseul din cartierul Tei-To- boc (Platforma Pipera), in prezența a peste 15 000 de spectatori, duminică a avut loc concursul automobilistic „Marele premiu al Bucureștiului", ultima etapă a campionatului republican de viteză pe circuit. La clasa peste 1 300 cmc, victoria a revenit pilotului Ștefan Iancovici (I.A. Pitești), care astfel â intrat și in posesia titlului de campion național la viteză pe circuit. El a fost urmat in clasamentul general de A. Belu (I.A. Pitești) și A. Gheleșel (I.N.M.T.). La celelalte clase, duminică au obținut victorii N. Leu (clasa sub 1 000 cmc), Doru Gindu (clasa 1 000—1 150 cmc) și A. Belu (clasa 1 300 crric gr. 2).• în ziua a doua a turneului internațional de tenis de la Buenos Aires s-au înregistrat următoarele rezultate : Connors-Ilie Năstase 6—4, 6—0 ; Bjorn Borg-Jose Luis Clerc 6—1, 6—1.• în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la hochei pe gheață, echipa iugoslavă Jesenice a pierdut pe teren propriu, cu scorul dc 6—7 (1—3. 4—3, 1—1), în fața formației elvețiene H.C. Biel. învingători și în primul joc, hocheiștii elvețieni s-au calificat pentru turul II al competiției, in care urmează să în- tîlnească echipa Steaua București.• Turneul feminin de handbal de la Vilnius s-a încheiat cu victoria reprezentativei R.D. Germane, care a întrecut în meciul decisiv cu scorul de 16—14 (9—7) selecționata U.R.S.S.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
Z8 șl 29 septembrie. In tară : Vremea 
va continua să se încălzească și va fi 
în general frumoasă, îndeosebi m su
dul țării. Cerul va fi variabil. înnorări 
mai accentuate se vor produce in nor
dul țării, unde local va ploua. Vtntul 
va sufla slab pînă la moderat, predo- 
rninînd din sectorul vestic. Intensificări 
locale de scurtă durată sc vor semnala 
in zona de munte, predominind din 
sectorul vestic. tn București : Vre
mea Va continua să se Încălzească și va 
fi frumoasă, mal ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil. mai 
mult senin noaptea. Vint slab. Tempe
ratura în creștere. Dimineața ceață 
slabă.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret (reluare). Anii de aur • ai 
comediei

11,00 In alb și negru : Karino (III)
11,50 Telex
1C,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,20 Viața rațională : Mișcare — să

nătate
17.30 Semifinalele Campionatului mon

dial de volei masculin. Selectiuni 
înregistrate dc Ia Roma

10.30 Tribuna TV. Materialismul dia
lectic și istoric — filozofie deschi

ASezon permanent 
în noua stațiune 
turistică DurauLa poalele muntelui Ceahlău, într-o zonă situată la altitudinea de 800 de metri, se află cea mai nouă stațiune montană dc odihnă din Moldova : complexul turistic Durau. Prin amplasamentul și dotarea sa, noua stațiune oferă condiții minunate de odihnă și agrement in toate anotimpurile. Confortul cazării este asigurat de un marc hotel, precum și de cabane tip vilă, toate prevăzute cu încălzire centrală și apă caldă. în afara ascensiunilor pe muntele Ceahlău, oaspeților stațiunii li se mai oferă o gamă variată de mijloace dc agrement: practicarea schiului și săniușuiui pe pirtiile special a- menajate în apropierea cabanelor, excursii cu vaporul pe lacul Bicaz sau cu autocarul lă numeroasele obiective turistice din zonă. De asemenea, în stațiune există terenuri de sport, precum și sălt pentru tenis de masă, popice etc. Așadar, In orice sezon aici pot fi petrecute minunate zile dc concediu, vacanțe sau excursii. (C. Blago- vici).In fotografie : vedere a stațiunii Durău.

să spre practică și înnoire
18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

grtcultură
19.20 1001 de seri
19.3*0 Telejurnal
19.50 Ancheta TV. Participarea con

știentă a oamenilor muncii la în
treaga viață socială

20,30 Teatru TV : ,,Diana" de Lope de 
Vega. Premieră pe țară

22,00 “Mari interpret! ai muzicii populare 
Marin Chisăr — caval: Efta Boto- 
ca ~ vioară

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,50 Film serial pentru copii : Cărțile 
junglei. Episodul „întoarcerea pă- 
sârilor“

20.15 Viața, economică
20,45 Muzica de cameră
21.15 Telex
21.20 inscripții pe celuloid : Povestea

jocurilor de artificii — producție 
a Televiziunii japoneze

înaltă pregătire profesională
(Urmare din pag. I)permis și in teritoriul creației teh- nico-științifice rezultate nebănuite. Azi, copiii noștri se familiarizează, în săli populate de jucării, cu uneltele de muncă. Se obișnuiesc să le minuiască, să le folosească lucrind. Din noțiune auzită la cei mari, munca trece în sfera concretă de exercițiu. în clasele primare pionierii ne arată bunuri ieșite din mina lor. Fac... industrie. In expoziții ne-am minunat admirînd mașini și aparate întemeiate pe principii noi, moderne, pc care ei le stăpine.se tot mai bine. Elevul de liceu manevrează strungul cu priceperea tatălui. Studenții își văd prinse pe rever Însemnele recunoașterii științifice. Este o devansare în timp a prezentei tineretului în activitatea direct productivă, pe terenul creației. Este temeiul de necontestat al îndemnului de a învăța fără oprire. elev, student, muncitor, inginer, maistru, de a fi mereu in ritmul impus de revoluția tehnico-științifică, de mersul înainte al societății noastre.Cînd ne gîndim Ia nevoia pregătirii (ehnico-profesiohale cît mai inalte a tuturor, cînd vrem să știm pe fiecare dintre noi. indiferent de virstă, elev pentru toată viața, credem in torța învățăturii de a ne dezvolta gîndirea tehnică, de a amplifica ini

De la Direcția circulație 
a Inspectoratului general 

al milițieiDeplasarea in deplină siguranță pf drumurile publice reclamă, după cum se știe, o bună cunoaștere si aplicarea corectă a regulilor de circulație, rutieră. Tocmai de aceea. Inspectoratul general al miliției. — Direcția circulație — insistă asupra unor prevederi a căror interpretare incorectă provoacă, nu de puține ori, accidente sau perturbări ale traficului.Una dintre acestea se referă la folosirea luminilor pe timpul nopții. Plecind de la prevederile art. 20 din Regulamentul de circulație, organele de miliție recomandă folosirea luminilor de Intilnire și in timpul deplasărilor prin localități — măsură menită să ducă la întărirea siguranței circulației. Utilizarea acestei faze în localități de către toți conducătorii permite observarea din timp a pietonilor, distingerea indicatoarelor și marcajelor, precum și a oricăror obstacole. Se recomandă. totodată, folosirea luminilor de intîlnire și pe arterele iluminate cu lămpi puternice, pentru diminuarea alternanței de umbră și lumini dintre stilpi.în condițiile actuale, cînd valorile de trafic sint ridicate, in cazul unor accidente ușoare (tamponări) fără victime, ocuparea unei benzi de circulație ori a zonei de intersecție determină perturbarea circulației și pune în pericol siguranța deplasării celorlalți part.icipanți Ia trafic. Din aceste considerente se recomandă conducătorilor auto, dar numai in situația amintită. scoaterea imediată pe străzile laterale sau in afara părții carosabile a autovehiculelor angajate in accident. După ce s-a realizat această măsură, se va anunța organul de miliție competent.

țiativa personală, de a ne face mai puternici pe fiecare în parte și pe toți la un loc, mai încrezători in noi. Credem in capacitatea cărții, ținută strins in mină cu gestul celui ce duce la gură paharul cu apa vital necesară. de a ne fixa irevocabil cu ochii și cu mintea in Viitor.A cunoaște înseamnă mai mult decît o simplă dorință. Nevoia perfecționării se constituie intr-o îndatorire morală față dc societate. Înscrierea obligației ca atare in Codul etic cataloghează perfecționarea teh- nico-profesională drept principiu și normă de bază n existenței noastre.„Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm" — cum ne reține atenția o expresie celebră, rostită și ea cu mult timp în urmă. Cu adnotarea că azi. in România socialistă, a învăța, in cazul îndrăgostiților de meserie, al cavalerilor „brățării de aur", devine obligatorie pentru toți cei ce muncest — români, maghiari, germani sau dc alte naționalități — „însușirea temeinică a limbii tehnicii celei mai îna- intate", folosirea ei cu pricepere ir interesul și pentru dezvoltarea to mai accelerată a patriei. Așa cum n< îndeamnă cu înflăcărare secretaru general al partidului, așa cum cert timpul în care trăim, așa cum nt cere țara în mersul ei mereu îna inte spre culmi tot mai înalte d> progres și civilizație.
• BRAȘOV. Teatrul dramatic din Brașov și-a deschis stagiunea 1978—1979 in orașul Victoria, prezentind piesa lui Mircea Radu Iacoban „Sîmbătă la Veritas". începînd cu actuala stagiune, teatrul din Brașov va avea aici, în orașul chimiștilor. o stagiune permanentă pe bază de abonament. Colectivul Teatrului muzical din Brașov a debutat și el în noua stagiune prezentind la sediul propriu opera 

„Neamul Șoimăreștilor" de Tudor Jarda, pentru ca la numai cîteva zile să prezinte o altă premieră, musicalul „Trei mușchetari" de Norbert Petri. (Nicolae Mocanu). • IAȘI. La Editura „Junimea" din lași a ieșit de sub tipar o nouă carte : „Argumente de Istorie literară" de Dan Mănucă. Doi artiști ieșeni — sculptorul Iftimie Bîrleanu și pictorul Adrian Podoleanu — 

efectuează, între 22 septembrie și 3 octombrie a.c„ o vizită de documentare in Grecia în cadrul relațiilor culturale dintre cele două țări. Colectivul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași a deschis stagiunea teatrală cu spectacolul in premieră ..Dansul morții" de Âugust Strindberg. Regia artistică — Sorina Mirea ; scenografia — Dan Jitianu. A început o nouă stagiune teatrală și la Hîr- lău. Tînărul colectiv ăl Teatrului

popular „Petru Rareș" a prezentat premiera „Rătăcirea" de Paul iancu, autor din localitate, pusă in scenă de artistul emerit Constantin Moruzan. Galeria de artă a revistei-„Cronica" adăpostește expoziția pictorului Constantin Radinschi. cu genericul „Prin anotimpuri", (Manole 

Corcaci). • MUREȘ. în cadrul acțiunilor de creație tehnică din cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cintarea României", la I.F.E.T. Mureș-Reghin a avut loc recent simpozionul „Aurul verde al țării", consacrat dezbaterii cu muncitorii fruntași și cadrele tehnice din întreprin

derea forestieră a celor mai moderne procedee tehnologice utilizate in valorificarea superioară a lemnului. (Gh. Giurgiu). 
• VASLUI. Pe scena Casei de cultură a sindicatelor din Vaslui a avut loc deschiderea celei de-a V-a stagiuni permanente a Teatrului „V. I. Popa" din Bîrlad cu spectacolul „D-ale carnavaliî- lui" de I. L. Caragiale. în pregătire o nouă premieră „Cita

dela sfărîmată" de Horia Lovi- nescu, cu care actorii bîrlădeni participă la ediția a doua a Festivalului național „Cintarea României". (Crăciun Lăluci). O MARAMUREȘ. „Femeia - om. al muncii, activist obștesc, soție și mamă" este genericul sub care Consiliul județean al sindicatelor Maramureș, cu sprijinul comitetului sindicatelor de Ia spitalul județean, Fabrica de 

confecții și întreprinderea „Ma- ratex" din Baia Mare au organizat o expoziție foto itinerantă. Semnatarii exponatelor sint membri ai cercurilor de profil din cele trei unități. Noua stagiune a Teatrului dramatic din Baia Mare a fost inaugurată cu piesa lui Dan Stoica „S-a furat un fotbalist" ; regia — Bogdan Berciu, scenografia — Ilie Că- mărășan. (Gh. Susa).
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Dezbaterile generale din cadrul sesiunii O. N. U. evidențiază

Imperativul dezarmării, lichidării subdezvoltării,
România la ttrguri 

internaționale
După reuniunea de Ia Camp David

Contacte și întrevederi diplomatice

a ultimelor rămășițe ale colonialismului
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Corespondență de la N. Plo- 

peanu : Luni, in ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile generale, in cursul cărora reprezentanții statelor 
membre ale O.N.U. vor prezenta pozițiile țărilor lor asupra probleme
lor cardinale care confruntă omenirea.Primul vorbitor a fost, potrivit tradiției, reprezentantul Braziliei, Antonio Francisco Azeredo Do Silveira, ministrul relațiilor externe, „într-o lume a interdependenței, a spus el, nu poate să existe pace atit timp cit se mențin focare de tensiune, de injustiție și conflict, chiar dacă acestea sint locale". Vorbitorul a subliniat necesitatea lichidării de urgență a subdezvoltării, a ultimelor rămășițe ale colonialismului și politicii de apartheid, a trecerii la măsuri concrete în direcția făuririi noii ordini economice internaționale, făptuirea dezarmării, și in rind a celei nucleare.„Lichidarea prăpastiei care pe bogați de săraci trebuie să zinte principala preocupare a nității internaționale nistrul de externe al Norvegiei. Knut Frydenlund. Guvernul Norvegiei îm-

la în- primulsepară repre- comu- a spus mi-

părtășește preocuparea țărilor în curs de dezvoltare privind progresele minore din cadrul dialogului Nord-Sud. La patru ani de la adoptarea sa, planul de acțiune pentru făurirea noii ordini economice internaționale ră- mine in principal nerealizat".. El s-a referit în continuare la „enormul consum de resurse ca urmare a cursei înarmărilor", pronunțindu-se pentru „măsuri concrete de dezarmare, care să facă posibilă o folosire mai rațională a resurselor omenirii și, în acest fel, să se ajungă și la minarea unor cauze de conflicte mate".O amplă pledoarie în direcția cesității trecerii de urgență la mă- ,suri de instaurare a noii ordini economice internaționale a făcut ministrul de externe al Irakului, Saa- doun Hammadi, care a înfățișat grava injustiție care domnește în lumea de

azi. Situația țărilor in curs de dezvoltare se înrăutățește continuu ca urmare a faptului că prețurile la produsele importate de ele din statele industrializate cresc rapid.Vorbitorul s-a pronunțat pentru respectarea dreptului neîngrădit al popoarelor de a lua in stăpinire propriile lor bogății naționale și a cerut comunității internaționale să sprijine lupta de eliberare a tuturor popoarelor subjugate și asuprite.

eli- ar-
ne-

Reuniunea anuală a F.M.I. și B.I.R.D.WASHINGTON 25 (Agerpres). — La Washington au început luni lucrările celei de-a 33-a reuniuni a- nuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).Participă miniștri de finanțe, guvernatori ai băncilor naționale sau ai băncilor specializate din cele peste 130 țări membre, reprezentanți ai principalelor organisme economice și financiare internaționale, precum și ai celor mai mari bănci și instituții financiare din lume. Țara noastră este reprezentată de tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru, minis-

trul finanțelor, guvernatorul pentru România la F.M.I. și B.I.R.D. Participă, de asemenea, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Vasile Răuță, și președintele Băncii de investiții, Gheor- ghe Popescu.Agenda de lucru a reuniunii cuprinde o analiză de ansamblu a situației economice și financiare mondiale și a evoluțiilor posibile pentru următorul an. In cele patru zile de dezbateri vor mai fi abordate recomandările F.M.I. pentru statele membre privind modalitățile de cooperare cu această instituție financiară internațională.
Val de represiuni in NicaraguaMANAGUA 25 (Agerpres). — Trupele dictatorului Somoza au declanșat o campanie de represalii sălbatice în zona orașului Esteli — ultimul bastion al rezistenței populare armate care a căzut în urmă cu citeva zile. In alte regiuni ale țării se mai semnalează incidente armate. Agenția France Presse informează că între Garda Națională și grupuri de insurgenți au avut loc ciocniri la Ocotai, la 300 kilometri nord de Managua.'La Managua, războiul civil și-a pus puternice amprente. Capitala nicara- guaiană continuă să sufere efectele grevei generale declanșate cu o lună in urmă și care a dus la paralizarea aproape totală a vieții economice interne.

Peste orașele Nicaraguei domnește „ordinea" Iui Somoza

CONSTITUIREA UNUI 
GUVERN PROVIZORIU

AL FORȚELOR PROGRESISTEIn cadrul unei conferințe de presă, organizată la Bruxelles, delegatul special pentru Europa al Conducerii naționale a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), Miguel Casteneda, a declarat că în Nicaragua a fost constituit, la 22 septembrie, un guvern provizoriu, format din personalități reprezentînd organizația „Los Doce", care grupează oameni politici, de afaceri și ecleziaști cu vederi progresiste, Uniunea Democratică de Eliberare (U.D.E.L.) și Mișcarea Democratică din Nicaragua (M.D.N.). Președintele guvernului este Sergio Ramirez Mercado, din partea grupării „Los Doce".

Sosirea la New York 
a șefului delegației 

româneîn cursul zilei de luni a sosit la New York tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, șeful delegației Republicii Socialiste România care va participa la lucrările celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
600 milioane de persoane 
amenințate să trăiască 

in sărăcie absolută
WASHINGTON 25 (Agerpres). 

— tn anul 2 000, aproximativ 600 
milioane de persoane vor trăi 
in sărăcie absolută, in absența 
unui efort coordonat pe plan 
global pentru combaterea aces
tei grave probleme — a decla
rat președintele Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, Robert McNamara, 
in discursul rostit la deschiderea 
reuniunii anuale a Fondului 
Monetar Internațional și Băncii 
Mondiale. McNamara a explicat 
noțiunea de sărăcie absolută 
prin malnutriție, analfabetism, 
persistența bolilor, mortalitate 
infantilă ridicată, medie de via
ță mică.

• BUDAPESTA. Standul țârii 
noastre vizitat de conducă
tori de partid și de stat ai 
R. P. UngareBUDAPESTA 25 (Agerpres). — Standul românesc prezentind produse ale industriei ușoare care funcționează in cadrul Tirgului internațional de toamnă de la Budapesta a fost vizitat luni de Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, de alți conducători de partid și de stat ai țării-gazdă. Oaspeții au făcut aprecieri elogioase la adresa exponatelor prezentate de țara noastră.

Zagreb Printre
• ZAGREB. Șase medalii de 

aur pentru produse româ
neștiTirgul internațional de la și-a închis duminică porțile,cele 59 de țări prezente la această manifestare economico-comercială s-au numărat 32 de țări în curs de dezvoltare, între care și România. Pavilionul românesc a fost distins cu șase medalii de aur. Printre exponatele premiate prezentate de România figurează strungul vertical de tip „S.C. 27", mașina de filat „Fis-120“, combina „Gloria CP 12", medicamentul „Ulcosilvanil".

Pavilionul României la Tîrgul Inter
național de la Sydney (Australia)

OMANI

CAIRO. — Hassan El Tohamy, z vicepremier la Președinția R. A Egipt, va pleca la 26 septembrie la Geneva pentru a se întilni cu regele Khalid al Arabiei Saudite. El îi va explica regelui Khalid acordurile de la Camp David și îi va înmîna un mesaj din partea președintelui Anwar El-Sadat — informează agenția M.E.N.AMMAN. — Reluind o declarație a primului ministru iordanian, Mudar Badran, agenția Reuter informează că regele Hussein al Iordaniei urmează să întreprindă un turneu într-o serie de state arabe pentru convorbiri cu privire la acordurile realizate recent la Camp David.Mudar Badran a precizat, totodată, că o serie de trimiși speciali ai suveranului hașemit vor vizita capitalele țărilor arabe pentru a explica poziția iordaniană.DAMASC. — Tn capitala Siriei s-au încheiat lucrările conferinței la nivel înalt a țărilor arabe din „Frontul fermității", la care au luat parte președinții Siriei. Algeriei, Jamahiriei Libiene, R.D.P. a Yemenului și Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Intr-un comunicat și declarație de principii, date publicității, se arată că participanții „resping și condamnă acordurile și rezultatele reuniunii de la Camp David", considerîndu-le „nule și neavenite". Ei au hotărît ruperea relațiilor politice și economice cu Egiptul, au convenit să acționeze pentru transferarea din Cairo a sediului Ligii Arabe, iar președintele Hafez Al-Assad să facă vizite într-o serie de state arabe pentru a explica hotărîrile reuniunii. A fost adoptat, totodată, un program de acțiune și s-a hotărît crearea unui „înalt comandament" al frontului, alcătuit din președinții părților participante,
Dezbaterile dinTEL AVIV. — în Knessethul israe- lian au inceput luni dezbaterile pe marginea rezultatelor reuniunii tripartite de la Camp David.Premierul Menahem Begin a acceptat, la cererea opoziției laburiste, să supună unui vot unic al Knesseth- ului atit acordurile de la Camp David, cit și hotărirea de evacuare a așezărilor israeliene din Peninsula Sinai.

precum și a unor organisme în domeniile politic și militar.RIAD. — O declarație dată publicității după încheierea vizitei la Riad a secretarului de stat al S.U.A, precizează că acesta a explicat regelui Khalid al Arabiei Saudite că acordurile de la Camp David reprezintă „doar primul pas pe calea realizării unei păci atotcuprinzătoare în Orientul Mijlociu". Declarația saudită precizează că regele Khalid a exprimat aprecierile sale față de eforturile vi- zind realizarea unei păci generale în regiune. „Guvernul saudit — se precizează în declarație — consideră că o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu reclamă o poziție arabă colectivă și a subliniat convingerea sa în legătură cu necesitatea promovării și întăririi solidarității arabe".KUWEIT. — Șeful statului Kuweit, șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, a primit luni pe ambasadorul itinerant al S.U.A. în Orientul Mijlociu, Alfred Atherton, care l-a informat despre rezultatele reuniunii de la Camp David.WASHINGTON. — Secretarul de stat american. Cyrus Vance, a revenit luni Ia Washington, după turneul întreprins in Orientul Mijlociu.într-o declarație făcută presei la plecarea din capitala siriană spre Washington, Cyrus Vance a spus că discuțiile cu președintele sirian, Hafez Al-Assad, au fost „sincere și atotcuprinzătoare", adăugind că s-a convenit continuarea dialogului dintre cele două țări în folosul „năzuinței comune spre realizarea unei păci juste in regiune".La sosirea sa la Washington, Cyrus Vance a calificat discuțiile purtate în timpul vizitelor — efectuate la Amman, Riad și Damasc — drept foarte utile și importante.
Knessethul israelianîn cadrul unei ședințe speciale, cabinetul israelian a aprobat acordurile de la Camp David cu 11 voturi pentru și două împotrivă. Consiliul de Miniștri a convenit, în principiu, ca așezările evreiești din Peninsula Sinai să fie desființate.Votul asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Knessethului va avea loc miercuri sau joi.

agențiile de presă transmit:
Comunicat polono—fran

cez. Primul secretar al C.C. al P.M.U.P., ședințele d’Estaing, deosebită .acordă consolidării și adincirii procesului de destindere in Europa și in lume, traducerii în viață a tuturor principiilor și prevederilor înscrise în Actul final al Conferinței de Ia Helsinki. Părțile au subliniat, de asemenea, necesitatea de a se pune capăt cursei înarmărilor și de a se trece la măsuri practice de dezarmare, se spune în comunicatul comun publicat la Varșovia.

Edward Gierek, și pre- Franței, Valery Giscard au subliniat însemnătatea pe care Polonia și Franța o
rakis, care se pronunță pentru ieșirea țării sale din N.A.T.O. și pentru dizolvarea bazelor militare de pe teritoriul Greciei. ale S.U.A.desfășurat între ora-„Marșul păcii" pe un traseu de 25 de km șele italiene Perugia și Assisi a luat sfirșit duminică, printr-un mare miting, la care au luat parte peste 15 000 de persoane. Cei care au luat cuvin- tul s-au pronunțat pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru adoptarea unor măsuri practice de dezarmare, in primul rind in domeniul clear. nu-

Candidați comuni. Din inl- țiativa partidului comunist, partidele de opoziție au căzut de acord să prezinte candidați comuni in alegerile comunale din Grecia. Candidatul Partidului Comunist din Grecia la funcția de. primar al Atenei este cunoscutul compozitor Mikis Theodo-

Vizită la Washington. Se- cretarul federal pentru apărarea țională al R.S.F. Iugoslavia, general de armată Nikola Liubicici, a sosit duminică seara la Washington, pentru o vizită oficială în Statele Unite, la invitația ministrului american al apărării, Harold Brown, informează agenția Taniug.

na-

In cadrul manifestărilor dedi
cate celei de-a 60-a aniversări a 
constituirii statului național u- 
nitar român, la Casa de cultu
ră a cantonului elvețian Aargau 
a fost deschisă o expoziție de 
artă românească contemporană. 
In cuvintul rostit la v . smi, 
Arthur Schmid, președintele gu
vernului cantonai, a evocat prin
cipalele momente din istoria 
României și a subliniat continui
tatea poporului român in spațiul 
carpato-dunărean, lupta sa pen
tru independență și unitate na
țională.

în orașul Caii (Columbia) au 
fost inaugurate „Zilele filmului 
românesc". Au participat oficia
lități ale orașului, oameni de 
cultură și artă, cadre didactice, 
studenți, ziariști, un numeros 
public.

ACTUALITATEA POLITICĂ:

Candidam! Ia postul de 
președîm® al KenyeL Parti- dul Uniunea Națională Africană din Kenya (K.A.N.U.), partid de guver- nămînt, a hotărît desemnarea lui Daniel Arap Moi în calitate de candidat unic la postul vacant de președinte al țării.

„«Europa monetară», care cu puțin 
timp in urmă părea o utopie, are 
șanse de a vedea lumina zilei la în
ceputul anului 1979“. Iată o opinie optimistă ce predomină in cercurile de presă din Bruxelles, unde, zilele trecute, s-a desfășurat reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor membre ale Pieței comune, care au discutat proiectul de creare a unei „zone de relativă stabilitate monetară" in cadrul „Europei celor nouă". Cu excepția unor rezerve formulate de Marea Britanie, ceilalți parteneri comunitari s-au declarat de acord cu schema tehnică preconizată de Paris și Bonn, cu scopul declarat de a asigura „celor nouă" — pentru prima dată după 1973, cînd sistemul valutar internațional de la Bretton Woods a devenit inoperant — cursuri de schimb stabile intre monedele lor, cu o marjă de fluctuație limitată la 2,25 la sută, in sus sau in jos.Calea spre acest acord a fost deschisă de înțelegerea realizată la ultima întîlnire la nivel înalt franco— vest-germană, in cursul căreia cele două părți au ajuns la o formulă de compromis asupra noului sistem monetar. In încercarea de a-și convinge partenerii din Comunitatea Economică Europeană despre virtuțile acestui sistem, atit președintele Valery Giscard d’Estaing. cit și cancelarul federal Helmut Schmidt au ținut să-i asigure că ințelegerea lor nu se inspiră din intenția de a exercita vreun rol conducător in C.E.E., ci din dorința de a servi interesul comun. In argumentarea prezentată s-a susținut — după cum declara cancelarul vest-german — că „Piața comună este pe cale de a se dezintegra" din moment ce unul din fundamentele sale indispensabile — a- nume, stabilitatea monetară — a dispărut.' Cum s-ar putea dezvolta sau măcar menține o comunitate economică — se arăta in argumentarea pentru noul sistem — cind instrumentul de bază al tranzacțiilor comerciale, o monedă stabilă (rol pe care dolarul american l-a jucat multă vreme in cadrul sistemului de la Bretton Woods) nu mai există, desta- bilizindu-se grav raporturile de schimb fixe pe care celelalte monede occidentale le aveau cu dolarul și, prin intermediul lui. intre ele ?Intr-adevăr, caracteristica dominantă a actualei etape — în care vechiul sistem valutar internațional a încetat practic să mai existe, iar unul nou n-a putut fi pus Ia punct — o constituie instabilitatea genera
lizată a monedelor, oscilarea cursurilor lor de schimb de la o zi la alta. Starea de dezordine financiar-va-

Iutară, alăturîndu-se celorlalte fenomene de criză (recesiune economică, inflație, șomaj) a introdus noi ele
mente de incertitudine in viața eco
nomică, atit din cadrul raporturilor 
intre statele respective, cit și pe plan 
internațional, știut fiind că fără o stabilitate relativă a relațiilor valorice dintre monede nu se poate asigura echivalenta schimburilor comerciale dintre state, și că astfel de fenomene nu se pot opri la anumite frontiere, ci au repercusiuni mondiale.în cazul concret al țărilor Pieței comune, măsurile protecționiste la care au recurs unii membri, ai săi,

încă de la începutul crizei monetare, „cei nouă" au incercat să se apere de fluctuațiile dezordonate ale dolarului, creînd așa-numitul „șarpe 
monetar" — mecanism care menține și azi cursuri de schimb relativ stabile între marca vest-germană, florinul olandez, francul belgo-luxem- burghez și coroana daneză, precum și între acestea și dolarul american. Inițial, zona monetară vest-europea- nă bazată pe acest mecanism era mult mai largă, dar, rind pe rind, lira sterlină, francul francez, lira italiană, coroana suedeză și cea norvegiană au părăsit-o, deoarece nu au

Paliative de circumstantâ 
si cerințele unei reale stabilități 

financiare internaționale
pentru a para efectele negative ale dezordinii monetare, fac tot mai di
ficilă circulația liberă a mărfurilor 
in perimetrul „celor nouă". Pe de altă parte, mecanismele așa-numitei 
„Europe verzi", bazate pe prețuri comune Ia produsele agricole, sint 
practic blocate de inflație și fluctuațiile zilnice ale cursurilor monetare. Or, libera circulație a mărfurilor și piața comună agricolă constituie pilonii pe care se sprijină construcția vest-europeană. In felul acesta, Piața comună tindea să devină tot mai puțin... comună, iar disensiunile dintre membrii săi nu numai că frinau proiectele privind crearea „uniunii economice și monetare", dar puneau sub semnul întrebării chiar și unele progrese de pină acum.Pe plan extern, presiunile crizei monetare se manifestau și continuă să se manifeste prin creșterea vertiginoasă a deficitului „celor nouă-1 in relațiile comerciale cu Statele Unite și, mai ales, cu Japonia. In același timp, acei membri ai Pieței comune care sint dependenți de sursele străine de energie riscau permanent să-și vadă și mai dezechilibrate balanțele de plăți externe, în eventualitatea unei noi creșteri a prețului la petrol, ca răspuns la devalorizarea dolarului.

putut ține pasul cu marca vest-germană (pivotul sistemului), care s-a scumpit considerabil. în cadrul „șarpelui monetar", fiecare țară membră a sistemului trebuie să-și apere singură propria monedă de acțiunile speculative. Cum unele din ele dispun de rezerve valutare limitate, au preferat să-și „abandoneze" moneda (lăsind-o să fluctueze liber, în funcție de cerere și ofertă), considerind că intervențiile pe piețele de schimb prin marile cheltuieli valutare pe care le comportă ar alimenta inflația internă.Avindu-se in vedere aceste anomalii și consecințele lor nefaste, noul sistem prevede, intre altele, crearea unui fond monetar vest-european (de circa 30 miliarde de dolari), constituit din contribuțiile țărilor membre ale C.E.E., fond a cărui menite ar fi de a interveni mai energic și mai eficient atunci cînd o monedă este supusă presiunilor speculative.întrebarea pe care și-o pun acum cercurile politice' și de afaceri vest- europene este în ce măsură noul sistem va remedia situația creată și va fi un factor de stabilitate. în legătură cu aceasta, unii specialiști ai Pieței comune se arată sceptici. Cu referire la fondul preconizat, ei consideră că

ajutorul dat unei monede aflate în dificultate, fie el și concertat, poate asigura un răgaz, dar nicidecum nu contribuie la însănătoșirea ei, care depinde in mod obiectiv de ansamblul situației economice.De altfel, după o opinie larg împărtășită de specialiștii de la Bruxelles, în actuala conjunctură nu se poate spera ca „șarpele monetar" să devină un „boa", în sensul ca toate monedele „celor nouă" să fluctueze corelat. Căci, așa cum o dovedesc faptele, fenomenele de criză economică și financiară au adîncit și mai mult discrepanțele deja existente între nivelurile de dezvoltare ale membrilor Pieței comune. Prețurile, de pildă, au crescut, după 1973, în Franța de 3 ori, iar în Marea Britanie de 4 ori mai repede decît în R.F. Germania, o soluție comună problemei inflației devenind extrem de dificilă. Or, in- trucît valoarea unei monede depinde de variația prețurilor interne, stabilitatea cursurilor, de schimb presupune o politică concertată sau mai curind armonizată a „celor nouă". 
Cu alte cuvinte, atit timp cit ratele 
inflației diferă de la o țară la alta, 
nici o înțelegere nu va menține la 
nesfirșit sau timp îndelungat un curs 
de schimb incompatibil cu raportul 
dintre puterile de cumpărare ale mo
nedelor.In aceste condiții, optimismul manifestat de miniștrii de finanțe la încheierea recentei reuniuni de la Bruxelles apare motivat numai în măsura in care el reflectă dorința „celor nouă" de a crea o zonă de stabilitate monetară in Piața comună, dar și in acest caz, de la intenții la realitate, distanța este considerabilă.Problema este cu atit mai acută cu cit implicațiile fenomenelor de criza economică și monetară din Occident au consecințe nu numai asupra economiei țărilor capitaliste avansate, ci și a celorlalte state, practic asupra întregii economii mondiale. In aceste condiții se impun eforturi susținute în vederea cristalizării unui nou sistem 
monetar internațional, sănătos și e- 
chitabil, care să asigure întărirea 
monedelor naționale, statornicirea 
unor raporturi de schimb reale, fun
damentate economic, să creeze pre
misele unei mai mari stabilități a 
cursurilor valutare. Crearea unui a- semenea sistem se înscrie pe linia cerințelor edificării unei noi ordini economice mondiale, menită să asigure dezvoltarea tuturor țărilor, progresul general.

Gh. CERCELESCU

Ravagii provocate de ura
gan în MeXiC. Aproximativ100 000 persoane au fost afectate de puternicele inundații provocate de uraganul Olivia ce s-a abătut asupra unor regiuni ale Mexicului. Revărsarea rîului Suchiate a provocat moartea a numeroase persoane. 15 000 de oameni au rămas fără adăposturi în localitatea Salina Cruz.

Catastroiă aeriană. Un „Boeing-727", cu 133 persoane la bord, s-a ciocnit, luni, cu un avion de tipul „Cessna", ambele aparate pră- bușindu-se într-o suburbie a orașului San Diego din California. Potrivit primelor date, nu există supraviețuitori. De asemenea, au fost înregistrate victime la sol, iar mai multe clădiri au fost avariate.

Alegeri parțiale in FranțaPARIS 25 (Agerpres). — în Franța a avut loc primul tur de scrutin pentru două locuri de deputat rămase vacante in Adunarea Națională. La Nancy a cîștigat candidatul Partidului Socialist, Yves Tondon, învingîn- du-1 pe Jean-Jacques Servan-Schrei- ber, președintele Partidului Radical (participant la coaliția guvernamentală). într-un district al Parisului, a doua circumscripție vacantă, Christian de la Malene, candidat din partea Adunării pentru Republică (formațiune din coaliția guvernamentală), a obținut 39,25 Ia sută din voturi, urmînd să participe la al doilea tur de scrutin. Insuccesul coaliției guvernamentale este pus de observatorii politici pe seama dificultăților economice (1.2 milioane șomeri și aproximativ 1,5 milioane pină la sfirșitul anului).
Festivalul ziarului 

„Avghi"
Timp de trei zile, in parcul „Nea 

Smirni" din Atena s-a desfășurat 
festivalul ziarului „Avghi", organ 
central al Partidului Comunist din 
Grecia (interior). ■Manifestările din 
cadrul festivalului au constituit un 
prilej de evocare — prin sugestive 
expoziții, expuneri, dezbateri — a 
luptei pline de sacrificiu duse de co
muniștii greci pentru libertate și de
mocrație, pentru împlinirea aspirații
lor fundamentale ale poporului.

In încheierea manifestărilor poli
tice și culturale, duminică seara a 
avut loc o adunare populară la care 
au fost prezenți și reprezentanți ai 
altor partide din Grecia. A luat cu
vintul, cu acest prilej, tovarășul 
Haralambos Dracopoulos, secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia (interior), 
care s-a referit pe larg la apropia
tele alegeri municipale, evidențiind 
necesitatea realizării unei largi con
lucrări a forțelor democratice, pro
gresiste ale țării.

La festivalul ziarului „Avghi" au 
participat organe de presă ale unor 
partide comuniste și muncitorești. 
Ziarul „Scînteia" a fost prezent cu o 
expoziție consacrată realizărilor ob
ținute de poporul român in diverse 
domenii ale construcției socialiste, 
precum și cu o expoziție de cărți.

Dumitru ȚINU
Atena

Demonstrații împotriva activizării 
elementelor neofascisteLONDRA 25 (Agerpres). — La Londra a avut loc duminică o mare demonstrație, la care au participat peste 30 000 de persoane, organizată în semn de protest față de activitatea grupării neofasciste care se autointitulează „Frontul Național". în cadrul unui miting care a avut loc la Hyde Park au luat cuvintul ministrul energiei, Anthony Wedgwood Benn, și liderul minerilor din Yorkshire, Arthur Scargill.

ROMA 25 (Agerpres). — în orașul italian Trieste a avut loc duminică o mare manifestație organizată în semn de protest față de intensificarea activității grupărilor neofasciste din Italia. Participant» au exprimat, intre altele, protestul împotriva unui act de vandalism comis de o grupare neofascistă din Trieste, care a avariat un monument ridicat în memoria victimelor fascismului.

O demonstrație antifascistă în orașul Mannheim (R.F.G.)

DE PRETUTINDENI
• LEGUME Șl LIVEZI 

IN DEȘERT. ln regiunea Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite.se culeg roadele unei interesante experiențe privind cultivarea legumelor și pomilor fructiferi in condiții de deșert. La ferma experimentală respectivă, avind o suprafață de șase hectare, a fost adoptată metode irigării lente — picătură cu picătură — sursa alimentării cu apă fiind o vină subterană aflată la 100 m adincime. Pentru a se e- vita absorbirea excesivă a apei de către solul arid, la adincimea de o jumătate de metru a fost turnat un strat de asfalt gros de 3 mm. Perdele de pomi fructiferi, precum și de eucalipți plantați în jurul fermei protejează culturile de furtunile de nisip. Legumele cultivate — varză, ceapă, pepeni, roșii etc — dau trei recolte bune pe an. A- ceastă experiență, desfășurată sub auspiciile Institutului japonez pentru ameliorarea terenurilor aride, face parte dintr-un proiect care prevede transformarea vastelor zone ale deșertului în grădini și livezi. Este cunoscut că o treime din suprafața globului constă din pămîntuvi aride și semiaride.
• BARAJ DE... CAU

CIUC. Barajele care stăvilesc apele lacurilor de acumulare la hidrocentralele electrice sint construite, de regulă, din beton armat. Un grup de cercetători de la Institutul de cercetări hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare din Moscova a demonstrat că un asemenea baraj poate fi construit și din... cauciuc. Ei au și proiectat un baraj dintr-o țesătură cauciuca- tă, destinat a fi folosit, deocamdată, pentru bararea rîurilor mici și crearea de lacuri artificiale. Primii care și-au propus să folosească un asemenea baraj, în scopul creării unui lac de acumulare pentru irigarea culturilor, sint iucrătorii colhozului „Urmanaevski" din R.S.S.A. Tatară. S-a calculat că cheltuielile de construcție a barajului vor fi amortizate în doi ani.
• DIN VIITORUL TELE

COMUNICAȚIILOR. W- loacele de telecomunicație vor juca în viitorul apropiat un rol vital in informație, educație și protecția populației urbane — afirmă un raport întocmit de Consiliul național de cercetări americane. în următorii, zece ani, oamenii se vor putea instrui la domiciliu cu ajutorul unor terminale de ordinator, procurate la un preț relativ mic ; cardiacii vor fi puși sub supravegherea unor aparate care vor transmite automat electrocardiograma la un spital ; alte aparate instalate în diverse puncte ale orașelor vor controla și vor reduce consumul de energie. Noile descoperiri atestă că largi posibilități de folosire a tehnicii telecomunicațiilor se deschid și pentru justiție, comerț, urbanistică etc.
© GAROAFE ROȘII 

PENTRU PABLO NERU
DA. Sîmbăta trecută, cind s-au împlinit 5 ani de la moartea marelui poet Pablo Neruda, mormintul său, aflat într-un cimitir din Santiago de Chile, a fost acoperit de mii de garoafe roșii. O mulțime de oameni, a- gitind in miini aceleași simbolice flori, i-au înconjurat locul de veci, aducînd poetului un pios omagiu.

• INTERDICȚII. bărbile și părul lung!" — stipulează drastic, pentru învățători, noul regulament al învățămintu- lui primar turc, apărut recent in buletinul oficial din Ankara. Regulamentul prescrie, de asemenea, ca învățătorii și învățătoarele să poarte o îmbrăcăminte sobră.
• AVERTISMENT. Or- ganizația internațională pentru protecția civilă a avertizat recent asupra unui „nou pericol" : căderea de obiecte lansate de om în spațiul cosmic. Buletinul organizației publică o serie de date privind amploarea problemei, amintind, intre altele, că, incepind din 1957, au fost lansate de pe Pămint 10 600 rachete și circa 4 600 alte obiecte, din care 940 sateliți aflați încă in curs de rotire în jurul planetei noastre, la distanțe de 120— 36 000 kilometri. Se precizează că mulți din sateliți sau fragmente din ei au revenit pe suprafața terestră, fiind menționați în acest sens cei căzuți, după 1962, în Republica Sud- Africană (unde unul a incendiat o fermă), în zona cuprinsă între Australia și Madagascar, pe teritoriul Franței etc,
• STEJĂRIȘ MILE

NAR. Falnicii stejari din ■- propierea comunei Ivenack (R.D.G.) erau considerați incă de mult drept cei mai bătrini din centrul Europei. Specialiștii a- preciau virsta lor la circa 1 200 de ani, estimare care s-a adeverit cu ocazia recentei prăbușiri a doi dintre ei. Arborii, cu o circumferință de 11 metri, datează, într-adevăr, de pe vremea trecerii unor popoaie migratoare prin această regiune, cînd pădurea era folosită drept izlaz pentru vite. Cel puțin alți 6 stejari, în perfectă stare, au și ei cel puțin 1 000 de ani. Pentru a proteja stejărișul milenar care face legătura dintre orașul Sta- venhagen și comuna Ivenack, acesta a fost declarat rezervație naturală, o suprafață de 70 de ha fiind împrejmuită cu garduri.
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