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REPEDE, CÎT MAI REPEDE

Roadele toamnei - din timp in magazii 
Griul $i orzul - semănate in ognr bine lucrat

Pe toți oamenii 
muncii din agri
cultură, pe toți 
locuitorii satelor, 
răsăritul soare

lui, dar și al lunii 
să-i găsească pe 
ogoare, în gră
dini și livezi, la 
strînsul recoltei 
și însămînțări

Pe tarlalele întreprinderii agricole de stat Rimnicelu, |udețul Brâila, imediat dupâ recoltarea porumbului, tere
nurile sint eliberate de coceni Foto : A. Papadiuc

CULTURA — 
punte a colaborării 

intre națiuniGîndesc de mai multă vreme că marile congrese cu sute și mii de participanti au însemnătatea și utilitatea lor pentru progresul disciplinei pe care o reprezintă. Ele sint desigur necesare în scopul dezvoltării metodologiei, în scopul punerii în legătură a specialiștilor de pretutindeni, în scopul comunicării rezultatelor din cercetarea întreprinsă în toate colțurile lumii. în același timp însă, încep să cred tot mal mult în valoarea întîlnirilor cu participare mai re- strînsă, și mai specializată, mai prielnice schimbului direct de opinii, de experiență, confruntării între specialiștii strinși în jurul unei mese de lucru. Interesul nu se risipește, oamenii nu a- leargă pe săli în căutarea locului unde se ține cutare ori cutare comunicare, toți parti- cipanții fiind mereu prezenți și cu atenția trează. Intervențiile pe loc, adăugirile posibile, revenirile asupra unor puncte insuficient clarificate fac și deosebitul preț și importanta acestui fel de intilniri. M-am convins încă o dată de calitatea lor excelentă cu prilejul colocviului organizat la București în zilele de 21—22 septembrie, în colaborare, de către Academia de științe sociale și politice, Asociația internațională de studii sud-est europene și Comitetul național de literatură comparată.A fost un colocviu cu o temă cuprinză

toare, aceea despre literatură și istorie în secolul XIX în Europa de sud-est, în care s-au putut Încadra liber numeroase și variate subiecte de istorie, cultură, literatură, legate între ele de o- bligativitatea demersului comparativ. Par- ticipanții erau specialiști distinși din domeniul istoriei, literaturii, literaturii comparate, venind din zece țări europene (Anglia,
Zoe DUMITRESCU 

BUȘULENGA

Austria, Belgia, Bulgaria, Grecia, Italia, Iugoslavia, România, Turcia, U.R.S.S.) reprezen- tind și cîteva organisme internaționale, ca, de pildă, profesorul Roland Mortier, președintele A.I.L.C. (A- sociația internațională de literatură comparată), profesorul Zoran Konstantinovic, vicepreședinte al A.I.L.C., profesorul Robert Sha- kelton, președintele Societății internaționale pentru studiul sec. XVIII, profesorul Be- drettin Tuncel, vicepreședinte al Asociației internaționale de studii sud-est europene. Firește, dată fiind libertatea perfectă a opțiunii in materie de subiecte, comunicările au îmbrățișat o interesantă diversitate, fără dispersări excesive. Printre ele, cîteva direcții se desenează, la o privire globală, retrospectivă. Una, ca întotdeauna, este cea

De cîteva zile, pe agenda campaniei agricole din județul Tulcea s-a înscris și recoltarea porumbului, lucrare realizată pe o suprafață de 5 600 hectare din cele 24 700 cultivate de întreprinderile agricole de stat și pe 4 900 ha din Cele 51 800 cultivate de cooperativele agricole.Corespunzător volumului mare de lucrări, care acum se suprapun, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit un program de măsuri politice și organizatorice menit să asigure buna folosire a mijloacelor tehnice, ampla participare la muncă a populației de la sate. Au fost constituite formații . de lucru, alcătuite din combine, mijloace de transport pentru eliberarea terenului și ateliere mobile în fiecare I.A.S. și consiliu intercooperatist. Aceste formații lucrează în două schimburi în I.A.S. și în schimburi prelungite în cooperativele agricole.„în ferma pe care o conduc, ne spunea tovarășul ing. Constantin Cîrjan, de la I.A.S. Tulcea, am recoltat porumbul de pe 50 hectare. în- trucît pe alte suprafețe plantele sînt încă verzi, formația a plecat să lu

a datelor, a faptelor de istorie și cultură, foarte bogate pentru fiecare țară în parte, edificatoare pentru informația tuturor. Momente, figuri, aspecte inedite din istoria și cultura sud-es- tului evocate de participant au intrat în tabloul general al acestei zone așa de specifice a continentului european. zO altă direcție se degajă din interpretări, la nivelul, principiilor, al ideilor generale, al conceptelor. Aici începeau tentativele de periodizare a faptelor, de decelare a mentalităților. De aici porneau ramificațiile metodologiilor celor mai moderne aplicate faptelor pe care le înălțau în ordinea posibilelor generalizări. Aci se înscriau definirile de tipuri de cunoaștere furnizate respectiv de istorie și literatură ; aici se cir- cumscria fenomenul literar de inspirație istorică în diversele lui ipostaze. Cele mai interesante comunicări și intervenții s-au fixat însă pe tipurile de relații între istorie și literatură. Aci, comparația a prevalat, desigur, in stabilirea perspectivelor posibile în timp și în spațiu. Intre istorie și literatură, care a apărut cea dinții : adică, dai crezare cui, lui Strabo sau lui Vico ?Sau Intre Istorie și literatură există interacțiune, raporturi
(Continuare 
în pag. a IV-a) 

creze la ferma din Agighiol. Acum depănușăm porumbul recoltat, iar pe măsură ce se usucă îl transportăm la bază“. La ferma Babadag a întreprinderii agricole de stat s-au recoltat 120 de hectare. „Din suprafața
TULCEA

La recoltarea porumbului, 
combinele să fie folosite 

la intreaga capacitate
totală de 300 hectare, numai anumite sole pot fi recoltate deocamdată, a- firma șeful fermei, ing. Nicolae Roșea. De aceea, am mutat de patru ori formația de mecanizatori în diferite puncte de lucru. Concomitent, transportăm porumbul la bază. Nu avem însă mijloace auto suficiente, din care cauză nu reușim să ducem zilnic cantitățile pe care le avem pregătite".Și în cooperativele agricole a început recoltarea porumbului, lucrările fiind mai avansate în cele care fac parte din consiliile intercoopera-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au îndeplinit planul pe 9 luni
INDUSTRIA JUDEȚULUI COVASNAOamenii muncii români și maghiari din județul Covasna au îndeplinit, la 26 septembrie, prevederile planului pe primele trei trimestre din acest an. Realizarea planului cu patru zile înainte de termen permite să se obțină peste prevederi o producție industrială în valoare de 60 milioane lei. Sporul de producție industrială se materializează în 47 178 tone cărbune, 725 mc cherestea, 238 mc prefabricate din beton armat, 358 mii mp țesături tip bumbac, confecții textile în valoare de 6 milioane lei, 3 543 hl produse lactate și altele.în telegrama pe care comitetul județean de partid a adresat-o cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune :Rezultatele obținute de industria județului Covasna în această perioadă sînt o dovadă elocventă a atașamentului și adeziunii depline a

INDUSTRIA JUDEȚULUI SATU MARELa 27 septembrie, colectivele întreprinderilor industriale din județul Satu Mare au îndeplinit planul producției pe primele 9 luni ale acestui an. în zilele care au mai rămas pină la finele acestei luni, industria sătmă- reană are posibilitatea de a furniza economiei naționale o producție în valoare de aproape 100 milioane lei, ce se materializează în importante cantități de produse suplimentare, între care 335 tone mașini și utilaje pentru industria minieră și 730 tone pentru industria chimică, 60 de remorci, 1 800 mc prefabricate din beton armat, 240 000 mp țesături și alte bunuri. îndeplinirea planului este însoțită de realizarea prevederilor planului la productivitatea muncii și de depășirea sarcinilor la export cu 28 milioane lei valută.
argeș : Noi edificii pentru ocrotirea sănătățiiîn județul Argeș se află în diferite stadii de construcție noi edificii de sănătate. Astfel, la Cîmpu- lung și Curtea de Argeș se înalță cîte un spital cu policlinică, iar la Pitești — un spital de pediatrie cu policlinică. Tot aici, la Pitești, recent s-a dat în folosință un spital- cămin de recuperare a oamenilor 

tiste Greci, Dăeni, Tulcea șl Isaccea. Ritmul lucrărilor ar putea fi mult intensificat. Ce pledează în sprijinul acestei afirmații ? în primul rînd faptul că, în timp ce unitățile a- gricole de stat au strîns porumbul de pe circa 20 la sută din suprafață, cooperativele agricole abia au realizat această lucrare pe 9 la sută. Cum se explică acest ritm cu mult sub posibilități ? în primul rînd, pentru că forța de muncă nu este folosită judicios. Asemenea situații se întîlnesc la C.A.P. Babadag, în cooperativele din consiliul Intercooperatist Cerna șl altele. Dar cea mai importantă cauză, partial valabilă și pentru întreprinderile agricole de stat, o constituie nefolosirea la întreaga capacitate a mijloacelor tehnice existente. în cooperativele agricole de producție din județ mai stau încă nemontate pe combine circa 30 de dispozitive pentru recoltat porumb. La ferma Babadag a I.A.S. Mihail Kogălniceanu, din cele 6 combine care alcătuiau formația, două erau defecte. Și totul pentru că nu s-au luat suficiente măsuri pentru a asigura depanarea promptă a acestora.în altă ordine de idei, mai rețin a- tenția două probleme. Mai întîi, unitățile CHIMPEX au început să facă greutăți în aprovizionarea cu benzină a mijloacelor mecanice care lucrează în campanie. Apoi, se impun măsuri pentru buna gospodărire și folosirea la capacitate maximă a mijloacelor de transport. Deja în fermele întreprinderilor agricole de stat au început să se formeze pe cîmp grămezi de porumb.Iată o succintă prezentare a debutului în campania de recoltare a porumbului, iată cîteva probleme care trebuie grabnic soluționate.
E. M1HAILESCU
corespondentul „Scînteli"

In pagina a IlI-a : relatări din 
alte județe despre desfășurarea 

lucrărilor agricole de sezon

celor ce muncim și trăim pe aceste minunate plaiuri ale patriei străbune la politica științifică, clarvăzătoare a partidului și statului, o ilustrare a sentimentelor noastre de mulțumire față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru grija părintească ce o purtați dezvoltării și înfloririi multilaterale a tuturor județelor patriei, ridicării continue a bunăstării fiilor României socialiste.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru înfăptuirea la cote superioare a sarcinilor pe care Programul partidului le pune în fața noastră, a întregului popor, a indicațiilor și măsurilor stabilite de dumneavoastră, sporlndu-ne astfel contribuția în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră.
în telegrama pe care comitetul județean de partid a adresat-o C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se arată :Profund recunoscători pentru înțeleaptă conducere a destinelor socialiste ale patriei și pentru ajutorul nemijlocit acordat zi de zi județului nostru în dezvoltarea sa multilaterală, cel ce muncesc în industrie, toți locuitorii de pe plaiurile sătmărene folosesc prilejul acestui nou succes pentru a exprima din inimă stima și prețuirea nemărginite cu care vă înconjoară, iubite tovarășe conducător al partidului și țării, încredințîn- du-vă încă o dată de hotărîrea lor nestrămutată de a nu precupeți nici un efort în munca și lupta pentru înfăptuirea exemplară a Programului partidului, a minunatelor obiective ale înfloririi României socialiste.
în vîrstă. La spitalul din comuna Călinești se execută lucrări de extindere și se amenajează o policlinică. Pînă la sfîrșitul cincinalului, capacitatea de spitalizare în județul Argeș va fi cu peste 1800 paturi mai mare față de anul 1975. (Gh. Cîrstea).

La 27 septembrie 1978, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, l-a primit pe tovarășul Harilaos Florakis, secretar general al C.C. al P. C. din Grecia, care se află în concediu de odihnă în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La întrevedere a luat parte tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R.Mulțumind pentru prilejul ce 1 s-a oferit de a vizita România, tovarășul Harilaos Florakis a dat o înaltă apreciere activității și rezultatelor obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în România.în timpul întrevederii au fost evocate bunele raporturi existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Grecia și s-a exprimat dorința de a le intensifica, apreciin- du-se că dezvoltarea colaborării dintre cele două partide cohtribuie la întărirea solidarității dintre oamenii muncii din cele două țări, la promovarea cursului pozitiv al relațiilor si cooperării multilaterale dintre România și Grecia, în folosul popoarelor român și elen, al cauzei păcii și colaborării în Balcani, în Europa șî m lume.
Delegația Partidului Politic Radical din Olanda

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în ziua de 27 septembrie, delegația Partidului Politic Radical din Olanda, formată din Herman Verbeek, președintele partidului, și H. Waltmans, membru al Camerei inferioare a Parlamentului olandez, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La primire a luat parte tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Președintele Partidului Politic Radical din Olanda a adresat un călduros salut tovarășului Nicolae Ceaușescu și și-a exprimat profunda satisfacție pentru vizita pe care o face în România, pentru primirea acordată de șeful statului român.Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat im
Miercuri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Litho Moboti, membru al Biroului Politic al Partidului Mișcarea Populară a Revoluției din Zair, comisar politic al guvernului, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A luat, parte, de asemenea, Nyoka
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, delegația de ziariști filipinezi, formată din Jose V. Macas- pac, redactor șef adjunct al Agenției filipineze de știri P.N.A., Manuel

S-a procedat, totodată, la o informare reciprocă cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două partide și a avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme ale situației internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești.Schimbul de vederi a reliefat necesitatea intensificării eforturilor pentru îmbunătățirea relațiilor dintre state, pe baza egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru depășirea stărilor de tensiune din diferite zone ale lumii. S-a apreciat că realizarea unui sistem trainic de securitate în Europa reclamă înfăptuirea integrală a prevederilor Conferinței de la Helsinki, adoptarea u- nor măsuri concrete de dezangajare militară, de dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară, dezvoltarea neîngrădită a cooperării economice între toate statele.în acest cadru, Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Grecia acordă o deosebită importanță realizării de noi acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea unor relații trainice de prietenie și colaborare multilaterală între statele din Balcani.

portanța contactelor șl schimburilor de păreri dintre organizațiile politice din România și Olanda, relevînd că acestea sînt de natură să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la întărirea legăturilor de prietenie româno-olandeze, la promovarea idealurilor de pace. înțelegere și cooperare între popoare.In cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare dintre România și Olanda și a fost reafirmată dorința comună de a se dezvolta această rodnică conlucrare pe plan economic, tehnico-științific și cultural, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în lume. în acest context, a fost reliefată înrîu- rirea pe care o au bunele relații stabilite între Partidul Comunist Român și Partidul Politic Radical din Olanda asupra extinderii și amplificării raporturilor româno-olandeze pe multiple planuri.
Comisarul politic al guvernului zairezBusu Noengo, ambasadorul Republicii Zair la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc din partea președintelui Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, urări de sănătate și fericire, de prosperitate poporului român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, președintelui Republicii Zair un salut cordial, iar poporului zairez cele mai bune urări de bunăstare și fericire, în timpul întrevederii s-a relevat cursul ascendent al relațiilor româno-

Delegația de ziariști filipineziSalak, editor al ziarului „Times Journal", Benjamin Lara, comentator al ziarului „Bulletin Today", șl Crispin Martinez, director editorial al ziarului „Evening Post", care face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului ziariștilor. 

în folosul popoarelor din această zonă.în cursul întrevederii s-a evidențiat necesitatea întăririi conlucrării și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectării principiilor independenței, neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător strategia și tactica revoluționară.Relevîndu-se profundele transformări revoluționare care s-au produs și se produc în lume, a fost evidențiată necesitatea intensificării eforturilor și acțiunilor partidelor comuniste, a întăririi solidarității și colaborării cu partidele socialiste, so- cial-democrate, cu forțele progresiste în lupta împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru participarea tuturor țărilor la rezolvarea în interesul popoarelor a problemelor majore ce confruntă omenirea, pentru înfăptuirea idealurilor de pace, libertate șl progres ale tuturor popoarelor, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, de respect și înțelegere reciprocă.

Schimbul de vederi privind unele probleme ale actualității politice internaționale a scos în evidență faptul că realizarea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa impune intensificarea eforturilor tuturor guvernelor, forțelor progresiste, democratice, a tuturor popoarelor de pe continent pentru înfăptuirea integrală a prevederilor Actului final de Ia Helsinki. S-a relevat că pacea, securitatea și colaborarea neîngrădită pe continentul european Implică măsuri hotărîte pe calea dezangajării militare, a dezarmării șl, în special, a dezarmării nucleare.A fost subliniată, de asemenea, necesitatea întăririi colaborării dintre diferitele partide șl organizații politice democrate, progresiste, în lupta pentru libertate, progres social, pace și înțelegere în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
zaireze care se dezvoltă continuu pe baza hotărîrilor și măsurilor stabilite de președinții celor două țări cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor avute la București și Kinshasa. în acest context, a fost manifestat interesul comun de a intensifica în continuare schimburile comerciale și cooperarea economică între România și Republica Zair, de a se acționa pentru consolidarea și lărgirea relațiilor de prietenie româno-zaireze, In interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

La primire a luat parte tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar a' C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nlcola» Ceaușescu a acordat un interviu ziariștilor filipinezi.
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Prompti- 
tudine

In timp ce mergeau spre ca
sele lor, trei cetățeni din locali
tatea Băile Govora (Marian Gei- 
culeasa, Ion Jianu ji Ion Cirsto- 
iu) au fost alertați de un necu
noscut că dintr-o vilă ies flă
cări. Fără să mai stea o clipă in 
cumpănă, toți trei au luat-o la 
fugă spre locul incendiului. Și 
tot fără zăbavă, au pătruns in mai ieșit 

mistuitoare 
ți stinse, 
nou spre 
intervenția 

Vn
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Vilă, de unde n-au 
ptnă clnd flăcările 
n-au fost localizate 
Apoi, au pornit din 
casele lor, socotind 
lor ca pe un simplu fapt, 
fapt Insă care a scutit stațiunea 
de o pagubă in valoare de pes
te un milion și jumătate de lei.

Legitimație 
„specială"

Seara, un cetățean din Hune
doara a intrat in patiseria „Dor- 
na“. Din senin, a inceput să-i 
adreseze vinzătoarei tot felul de 
insulte și injurii, certnd in gura 
mare condica de sugestii si re- 
clamații. „Vreau să vă inconde- 
iez negru pe alb. Vi învăț eu 
minte I Știți voi cine-s eu ?• In 
zadar au incereat consumatorii 
de pe la mese să-l potolească 
pe cel pus pe harță. „Si pe voi 
am să vă pun la respect — a 
strigat el celor din jur. Am le
gitimație specială și vă aranjez 
eu“... A fost legitimat cu adevă
rat. Avea asupră-i obișnuita le
gitimație de serviciu eliberată 
de la locul de muncă din Combi
natul siderurgic,

„Specială" era doar... compor
tarea lui.

După miezul 
nopții

După ce intrecuse măsura cu 
băutura la bufetul din comuna 
Cămăraș, județul Cluj. Tănase 
Oltean, șofer la Întreprinderea 
de prospecțiuni geologice Bucu
rești, s-a urcat la volanul cami
onului 31—CJ—3236, cu glndul 
să-l duci la garaj. Acolo, a con
tinuat cheful împreună cu un 
alt coleg și cu paznicul garaju
lui. După miezul nopții, T.O. a 
pornit cu camionul să-l ducă pe 
colegul său acasă. Circulind cu 
viteză excesivă și „obosit" după 
atita băutură, pe drum a acci
dentat mortal pe un băiat de 14
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Ioni care circula regulamentar 

cu bicicleta. Fugind de la locul 
faptei, el n-a oprit decit după
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cîțiva kilometri, și numai la in
sistențele colegului pe care ii 
transporta. Dar s-a răzgindit : 
„Merg mai departe, că e noap
te și nu m-a văzut nimeni". A 
fost Insă repede depistat, la lu
mina zilei, urmind să fie trimis 
In fața instanței de judecată.

In pădure, 
ca-n ••• codru!

Pădurarul Ion Bunea din co
muna Butoiești (Mehedinți) în
cepuse să trăiască pe „picior 
mare". Odată a fost prins sus- 
trăgînd material lemnos și s-a 
„jurat" că-n viața lui de pădu
rar n-o să mai facă așa ceva 
Deși era retribuit pentru munca 
lui de pădurar, a făcut ce-a fă
cut și s-a inserts la niște cursuri 
de calificare ale unei unități din 
Strehaia, de unde mai primea 
o... retribuție. Apoi, a venit rin- 
dul unui cioban să-i dea o „a- 
tenție" de 2 500 lei, pentru a-l 
lăsa cu oile in pădure. Apoi, a- 
celași pădurar luase de la niște 
cetățeni alți 2 500 lei, oferindu- 
le, in schimb, lemne. Pentru 
toate aceste fapte va răspunde 
acum 
legii.

odată și bine — in fața
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„Manevra" 
unui

I
I

I manevrant

I
Mioa
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Iile Băltancă din comuna 
hăilești era manevrant de 
goane pe un șantier de construc
ții din Buzău. Tot manevrind el 
vagoanele încolo și încoace, nu
mai ce a dat de unul in care se 
afla tablă galvanizată ondulată. 
Cum îi spusese un consătean că 
dacă dă peste așa ceva, el e 
dispus să-i „dea" oricît, nici 
una, nici două, a sustras o ase
menea cantitate (1 670 kg), incit 
fi-a deschis acasă un adevărat 
depozit. Amatori de chilipiruri 
a găsit repede, tabla s-a vindut, 
banii s-au încasat, dar hop că 
a picat miliția in control. Rezul
tatul : confiscarea de la chili
pirgii a întregii cantități de ta
blă fi transportarea la locul ei. 
După cum și Iile Băltancă va fi 
depus la... locul lui.

Joc de noroc
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ghinion unei mese din imobi- 
str. Maxim Gorki nr.
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CU...
In jurul 

Iul de pe 
55 din Craiova se aflau patruinși: R. Valentin, D. M. Alexan
dru, N. Ion, Ion Goga. Cu ex
cepția ultimului, individ fără o- 
eupație, toți ceilalți au meserii 
frumoase. Cei patru se aflau la 
un joc de noroc. Rind pe rind, 
filau cărțile, se uitau pieziș 
unul la altul, se gindeau la mi
za cea mare sau la o cacialma. 
Nu se auzeau decit cuvintele 
monosilabice spuse de unul sau 
altul: „Pas", „Plus", „Sec"... 
Deodată, in ușă ișt fac apariția 
lucrătorii de miliție. Primul... 
pas : confiscarea potului de 
masă : 2 035 lei. Al doilea, 
înghițire in sec : fiecare din 
patru a plătit cite o amendă 
tre 1000 și 2 000 de lei.

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

pe cu cei in-
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Măsuri ferme pentru îmbunătățirea 
activității fabriciiNicolae C. Balcanu, operator la Combinatul de prelucrare a lemnului din Comăneștl, a trimis o scrisoare conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, in care sesiza că la fabrica de plăci fibrolemnoase din cadrul combinatului nu s-au asigurat aprovizionarea corespunzătoare cu materia primă necesară, functionarea In mod normal a utilajelor din dotare și nu s-a respectat tehnologia de fabricație. Totodată, el afirma că nu 11 s-au creat tuturor muncitorilor condiții pentru a beneficia de reducerea duratei săptă- mînii de lucru. Autorul susținea că fabrica nu și-ar fi realizat planul pe primele 8 luni.Din dispoziția secretarului general al partidului, scrisoarea a fost verificată de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și Ministerul Economiei Forestiere șl Materialelor de Construcții,Din cercetarea efectuată au rezultat următoarele :1. Se confirmă parțial faptul că, în unele cazuri, datorită alimentării neritmice a secției de tocare cu lobde și deșeuri de lemn, defectării unor utilaje și lipsei de supraveghere și control din partea conducerii șl a personalului de execuție, nu s-a asigurat dozarea corespunzătoare a materiei prime prevăzute în reteta de fabricație, ceea ce a influențat negativ volumul producției și calitatea acesteia ; la fabrica de plăci fibrolemnoase au fost Încadrate două persoane care exercită atribuții de conducere a unor sectoare de producție, dar care sint plătite din fondul de retribuire al muncitorilor ce lucrează in acord, !ncălcindu-se prevederile Legii retribuției ; datorită eșalonării neuniforme in timp a concediilor de odihnă ale muncitorilor, in unele perioade din acest an, mat ales în lunile de vară, s-au întîmpinat greutăți la unele locuri de muncă. Această situație a fost și principala cauză pentru care muncitorii din hala de fabricație nu au beneficiat, decit In proporție de 55 la sută, de zilele libere cuvenite ca urmare a introducerii săptămî- nii reduse de lucru. Se menționea- zaifisă că, ind&țjîhd1 din luna aprilie a.c., cînd s-â introdus acest

program de lucru, fabrica a realizat în fiecare lună indicatorii care condiționează acordarea acestui drept.2. Nu șe confirmă afirmația privind lipsa de preocupare a conducerii fabricii pentru realizarea sarcinilor de plan. Din raportul de cercetare rezultă că, pe primele șapte luni, planul a fost realizat și depășit la producția marfă, netă și fizică, livrările la export au fost depășite, beneficiile și cîștigul mediu al muncitorilor, de asemenea.3. Concluziile rezultate din informare au fost dezbătute cu Întregul birou al comitetului de partid al combinatului, in prezența secretarului Comitetului orășenesc Comă- nești al P.C.R., cu care prilej s-au făcut propuneri pentru Îmbunătățirea activității fabricii.împreună cu Comitetul județean Bacău al P.C.R. și conducerea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții s-au Stabilit următoarele : repararea și punerea in funcțiune, pînă la 30 septembrie a.c., a dozatorului de materie primă șl a tocătorului de deșeuri din lemn, in vederea alimentării ritmice cu materie primă a fabricii și în structura prevăzută de rețeta de fabricație ; urgentarea execuției de către întreprinderea de utilaje și piesie de schimb Sibiu a pieselor necesare efectuării reviziei generale la instalația de plăci fibrolemnoase ; trecerea in activitatea direct productivă a celor două persoane care, pînă la data controlului, au executat alte lucrări decît cele pentru care au fost retribuite ; acordarea pînă la 31 octombrie a.c. a tuturor zilelor libere cuvenite muncitorilor ca urmare a trecerii la săptămîna redusă de lucru, restanțe din perioada aprilie-iulie ; sancționarea ing. Trifan Ștefano- vici, șeful fabricii de plăci fibrolemnoase, pentru deficiențele constatate in domeniul organizării producției, folosirii forței de muncă, eșalonării concediilor de odihnă și a zilelor libere cuvenite muncitorilor ca urmare a introducerii săptămi- nii reduse de lucru.în încheierea raportului de cercetare se precizează că atît concluziile, cit și măsurile stabilite au fost aduse la cunoștința autorului stri- 1 sorii, care a fost de acord- cu ele.

afara orașului, clădire pe care cei reclamați o foloseau pentru organizarea de chefuri și petreceri etc. Pentru toate acestea, Octavian Mânu a fost destituit din funcția de director, sancționat pe linie de partid și deferit spre cercetare organelor de stat. în răspuns se subliniază că au mai fost sancționate

șl alte cadre de conducere care puteau și aveau datoria să intervină pentru stăvilirea abuzurilor.în toate organizațiile de partid din orașul Rîșnov vor fi analizate și dezbătute concluziile rezultate tn urma verificării sesizării respective și măsurile adoptate — se subliniază în încheierea răspunsului.
LA BACĂU - COMERȚ MODERN

Practici ilegale sancționate exemplar

Intervenție hotărită, in spiritul 
intransigenței comuniste

Vă rugăm să aveți încredere că cele semnalate de noi sînt adevărate, să dispuneți urgent cercetarea situației de către oameni competent! și să se ia măsuri împotriva celor vinovați — se arăta într-un amplu memoriu al mai multor lucrători comerciali de la I.C.S. „Comali- ment“, magazinul BIG — Titan din București, adresat conducerii partidului nostru. De fapt, pe mal multe pagini ei relatau una și aceeași problemă : practicile ilegale ale șefilor unității respective, care impută pe nedrept personalului muncitor lipsurile mari din gestiune, în realitate fiind vorba de delapidare. O ultimă asemenea imputare s-a ridicat la impresionanta sumă de 112 000 lei.Din cercetarea făcută de Consiliul Central de Control Muncitoreso al Activității Economice și Sociale, împreună cu Consiliul de Control Muncitoresc al Municipiului București, Comitetul Central al U.T.C. și cu participarea unor specialiști din partea Ministerului Finanțelor, Ministerului Comerțului Interior, Ministerului de Interne șl Inspecției comerciale de stat a municipiului București, a rezultat că cele semnalate în scrisoare se confirmă, în cadrul magazinului respectiv nu au fost respectate prevederile legale privind recepționarea, expedierea și primirea mărfurilor. Documentele privind recepția mărfurilor primite erau semnate de unul din responsabilii de unitate, gestionar sau vînzător și, după aceea, mai semna un lucrător comercial, care de regulă nu asista la recepție.La unitatea BIG-Titan — se afirmă în raportul de cercetare — s-a practicat desfacerea mărfurilor cu plata directă la vînzător, fără să se întocmească în toate cazurile documentele legale prin care să se specifice volumul mărfurilor puse in vînzare prin acest sistem. Cei doi șefi ai magazinului (Pometcu Marin și Nicolae Vasile) și mai ales gestionara Pometcu Sultana (soția Unuia din șefi), contrar prevederilor legii, au servit unele persoane

in mod preferențial, prin spatele magazinului și nu în sala de vînzare, cum este normal, în special cu mărfuri deficitare. A rezultat că minusul de 112 473 lei constatat la inventarierea din martie a. c„ care face obiectul sesizării, a fost determinat de o serie de abateri privind desfășurarea activității comerciale și gestionare, ca de exemplu: depozitarea necorespunzătoare a mărfurilor ; desfacerea mărfurilor cu plata direct la vînzător, în condițiile neîntocmirii documentelor prevăzute de normele în vigoare, ne- putîndu-se face dovada că întregul numerar din vînzări a fost depus la casierie. Nu se poate face, de asemenea, dovada depunerii la casierie a întregii valori a mărfurilor vîndute diferitelor persoane prin spatele magazinului de către șefii unității și gestionara Pometcu Sultana etc.Cercetarea făcută tn legătură cu acest minus a fost înaintată organelor penale.Cu ocazia controlului »-au constatat și alte deficiențe în respectarea regulilor generale de comerț și igienico-șanitare, luîndu-se măsuri operative de Înlăturare a lor. Totodată, cei doi șefi ai magazinului au fost schimbați din funcție, efec- tuîndu-se inventarierea și predarea unității. întrucît din cercetare a reieșit că familia Pometcu Marin, in perioada 1974—1977 (timp în cafe a funcționat ca șef al unității, iar soția sa ca gestionară — n.n.) a do- bîndit bunuri pentru care a plătit sume de bani în vădită disproporție cu veniturile realizate, a fost sesizată comisia de cercetare a provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobindite în mod licit, pentru cercetarea și trimiterea cazului respectiv organelor de judecată, potrivit prevederilor Legii nr. 18/1968.Constatările controlului au fost dezbătute cu întregul colectiv din cadrul unității BIG-Titan, la care au participat conducerea I.C.S. „Comalimenf;, precum și alți factori competențl — se subliniază în încheierea raportului de cercetare.

De la Începutul anului și ptnă acum, magazinele aparținînd I.C.S. produse industriale din municipiul Bacău au vîndut populației un volum de mărfuri mai mare cu 68 milioane lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Este o urmare firească a creșterii puterii de cumpărare a populației, cit și a preocupării conducerilor magazinelor pentru o mai bună și permanentă a- provizionare cu mărfuri de calitate și Intr-un sortiment tot mai bogat. Pentru a face cunoscute cumpărătorilor mărfurile cele mai noi, au fost introduse forme moderne de prezentare și vînzare : expoziții tn magazine, expunerea liberă și expu

nerile In galantare ; au fost organizate demonstrații practice asupra funcționării articolelor de folosință îndelungată etc.In același timp, au fost modernizate o seamă de unități existente și deschise altele noi. Cunoscutele unități comerciale din centrul orașului : „Luceafărul", „Universal", „Modern", au fost reutilate și complet modernizate. De curind au fost date în folosință noile magazine „Romarta" și de mobilă din cadrul complexului comercial „Select", magazinul de menaj din cartierul Cornișa Bistriței, complexul comercial „Narcis" din cartierul Republicii și altele. (Gheorghe Baltă).

POPAS RECONFORTANT LA HANUL 
VALEA URSULUICooperația de consum din județul Argeș a construit, tn locurile pitorești de pe aceste meleaguri, mai multe unități moderne de alimentație publică și cazare, care atrag, prin ospitalitatea lor, numeroși vizitatori. Printre acestea se numără șl hanul Valea Ursului de lingă Pitești, In drum spre Rîmnicu Vîlcea, amplasat la liziera unei păduri seculare și care

dispune de restaurant eu terasă și locuri confortabile de cazare in hotel și căsuțe construite din lemn în stil argeșean. Ce oferă hanul vizitatorilor, în aceste zile însorite de toamnă ? Batal la proțap, pui la frigare și jintuiți la ceaun, rumena piine caldă ș.a. (Gh. Cîrstea).In fotografie: Hanul Valea Ursului.

într-o scrisoare sosită din orașul Rîșnov, județul Brașov, se arăta că. fiind conștienți de eforturile conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru ca în viața noastră, a tuturor, să domnească ordinea și disciplina, etica și echitatea, se solicita ca și la Rîșnov să se pună capăt abuzurilor pe care le săvir- șește primarul și secretarul comitetului orășenesc de partid, Nicolae Ioniță. Multe din faptele sale sînt cunoscute pe plan județean, dar nu s-a intervenit cu promptitudine pentru înlăturarea lor.în scrisoare se afirma, pe bază de date concrete, că, abuzînd de funcția sa, el a determinat cheltuirea ilegală a unei sume însemnate de bani din fondurile de producție ale întreprinderii chimice din localitate pentru cu totul alte scopuri și a folosit un stil de muncă necorespunzător, preocupîndu-se mai mult de căpătuiala sa.Sesizarea a fost temeinic verificată de Colegiul de partid al Comitetului județean Brașov al P.C.R., stabilindu-se că afirmațiile făcute corespund realității și luîndu-se, in consecință, măsuri ferme, in

spiritul disciplinei de partid și de stat. Astfel, Nicolae Ioniță a fost destituit din funcția de secretar al Comitetului orășenesc Rîșnov al P.C.R., revocat din aceea de președinte al consiliului popular orășenesc și sancționat pe linie de partid.Sesizarea menționa, de asemenea, că N. I. a comis toate acestea — datorită climatului nesănătos creat — împreună cu alte cadre de conducere din unități economice de pe raza orașului. Răspunsul la care ne-am referit face precizări în legătură și cu celelalte persoane reclamate, subliniind ilegalitățile pe care le-au săvîrșit. Bunăoară, directorul întreprinderii chimice din Rîșnov, ing. Octavian Mânu, abuzînd de funcție, a înlesnit, pe căi ilegale, cheltuirea unor fonduri Însemnate de investiții și de producție pentru amenajarea locuinței secretarului comitetului orășenesc de partid, pentru diferite lucrări la clădirea consiliului popular și amenajarea propriei locuințe. Alți aproape 50 000 lei au fost cheltuiți în același mod pentru amenajarea și mobilarea unei clădiri la stația de captare a apei, situată în

De la un singur fapt-concluzii 
pentru intreaga întreprinderePe traseul preorășenesc București — Adunații Copăceni circulă zilnic sute șl sute de călători — oameni care muncesc la diferite întreprinderi din Capitală sau care vin cu felurite interese. De la o vreme, se arăta într-o sesizare, semnată de mai multi cetățeni, adresată conducerii partidului, nu ne mai putem prezenta la timp la locurile noastre de muncă, indiferent de schimburile în care lucrăm, deoarece autobuzele, aparținmd I.T.A. București, vin și pleacă cu mari întîrzieri.în răspunsul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor se precizează că pe acest traseu se efectuează zilnic 41 perechi de curse, cu autobuze de mare capacitate. Din verificările efectuate de un colectiv de specialiști din cadrul Centralei de transporturi auto a rezultat că, datorită neasigurării in unele zile a parcului de autobuze necesar. în special In vlrfurlle de trafic, s-au produs dereglări de la graficele de circulație. De aceea, transportul s-a desfășurat în condiții de aglomerație și neritmicitate, pentru care s-au stabilit unele mă

suri organizatorice, cum sînt: repartizarea și efectuarea curselor pe tururi judicios întocmite, precum și urmărirea respectării cu strictețe a programului de circulație de către întregul personal ; intensificarea activității de reparare a parcului de autobuze ; asigurarea unei informări corespunzătoare a publicului călător în autogară, pe traseu și la capetele de linie ; intensificarea activității de control, urmărindu-se atît respectarea legalității transportului cu autobuzele, cît și a programelor de circulație.Conducerea Centralei de transporturi auto — se subliniază în încheierea răspunsului — va organiza o consfătuire de lucru cu toți factorii de răspundere din cadrul I.T.A. București și Autobaza 3 călători, in care se va analiza activitatea de transport cu autobuzele pe toate traseele preorășenești, stabi- Iindu-se noi măsuri care să contribuie la Îmbunătățirea condițiilor de transport ale călătorilor.
Neculal ROȘCA

■ a a ■ ■ ■ ■Recent, pe adresa redacției a sosit următoarea scrisoare, expediată de un grup de ploieșteni, scrisoare al cărei conținut îl redăm integral : „La noi la Ploiești, între alte unități economice, a luat ființă cu cîțiva ani în urmă cooperativa meșteșugărească «Constructorul». Cum este lesne de Înțeles, ploieștenii au Întîmpinat cu mult interes înființarea ei, cu atît mai mult cu cit meseriașii de la «Constructorul» își anunțau ca program de lucru întreținerea și remedierea locuințelor, a instalațiilor casnice, zugrăveli, lucrări de vopsitorie, reparații de sobe, acoperișuri, ș.a.m.d. Mare ne-a fost însă mirarea cind am observat că meșteșugarii de la cooperativă se ocupă de orice altceva și mai puțin de serviciile pe care le solicită cetățenii. Vă rugăm să veniți să vă convingeți".Am dat curs invitației și, în calitate de clienți, ne-am prezentat la „Dispeceratul" cooperativei, unde se angajează lucrările cu publicul.— Locuim pe strada Luminei — ne adresăm noi funcționarei. S-au cam coșcovit pereții imobilului, s-au afumat. Am vrea să-i zugrăvim.— îi zugrăvim, dar aveți grijă — ne atrage atenția reprezentanta „Constructorului" — mai devreme de 4—5 luni nu se poate. Meseriașii noștri sînt ocupați pînă peste cap.— Avem și ceva mai urgent — continuăm noi. Ni s-a stricat acoperișul și plouă in casă...— Păi, nu v-am spus... meseriașii ocupați...Am pornit atunci direct la sediul cooperativei, unde, după ce ne declinăm calitatea, solicităm vicepreședintelui cooperativei, tovarășul Gheorghe Frățilă, o explicație.— într-adevăr, cooperativa noastră este foarte solicitată — și interlocutorul ne pune la dispoziție registrele cu lucrările contractate de cooperativă. Le răsfoim șt., (prima) surpriză : numărul lucrărilor (în curs de execuție la acea dată) contractate cu cetățenii — cele care ar fi trebuit să predomine — puteau fi numărate pe degetele de la o mină (erau doar 5).

Și dacă meșteșugarii de la „Constructorul" nu se ocupă cu ceea ce ar trebui să se ocupe, cu ce credeți că au acoperit capacitatea de lucru a cooperativei ? Dar să-l lăsăm chiar pe tovarășul vicepreședinte să ne explice :— Am încheiat contracte să amenajăm stadioanele din Bacău, Tulcea

gama prestațiilor pentru populație. Din cele înțelese, lucrurile s-au petrecut cam așa....într-una din zile, în sala de ședințe a cooperativei, la o masă pătrată, s-au adunat cei 11 membri ai comitetului executiv al cooperativei. Și-au rezemat cu toții temeinic piepturile de marginile mesei, 11 creioane

//Ospitalitatea" lui ȚulucăCtmpulung — Ru- căr — Dîmbovicioara. Una din cele mai pitorești zone ale țării. Traseu de mare atrac- tivitate. străbătut și tn aceste zile de septembrie de numeroși turiști.Potrivit prospectelor și publicității făcute de cooperația de consum, la capătul acestui traseu, cabana și restaurantul Brusturet trebuie să-l primească pe vizitatori asigurîn- du-le confortul necesar și ospitalitatea firească de gazde. Dar cum au fost primiți, In seara zilei de 23 septembrie, cei aproape 50 de turiști care au poposit aici, în covlrși- toare majoritate tn excursie organizată, deci dinainte anunțați ?I-au tntlmpinat. In primul rind, figura posomorită și glasul răstit ale responsabilului

Ion Țulucă. „E frig — au spus oamenii îndată ce au Intrat în camere. Avem copii cu noi". „Deocamdată nu se face tocul" — le-a răspuns Țulucă. Dar în camera Iul soba duduia... S-au dus oaspeții să servească masa. In local — același frig, aceeași atmosferă rece. Ciorba — le- șioasă și rece, mititeii — pe o parte cruzi, pe alta arși, friptura — o bucată de carne și puțină varză crudă alături — la preț de local de categoria I.„Surprizele" Insă nu se terminaseră. La stingerea luminii, in jurul orei 23. cei care nu se culcaseră încă — și au fost destui — s-au văzut nevoiți să orbecăie prin beznă. Nici o lampă cu petrol, un felinar, o luminare In camere, pe sălile de acces, la grupurile sanitare.

Pentru amenajările despre care vorbim s-au cheltuit sume importante, astfel ca turiștii să se bucure de frumusețea locurilor in condițiile unei serviri civilizate. Dar Ion Țulucă, total nereceptiv față de observațiile și sugestiile întemeiate ale cliențllor — înscrise și anterior în condica de reclamații —, încâlcind regulile comerțului socialist, face firma de rușine.La plecare, vizitatorii și-au exprimat din nou nemulțumirea față ' de comportamentul său și tratamentul la care au fost supuși. Le-a răspuns sfidător : „Mergeți sănătoși"... Care sănătate i-o dorim la rîndul nostru. Dar — cu sprijinul ne- tntîrziat al Uniunii județene a cooperației de consum Argeș.
Marla BABOIAN

nală, ce curaj în diversificare, ce noutate ! !“Și așa, în perimetrul de activitate al cooperativei a apărut o secție mare, încadrată cu 30 de oameni care, cît e ziua de mare, „construiesc" pentru populație căței din pluș, care dau din cap.
După o vreme insă, cel 11 iar s-au

au reușit să reducă la atît de mult oferta de servicii publice, incit ponderea lucrărilor de reparații (28 Ia număr), contractate și executate in acest an la domiciliul cetățenilor, de abia cumulează 2 (doi) la sută din volumul total de activitate al cooperativei. Și în timp ce constructorii de la „Construe-
Cind cooperativa „Constructorul" din Ploiești 

invață dinii să dea din coadă
O cooperativă meșteșugărească profilată pe întreținerea fondului locativ construiește 

stadioane, repară sedii și confecționează chiar și căței din pluș

șl Bistrița, apoi să vopsim instalațiile dintr-o uzină, să facem lucrări de izolații In județul Constanța, să construim blocuri de 2, 3 și 4 etaje (de altfel construcția lor a fost sistată acum de primăria locală — n.n.), să livrăm role cu cablu de macara pentru Hunedoara, Brașov, Brăila și Galați, să reparăm sediile unor întreprinderi și instituții...— Dar aceste lucrări — deși necesare și utile economiei naționale — nu au nimic comun cu misiunea dumneavoastră principală : întreținerea și repararea locuințelor cetățenilor. Sîn- teți cooperativă meșteșugărească de servire a populației !— Tocmai pentru a satisface populația din mai multe puncte de vedere am hotărît încă de acum cîțiva ani să ne extindem activitățile. Și, în continuare, tovarășul vicepreședinte ne povestește cu de-amănuntul cum a hotărit cooperativa să-și lărgească

au început să sctrțtle pe hîrtle, iar ideile...— Am o idee ! a exclamat unul dintre cei 11.10 piepturi au răsuflat ușurate. „O fi hotărît să propună ca toate casele Ploieștiului să fie reparate Ia timp, de la acoperiș pînă în temelie ?“ — gîndeau unii. „Nu cumva tovarășul se gindește la o casă de comenzi în construcție ?“ — gîndeau alții.— Am o idee, a repetat omul. Ca să diversificăm noi cit mai mult serviciile pentru populație — in construcții, firește — propun să construim (...) căței pentru autoturisme. Căței de pluș, de pînză, de blană. Căței care la fiecare mișcare a mașinilor să clatine din cap, așa cum am văzut eu prin alte orașe. E un ajutor substanțial adus serviciilor publice, e...Cei 11 oameni au rămas nemișcați — ca niște tablouri. „Ce idee origi-

întrunit în sala de ședințe. A zis unul :— Ce e drept, cățeii merg bine la vînzare, dar onorata clientelă e totuși nemulțumită. Zic posesorii de autoturisme : „De ce să dea cățeii numai din cap, cînd ei ar trebui să dea și din coadă ?“Atît le-au trebuit specialiștilor de Ia „Constructorul", unitate creată a- nume să zugrăvească, să repare locuințele, instalațiile de apă, canal, gaze etc. S-au așternut strașnic pe treabă și pină n-au realizat căței care să miște coada nu s-au lăsatSe pare că acum o altă idee macină mințile specialiștilor în reparat case : să „construiască" dulăi din piele de... oaie care să latre și™ să facă cu ochiul !Cu asemenea idei năstrușnice, care au abătut cu totul profilul cooperativei de la cerințele sale de bază, meșteșugarii de la „Constructorul"

torul" construiesc de zor cățel și stadioane, de abia apucă să mai zugrăvească și imobilele cetățenilor (după datele ce ne-au fost prezentate rezultă că fiecărei case din Ploiești i-ar veni rîndul la zugrăvit cam o dată la... 1 000 de ani). Tot la Ploiești, ocupați cum sînt, meșterii de la „Constructorul" n-au observat că nu au încă o unitate de lucru cu program continuu pentru intervenții urgente în caz de defecțiuni la instalațiile electrice și sanitare, iar in noile cartiere, unde se construiesc anual sute și mii de apartamente, cetățenii nu găsesc o unitate a cooperativei „Constructorul", care să preia acele lucrări atît de solicitate cînd se mută omul în casă nouă (montat galerii, lustruit parchetul, zugrăveli, lucrări de îmbunătățire a confortului etc).Ce-i drept, cooperativa are un grup de oameni care ar trebui să ajute cetățenii la întreținerea fondului loca

tiv. Să vedem însă cum se ocupă ei atunci cînd ajung să „atace" și asemenea comenzi ? Să-i dăm cuvintul unui beneficiar : R. Bădilă, din Ploiești, str. Izvoarele 138: „tn martie anul acesta am făcut contract cu cooperativa pentru a-mi înlocui, între altele, planșeul de deasupra camerelor și acoperișul casei. Pînă în iulie nici o mișcare. Pe la sfîrșltul lunii iulie au venit cîțiva meseriași și în vreo 2—3 zile au dărimat vechiul acoperiș și vechiul planșeu. In august au apărut din nou meseriașii, tot pentru cîteva zile, cînd au montat cofrajul și flerul beton. După aceea, nici urmă de meseriași. Ba, nu, a trecut intr-o zi maistrul Ștefănescu care m-a avertizat să fac rost de cuie, să aibă dulgherii cînd vor veni. Cu alte cuvinte, în cele aproape 7 luni de la contractare, constructorii au lucrat cit într-o săptămină bună de muncă".De altfel, despre modul de lucru cu publicul al meseriașilor de la „Constructorul", despre calitatea lucrărilor executate vorbesc și cele 33 jde reclamații adresate în acest an cooperativei, ca și hotărîrile judecătorești care au obligat pe vinovați să plătească daune cetățenilor.Prin întreaga sa activitate, cooperativa ploieșteană „Constructorul" este o mostiă de indolență împinsă la extrem, o dovadă că tovarășii de aici mimează obligațiile profesionale pe care le au, abătîndu-se nepermis de Ia Îndatoririle prevăzute de normativele în vigoare. Firește, este surprinzător și faptul că forul tutelar al cooperativei — U.J.C.M. Prahova — tolerează asemenea stări de lucruri, se mulțumește cu realizările globale, ignorînd sarcinile reale pe care le are cooperativa meșteșugărească din subordine. Este și motivul pentru care solicităm intervenția operativă a Uniunii centrale a cooperativelor meșteșugărești — UCECOM, precum și a organelor locale de partid și da stat
Mihai IONESCU 
Gh. GRAURE
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Cînd ziua de muncă începe

și se încheie cu gîndul la

CREȘTEREA PRODUCȚIEI NETECa și în alte unități economice din țară, la întreprinderea mecanică de reparații auto și utilaje de transport din Baia Mare, ziua de muncă a fiecăruia începe și se termină cu gîndul la ceea ce s-a făcut și ce trebuie să se mai facă în fiecare secție și atelier pentru ca măsurile adoptate de partid pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar, pentru adîncirea autogestiunii și autoconducerii muncitorești, să-și pună cît mai curînd în evidență pe de-a-ntregul roadele. Desigur, aplicarea consecventă a acestor măsuri face parte prioritare, organizatorice șl politice, ale comitetului de partid și ale comitetului oamenilor muncii.— Esențial este — aprecia tovarășul Petru Șan- 
dor, președintele consiliului oamenilor muncii — că introducerea indicatorului valoarea producției nete a determinat un nou mod de a gîndi și a acționa lui. tri de lor, lor Și 
implicarea lor directă șl responsabilă 
în buna gospodărire a Întreprinderii depinde, înainte de toate, creșterea aportului lor la sporirea avuției societății. Și răspunzînd Îndemnului 
mobilizator al secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am declarat război risipei, 
ne străduim să economisim fiecare 
gram de metal, fiecare kilowatt-oră 
de energie, fiecare leu, pentru a obține o eficiență economică sporită în toate sectoarele.Acest mod nou de gîndire și acțiune și-a găsit ilustrare, mai presus de orice, în rezultatele obținute. în opt luni, planul a fost depășit substanțial la producția marfă, la export și la productivitatea muncii. Ceea ce se cuvine remarcat în mod deosebit 
este că la producția netă s-a înre
gistrat o depășire de peste 4,4 mili
oane lei; de asemenea, cheltuielile 
la 1000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 26,9 lei sub plan, iar chel
tuielile materiale — cu 8,9 leL Ca un corolar, în aceeași perioadă planul 
de beneficii a fost depășit cu 5 385 000 
lei.

Am redat acest bilanț în intenția de a sublinia ceea ce a ținut să precizeze directorul întreprinderii, tovarășul Gheorghe Marcaș, ca fiind o preocupare mai îndelungată și stăruitoare a colectivului — anume a- ceea de a lua în considerare nu numai planul, sau poate nu în primul rînd acesta, în vederea depășirii producției fizice de care se leagă în mod nemijlocit producția netă, ci, înainte 
de toate, comenzile și contractele fer
me atît la intern, cit și la export, care adesea sînt mai mari de- cît planul. Dacă se onorează contractele, implicit se depășește și planul la producția fizică. Iată, de altfel, cum a fost realizat planul pe 8 luni la principalele sortimente : piese de schimb auto — 118,3 la sută, piese turnate din fontă — 103,5 la_ sută, piese turnate și sută.Graficele de producției fizice zarea, corespunzător prevederilor, a fiecărui reper, indiferent de valoarea lui, în așa fel încît produsul final să nu se oprească undeva pe flux. De aceea, între secțiile pregătitoare și cele prelucrătoare se menține un decalaj de cel puțin 30 de zile. Se asi
gură, astfel, o ritmicitate bună a li
vrărilor încă din prima decadă, cînd

din preocupările

se realizează 35 la sută din planul fiecărei luni, în ultima decadă crein- du-se posibilitatea să se obțină producții suplimentare.în scopul sporirii producției nete, 
bune rezultate se înregistrează și în 
acțiunea de înnoire și modernizare a 
produselor și a tehnologiilor. De la începutul anului au fost asimilate 27 de produse noi, față de 22 cîte au fost prevăzute. „Toate acestea — aprecia maistrul Liviu Pop, șeful secției a IlI-a lăcătușerie — sînt produse de înaltă tehnicitate și complexitate, presupunînd un înalt grad de

in funcție de greutatea pieselor. De asemenea, economii la consumul de gaze naturale s-au obținut și prin înlocuirea sistemului de încălzire în trei etape a unei piese, cu încălzirea o singură dată și executarea celor trei operații de prelucrare. La operația de recoacere, pentru normalizare, se introduc acum cite 2 000 de piese în cuptor, în loc de numai 500. Predarea schimburilor se face acum cu cuptoarele încărcate și, astfel, evităm risipa de energie calorică". _ Ș-a înlocuit apoi, în tarea la cald cu
La întreprinderea mecanică de reparații auto

și utilaje de transport din Baia Mare

al colectivu- Oamenii noș- au înțeles că străduințele 
de investiția de inteligentă inițiativă, de

• în 8 luni s-a depășit cu 4,4 milioane lei va
loarea producției nete planificate • Cheltuielile 
la 1000 lei producție marfă - cu 26,9 lei sub 
plan • Consumurile materiale - în 
scădere • Multe soluții gospodărești propuse
și aplicate majorează substanțial volumul 

economiilor

continuă

matrițate — 178,8 laurmărire zilnică a au în vedere reali-

prelucrare. Aceasta contribuie la valorificarea superioară a metalului, consumul de metal fiind în acest caz cu mult sub media consumului la pie- «ele de schimb auto".Nivelul cheltuielilor, al consumurilor materiale a fost influențat pozitiv 
și de diferitele soluții gospodărești propuse și aplicate de oamenii din 
secții și ateliere. „Reducerea norme
lor de consum cu 1 la sută reprezintă 
o economie, la nivelul unui an, de 60 
tone de metal, din care se pot fabrica 
piese de schimb auto in valoare de 2 700 000 lei" — scrie pe un panou afișat pe peretele unui atelier. L-am rugat pe tovarășul Ștefan Ardelean, strungar la secția a II-a uzinaj, să ne explice cum se traduce in viață această chemare care îndeamnă la economisirea metalului și sporirea valorii producției nete.— Cu alte cuvinte — ne-a răspuns strungarul — cum contribuim la reducerea cheltuielilor materiale ? A- vem destule exemple. Tovarășul meu de muncă, loan Mădăras, a făcut o 
propunere : să recuperăm capetele 
de bare rezultate de la debitări, care înainte se aruncau la fier vechi. Am realizat astfel un dispozitiv care permite acest lucru. Acum nu se mai pierde dintr-o bară decît șpanul, deoarece din capetele respective se confecționează pastile pentru cap de bară-direcție. Se recuperează astfel, într-un an, deșeuri echivalente cu 
cantitatea de metal ce se consumă 
într-o lună pentru aceste repere.Regruparea mașinilor de rectificat pentru ca piesele să meargă din mină în mînă și să se elimine transportul interfazic pe distanțe mari ; verificarea zilnică a consumurilor specifice de energie ; oprirea instalației de că- lire prin înaltă frecvență între orele 20,50 și 22,50 ; montarea contoarelor pentru măsurarea consumurilor de energie electrică și gaz metan in fiecare secție și atelier și defalcarea precisă a cotelor respective — reprezintă tot atîtea ipostaze ale spiritului de bună gospodărire instaurat în întreprindere.Despre reducerea consumurilor materiale, ca factor important de sporire a producției nete, ne-a vorbit si maistrul principal Francisc Pole- 
reczki, de la atelierul forjă-tratament termic : „Cu forțe proprii, muncitorii noștri au redimensionat cuptorul de forjă în vederea micșorării volumului de încălzire (cuptor cu vatră mobilă)

același scop, debitareacu ajutorul unei foarfeci automatizate. La cuptoarele de forjă s-au montat trei recuperatoare de apă caldă și două pentru preîncălzirea aerului de ardere. Numai pe această cale misit gazeO este, dificatoare spre a sublinia eforturile ce se fac în întreprindere pentru a realiza producția cu consumuri materiale mai reduse : în timp ce producția globală a crescut în opt cu 33 la sută față

s-au econo-26 000 mc naturale.comparație credem, e-

debila rece,

lunl din acest an _________de aceeași perioadă a anului trecut, după rezultatele de pînă acum con
sumul specific de energie electrică 
la un milion lei producție globală va 
fi in acest an cu 18,6 MWh mal re
dus, iar cel de gaz metan, tot la un 
milion lei producție globală, va fi cu 
38,1 mii mc mai mic.

...Sînt fapte și rezultate care arată că în întreprindere se merge pe un drum bun. întregul colectiv este ho- tărît să persevereze pe această cale, fiind conștient că dispune încă de mari resurse de creștere a eficienței, de reducere a consumurilor materiale prin întronarea unui regim și mai sever de economii, de folosire mai bună a potențialului tehnic din unele sectoare. Esențial este că în unitate s-a creat și s-a dezvoltat un climat 
de înaltă responsabilitate colectivă și 
personală pentru gospodărirea tot 
mai judicioasă a bunurilor încredin
țate de societate spre administrare, ceea ce constituie o garanție sigură 
a sporirii în continuare a valorii nou create, astfel ca aportul întreprinderii la creșterea venitului național să fie tot mal substanțial.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteir

La Combinatul de fire 
$1 fibre chimice Săvinești 

PRODUSE 
DE CALITATE 
SUPERIOARĂEforturile oamenilor muncii de la Combinatul de fire și fibre chimice din Săvinești pentru perfecționarea continuă a tehnologiilor de fabricație se concretizează în creșterea necontenită a indicilor de calitate ai produselor. Firele și fibrele de la Săvinești sînt a- preciate atît de beneficiarii Interni, cît și de partenerii de peste hotare. Printre produsele cele mai solicitate pe piața internă și la export se numără fibrele polinitrila- crilice, cunoscute sub denumirea de melană care, în amestec cu lina, sînt folosite în industria tricotajelor, fibrele poliamidice, firele textile, cele destinate fabricării covoa- relor și altele.în combinat se realizează șl alte produse, cum sînt caprolactama, acidul adipic, precum și granule din mase plastice folosite pentru înlocuirea unor piese metalice sau fabricarea bunurilor de uz casnic. (Constantin Blagovici, corespondentul „Scinteii").

In fotografie : Imagine dintr-una din secțiile combinatului.

«T- ț
•> «oațăSS;

Dialoguri la locul 
de muncă

tn halele întreprinderii de mașini electrice din București, timpul se 
scurge cu greutatea dlntotdeauna. ZI oblșnuitâ de lucru. Ochii stau ațin
tiți pe filele calendarului, pe cale să ne despartă de încă o lună și de 
întreg trimestrul. Stăm de vorbă cu doi dintre muncitorii cel mai destoi
nici șl îl rugăm să ne răspundă la următoarele întrebări:

Sectorul strungărie Atelierul bobinaj— LA CE LUCRAȚI AST AZI, ACUM ?— Strunjesc un scut de motor fo- — Bobinez statorul pentru unlosit la ascensoare. motor de 75 de kilowați. Merge laexport.
— CE-I TREBUIE UNUI OM CA SA DEVINĂ BUN, FOARTE BUN IN 

MESERIA DV. ?— Bobinatorul pune cîteva milioane de fire în locașul statorului, într-o singură zl. Meseria mea pretinde să fii inimos, să lucrezi iute. Și mai ales atent. Un singur fir dacă a fost stricat, poate să ardă tot motorul. Bobinajul reprezintă „inima" mașinii. Dacă alte piese slăbesc, motorul încă funcționează. Dacă inima stă, ca și la om...
— GREUTĂȚI AVEȚI ?— Cineva ne spune mereu că dacă în armată totul ar merge de la sine, n-ar mai fi nevoie de gradați. Dacă totul s-ar rezolva noi fără piedici, probabil am în halat alb.

ASTAZI ZIUA DE MUNCA ?— Stau în Militari și ajung te repede la fabrică. De sculat mă scol însă întotdeauna la 5. Nu sînt obișnuit să întirzii. Mai bine să fiu aici mai devreme.
— VA CUNOAȘTEȚI 1— Nu. — Nu.

— ATUNCI, VA RUGAM SA FACEȚI PREZENTĂRILE— Ion Ciobotaru. — Adrian Oproiu.
SPUNEM, LA R1NDUL NOSTRU : BUCUROȘI DE CUNOȘTINȚA !

N. UDROIUFoto : S. Cristian

— Strungăria este o meserie care trebuie „pipăită". Nu poți s-o faci, fără să ai o anume înclinație pentru ea. Cînd vii la serviciu, trebuie să-ți fie gîndul aici. Cred că asta este de fapt valabil în orice meserie. Vedeți piesa din universal. Pe ea se așază rulmentul care ghidează rotorul motorului. Cere o precizie de 23 microni.— Mal mult legate de venitul pieselor. Dacă nu-ți sosesc la timp, trebuie să recuperezi ce ai pierdut așteptînd. Altfel, ce-or să lucreze cei de la montaj ?
— CÎND V-AȚI ÎNCEPUT— Ca de obicei, la 5 fără un sfert. Să pot lăsa totul în ordine acasă și să fiu măcar cu 15 minute înainte de ora intrării în schimb, la uzină.

și la lucra
foar-

DUPĂ DOUĂ LUNI DE LA ADUNAREA GENERALĂ

CUM SÎNTAPUCATE PROPUNERILE
OAMENILOR MUNCII?Au trecut aproape două luni de la data desfășurării adunării generale a colectivului oamenilor muncii de la Întreprinderea Botoșani. Ce timp, cu cele 108 propuneri făcute de oamenii muncii în adunările pe secții, ca și în aceea de Ia nivelul întreprinderii ? Un prim răspuns primim din partea tovarășului Dumitru 

Prodan, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii :— Aș menționa, de la început, faptul că o bună parte dintre aceste propuneri au fost soluționate imediat după desfășurarea fiecărei adunări a oamenilor muncii pe secții de producție, ce au avut loc cu mai bine de două luni în urmă. în privința propunerilor făcute în adunarea generală pe întreprindere, acestea au fost sintetizate și repartizate spre soluționare diferitelor compartimente, la scurt timp după desfășurarea adunării. Operativitatea se impunea cu atît mai mult cu rit ho- tărîrea adunării generale de a suplimenta angajamentul anual cu o producție industrială în valoare de încă 3 milioane lei urmează să se înfăptuiască îndeosebi pe seama aplicării propunerilor și sugestiilor făcute de oamenii muncii cu acest prilej. Concret, pînă la a- ceastă dată au și fost aplicate peste 70 de propuneri, cele mai multe dintre ele contribuind direct la sporirea producției nete prin reducerea cheltuielilor materiale, creșterea productivității muncii, introducerea în fabricație a unor noi produse.Care a fost efectul imediat al acestei investiții de inteligență colectivă ? îl relevă creșterile înregistrate la principalii indicatori economici ai întreprinderii doar în lor două luni. Așa, în această perioadă vind producția netă pășite cu aproape 1,5Totodată, programul de autoutilări a fost dublat. Eficiența economică a creșterilor de mai sus este însă și mai concludentă dacă avem în ve

„Electrocontact" din s-a întîmplat, între

cursul ultime- de exemplu, sarcinile pri- au fost d< milioane ie- lei.

dere că productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 6 la sută.Fie și numai succint să prezentăm ctteva din ideile exprimate în adunarea generală, care au primit de acum girul practicii. Astfel, un număr de propuneri și soluții au avut ca efect reducerea consumurilor de argint la un număr de 26 produse ; de asemenea, la comutatoarele cu came, ami-
LA ÎNTREPRINDEREA 

„ELECTROCONTACT" 
DIN BOTOȘANI

noplastul a fost înlocuit pe scară mal largă cu bachelita, iar pentru carcasa cutiilor etanșe de comandă și semnalizare s-au utilizat mase plastice în loc de metal. De subliniat că folosirea înlocuitorilor amintiți, ca și reducerea consumului de argint nu au afectat cu nimic calitățile funcționale sau de rezistență ale produselor respective. Pe de altă parte — materializînd alte propuneri — a fost întărită disciplina în muncă, în aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și în executarea cu operativitate a sculelor necesare, ceea ce a dus la creșterea, în unele secții, cu aproape două procente a indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor.Acesta este însă, după cum observa directorul întreprinderii, ing. Emil Mihai Alexa, doar un prim cîștig in urma ultimelor adunări generală. Căci, așa cum am mai arătat, o parte din propunerile însușite de adunarea generală a oamenilor muncii se află încă In curs de materializare, aplicarea marii lor majorități depinzînd de capacitatea organizatorică și de eforturile proprii pe care urmează să le depună colectivul și, îndeosebi, consiliul oamenilor muncii. Bunăoară, acum se finalizează un important program de executare în unitate a sculelor de injecții termo-

plaste și termorigide cu parametrii calitativi superiori celor r fapt pe seama căruia însemnate reduceri ale i producție. Cum însă, ! aproape 70 la sută din ducție a întreprinderii dețină produsele noi, propunerile oamenilor de acest aspect și-au prioritar în activitatea consiliului oamenilor muncii, termenele lor de soluționare nedepășind data de 15 octombrie a.c.Există insă și însemnate propji- neri, ce s-au făcut în cadrul ultimei adunări generale, a căror materializare depășește competența colectivului, a consiliului oamenilor muncii, în scopul sprijinirii depline a acestui harnic colectiv, care în anul viitor va trebui să realizeze o producție cu a- proape 80 la sută mai mare față de aceea din acest an, reamintim aceste propuneri, sugestii și cerințe celor în drept :
• Grupul de șantiere Botoșani 

al T.C.I. Iași va trebui să urgenteze 
lucrările de construcție la noua ca
pacitate de producție, întrucît termenul comunicat în adunarea generală pentru crearea condițiilor montării utilajelor (ce se va realiza de beneficiar) este de acum depășit ;

• Centrala de resort (CIETA) să-și respecte cuvîntul dat în așa fel ca, cel tîrziu la începutul lunii viitoare, planul pentru anul viitor să fie acoperit cu contracte în proporție de cel puțin 80 la sută, așa cum s-a promis ;
• întreprinderea mecanică Sibiu șl 

IMATEX Tirgu Mureș să urgenteze omologarea mașinilor de injecție, li- vrîndu-le cît mai grabnic.Cît privește colectivul derii „Electrocontact" din acesta este hotărît — și condițiile — ca in acest an să realizeze și să depășească toate sarcinile planificate și, îndeosebi, prevederile la producția netă și producția fizică.
Silvestri AILENE1
corespondentul „Scinteii"

de pînă acum, se scontează cheltuielilor de In anul viitor, i întreaga pro- urmează să o aproape toate muncii legate găsit un loc

întreprin- Botoșani, are toate

Roadele toamnei-din cimp în magazii 
Griul și orzul-semănate in ogor bine lucrat
MUREȘ

Sfecla de zahăr strinsă 
într-o zi, în aceeași zi 
transportată la fabriciIn județul Mureș s-au cultivat 13 000 ha cu sfeclă de zahăr. Condițiile climatice mai deosebite din a- cest an au determinat ca recoltarea și transportul sfeclei spre cele două fabrici de zahăr și bazele de recepție intermediare să se realizeze cu o oarecare întîrziere față de grafic. Ca urmare, cele două fabrici de zahăr din Tg. Mureș și Luduș au demarat prelucrarea sfeclei abia în jurul datei de 6 septembrie. Care este stadiul actual al lucrărilor și cum se acționează pentru grăbirea recoltării și transportului sfeclei de zahăr ?îmbunătățirea vremii, ca și măsurile hotărîte luate de comandamentul județean pentru agricultură au determinat ca, in toate cooperativele agricole cultivatoare de sfeclă de zahăr, să se lucreze cu forțe sporite, recoltatul efectuîndu-se pînă acum pe mai bine de 2 400 ha.în ziua raidului nostru, președintele cooperativei agricole Șăulia, tovarășul Gheorghe Duma, ne spunea că pentru realizarea și depășirea graficelor de recoltare sînt zilnic pe

cîmp cîte 400 de oameni. Bine se muncește și în unitățile din cadrul consiliilor intercooperatiste din Luduș, Iernut, Rîciu, Tîrnăveni, Zau de Cîmpie, Tg. Mureș ș.a., unde, alături de cele 23 de combine, lucrează numeroși cooperatori. Respectarea, în marea majoritate a unităților, a graficelor de recoltare întocmite de organele agricole județene a avut ca prim rezultat faptul că cele două fabrici de zahăr au a- tins și depășit (după 20 septembrie a.c.) capacitatea nominală de prelucrare, ajungînd, la 25 septembrie, la 3 700 și, respectiv, 2 969 tone.Din păcate, o bună parte din sfecla de zahăr recoltată nu a fost transportată la fabricile de zahăr sau la bazele de recepție. La data de 25 septembrie existau încă pe cîmp, în grămezi sau necurățată, o cantitate de circa 8 000 tone, îndeosebi în cooperativele agricole din Mădăraș, Cipău, Șincai, Band, Gornești, Fînațe, Săl- cud, Ernei, Pogăceaua, Cucerdea și Grebeniș. Explicația trebuie pusă desigur atît pe seama stării vremii

— ploi frecvente — ce nu a permis, peste tot, intrarea în cîmp a camioanelor, cît și a unor nesincronizări în utilizarea mijloacelor de transport.„Pentru urgentarea tuturor acestor lucrări — ne spunea Nicolae Lobon- țiu, secretar al comitetului județean de partid, președintele U.J.C.A.P. — comandamentul județean pentru a- gricultură a luat măsuri hotărîte, astfel încît să se intensifice atît recoltatul, cit și transportul sfeclei de zahăr. Pe lingă camioanele puse direct la dispoziția celor două fabrici de zahăr de comandamentul central, la transportul sfeclei de zahăr, ca și
VASLUI

al altor produse, se folosesc în aceste zile 350 de mijloace de transport din parcul I.T.A. și 500 din parcul propriu al cooperativelor agricole. Spre localitățile cu condiții mai grele de recoltat și transport, trustul S.M.A. a dirijat 170 de remorci. Avem, în acest fel, deplina convingere că transportul sfeclei de zahăr se va realiza în ritm cu recoltatul, prevăzut a se încheia — conform graficelor — pînă la 20 octombrie".
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

Unii insămințează ca la carte, 
alții încă... la întîmplareîn județul Vaslui a început semănatul griului. In legătură cu desfășurarea acestei lucrări, ing. Mihai Butnaru, directorul direcției agricole, ne-a spus : „Ne-am propus ca pînă la sfîrșitul acestei săptămini să încheiem semănatul orzului și al culturilor pentru masă verde, iar Ia grîu să realizăm 50 la sută din suprafața prevăzută. Cu prioritate se insămîn- țează suprafețele ce au fost ocupate cu plante premergătoare timpurii, acțiune desfășurată concomitent cu recoltatul mecanizat și manual la floa-

rea-soarelui și sfecla de zahăr, precum și a porumbului, în zonele unde vegetația permite. Au fost organizate echipe speciale de cooperatori care eliberează terenul, astfel încît mecanizatorii să poată pregăti repede un bun pat germinativ. Zilnic, prin consiliile intercooperatiste se urmărește modul în care se realizează randamentul prevăzut pe fiecare mașină. Evident, un asemenea ritm sporit nu scade, ci. dimpotrivă, mărește exigența noastră față de calitatea lucrărilor".

Recoltarea cartofilor în flux continuu la C.A.P. Cernat, județul Covasna Foto: Bartha IrănCum se îndeplinesc aceste cerințe 1 
La cooperativa agricolă Tanacu se acordă o atenție deosebită calității lucrărilor la semănatul griului. „Pentru buna pregătire a patului germinativ, specialistul trebuie să fie permanent la fața locului, alături de mecanizatori — ne spunea tovarășul C. Rinder, inginerul-șef al cooperativei. In condițiile terenului de la noi, numai veghind în permanență la calitatea lucrărilor se poate asigura o bază trainică recoltei viitoare. Condițiile deosebite din această perioadă ne-au solicitat reactualizarea graficelor zilnice". Un asemenea stil de muncă a asigurat încheierea însămîn- țării orzului. Acum, cele 8 semănători sînt concentrate la semănatul griului. Din planul de 1 000 hectare s-au și insămînțat circa 400 hectare.Pe una din tarlalele de la cooperativa agricolă Văleni, discutăm cu șeful secției de mecanizare. Ion Moldovea-

nu, și cu tractoristul Ilie Sofian. Se- mănătorile se află în cîmp, dar nu in- sămînțează. Motivul ? Terenul este nepregătit. Dacă avem în vedere că aici, în ziua respectivă, era principalul punct de lucru din unitate la semănat, firesc era să-l găsim și pe inginerul-șef al cooperativei. N. Se- serman. „A plecat nu de mult" — ni s-a spus. La primărie, tovarășii Dan Ciurușniuc și Mihai Ocheaiă, președinte, și, respectiv, vicepreședinte al consiliului popular comunal, pe care i-am găsit la ora 17, ne-au spus că inginerul-șef trebuia să meargă la Vaslui după sămînța de grîu. De ce tocmai acum ? Este consecința lipsei de organizare a muncii, a carențelor în pregătirea însămînțărilor.Deosebit de eficiente s-au dovedit măsurile luate intr-o ședință operativă in consiliul intercooperatist Rîșești. Ca urmare, marți, 26 septembrie, s-a încheiat semănatul orzu

lui. Programele de lucru zilnice au în vedere concentrarea forțelor la griu. în consiliul amintit, ca și în altele din județ, nici o suprafață nu se insămințează dacă nu s-au respectat cerințele de ordin calitati” Si de calitatea lucrărilor răspund în primul rînd specialiștii din unități.Deoarece săptămîna aceasta se va încheia semănatul orzului, toată capacitatea mecanică va fi concentrată la însămînțatul griului. în acest scop, pînă acum au fost arate 55 000 hectare, din care 36 000 hectare așteaptă să primească sămînța în sol. Așadar, in unitățile cooperatiste din județul Vaslui se cere și se poate ca, în fiecare dintre ele, calitatea să fie asigurată pe întregul flux de lucrări astfel incit însămînțările să se desfășoare în ritm și mai susținut.
Crăciun LALUCI
corespondentul „Scinteii"
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în preajma deschiderii unui nou an de studiu t

PREGĂTIREA PROPAGANDIȘTILOR
Teatrul dramatic „Bacovia**-Bacău

PROGRAMUL l

premisă a calității invățămintului politico-ideologic
In toate organizațiile de partid te desfășoară în prezent Intense pregă

tiri in vederea deschiderii noului an de studiu in invățămintul politico- 
ideologic. In mod firesc, un loc central in cadrul acestor pregătiri il ocupă 
instruirea propagandiștilor.

Urmărind desfășurarea acestei activități in Capitală, reține atenția 
preocuparea Comitetului municipal București al P.C.R. — in mod deosebit 
a cabinetului municipal pentru activitatea ideologică și politico-educativă, 
a cabinetelor sectoarelor — de a lărgi gama formelor și modalităților folosite în cadrul instruirii propagandiștilor. Grăitoare în acest sens sint : 
organizarea de consultații șt răspunsuri la întrebări date de lectori ai C.C. 
și ai Comitetului municipal București al P.C.R. ; schimburi de experiență 
metodică legate de prima temă a fiecărui curs ; vizitarea unor mari în
treprinderi unde, după scurte informări prezentate de secretarii comite
telor de partid șl directori, au loc discuții privind orientarea muncii po
litico-educative ; vizite la Muzeul de istorie al Republicii și la Muzeul 
de istorie a P.C.R., a mișcării revoluționare și democratice ; discuții refe
ritoare la stabilirea temelor ce urmează a fi incluse in programele de 
studiu ale organizațiilor de partid, in funcție de preocupările concrete ale 
fiecărei unități ; pregătirea recomandărilor bibliografice privind primele 
două teme din noul an de studiu ; expuneri ale primilor Secretari ai co
mitetelor de partid ale sectoarelor referitoare la principalele sarcini ac
tuale ale organizațiilor de partid pe plan economic, politic, social, 
educativ.

Evident, nu ne-arn propus în rîndurile ce urmează o analiză de ansam
blu a desfășurării cursurilor, ci doar punctarea unor observații cu carac
ter rnai general prilejuite de participarea la citeva din acțiunile initiate 
in acest cadru.Cabinetul lectorului 7. Am asistat, în cadrul grupei de pregătire nr. 4 a propagandiștilor la Cursul „Probleme fundamentale ale politicii partidului", la o dezbatere privind perfecționarea mecanismului economico-fi- nanciar, introducerea noilor indicatori de bază. Intervențiile In discuție ale participanților s-au remarcat prin argumentarea judicioasă a necesității obiective a măsurilor 1- nițiate de partid în acest sens, a a- vantajelor și superiorității noului mecanism economico-flnanciar, ilustrate de rezultatele obținute de întreprinderile respective în creșterea eficientei activității economice.Este demnă de relevat îmbinarea abordării teoretice a problemelor referitoare la creșterea producției nete, promovarea autoconducerii și auto- gestiunii muncitorești, cu cerințele practice care decurg pe acest plan pentru organizațiile de partid din fiecare unitate economică în sensul creșterii nivelului de responsabilitate socială, al cultivării spiritului de inițiativă, ca și a disciplinei în producție, al perfecționării pregătirii profesionale șl politico-ideologice a întregului personal muncitor. O dezbatere vie, bine orientată, de la care toți participant au avut de învățat din conținutul de idei al temei și din metodică.Cabinetul sectorului S, Schimb de experiență in cadrul căruia propagandiștii Mihaela Paveliu, Mircea Rusu, Ion Diaconu, Eugenia Păuna de la „Electronica”, C.I.L. Pipera, Uzina de reparații auto Obor, „Vinalcool" expun concluzii desprinse din activitatea cursurilor pe care le conduc. Au reieșit, astfel, a-

lemente interesante privind modul de pregătire individuală, stimularea dezbaterilor cu participarea unui număr

dinamic, propriu schimburilor de opinii. Dar toate acestea nu reprezintă un scop in sine. în analizarea desfășurării propagandei, pe primul plan trebuie să se afle mereu și mereu latura ei fundamentală, și anume forța de tnriurire exercitată asupra modului de gindire și acțiune al oamenilor, astfel ca, în producție și în viata socială, el să se situeze permanent pe poziții Înaintate. Iată de ce instruirea nu se poate limita la predarea „ca la carte" a unor teze teoretice, ci trebuie să lămurească modalitățile practice de îndeplinire a sarcinilor trasate de partid și să orienteze in această direcție eforturile propagandiștilor.Cabinetul sectorului 4. Expunerea prezentată in fața propagandiștilor de tovarășul Ion Bîtlan, lector a! comitetului municipal de partid, abordează prima temă care se va studia in cursurile de socialism științific, de materialism dialectic și istoric : pregătirea politică-ideolo- gică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, Înarmarea lor cu concluziile care decurg din analiza științifică a evoluției sociale, din confruntarea de idei în lumea contemporană.

?i

însemnări de la cursurile de instruire

a propagandiștilor din Capitală

cit mai mare de cursanțl, rolul materialului didactic intuitiv, informarea sistematică a propagandiștilor a- supra sarcinilor specifice ale întreprinderilor unde acționează, aportul punctelor de documentare și informare politico-ideologică.Evident, lucruri utile, completate de propuneri binevenite, dintre care cea mai demnă de atenție ni s-a părut sugestia privind îmbinarea preocupării pentru ridicarea nivelului de pregătire politico-ideologică a propagandiștilor cu stimularea pasiunii pentru munca de înaltă răspundere partinică ce o îndeplinesc, astfel incit să „pună suflet" in conducerea cursurilor, in cultivarea unor convingeri comuniste ferme.Regretabil însă, din multitudinea problemelor abordate in cadrul discuției au fost mult estompate tocmai aspectele privind eficiența practică a propagandei. Or, aceasta nu constituie un „amănunt" oarecare, o problemă secundară colaterală, ci însăși esența activității politico-educative. Sint, desigur, folositoare schemele, graficele, diagramele, ca și celelalte forme audio-vizuale moderne ; este, de asemenea, Incontestabil necesar să se Imprime cursurilor caracterul viu,

tendințele de căpătuială, arivism carierism, de lngimfare „boierească", ce duc în ultimă instanță la degradare morală ; „neutralitatea" unora față de diferite Încălcări ale principiilor eticii și echității socialiste, fată de variatele forme ale influenței ideologiei burgheze.Cabinetul sectorului 5. Tovarășul Constantin Girbea, din Ministerul de Externe, lector al C.C. al P.C.R., prezintă o consultație în cadrul căreia răspunde numeroaselor întrebări ale propagandiștilor privitoare la variate aspecte ale situației internaționale. A fost, evident, meritul propagandistului de a nu se fi limitat (așa cum se mai petrec uneori lucrurile) la o simplă repetare sau parafrazare a unor teze generale din documentele de partid, ci, expli- cînd și argumentînd ideile enunțate de tovarășul Nicolae Ceaușescu tn expunerea rostită în fața activului central de partid și de stat, de a fi concretizat convingător modul in care evoluția evenimentelor internaționale confirmă pe deplin justețea aprecierilor partidului nostru privitoare la noile fenomene și procese ale contemporaneității. Astfel, expunerea a 'înlesnit Înțelegerea modului concret în care se manifestă noile tendințe de reîmpărțire a lumii, a zonelor de influență și dominație, a reliefat substratul unor conflicte armate, cauzele care generează stări de tensiune și încordare, contribuind la elucidarea unor aspecte complexe ale vieții internaționale.Cabinetul sectorului 8. Participarea tuturor secretarilor comitetului de partid al sectorului la închiderea cursului de instruire • propagandiștilor a fost, prin ea Însăși, grăitoare pentru atenția acordată aici bunei desfășurări a studiului politico-ideologic. Expunerea tovarășului Nicolae Tăriu, secretar al comitetului de partid al sectorului, s-a remarcat prin convingătoarea reliefare a modalităților concrete aflate la în- demina propagandiștilor pentru a acționa prompt și cu inițiativă spre a Imprima fiecărui curs un caracter activ, dinamizator, menit să contribuie la dezvoltarea continuă a conștiinței socialiste, ca factor esențial în înfăptuirea politicii partidului.
Desigur, oricit de bine organîzată, instruirea nu poate reprezenta dectt un ajutor in pregătirea și orientarea propagandiștilor, un ghid in modul de desfășurare a diferitelor cursuri ale invățămintului de partid. 

Nivelul și eficiența practică a acestora depind in măsură decisivă de mo
dul tn care cunoștințele dobindite cu acest prilej sint continuu îmbogățite, 
„aduse la zi“, prin studiul individual sistematic al propagandiștilor, 
ca șl prin strădania de a aplica principiile generale, tezele teoretice potrivit realităților concrete, sarcinilor specifice cu care sînt confruntați cursantii. Aceasta constituie, In ultimă instanță, factorul primordial de 
care depinde creșterea forței de tnriurire a propagandei.

Judicios orientată și, In bună măsură, convingător argumentată, expunerea a înlesnit propagandiștilor să înțeleagă factorii sociali care solicită perfecționarea pregătirii politico- ideologice a oamenilor muncii, direcțiile principale spre care se cere axată activitatea politico-educativă în ansamblul ei. Se cuvine relevat faptul că — tn linii mariexpunerea nu a plutit pe planul generalităților, al tezelor teoretice abstracte. Dimpotrivă, ea a accentuat (deși nu cu acuitatea și ponderea necesară) obiectivele concrete spre care trebuie concentrată combativitatea activității politico-ideologice : atitudinea înapoiată .față de muncă și avutul obștesc; 'manifestările retrograde, mistice ;

Tudor OLARU

O nouă viziune asupra
satului tradițional
EXPOZIȚIA ION GRIGORE

Deschisă In Galeriile de artă ale municipiului București, la interval de doi ani de la precedenta manifestare, noua expoziție a pictorului Ion Grigore, fără a aduce modificări spectaculoase de concepție sau rezolvare plastică, vina să contureze o dată mal mult datele unei personalități care continuă să se afirme cu autoritate în peisajul plastic actual.Lucrările prezentata acum de pictor dezvăluie aceeași raportare organică la elementele furnizate de realitățile satului românesc, materializarea în experiențe proprii a unei subiectivități complex Integrate. Inepuizabilul fond de tradiție și sensibilitate pe care înaintașii, creatori în mare parte a- nonimi ai picturii murale din nordul Moldovei. al ceramicii și scoarțelor din această zonă a țării l-au adus artei noastre se manifestă în pictura lui Ion Grigore mai ales In ordine psihologică, impunlnd datelor inițiale ale picturi! sale o vibrație aparte. E- vocarea pornește. In cazul său, de lă imagini ale locurilor cunoscute, ale peisajelor străbătute ani de-ă rîndul. Dar Coincidenta între momentul e- vocării și obiectul ei pare dictată mal cu- rind de voința intelectuală a artistului. Căci fiecare imagine în parte reconstituind. In multiplele ei aspecte și laturi particulariza- toar», existenta coti-

diană a unei așezări românești, propunin- du-și deci să refacă, în datele el fundamentale. o întreagă lume plină de seve, arome și culori vii, presupune, în primul rînd, concentrarea asupra rezolvării spațiului plastic. Datele concrete de la care pornește de lieful crom nești. fiecare dată, re- variat și poli- al zărilor roma- frumusețea unei

imaginile acoperit de sint parcă ri-Ulcele cimp satului zăpadă di cate din obiectivitatea lor materială și proiectate in fabulos. In fiecare dintre aceste imagini pictorul a operat parcă anumite decupări cu intenții semnificative, reți*  nind doar elementele capabile să ne ofere prin citeva volume și pete de culoare un tablou complex, fixind repere menite să ne sugereze un întreg periplu. Restrinse ea arie tematică, aceste__________ . _______ lucrări aduc incă o dată dovada aceluiași realism poetic de o deosebită elevație spirituală care i-a caracterizat dintotdeauna lucrările, Sint tot a- titea reveniri Ia elementele simple, definitorii ale artei noastre populare care participă grav, hiera-

tic aproape, Ia organizarea acestor compoziții moderne. Există în multe din peisajele expuse latente organizări spațiale, a- semănătoare celor ale arhitecturii populare care cuprind o ordonare tainică a elementelor, conducînd parcă implicit spre o meditație a formelor. Ion Grigore știe să evidențieze arhitecturile robuste și elementare ale caselor țărănești, știe ca, respectind legile picturii, să creeze imagini armonioase. concentrate. Pasiunea de a descrie este întrecută, de fiecare dată, de pasiunea de a construi, libertatea fanteziei nu devine niciodată anarhică, ci. dimpotrivă, se subordonează unei construcții precise, dar nu mai puțin evocatoare și lirice. Nu trebuie să uităm însă că. deși punctul de plecare al tuturor acestor lucrări se află in inepuizabilul tezaur al tradiției, Ion Grigore este un artist matur, stăpîn pe mijloacele sale de exprimare. Pornind de la materialul de viată pe care i l-a oferit satul moldav, artistul a creat un alt univers, propriu, care, reflectîn- du-1 pe cel tradițional, există autonom. Este un univers care se impune privitorului prin caracterul de spontaneitate, de irezistibilă prospețime, de stenică luminozitate, niciodată ostentativă.
Marina PREUTU

10,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă rusă
17,05 Semifinalele Campionatului mon

dial de volei masculin. Selectlunl 
înregistrate de la Roma

17,40 Invățămtnt — educație. Orientarea 
școlară și profesională

18,05 Studio liric ’78 • Invitatul emi
siunii : basul Nicolae Florei de la 
Opera Română ■ Selectlunl din 
spectacolul extraordinar al an
samblului de balet „Kirov" din Le
ningrad • Noi înregistrări de ope
retă cu Ionel Voineag. Emlslun» 
de Santuzza Popescu șl Dumitru 
Clhodaru

18.35 Fotbal internațional • Rezumate
le meciurilor retur disputate in 
cupele europene Intercluburi

19,05 Film serial pentru copil : „Slnd- 
bad marinarul"

19,30 Telejurnal
19,50 ’ —................. * ----------'*

20,00
21.00
22,00
22,30

10,30
20.00

L*  ordinea zilei In economie : 
„Război risipei 1“
Ora tineretului
Telerecital : Carmen Stănescu 
Meridianele cînteculul
Telejurnal

PROGRAMUL I

La ordinea zilei tn economie 
Concert simfonic. Concert de mu
zică contemporană
Telexn.io___

21,15 Un fapt văzut 
portaj

21,45 Muzică ușoară 
Gtcă Petrescu,

21.55 Emisiune de 
viitorului

22,25 închiderea programului

Cluj-Napoca

de aproape — re- 

eu Marina Volea, 
Dan Spătaru 
știință : Energiile

Primul simpozion 
de calculatoare 

româneștiTimp de trei zile, la Cluj-Napoca se desfășoară lucrările unei prestigioase reuniuni științifice — primul simpozion de mini și microcalculatoare românești. Organizat de către Institutul de cercetări pentru tehnica de calcul și Institutul central pentru conducere șl informatică, în colaborare cu Laboratul de informatică din localitate, sub semnul Festivalului muncii și creației „Cintarea României", simpozionul reunește peste 300 de specialiști. Cu acest prilej sint trecute in revistă cele mai recente reușite autohtone tn domeniul calculatoarelor de acest gen, avantajele cs le prezintă în comparație cu calculatoarele de capacitate medie sau mare — printre care faptul că nu necesită condiții speciale de instalare și funcționare, durată sensibil redusă de punere la punct a programelor, cost mult mai mic, raportat la aceeași putere de calcul, precum șl unele aspecte ale activității de pregătire a cadrelor tn vederea extinderii mini și microcalculatoarelor în economie.Cu acest prilej a fost organizată și o expoziție cu caracter demonstrativ cu ultimele tipuri de calculatoare realizate de specialiști din unități de cercetare. învățămînt și producție.(Agerpres)
MUZICA ROMÂNEASCĂ 

pe scena artistică europeanăDe 15 ani se goszcz (Polonia) Antiqua Europae de ani creația aflat in Toamna eficientă de lansare a mutor capodopere de azi, ambele confruntări artistice știința gioasa țiilor, repertoriului și prin largul dialog al concepțiilor și stilurilor muzicale. Cele două profiluri extreme ca situare istorică a festivalurilor (primul — muzica veche a sec. XII—XVIII, al doilea — muzica veacului XX) dispun de o trăsătură comună : aspirația către noutate, promovarea liberului schimb al valorilor muzicale de ieri și de azi, impunerea școlilor naționale din răsăritul Europei în circuitul artei universale.Festivalul Musica Antiqua Europae Orientalis este dublat de un congres de muzicologie (poate cel mai substanțial ' în problemele creației vechi la ora actuală), care editează volume ample de comunicări științifice, asi- gurind periodic cercetătorilor materiale inedite, adesea de Inestimabilă valoare, Festivalul Toamna varșoviană înregistrează pe discurile casei Polski Nagranie cele mai reprezentative lucrări contemporane, contribuind la imediata difuzare a celor mai noi mijloace de expresie artistică. Așadar, ambele festivaluri consemnează pentru posteritate și pentru cercetătorii fenomenului muzical actual imaginea efervescentei epocii noastre.Școala muzicală românească și-a aflat o constantă șl prestigioasă colaborare atît la Bydgoszcz, cit și la Varșovia. Anul acesta spectacolul cu opera Oedip de George Enescu (în limba polonă), concertele de muzică veche și contemporană românească ale corului Madrigal, concertul cameral al formației Musica Nova, prezenta muzicienilor Ștefan Nicu- lescu, Mihai Moldovan, Myriam Marbe, Sabin Pautza, Radu Paladi, Șerban Nichifor, Elena Zottoviceanu pe afișele confruntărilor artistice și științifice poloneze au marcat o substanțială participare la aceste manifestări internaționale devenite tradiționale. Alegerea României in comitetul director al viitoarei ediții a festivalului Musica Antiqua Europae Orientalis confirmă prețuirea și încrederea ctștigate de mișcarea noastră artistică In context universal.Dacă In edițiile anterioare festiva-

desfășoară la Byd- festivalul Musica Orientali» și de 22 contemporană și-a varșoviană o scenăreușind să se impună in con- vieții muzicale prin presti- prezență a soliștilor și forma- prin ineditul și îndrăzneala

lui de la Bydgoszcz s-a limitat la relevarea muzicii vechi a popoarelor din răsăritul Europei, in schimb, actuala confruntare artistică a cuprins și investigații asupra culturilor muzicale străvechi din Asia și Orientul Apropiat (unele avînd legături directe cu muzica continentului nostru). Din păcate, cercetările de muzicologie nu au atins deocamdată nici exigența și siguranța profesională, nici probitatea științifică capabile să definească aportul fiecărei națiuni la marele „concerto-grosso" universal. Astfel, tn programul de sală al Corului de cameră din Sofia se scria despre marele nostru creator Eustatie Protopsaltul că .ia fost compozitor bulgar (!), activ tn sec. XVI la mănăstirea moldovenească Putna, celebru prin cintecele sale grecești și
bulgare", că este autorul „unei culegeri de melodii în limba bulgară", fapt pentru care formația oaspete a inclus piesa Bog Gospod a muzicianului român in programul concertului dedicat exclusiv școlii bulgare ! Pe de altă parte, atunci cînd colaborarea științifică internațională a funcționat în spiritul adevărului istoric, am asistat, de pildă, la concertul Gapellei Bydgostiensis dedicat exclusiv lucrărilor lui Petrus de Grud- ziadz (sec. XV), compozitor polonez descoperit în arhivele din Praga de Jaromir Cerny și prezentat de muzicologul ceh cu întreaga documentație, acordindu-i-se muzicologului oaspete diploma de onoare a orașului.Concertul corului Madrigal, condus cu o rară dăruire de Marin Constantin, a oferit o suită de monodii bizantine și piese polifonice din epocile renașterii și barocului, aparținlnd psalților români, organiștilor sași din Transilvania și muzicienilor italieni care au lucrat la curțile noastre. Entuziasmul publicului a obligat formația să execute citeva lucrări în supliment (Gh. Cucu, Myriam Marbe, Radu Paladi). Concepția interpretativă originală a dirijorului Marin Constantin a întrunit unanima adeziune a specialiștilor prezenți la simpozionul de muzicologie.Citeva zile mai tîrziu, ansamblul bucureștean a apărut pe scena festivalului Toamna varșoviană intr-un program de muzică românească contemporană. După ce, in prima parte

a programului, Percuțloniștif din Malmo (Suedia) au încercat zadarnic să convingă auditoriul că se poate face „muzică” și cu bice din material plastic (!), au urmat cîntăreții Madrigalului, care pur și simplu au entuziasmat ascultătorii. Publicul polonez a solicitat un program suplimentar corului nostru, prilej pentru lansarea unor partituri românești necunoscute încă (de real succes bucurindu-se Cîntec și Joc de Radu Paladi).De altfel, merită să notăm faptul că în festivalul Toamna varșoviană, cvartetul de coarde Assmann din Koln și-a deschis programul cu lucrarea Anamorphose (1978) a tinăru- lui compozitor și violoncelist Șerban Nichifor, piesă distinsă cu premiul I la concursul tipărită în cnen).Așadar, se românească realmente în două prestigioase confruntări artistice internaționale, fapt confirmat de numeroasele filmări ale televiziunii poloneze și de transpunerea pe discuri a Întregului concert al corului Madrigal de la Varșovia.

Gaudeamus (Olanda) și editura Modern (Miln-poate afirma că muzica a reușit să se impună

Viorel COSMA

cinema
• Cianura șl... picătura de ploaie: 
SCALA — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30, CAPITOL - 9,15: 11,30;
13.45: 16; 18.15: 20,30, GRIVITA - 
6; 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.15.
• Star: patria — 9: 12.30; 18;
19.30, FESTIVAL — 9; 12.30; 16;
19.15.
• Pasiența : EFORIE — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20.30.
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30, 
FAVORIT — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 
18: 20,15.
• Revanșă : VICTORIA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15. EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 
AURORA — 9; 11,15: 13,30: 
18; 20,15, FLAMURA — 9;
13.30; 15.45: 18; 20,15.
• Bătălia navală din 1894 : 
NEMA STUDIO — 10; 12: 15;
19.

20.15, 
15,45; 
11.15;

Cl- 
17;

• Al treilea jurămtnt : LUCEA
FĂRUL — 9.15; 12; 16; 19.30, ME
LODIA — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20, 
GLORIA — 8,45; 11,30; .14.15; 17,15; 
20.
• întoarcerea proscrișilor s CEN
TRAL - 9,15; 11,30: 13.45: 16: 18,15; 
20.15.
• Cele II munci ale lui Asterix i 
DOINA — 9,15: 10,45; 12.15: 13.45; 
FLACĂRA — 9.30; 11,30: 13.30.
• Războiul meu, dragostea mea 
— 15.30, Albul Bim — ureche nea
gră — 18 : DOINA.
• Urgia : FLACĂRA — 16: 18: 20.
• E attt de aproape fericirea : 
TIMPURI NOI - 9; 11,15;
15.45; 18; 20.
• Ghinionistul I FEROVIAR 
11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30. 
DERN — 9; 11,15; 13.30 
20.15.
• Aventurile Iul Don Juan : BU- 
ZEȘTI - 9; 11,15: 13.30: 13.45: 18: 
20.15.
• Omul pe care nu trebuie să-l 
uităm : DACIA — 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18; 20,15.
• Soțul meu l BUCEGI — 9; 12;

irea •
13.30;

- 9; 
MO- 

15.45; 18;

„Iancu, domnul moților
de Stelian VASILESCUPentru teatrul băcăuan, deschiderea actualei stagiuni înseamnă împlinirea a trei decenii de la constituirea sa ca instituție profesionistă de spectacole.Pentru « cinsti sărbătoarea teatrului băcăuan, slujitorii săi au ales ca spectacol inaugural al noului an teatral o piesă istorică a unui debutant.Este vorba de piesa tn opt tablouri „Iancu, domnul moților" de Stelian Vasilescu, cunoscut mai ales in calitatea lui de teoretician șl comentator al fenomenului teatral. în „Iancu, domnul moților", ca și in lucrarea sa precedentă, de debut, „Eminescu la Vie- na“, Stelian Vasilescu apelează la documentul de arhivă substanțial și obiectiv. El transferă bogata sa informație istorică in confruntările de idei ale eroilor. Aproape toate replicile personajelor sale sînt, de fapt, extrase din arhivele cancelariilor, din crb- nlci, memorii sau studii Istorice. Această modalitate ajută la cunoașterea istoriei prin dialog sau dezbatere, dar, uneori, riscă sa devină retorică, didacticistă. Personajele comunică conținutul u- nor documente : ele se explică, nu se implică. Din această cauză, acțiunea nu este elaborată, nu are unitate stilistică și nici ritmul specific timpului scenic.

★Avram Iancu a devenit erou național la numai 24 da ani, conducînd revoluția de la 1848 din Transilvania. Destinul său tragic a stimulat creația populară, care a plăsmuit legende și cintece adunate mai tirziu de folcloristul Simeon Florea Marian. In dramaturgi» insă chipul eroului apare mai tirziu (1924), piesa Iul Lucian Blaga (1934) propunindu-ne o viziune de esență mioritică. Sint mai multe piese scrise in perioada interbelică care au ca sursă de inspirație figura tribunului de la 1848 . Camil Petrescu fln actul II din Bălcescu), Paul E- verac, AL Voitin, Dan Tărchllă, Ion Brad, Mircea Micu, Mlhai Mănuțiu au adus în actualitate chipul Iul Avram Iancu.Stelian Vasilescu propun» un aspect Inedit (pentru dramaturgie) al faptelor istorice de acum 130 de ani. Este vorba de efortul de înțelegere pe care Avram Iancu l-a cerut membrilor guvernului revoluționar de la Pesta pentru a da drepturi sociale și naționale celorlalte naționalități care trăiau In Ungaria și Transilvania Există in piesă o replică edificatoare in a- cest sens : „Românul nu poate trăi fără maghiar șl nici maghiarul fără român, aici in Transilvania". Lupta pentru drepturi egale, pentru recunoașterea naționalității român» In Transilvania este în esență tema noii lucrări despre

Avram Iancu, domnul moților.Acest debut al autorului orădean a avut șansa unui regizor experimentat, artistul jmerit Ion Olteanu, care în ultimii ani s-a impus prin acte de cultură teatrală de importanță națională: seria de spectacole Emi- nescu de la Botoșani, valorificarea scenică a primului text tn limba română, la Oradea, „Uciderea lui Grigore Vodă în Moldova, expusă tragic"... Spectacolul băcăuan este conceput pe citeva coordonate care valorifică textul-document, redimensionîndu-1 prin valențe scenice sensi-

bile, expresive. Existența tragică a eroului principal este urmărită contrapunctic tn relație cu Pelaghia Roșu sau moțul Gavrilă Bădărău, figuri reprezentative ce se contopesc cu masele nemulțumite, cu durerea, dar șl cu minla acestora. Ion Olteanu a construit un spectacol de atmosferă, ritmat prin metafore (evoluții de grup ale actorilor) și „tăceri active" in care se »imt gtndurl nerostite, născute din marile dureri ale ființei unul neam care luptă pentru redeșteptarea națională. Patriotismul autentic nu are nevoie de o expresie pompoasă și grandilocventă, ci de o comunicare sinceră, discretă. La a- ceastă modalitate a- deră și regizorul Ion Olteanu, care a Îndrumat distribuția spre o interpretare Sint multe (scena discuția dintre Pelaghia șl Gavrilă, momentele cu Dragoș, îngroparea celor dispăruți, scena dintre Bălcescu și Kossuth) prin care metafora scenică capătă forță de expresie, Iar lnteprețil respectivi realizează momente de creație autentică. Llviu Mano- liu (Avram Iancu),

sobră, momente jurămîntulul,

Despina Prisecaru (Pe- laghia Roșu) și debutantul Nicolae Tuță (moțul Gavrllă Bă- dărău) conferă personajelor pe care le interpretează un tragism In devenire, puritate, multă nevoie de regăsire in obîrșie, nepotolitul dor de neam și de identitate națională. Drama lor, nemilos de aspră, se trăiește dur, luminată in schimb de flacăra luptei șl a speranței. Romeo Mușețeanu (tribunul Nicolae Cor-cheș), Constantin Constantin (Vasile Moldovan) și Dumitru La- zăr-Fuiga (Al. Papiu llarlan) au alcătuit o altă dimensiune a spectacolului. In rolurile colaboratorilor lui Avram Iancu interpretai au evoluat firesc, convingător, incercind să atenueze didacticismul replicii. O prezență remarcabilă este cea a actorului Sică Stănescu în rolul deputatului Ion Dragoș, victimă a trădării. Distincție șl luciditate, o remarcabilă claritate a punctelor de vedere, iată datele esențiale acreditate de Livlu Rus personajului său, Nicolae Bălcescu in intîlnlrea cu Kossuth Layos, interpretat de Constantin Cosa — actor disponibil pentru un registru bogat Ne-au mai reținut a- tențla actorii Nicolae Roșioru (Batthyany Kazimir). Mihai Drăgoi (Ion Buteanu) și Gheorghe Gheorghiu (profesorul de Ia Blaj). Din păcate, uneori interpretarea păcătuiește prin rutină și manierism, iar dicțla unor actori este nelucrată. Un efort mai aplicat spre profeslonalitate, spre calitate artistică se cere ți la această trupă de actori talen- tați. Decorurile Teodorei Dinulescu și costumele Măriei Bortnov- ski, prin citeva elemente de cadru șl pete de culoare, activizează semnificațiile spectacolului și metafora scenică, înscriind premiera absolută de la Bacău printre spectacolele bune ale Începutului de stagiune.
George GENOIU

Cultura - punte a colaborării între națiuni
(Urmare din pag. I)mutuale, ori ruptură totală T Pe de altă parte, din raportul între Istorie și literatură derivă atitudinea unei epoci fată de dimensiunile timpului, de trecut, de prezent, de viitor, ca exaltare, expectativă ori modelare, ceea ce articulează istoria șl-i dă un sens. Și de aci se trage și înțelegerea literaturii inspirate din Istorie ca simplă, rece reconstituire arheologică ori ca interpretare angajată, militantă, sau ca raport mai general Intre realitate și ficțiune. Tot în a- ceastă categorie de întrebări fundamentale a intrat și relația dintre secolele XVIII și XIX, tocmai din punctul de vedere al temei majore a colocviului. In măsura tn care intre cele două veacuri nu e ruptură, ci continuitate, secolul luminilor a fost sau nu pregătitorul secolului al XIX-lea ?Din suma răspunsurilor și a per-

spectlvelor destul de diverse, aflat» însă toate sub specia istoriei, așa cum li se cuvine tuturor științelor umane, s-a construit o frumoasă și reală hartă a sud-estului european în secolul XIX, pe care popoarele acestei zone îl consideră, pe bună dreptate, cel mai însemnat din punct de vedere al raportului dintre Istorie și literatură. Istoria scrisă cu singe pentru dobindirea libertății a intrat cu o forță irezistibilă în literatură, care devine mărturie a istoriei, influențînd masiv, la rîndul său, istoriografia.în contextul vieții specifice a fiecărui popor din sud-estul european s-au Înscris și s-au relevat, firește, deosebiri de date și de fapte. Și, în acest sens, comunicările românești au subliniat propriile noastre particularități de dezvoltare și afirmare cu un secol XVIII viguros în țările române, mal ales în Transilvania, pre-

gătind secolul XIX cu toate Împlinirile lui (Al. Duțu), cu un secol XIX in care istoria, folclorul, literatura și istoriografia interacționează și se in- terdetermină (V. Râpeanu, Pompiliu Teodor).Dincolo de deosebiri Insă, semnul sensului analog a dominat toată In- tilnirea, dîndu-i acea configurați» prietenească și solidară care caracterizează întreaga politică românească în materie de cultură. Și de astă- . dată s-a dorit și s-a realizat un moment de căutare a adevărului științific cu mijloacele conjugate ale cercetărilor de la noi și de peste hotare. A fost o împrejurare foarte favorabilă colaborării intre specialiști români și străini, în care analiza comparativă a faptelor de cultură și-a dovedit incă o dată utilitatea superioară, mai cu seamă tn direcția cunoașterii reciproce care, singură, duce înspre valorile progresului și păcii.
16; 19, MIORIȚA - 9: 12: 16; II.
• Curierii diplomatici roșii : LIRA
— 15.30; 18; 20.
• Un pod prea îndepărtat I DRU
MUL SĂRII — 16; 19,15.
• Melodii, melodii : FERENTARI
— 15.30: 17,45; 20.
• Avaria : GIULEȘTI — I: 11 î 
13.15; 15.30; 17,45; 20.
• Reportaj despre fericire : CO- 
TROCENI — 9: 11,15: 13.30: 15.45; 
18; 20.15.
• Mark polițistul la
PACEA — 16; 18; 20.
• Drum tără întoarcere
REASCA — 15.30; 18: 20.
• Capcana din munți :
— 9;----- " * ■*  ’

• Orchestra ambulantă > TOMIS 
— 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20.15.
• Corsarul din Insulă : ARTA — 
9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 26.
• Umbra păsării tn zbor i PRO
GRESUL — 16: 18; 26.

landra” (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,80, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
II ot — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala 

Familia Tot —
de curtea ve-

Chal-

Ma-
19.30,

Genova i

i PLO

_______ VOLGA
.. 11,15; 13.30; 16: 18.15: 20.15.

• incredibilele aventuri ale unor
italieni in Rusia — 11; 20. Plopii 
de la marginea satului — 15.30;
18 : VIITORUL.
• Colonel tn rezervă i POPULAR 
- 16: 18; 20.
• Căpitan ia 15 ani — 9;
13.30. Visul roz - 15,45; 18! 
MUNCA.
• Transamerica Express i 
MOS — 15; 17,45 : 20.

II.15; 
20 :

cos-

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Generoasa fundație 
— 19,30, (sala Atelier) : Zoo — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala Studio a Ateneului) : Reci
tal de vioară : FLORIN PAUL — 
18, (Ateneul Român) : Concert 
dedicat „Zilei Internaționale a mu
zicii”. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solistă : Mihaela Martin — 20.
• Opera Română : Opera tn con
cert — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

?heru) : _____
sala Studio) : Craii 

che — 19.
• Teatrul Gluleștl : 
titlu — 19,30, (sala 
Dragoste periculoasă ____
• Teatrul evreiesc de stat : Cine 
se teme de... Romeo și Julleta — 
19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista tu 
luna de miere — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu” : Sen
timente (premieră) — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
• Teatrul ..Țăndărică” (sala Vic
toria) ; Tigrul purpuriu căruia II 
plăceau clătitele — 10, Anotimpu
rile minzulul — 17.

Comedie tără
Majestic) : 

— 19,30.

9;
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România Stimați tovarăși, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al poporului bulgar și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, precum și poporului frate român sincere mulțumiri pentru felicitările prietenești adresate cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a revoluției socialiste In Bulgaria.Sintem convinși că prietenia și colaborarea dintre popoarele bulgar și român, dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adîncl continuu pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele popoarelor noastre, tn interesul întăririi unității țărilor comunității socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii și progresului în lumea întreagă.Vă adresăm dumneavoastră și oamenilor muncii români cele mal cordiale urări de noi succese în activitatea de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România.
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu mulțumiri și înaltă apreciere am primit amabilele felicitări ce ml le-ați adresat cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a măreței revoluții de la 26 septembrie. La rîndul meu, sînt bucuros să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român.

Locotenent-colonel
ALI ABDALLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe Yemen ?l 
Comandantul suprem al forțelor armate

FOTBAL:

Bravo F.C. Argeș, învingătoare și la Atena I 
Felicitări Politehnicii Timișoara pentru calificarea 

în turul următor al „Cupei U.E.F.A."
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului Indoneziei și al meu, aș dori să transmit Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste România sincera mea recunoștință xmtru amabilul mesaj de felicitare adresat de Excelența Voastră cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei independenței a Republicii Indonezia.Permiteți-mi să transmit, la rîndul meu, aceleași bune urări adresate cu Ocazia menționată.
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Braziliei și am plăcerea să vă transmit urările mele cele mai sincere pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea poporului român.
ERNESTO GEISEL

Președintele
Republicii Federative a Braziliei

LICEU INDUSTRIAL 
TEXTIL LA BUZĂUBaza materială a învățămintului buzoian s-a extins, în acest început de an școlar cu un nou obiectiv de mare Însemnătate pentru pregătirea viitorilor muncitori de înaltă calificare necesari industriei ușoare. Este vorba de darea in folosință a primei părți — 12 săli de clasă și un internat cu 300 locuri — a Liceului industrial cu profil textil. în prima parte a lunii viitoare vor fi date în folosință cantina elevilor și cele două ateliere de practică (tricotaje și țe- sătorie), unde au fost de pe acum instalate mașinile și utilajele necesare. Constructorii lucrează acum la înălțarea celor 8 laboratoare și a încă două ateliere. (Mihai Bâzu)

în ziua de 27 septembrie 1978 a încetat din viață generalul de armată în rezervă Dumitru Dămăceanu.S-a născut la 17 iunie 1896 In comuna Cosmești, județul Galați. După terminarea liceului a urmat cursurile Școlii militare de ofițeri de cavalerie, pe care le-a absolvit in anul 1916 cu gradul de sublocotenent.Devenind ofițer, și-a consacrat întreaga energie carierei militare. în vara anului 1917, în aprigele lupte purtate de Armata română pe frontul din sudul Moldovei, s-a remarcat ca un destoinic și capabil comandant.După terminarea războiului și-a desăvîrșit pregătirea prin studii superioare și a urcat neîntrerupt treptele ierarhiei militare.La chemarea Partidului Comunist Român, însuflețit de profunde sentimente patriotice, s-a alăturat luptei forțelor revoluționare, antifasciste pentru răsturnarea dictaturii anto- nesciene și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. în calitate de șef de stat major al Comandamentului militar al Capitalei, a participat, împreună cu alți generali și ofițeri superiori, la acțiunile desfășurate sub conducerea partidului pentru pregătirea șl înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944.După victoria insurecției și eliberarea patriei de sub dominația fascistă, a îndeplinit însărcinări importante în cadrul armatei și pe linie de stat, făcîndu-și datoria cu răspundere și conștiinciozitate.Activitatea sa neobosită pusă In slujba patriei, calitățile și meritele sale ostășești și-au găsit recunoașterea In titlul de „Erou al Muncii Socialiste", în înaltele ordine ale Republicii Socialiste România, care i-au fost conferite.A fost membru al Partidului Comunist Român.încetarea din viață a generalului de armată în rezervă Dumitru Dămăceanu constituie o dureroasă pierdere. Amintirea lui va rămîne mereu vie in inimile militarilor armatei noastre, ale tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.
CONSILIUL DE CONDUCERE 

AL MINISTERULUI APARARII 
NAȚIONALE

COMITETUL ORGANIZATORIC 
AL VETERANILOR DIN RĂZBOIUL 

ANTIFASCISTPentru a i se aduce un ultim omagiu, sicriul cu corpul neînsuflețit va fi depus în ziua de 29 septembrie, ora 10, la crematoriul „Cenușa".Mitingul de doliu va avea loc in aceeași zi la ora 14.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

La întreprinderea mecanică

din Brașov

REPERE Șl SUBANSAMBLE 
PENTRU TRACTOARE 

Șl AUTOVEHICULEPină de curînd, întreprinderii mecanice din Brașov (fostă „Metalo- chim") i se spunea „Întreprinderea cu 1000 de produse". în realitate, nomenclatorul întreprinderii era mult mai mare : de la ventile și căpăcele pentru anvelope de autoturisme pînă la repere și subansam- ble pentru tractoare și autocamioane. Astăzi, rolul și importanța întreprinderii nu mai sint evaluate în raport de numărul produselor executate, ci după complexitatea acestora și, mai ales, după ceea ce este pe cale să devină această unitate, și anume un participant activ la fabricația de tractoare șl mașini agricole. Această perspectivă i s-a oferit întreprinderii odată cu includerea ei In Centrala de tractoare și mașini agricole, eveniment petrecut cu un an In urmă. După cum ne-a informat directorul Întreprinderii, In momentul de față, unitatea asigură toată gama de scaune pentru tractoare și autocamioane, activitate care va cunoaște In anii ce vin o puternică dezvoltare șl modeniza- re. Un prim pas II constituie faptul că aici a Început fabricația scaunului reglabil cu amortizor hidraulic pentru autovehicule de cursă lungă. în afară de scaune, aici se mai execută și cușete pentru aceleași autocamioane. O altă activitate de bază o constituie fabricația de jențl pentru tractoare ji mașini agricole.Contribuția Întreprinderii mecanice la fabricația de tractoare, mașini agricole șl autovehicule nu se oprește aici. Chiar din acest an, secțiile întreprinderii, care tșl desfășoară activitatea In Tg. Secuiesc, Făgăraș, Rupea, întorsura Buzăului, Brașov etc., au preluat fabricația altor numeroase subansamble șl repere pentru tractoare. (Nicolae Mocanu).
Forme noi de servire a populației în cooperația

Uniunea județeană Argeș a cooperației meșteșugărești are pe cuprinsul județului mai multe sute de unități prestatoare de servicii, in care peste 11 000 de meșteșugari pricepuți practică 240 de profile de meserii. Sint meserii diverse, legate de Întreținerea obiectelor de uz casnic, confecționarea de încălțăminte. Îmbrăcăminte, mobilă, executarea de lucrări de construcții.se desfășoară o de dezvoltare, diversificare a de prestări de servicii populație. Astfel, pină la anului se vor deschide 38 unități prestatoare de ser-
în prezent amplă acțiune modernizare și rețelei către finele de noi vicii, iar pină In 1980 — alte circa 100 de unități. La Cimpulung și Curtea de Argeș au fost construite două mari și moderne complexe ale cooperației meșteșugărești, cu cite 17 profile fiecare. Conducerea uniuni) a întocmit și un program de suplimentare a profilelor de meserii, defalcat pe localități și eșalonat pină In 1980. De exemplu, în municipiul Pitești numărul profilelor

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Democrate Germane, la Ambasada acestei țări la București a fost organizată, miercuri seara, o gală de filme. Cu acest prilej a fost oferit un cocteil.Au participat reprezentanți ai Ministerului ministere meni de știință, artă și cultură, ziariști.Au luat parte membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Afacerilor Externe, ai altor ți instituții centrale, oa-

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 29, 

30 septembrie șl 1 octombrie. In țară : 
Vreme tn general instabilă. Cerul va d 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea șl caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice. mai 
frecvente In prima parte a intervalu
lui. Vintul va sufla slab pină la mode
rat, prezentind intensificări locale de 
scurtă durată de 45—50 km pe oră, iar 
Ia munte de 90—100 km pe oră, predo- 
mlnlnd din sectorul vestic. Tempera
tura in scădere. Minimele vor fi cu
prinse între 4 șl 14 grade, iar maximele 
între 14 șl 24 de grade. In București : 
Vreme în răcire. Cerul va fi temporar 
norps. Ploaie sub formă de aversă în
soțită de descărcări electrice. Vînt mo
derat, predominînd din sectorul vestic.

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

După cum transmit agențiile de presă, meciul-rețur din „Cupa U.E.F.A.", dintre Panathinaikos și F.C. Argeș Pitești, era așteptat cu cel mai viu interes de iubitorii de fotbal atenieni, care sperau în calificarea echipei lor, deși aceasta pierduse cu 3—0 în meciul-tur de la Pi - tești. Iată însă că echipa argeșeană „a fost mai bună în teren, mai eficace, mai tehnică și a terminat învingătoare, merituoasă, și în meciul-re- tur". Ambițioasa formație ateniană, cu un palmares destul de frumos în cupele europene intercluburi, s-a năpustit la atac încă din primul minut, însă jocul echipei noastre în apărare, exact șl cu un marcaj individual bine pus la punct, a dejucat toate tentativele localnicilor pe parcursul primei reprize. După pauză, gazdele reușesc totuși să deschidă scorul în minutul 51 prin Gonios ; bucurie de scurtă durată însă : după numai patru minute, F.C. Argeș contraatacă In maniera bine cunoscută publicului nostru și obține egalarea prin Doru Nicolae (min. 55). La acest scor, gazdelor le-ar fi fost necesar să mai înscrie încă patru goluri pentru a obține calificarea. Evident, desfășurarea jocului, cu o dominare tehnico-tacti- că piteșteană, contrazicea o asemenea posibilitate. Mai mult, spre lauda lor, jucătorii piteșteni «u »srau* *mulțumit  cu o calificare la golaveraj, jucat mai departe cu multă au insistat prin atacuri și atacuri insistente, obținînd și în meciul retur, o victorie _____

în cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 29-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a organizat, miercuri seara, în Capitală, spectacolul de gală „Mi- lițlencele din insulă", care marchează deschiderea „Săptămînii filmului din Republica Populară Chineză". Realizare artistică a studiourilor dinPekin, filmul prezintă lupta maselor împotriva ultimilor piloni ai reacți- unii și exploatării, omagiind potențialul revoluționar al femeii, capacitatea ei de conducător.La spectacolul de gală au luat parte tovarășii Miu Dobrescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Popescu Puțuri, președintele Asociației de prietenie* ro- mâno-chineze, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor ex- 

mult de jumătate din animalele dispărute în ultimele două milenii (în- ceptnd cu stlrpirea leului de pe continentul european, Înregistrată tn anul 80 e.rî.) au fost însă distruse de la 1900 încoace 1 în prezent, circa I 000 de specii de păsări și mamifere sînt grav amenințate cu dispariția.Botaniștli consideră ca deosebit de grav fenomenul sărăcirii rezervei genetice. Aceasta înseamnă că diversitatea de grîu, secară, porumb, mazăre, cartof și alte plante, inclusiv „rudele" lor sălbatice, ce constituie hrana de bază a miliarde de oameni, se reduce. Cu cit culturile sint mai o- mogene din punct de vedere genetic, cu atît ele sint mai expuse dăunătorilor și calamităților naturale. Un exemplu clasic îl constituie foametea ce s-a abătut tn 1840 asupra Irlandei după o recoltă catastrofală de cartofi din acel an, sau pierderile de 15 la sută din recolta de porumb pe care fermierii americani le-au avut, cu ani In urmă, ca urmare a monocul- turii neimprospătate.Mai există și un alt aspect. De pildă, în scopul obținerii unui soi nou de mei, cu un înalt conținut de proteine, oameni de știință ai universității americane Purdue au cercetat In 1973 nu mai puțin de 9 000 soiuri.

străin I în minutul 67, o acțiune de toată frumusețea, cu Dobrin la pupitru, este finalizată printr-o lovitură de cap de înaintașul central Radu II ! Publicul atenian aplaudă îndelung acest gol spectaculos, după cum va aplauda la sfîrșitul meciului pe învingători. Deci, 2—1 pentru F.C. Argeș, într-o partidă în care au jucat foarte bine Speriatu. Stancu. Bărbu- lescu. lovănescu, Doru Nicolae și Dobrin. dar pentru reușita căreia merită felicitați toți echipierii și, firește, antrenorul lor Florin Halagian. Felicitări și succese mai departe în „Cupa U.E.F.A.".

ci au ambiție, contra- victoria pe teren

ACTUALITATEA LA BOXAstăzi, la Constanța va avea loc a treia întîlnire dintre pugiliștii noștri și cei nord-americani. După cum se știe, în prima gală oficială, care a avut loc la Palatul sporturilor și culturii din București, echipa României a învins formația S.U.A. cu 7—4. în cea de-a doua reuniune, desfășurată duminica trecută la Galați, s-au disputat numai opt meciuri, din cauza indisponibilității unora dintre boxerii oaspeți. Din formația noastră au făcut parte și cinci pugiliști cu foarte puțină experiență — Radu, Bumb. Sultan, Ciubotaru și Burde. „Scorul" a fost de 5-3 pentru oaspeți, dar două dintre deciziile care au fost date în favoarea acestora rămin discutabile. Și astăzi, în gala de la Constanța, selecționata noastră va fi alcătuită din pugiliști care n-au boxat în meciul oficial de la București (cu o excepție : Niță Robu). Iată-i In ordinea celor zece categorii (oaspeții n-au reprezentant la categoria semimuscă) : Robu Niță (B.C. Brăila), Ibraim Fa- redin (Farul), Ion Lungu (B. C. Galați), Nicolae Stoenescu (B. C. Galați), Leontin Sandu (Prahova Ploiești), Mircea Miclăuș (A.S.A. Cluj-Napoca), Marcel Sîrba (Steaua), Sandu Tîrîlă (B.C. Galați). Mircea Alexandru (B.C. Brăila) și Ion Cernat

meșteșugărească argeșeană
- ----- —Ava ajunge la 233, față de 180 cite există acum ; la Cîmpulung — la 177 profile, față de 122 ; iar la Curtea de Argeș — la 180 profile, față de 136 existente. în marea lor majoritate, meșteșugarii dovedesc interes față de mai buna organizare a muncii față de calitatea serviciilor. Dovadă stau Indicatorii economici care se îndeplinesc și se depășesc lună de lună, trimestru de trimestru. Există o preocupare permanentă pentru găsirea de forme noi de servicii accesibile popu- lațieL Astfel, s-a introdus întreținerea și repararea pe bază de a- bonament a aparatelor de radio și televizoarelor, repararea la domiciliu a unor aparate electrocasnice, mutarea și aranjarea mobilei in noile locuințe, repararea și confecționarea la domiciliu a tapiseriei, a plăpumilor etc. La Cîmpulung și Curtea de Argeș s-au deschis ma- gazine-expoziție de prezentare și vlnzare a mobilei și au fost înființate centre de achiziționare de la populație pentru recondiționare și revînzare a unor obiecte ca televi-

Miercuri au continuat, la Brașov, manifestările din cadrul întîlniril prietenești dintre reprezentanți al tineretului din România și ai tineretului din R. D. Germană.Tineri de la întreprinderile „Tractorul" și „Steagul roșu" din Brașov, precum șl de la întreprinderea agricolă de stat Prejmer au făcut o caldă primire membrilor delegației Tineretului Liber German (F.D.J.) din R. D, Germană.După-amiază, la Clubul întreprinderii „Tractorul" a avut loc, Intr-o atmosferă prietenească, de caldă prietenie, o tntîlntre Intre membrii celor două delegații șl tineri din municipiul Brașov. în cuvîntul lor, GUnther Bdhme, secretar al Consiliu-
Sosirea ministrului comerțului, aprovizionării civile 

și cooperării din IndiaMiercuri după-amiază a sosit in Capitală Mohan Dharia, ministrul comerțului, aprovizionării civile și cooperării din India, care face o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopent, oaspetele a fost salutat de Cornel

Relatarea corespondentului sportiv al agenției maghiare M.T.I. pe marginea meciului din „Cupa U.E.F.A.", dintre M.T.K.V.M. Budapesta și Politehnica Timișoara, evidenția jocul îndrăzneț al echipei române, care, deși condusă la un moment dat cu 2—0, a găsit resurse să atace și să marcheze golul decisiv pentru calificare. Deci, felicitări și pentru Politehnica Timișoara, cealaltă reprezentantă a noastră în „Cupa U.E.F.A.", care de asemenea a obținut calificarea în turul următor al competiției, e drept numai la golaveraj general (3—2). Avînd în față avantajul de 2—0 din meciul-tur, timișorenii s-au apărat foarte bine în primele 45 minute. Mai departe, gazdele au marcat prin Koritar (min. 51) și Nadu (autogol, min. 67), dar Politehnica a reușit să depășească punctul critic printr-un model de voință colectivă a echipei și a marcat golul calificării prin Petrescu (min. 77), După cum transmite agenția M.T.I., s-au remarcat din echipa noastră Păltinișan. Mehedin- țu, Vișan, Petrescu și Barna, iar de la gazde. Palicsko. Burg și Takacs.Asemenea piteștenilor, iată-1 și pe timișoreni în fața răspunderilor sporite pentru culorile lor turul dorim zitate șoară Angelo Niculescu. aceeași ambiție și mai ales aceeași îndrăzneală în joc pe care o remarca agenția mai șus citată.

sportive în secund al competiției. Să le pe mai departe aceeași serio- în pregătirea pe care o desfă- sub conducerea antrenorului
★Aseară, la DUsseldorf, In prezenta a circa 10 000 de spectatori s-a disputat meciul retur pentru competiția de fotbal „Cupa cupelor" Intre echipa vest-germană Fortuna șl formația Universitatea Craiova, întîlnirea s-a terminat la egalitate : 1—1 (1-0). Au marcat Bommer (min. 38), respectiv Marcu (min. 65). în minutul 78, portarul craiovean Lung a apărat o lovitură de la 11 m. Cîștigători cu 4—3 in primul joc, fotbaliștii din Diissel- dorf se califică pentru turul II.

(Steaua). Simlon Cuțov, care fusese programat la meciul de la categoria ușoară, s-a declarat subit indisponibil, pe motiv de sănătate, și a fost înlocuit cu tînărul ploieștean Leontin Sandu. Drept urmare, sint acum în formația noastră de la Constanța nu mai puțin de șase pugiliști fără palmares internațional, în schimb cu multă dorință de afirmare., *Intre 3 șl 7 octombrie se vor disputa in 4 orașe ale țării — Reșița, Tul- cea. Arad și Piatra Neamț — reuniunile zonale ale campionatelor naționale de box. După aceste gale, boxerii calificați se vor întrece între 23 și 29 octombrie pe ringul Palatului sporturilor și culturii din Capitală in reuniunile finale, la sfîrșitul cărora vor fi desemnați cei 11 noi campioni ai țării, de la semimuscă la grea. Finalele vor avea loc duminică, 29 octombrie, de la ora 10.
★box i“ se „Memorialul va desfă-Turneul de Gheorghe Lungu' șura in acest an între 18 și 22 octombrie la Craiova. Această competiție, care are ca scop depistarea tinerilor pugiliști, este rezervată juniorilor de la categoriile mijlocie-mică, mijlocie, semigrea și grea.

zoare, autoturisme, frigidere, picup- uri etc.La cererea cetățenilor, in cartierele Trivale și Găvana II din Pitești funcționează unități rapide de spălătorie șl curățătorie. în vederea înnoirii produselor și în funcție de solicitările populației, la Pitești și Curtea de Argeș funcționează centre de creație pentru Încălțăminte, confecții, marochinărie, metalografie și broderie artistică. Ca unitățile să fie tot mai operative in executarea comenzilor, a- cestea au fost mai bine dotate cu aparatura modernă și slnt bine a- provizionate cu materii prime șl matertale. De la Începutul anului, ele au fost Încadrate cu 533 de tineri meșteșugari, pregătiți in școlile și formele de calificare de profil. Odată cu începerea noului an șco- Iar, aîți 450 de tineri au fost trimiși la diferite școli profesionale.Personalul uniunii depune eforturi susținute pentru pregătirea de pe acum a activităților din 1979, dovadă în acest sens fiind faptul că peste 80 la sută din producția planificată este de pe acum acoperită cu comenzi. (Gheorghe Cirstea).

»lui Central al F.D.I., șl Nicolae Croi- toru, secretar al C.C. al U.T.C., au relevat hotărîrea comună a tineretului de a acționa In conformitate cu înțelegerile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, pentru dezvoltarea și adincirea în continuare a prieteniei și colaborării dintre tinerii din cele două țări, dintre U.T.C. și F.D.J.Seara a avut loc un reușit spectacol al formațiilor artistice ale U.T.C. și F.D.J.
(Agerpres)

Burtică, viceprim-miniștru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.Erau prezent) Ashok Kumar Ray, ambasadorul Indiei la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

ATLETISM

PE STADIONUL 
REPUBLICII, ÎNTRECERI 

SPECTACULOASE

la atle- la care din opt
Pe stadionul Republicii din Capitală au început Ieri întrecerile ediției a XX-a a „Dinamoviadei" tișm, competiție tradițională participă sportivi și sportive țări.în prima zi de concurs, sportivii români au obținut victorii prin Mari- cica Puică - 4’2l’’37/100 la 1 500 m, Horia Toboc — 46”32/100 la 400 m plat. Ion Zamfirache — 59,98 m la a- runcarea discului, Claudiu Șușelescu— 10”65/100 la 100 m și Bedros Be- drosian — 16,56 m la triplusaltîn proba de arunearea suliței, clș- tigată de Sandor Boroș (Ujpest Dozsa— Ungaria), atletul român Carol Ra- duly s-a situat pe locul 3, cu 82,24 m, rezultat ce constituie un nou record al României.Alte rezultate : aruncarea ciocanului : Emanoil Dulgherov (Levski Spartak — Bulgaria) — 71,82 m ; săritura în Înălțime : Vladimir Kiba (Dinamo — U.R.S.S.) — 2,23 m ; 5 000 m : Valentin Zotov (Dinamo — U.R.S.S.) — 13’56”2/10.Concursul continuă astăzi, cu începere de la ora 15.

în cîteva rînduri• La Brașov au continuat întrecerile primului turneu al echipelor divizionare A din cadrul campionatului republican de tenis de mașă. In proba masculină, victoria a revenit formației C.S.M. Cluj-Napoca (antrenor Farkas Paneth). Au urmat în clasament Universitatea Craiova. Gloria Buzău. Progresul București. Comerțul Tg. Mureș și Politehnica București.Echipa C.S.M. Cluj-Napoca a cîști- gat toate partidele susținute, invin- gînd în ordine cu 9—2, pe Gloria Buzău, cu 9—1 pe Progresul București, cu 9—3 pe Universitatea Craiova, cu 9—1 pe Comerțul Tg. Mureș și cu 9—0 pe Politehnica București. Echipa clujeană a avut în componentă pe frații Zoltan și Iosef Bohm, Dobosi și Crișan.• Echipa Racing Club Basketboll Beirut a susținut în sala Giulești două meciuri cu formația Rapid. Ambele partide au revenit bucureștenilor cu 84—69 si respectiv 86—76.• Pentru turneul final al campionatului mondial masculin de volei, în curs de desfășurare în Italia, s-au calificat echipele U.R.S.S., Italiei, Cubei și Coreei de sud. Echipa Cubei a învins cu 3—0 (8, 10, 9) selecționata Poloniei, deținătoarea titlului.• La Bruxelles a avut loc meciul de fotbal dintre echipa locală An- derlecht și selecționata Algeriei. Fotbaliștii belgieni au clștigat cu scorul de 4—0 (2—0) prin punctele marcate de Geels, Resenbrink și Coeck (2).
„DIE WELT"

PENTRU SALVAREA PATRIMONIULUI
BIOLOGIC AL OMENIRII

• Un singur buldozer poate distruge o lume... • Mal mult de Jumătate din 
animalele dispărute în ultimele două milenii au fost exterminate după anul 1900 
® Viața care dispare iremediabil — în fiecare zi o plantă, în fiecare an un 
animal © 1 000 de specii de păsări și mamifere — amenințate cu dispariția 
© Cînd craterele lunare ne sînt mai familiare decît pădurile Terrei

Pînă la sfîrșitul acestui veac, sute de mii de forme de viață unice 
și neinlocuibile vor dispărea pentru totdeauna de pe fața Pămintului dacă 
nu se vor lua măsuri de oprire a actualelor tendințe. Omenirea se afli 
în fața unui „masacru biologic" de natură să afecteze biosfera intr-o 
proporție pină acum imprevizibilă, tn medie, anual dispare o specie de 
animale, zilnic, o specie de plante. Acestea sint concluziile unui studiu 
al Institutului „Worldwatch" din Washington și al programului O.N.U. 
pentru mediul înconjurător. Reproducem din ziarul vest-german „Die Welt" 
un articol pe această temă.Toată lumea cunoaște soarta tigrilor, a elefanților, balenelor și nu este prea greu, de aceea, de obținut sprijinul unor guverne, organizații și persoane particulare în vederea unor măsuri care să salveze de la dispariție aceste specii. Problema este însă mult mai amplă și mai dificilă cînd este vorba de diminuarea ireversibilă a diversității florei, proces care face ca sute de mii de specii să dispară înainte încă de a 11 se fi cunoscut eventualele calități curative sau nutritive. Ecosisteme întregi cad victimă mîinii omului, poluării apei și atmosferei, defrișării iraționale, parcelării terenurilor prin tăieri de drumuri și implanturi neraționale de platforme industriale. „Un singur buldozer poate să distrugă pentru totdeauna specii de plante tipice unei anumite zone și, implicit, animalele care se hrăneau cu ele" — arată ecologul Erik Eckholm In „Specii pe cale de dispariție".Fauna și flora terestră sînt estimate la trei pînă la zece milioane specii, dintre care doar 1,5 milioane sînt cuprinse și clasificate tn literatura de specialitate. De la apariția sa pe Pămînt. Incepînd cu vînătorul epocii de piatră, omul a contribuit continuu la distrugerea faunei. Mai

R. P. CHINEZA

• •Izvoarele fertilității 
în cîmpiile Hunaiiuliii

însemnări de călătorie

Vizitatorul contemplă cu un sen
timent de surprindere o imagine, 
care, relatată In termeni oricit de 
convingători, I s-ar fi părut incre
dibilă. De pe terasa situată la a- 
proximaiiv o sută de metri deasu
pra șoselei, privirii i se înfățișea
ză fluviul Lienchouei, lunecind In 
ritmul lent al oricărui mare curs 
de apă. Pe luciul său plutesc intr-un sens și în altul ambarcațiuni 
de diferite tipuri transportind pa
sageri și mărfuri. Șoseaua și calea 
ferată ce merg paralel cu fluviul iși îndeplinesc, la rindu-le, rostul, 
mașini și trenuri circulind in flu
xul lor obișnuit. Pină aici nimic ie
șit din comun. Vn curs de apă. o 
cale ferată, o șosea, oameni lucrind 
pe cimp și, de o parte și de alta, 
un peisaj frămintat atit pe un mal 
cit și pe celălalt. Sintem pe drumul 
de întoarcere de la Șaoșan la 
Ciangșa, orașul-reședință al provin
ciei Hunan...

De ce am poposit aici și care 
este elementul de surpriză in acest cadru natural 7

In drum spre Șaoșan, localitate 
in care s-a născut conducătorul 
marii revoluții chineze. Mao Tze- 
dun, trecusem exact prin același 
punct și avusesem impresia că flu
viul este traversat aici de un pod al unei magistrale de cale ferată sau 
rutieră. Intr-adevăr, un mal era le
gat de altul de o amplă construcție 
sprijinită pe piloni puternici și pe 
arcade și care nu se deosebea prin 
nimic de aspectul unui pod de 
mari proporții, traversînd un mare 
curs de apă. Aceasta este surpriza. 
Podul pe care-l aveam sub priviri 
nu este destinat nici circulației fe
roviare, nici celei rutiere, ci... tra
ficului fluvial. Ne găsim in fața 
unui apeduct de proporții gigantice 
pe care circulă, ca și jos pe luciul 
viului, ambarcațiuni de același tip, 
aflate pe traseul lor normal. Fără 
o explicație din partea gazdelor am 
fi putut rămine cu impresia că 
acea mare construcție face parte 
dintr-un sistem interior de naviga
ție și atita tot. In realitate lucru
rile sint mult mai complexe. Ne 
găseam la unul din punctele cele 
mai spectaculoase ale sistemului de 
irigații Șaoșan, iar acel pod-canal 
pe care circulau vase încărcate cu 
mărfuri și pasageri reprezintă una 
din marile lucrări de artă ale sis
temului. Văzusem, cu cîteva zile in 
urmă, complexul de irigații „Drape
lul roșu*  din districtul Linxien, im
presionant ansamblu de lucrări da
torită cărora o întinsă arie geogra
fică, aflată de milenii sub imperiul 
nemilos al lipsei de apă, dobindea 
un aspect nou, o înfățișare cu to
tul întinerită. Dar acum ne găseam in fața unui și mai grandios sistem 
de construcții hidrotehnice, care, și 
acesta, la proporții mai ample, a- 
ducea la o viață nouă, eliberată de 
teroarea foametei, o însemnată par
te a provinciei Hunan.

' Prin intermediul unui film tn
Deschiderea „Săptămînii filmului din R. P. Chineză" terne, reprezentanți al conducerii unor instituții centrale bucureștene, oameni de ros public.Au fost Tin-ciuan, la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați tn țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

★Cu prilejul „Săptămînii filmului din Republica Populară Chineză", cinematografele din București vor prezenta, in zilele care urmează, spectacolele „Războiul subteran", „Bătălia navală din 1894", „Spionaj contra spionaj", „Partizanii din cîm- pie" și „Misiune pe Iantzî". Asemenea reprezentații vor mai avea loc la Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, (Agerpres)

Ambarcațiuni pe podul de la 
Șaoșan

culori, ce avea să ne fie prezentat 
la Ciangșa, luam cunoștință cu o 
adevărată epopee.

Lucrările au început în 1965, iar 
conducerea lor a fost încredințată 
tovarășului Hua Kuo-fen, in acea 
perioadă secretar al comitetului re
gional de partid. Prin mobilizarea 
eforturilor a 100 000 de țărani, pri- ‘ 
ma parte a lucrărilor a fost efectu
ată In termenul record de 10 luni. In 
același an au fost irigate 37 OQ0 ha. 
Cea de-a doua etapă a fost încheiată in termen de șase luni. In 
continuare, populația a completat și 
perfecționat sistemul hidrotehnic, 
dotindu-l cu 444 stații de pompaj 
electric, cu 2 530 km de canale se
cundare, construind diguri de pro
tecție de-a lungul fluviului Siang- 
kiang și altor cursuri de apă. Re
țeaua de canale pune la adăpost de 
secetă și inundații o suprafață de 
2 500 km pătrați în centrul provin
ciei Hunan șl irigă 66 000 ha. Ca 
urmare, producția 'cerealieră medie 
la hectar a crescut de la circa 3,75 t 
in 1965 la 10,2 t. Se obțin două re
colte de orez pe an și se încearcă 
trecerea la sistemul de cultură grlu- 
orez. Nivelul de viață al locuitori
lor din această parte a provinciei 
Hunan a cunoscut o creștere 
simțitoare.

Lucrările ample de construcții hi
drotehnice din zona Șaoșan fac 
parte dintr-un plan general menit 
să permită unor întinse regiuni 
geografice ale Chinei să rezolve 
problema atit de grea a deficitului 
de apă. Ele se încadrează in politi
ca generală a Partidului Comunist 
Chinez de dezvoltare a agriculturii, 
considerată ca ramură principală a 
economiei și de al cărei avint de
pind atît ridicarea buhăstării po
porului, cit și industrializarea in 
ritm rapid a țării. Șint directive 
cărora poporul chinez le dă, prin 
muncă eroică, expresia faptică cea 
mai concludentă.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

|

artă și cultură, un nume-prezențl, de asemenea. LI ambasadorul R.P. Chineze

in mobili- popoarelor Ia lor și al gene-

El au găsit două soiuri ce corespundeau tuturor exigențelor tocmai pe ogoarele țăranilor etiopieni. „Cine poate ști cite astfel de soiuri prețioase de plante dispar neștiute de nimeni se Întreabă același studiu citat mai sus.Cele mai amenințate sint pădurile tropicale, ca, de pildă, cele din bazinul amazonic, una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii din punct de vedere biologic. „Miliarde de dolari au fost învestiți In cercetarea Lunii, astfel că azi am ajuns să știm mai multe despre satelitul nostru de- cît despre jungla din vestul Columbiei — deși Luna va continua să e- xiste și atunci cînd aceste păduri vor fi încetat probabil să existe" — notează cu amărăciune log Peter Raven.Problema constă zarea guvernelor, a salvarea, spre binele rațiilor care vin, a speciilor pe” cale de dispariție. Este adevărat, UNESCO veghează asupra așa-numitelor „protectorate ecologice", adevărate rezerve ale biosferei, în număr de 144. plasate în 35 de țări. Acesta este Insă doar un început. Din păcate, zonele tropicale, atît de periclitate, sînt mult prea slab reprezentate In acest program. Dezvoltarea și conservarea nu trebuie să se excludă reciproc — conclude watch", strînsă nare și varea patrimoniului biologic al omenirii.

cunoscutul eco-

studiul institutului „World- Cele două noțiuni se află în interdependență și condițio- de echilibrul lor depinde sal-
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Dezbaterile sesiunii Adunării Generale a O, N. U.

Sînt necesare măsuri hotărlte pentru înfăptuirea dezarmării, 
pentru făurirea unei nni ordini economice internatinnaleNAȚIUNILE UNITE — De la trimisul special : In plenara Adunării Generale a O.N.U. au continuat dezbaterile generale.

Ministrul afacerilor externe al Fi- 
lipinelor, Carlos Romulo, a situat în centrul intervenției sale necesitatea lichidării subdezvoltării și trecerii la făurirea unei noi ordini economice internaționale. „Restructurarea sistemului economic mondial, a spus el. constituie o preocupare centrală a o- menirii. Cu toate acestea, progresele în direcția respectivă sînt lente. Din momentul în care s-a stabilit o sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. pe această temă, se vădește o puternică rezistență la schimbări în relațiile economice mondiale, ceea ce ne duce Ia concluzia dureroasă că, în fapt, țările dezvoltate împiedică realizarea unui progres al a- cestui dialog în încercarea de a menține statu quo-ul“.

Ministrul de externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a arătat că „O.N.U. reprezintă cel mal reprezentativ forum internațional, locul potrivit unde să se ridice, în întreaga lor amploare, problemele de a căror soluționare depinde soarta umanității". Subliniind că toate popoarele vor pace, vor să trăiască în pace și înțelegere, vorbitorul a apreciat că este necesar să se depună noi eforturi și să se caute noi posibilități pentru ca popoarele să nu mai cunoască în viitor nici agresiunea, nici ororile unui conflict mondial. Vorbitorul s-a referit apoi la situația din Europa după Conferința de lă Helsinki, unde — a apreciat el — „climatul politic este evident mai sănătos decît în trecut, deși se fac încercări repetate de a se testa viabilitatea rezultatelor conferinței", precum șl la situația din Africa — „unde se pune problema lichidării depline și ireversibile a colonialismului și rasismului". Abordînd problema dezarmării, ministrul de externe al Uniunii Sovietice a spus : „Analizînd lucrurile cu luciditate, trebuie să recunoaștem că cursa înarmărilor

nu a înregistrat nici o încetinire". El a subliniat necesitatea de a se adopta măsuri concrete în toate sectoarele luptei pentru dezarmare, de a se acționa pentru reducerea bugetelor militare și de a folosi o parte din mijloacele astfel economisite pentru sprijinirea eforturilor economice ale țărilor în curs de dezvoltare.Referindu-se la continentul euro
pean, ministrul afacerilor externe al 
R.F. Germania, Hans-Dietrich Genscher, a arătat că in etapa actuală este important să se traducă în viață Actul final de la Helsinki în toate părțile sale componente. Ministrul vest-german a opinat că toate națiunile lumii au un interes vital în realizarea limitării armamentelor și dezarmării. El s-a pronunțat pentru ca sumele eliberate prin dezarmare să fie folosite pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor națiunilor. Totodată, vorbitorul a relevat necesitatea soluționării pe cale pașnică a conflictelor din Africa și Orientul Mijlociu.

Primul ministru al Luxemburgului, Gaston Thorn, s-a pronunțat pentru soluționarea conflictelor numai prin mijloace pașnice, ca și pentru trecerea neîntîrziată la Înfăptuirea dezarmării.
Reprezentantul statului Panama. Carlos Ozores-Typaldos, a subliniat rolul jucat de țările nealiniate în e- forturile de consolidare a păcii și colaborării internaționale.Arătînd că „pacea lumii nu se poate baza pe balanța terorii". Santiago Roel, ministrul de externe al Mexicului, a făcut apel la înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, la stabilirea de noi zone libere de arme nucleare. Totodată, reprezentantul mexican s-a pronunțat pentru trecerea la măsuri concrete în direcția făuririi noii ordini economice internaționale.
Ministrul de externe al Islandei, Benedikt Grondal, s-a referit la situațiile în care țările în curs de dezvoltare cheltuiesc sume importante

întrevederile ministrului de externe al României 
cu secretarul general al O.N.U. și președintele 

actualei sesiuni a Adunării Generale

din resursele lor limitate ca să cumpere arme.
Ministrul de externe al Canadei, Donald Jamieson, a evidențiat necesitatea creșterii rolului O.N.U. în a- sigurarea accesului la independență al Namibiei. Totodată, el a arătat că „menținerea sistemului de apartheid are ca rezultat deteriorarea continuă a păcii și stabilității in sudul Africii".„Procesul destinderii, în a cărui promovare un rol important l-a avut Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, continuă, și in a- ceastă direcție Danemarca va continua să îndrepte eforturile sale" — a spus ministrul de externe danez, Henning Christophersen. „Pacea lumii — a continuat vorbitorul — nu poate fi asigurată numai de marile puteri ; toate națiunile au o importantă responsabilitate în această direcție. Problemele care confruntă lumea pot fi soluționate numai dacă vom acționa cu toții împreună". „De o importanță covîrșitoare este și faptul că trebuie să se găsească soluții gravelor probleme economice ale țărilor în curs de dezvoltare. In acest context, guvernul danez consideră că este esențial să se întreprindă măsuri adecvate în direcția stabilirii noii ordini economice internaționale". Ministrul danez s-a referit, totodată, la situația din Africa australă, condamnînd refuzul regimului de la Pretoria de a se conforma rezoluțiilor O.N.U. în problema Namibiei.în continuare a luat cuvîntul mi

nistrul de externe al Suediei, Karin Soeder, care a arătat, între altele, că „miliarde de dolari se irosesc pe armamente, în timp ce sute de milioane de oameni trăiesc în cea mai neagră mizerie. O mare parte din resursele limitate ale planetei noastre sînt folosite pentru creșterea bogăției celor bogați, iar, pe de altă parte, sărăcia în rîndul celor mulți se extinde". Vorbitoarea s-a pronunțat pentru măsuri concrete de dezarmare, în special de dezarmare nucleară, inclusiv de dezangajare militară și de reducere a armelor nucleare în Europa, la care să-și aducă contribuția și țările posesoare de arme nucleare.

Manifestări consacrate 
RomânieiLa Berlin s-a deschis o expoziție 

de carte românească. Sint prezenta
te peste 1 700 de volume din dome
niile social-politic, tehnico-științi- 
fic, beletristic, artei, al literaturii 
pentru copii si tineret, reprezentind 
creații ale autorilor români si tra
duceri din literatura universală. 
Cărțile expuse, inclusiv in limbile 
naționalităților conlocuitoare, atestă 
intensa activitate editorială din 
România in anii construcției socie
tății socialiste.

Intr-un stand special sînt expuse 
la loc de frunte volume din lucră
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, documen
tele Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R.

Cu expoziția de carte au fost 
inaugurate, totodată, „Zilele litera
turii române in R.D.G.", care vor 
cuprinde intilniri ale publicului din 
R.D.G. cu scriitori, critici de artă și 
reprezentanți ai unor edituri din 
țara noastră, prezentarea unor fil
me cu teme inspirate din operele

unor scriitori români, standuri de 
carte românească in mari librării 
din Berlin și Dresda.

Sub auspiciile Ministerului suda
nez al Culturii, in „Sala prieteniei" 
din Khartum au avut loc „Zilele 
culturii românești". Au fost prezen
tate filme artistice românești și o 
expoziție de carte și fotografii in- 
fățișind lupta poporului român de-a 
lungul secolelor pentru independență 
și suveranitate națională, activitatea 
remarcabilă desfășurată de preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe plan intern și internațional, suc
cesele poporului român in opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Atit expoziția, cit și filmele au 
fost primite cu viu interes de un 
numeros public. Posturile de radio 
și televiziune, precum și presa su
danezi au relevat că manifestarea 
organizată la Khartum constituie o 
expresie a prieteniei dintre popoa
rele român și sudanez.

UNESCO trebuie să-și aducă 
o contribuție sporită 

la dezvoltarea colaborării 
europenePARIS 27 (Agerpres). — La Paris continuă lucrările celei de-a 105-a sesiuni a Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură (UNESCO), care urmează să pregătească Conferința generală a UNESCO.In intervenția sa, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Valentin Lipatti, a subliniat importanța reuniunilor și conferințelor ministeriale convocate în această perioadă de UNESCO, în domeniile educației în Asia, politicilor științei și tehnologiei în Europa, ca și în domeniul informaticii pe plan mondial. Vorbitorul a relevat, totodată, că UNESCO trebuie să-și aducă o contribuție sporită la traducerea în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, conceput ca un tot unitar. prin dezvoltarea și diversificarea colaborării europene, atît la nivelul continentului, cît și pe plan subregional.

Contacte diplomatice în legătură cu situația 

din Orientul MijlociuRIAD 27 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, întreprinde o vizită în mai multe țări arabe, unde are convorbiri în legătură cu situația actuală din Orientul Mijlociu. După o întîlnire, la Amman, cu regele Iordaniei, șeful statului sirian a avut miercuri, la Taef, convorbiri cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Fahd Ibn Abdul Aziz.GENEVA 27 (Agerpres). — Regele Khalid al Arabiei Saudite l-a primit miercuri, la Geneva, pe Hassan El Tohamy, vicepremier la președinția Republicii Arabe Egipt, informează agenția M.E.N. Nu au fost furnizate amănunte asupra convorbirilor.în aceeași zi, regele Khalid a părăsit Geneva, plecînd într-o vizită în Statele Unite ale Americii.

AMMAN 27 (Agerpres). — Ambasadorul itinerant al S.U.A. în Orientul Mijlociu, Alfred Atherton, a sosit la Amman. El a avut convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei asupra ultimelor evoluții din zonă și a rezultatelor reuniunii tripartite de la Camp David — transmite agenția M.E.N.Vizita lui Atherton în capitala iordaniană a fost precedată de convorbiri ale acestuia în Kuweit șl Iran cu șefii statelor respective.CAIRO 27 (Agerpres). — Generalul Ensio Siilasvuo, coordonatorul șef al Forțelor Națiunilor Unite în Orientul Mijlociu, a sosit la Cairo pentru convorbiri cu oficialitățile egiptene- — informează agenția M.E.N.

CONSTRUIREA CONDUCTEI 
MAGISTRALE DE GAZE 

„SOIUZ" IN FAZA FINALĂMOSCOVA 27 — Corespondentul Agerpres, Mihai Coruț, transmite : S-au încheiat lucrările principale, de construcție și montaj, pe unul din cele mai întinse șantiere de pe teritoriul Uniunii Sovietice — conducta magistrală de gaze „Soiuz", de a- proape 2 700 km, care pornește de la Orenburg pînă la granița de vest a U.R.S.S. Conducta face parte din o- biectivele prevăzute de valorificare complexă a unui bogat zăcămînt de gaze naturale, la a cărui realizare, alături de U.R.S.S., participă România, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia și Ungaria. în compensație, U.R.S.S. va livra țărilor participante gaze naturale.La 27 septembrie s-a făcut joncțiunea ultimei secțiuni a conductei cu o magistrală de tranzit de pe teritoriul Cehoslovaciei.

DE PRETUTINDENI
• DESALINIZARE 

PERFECȚIONATĂ. Ir> i«”» există 350 de unități de desalinizare a apei marine, care produc, in total, 1 milion de metri cubi de apă dulce pe zi. Majoritatea utilizează un procedeu de distilare antrenînd mari depuneri de piatră, ceea ce exclude folosirea temperaturilor ridicate necesare pentru obținerea unor randamente mai bune. După 8 ani de cercetări, cunoscuta firmă elvețiană „Ciba-Geigy“ a pus la punct o substanță care combate formarea acestor depuneri de tartru, ceea ce reduce considerabil cheltuielile de Întreținere a instalațiilor de desalinizare și, implicit, costul apei.
• MUZEUL CĂRĂMI

ZILOR. în prezent, la Budapesta se amenajează un original muzeu în aer liber al cărămizilor. Acest material de construcții din pămînt ars. cu o largă întrebuințare, a cunoscut metode de fabricație și ornamentație diferite. Producția de cărămizi și țigle a cunoscut o deosebită Înflorire mai ales după inundațiile din 1832, aportul unui meșter vienez — Heinrich Drasche — fiind foarte însemnat. Pentru completarea colecției muzeului a fost lansat către populație apelul de a se prezenta cu cele mai interesante piese descoperite cu ocazia demolărilor din vechile cartiere.

NAȚIUNILE UfolTE 27 (Agerpres). — In cursul zilei de miercuri, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, șeful delegației române la cea de-a XXXIII-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut o întrevedere cu secretarul general al organizației, “ *........... ’Din Nicolae cordiale precum care România, președintele său.
Kurt Waldheim, însărcinarea președintelui Ceaușescu au fost exprimate urări de sănătate și fericire, și aprecierea deosebită pe “ ' . . " ' ’ . oacordă activității desfășurate cu perseverență de secretarul general în slujba creșterii rolului O.N.U., a întăririi păcii nale.La rîndul rugat să se României, Ceaușescu, Ceaușescu, sentifrientele sale de profundă stimă și respect și cele mai bune urări și a exprimat înalta sa apreciere pentru interesul pe care șeful statului român l-a manifestat

și securității internațio-său, Kurt Waldheim a transmită președintelui tovarășul Nicolae t o v ar a ș e i Elena

constant față de O.N.U. El a rugat să se transmită mulțumirile sale pentru sprijinul personal pe care președintele Nicolae Ceaușescu îl acordă acțiunilor O.N.U., pentru modul în care se preocupă ca O.N.U. să ocupe locul ce i se cuvine în viața internațională.S-a procedat apoi Ia un schimb de vederi asupra principalelor probleme care stau în fața actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
★în aceeași zi, ministrul de externe român s-a întîlnit cu președintele celei de-a XXXIII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Indalecio Lieva- no, ministrul de externe al Columbiei, căruia i-a transmis felicitări cordiale pentru alegerea sa în această înaltă funcție și i-a urat succes deplin in îndeplinirea misiunii sale.Au fost, totodată, evocate bunele relații româno-columbiene și s-a subliniat dorința ca raporturile dintre România și Columbia să se dezvolte tot mai mult în viitor.

întîlnire între miniștrii de externe 
ai României și R.F.G.Ministrul de externe al Republicii Socialiste România a avut o întîlnire cu Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar, ministru de externe al Republicii Federale Germania. în cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate, s-a exprimat dorința reciprocă de a se acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare pe multiple planuri dintre România și R.F.G., pentru extinderea și diversificarea lor în viitor, pentru aplicarea deplină in viață a celor convenite cu prilejul dialogului dintre președintele Nicolae Ceaușescu și cancelarul Helmut SchmidtCei doi miniștri de externe au abordat, de asemenea, o serie de probleme aflate in atenția actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. și au evidențiat dorința de a lărgi în

viitor conlucrarea dintre cele două țări în sfera relațiilor internaționale.
★Ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, s-a întîlnit cu ministrul de externe al Zambiei, Siteke Mwale, șl cu ministrul de externe al Republicii Capului Verde, Abilio Monteiro Duarte, cu care a discutat probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor de cooperare și colaborare pe multiple planuri dintre România și țările respective și a făcut un schimb de păreri asupra principalelor teme aflate pe ordinea de zi a sesiunii O.N.U.Ministrul român a avut, de asemenea, o întîlnire cu Martti Ahtisaari, comisarul O.N.U. pentru Namibia, reprezentantul special al O.N.U. pentru acest teritoriu aflat sub ocupația Africii de Sud.

agențiile de presă transmit:
Un protocol româno—ÎU- 

gOSlCIV Privind dezvoltarea în continuare a cooperării și livrărilor reciproce în domeniul construcțiilor de mașini a fost semnat la 27 septembrie. S-au convenit măsuri care să conducă la lărgirea și diversificarea schimburilor economice și a formelor de colaborare între cele două țări în domeniile construcțiilor navale, energetic, electrotehnic, electronic, al producției de autovehicule și tractoare. Protocolul a fost semnat de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de Stoian Matkaliev, membru al Consiliului Executiv Federal, președinte al Comitetului federal pentru energetică și industrie al R.S.F. Iugoslavia.
Relațiile dintre China si 

C.E.E. Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit miercuri delegația Pieței comune, condusă de Wilhelm Hafer- kamp, vicepreședinte al Comisiei C.E.E., care efectuează o vizită la Pekin. Au fost abordate probleme legate de dezvoltarea viitoare a relațiilor economice și comerciale dintre China și C.E.E. — relatează agenția China Nouă.
Deținuți politici eliberați. Un comunicat oficial difuzat miercuri la Jakarta anunță că în Indonezia au fost puși în libertate 1 324 de deținuți politici.

ACTUALITATEA POLITICĂ

Convorbiri economice so- 
vieto-americane. După cum informează agenția T.A.S.S., Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a primit miercuri pe Michael Forrestal, președintele Consiliului economic comercial amgricano-sovietic, și pe William Verity, copreședinte al consiliului, aflați în vizită în Uniunea Sovietică. Au fost abordate probleme ale relațiilor comerciale și economice dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Franța în Comitetul de 
dezarmare. După 0 reunlune a Consiliului de Miniștri al Franței, Olivier Stirn, secretar de stat la Ministerul de Externe, a anunțat că Franța a acceptat să participe la lucrările noului Comitet de dezarmare creat prin hotărîrea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării. Acest comitet este menit să înlocuiască vechiul organism — Conferința Comitetului pentru dezarmare de la Geneva — din care Franța s-a retras la scurt timp după înființare.

„Procesul Letelier". Alfre- do Etcheberry, avocatul care reprezintă guvernul S.U.A. în Chile în cadrul anchetei deschise asupra asasinării, în septembrie 1976, la Washington, a lui Orlando Letelier, fostul ministru de externe în guvernul Unității Populare, a anunțat că procesul public în acest caz va începe la 8 ianuarie anul viitor în Statele Unite. Etcheberry a precizat că procesul va avea loc chiar dacă cererea depusă recent de Statele Unite privind extrădarea a trei ofițeri chilieni, implicați în asasinat, nu va fi acceptată de Curtea Supremă a Republicii Chile.

Premierul Nepalului la 
Pekin. Primul ministru al Nepalului, Kirti Nidhi Bista, a sosit miercuri la Pekin, intr-o vizită oficială. Oaspetele a fost salutat la aeroport de Hua Kuo-fen, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze — informează agenția China Nouă.

La Havana a avut loc o 
întrevedere între Fidel Caslro> prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, și Gus Hali, secretar general al C.C. al P.C. din S.U.A., care întreprinde o vizită oficială în Cuba. Cu acest prilej au fost abordate probleme privind stadiul și evoluția raporturilor dintre cele două partide.

La Belgrad, președintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, l-a primit miercuri pe Adam Sapi Mkwawa, președintele Adunării Naționale din Tanzania, care se află într-o vizită oficială în fruntea unei delegații parlamentare. Au fost abordate probleme legate de rolul mișcării țărilor nealiniate pe arena internațională. Totodată, a fost examinată situația din Africa australă, reafirmîndu-se poziția celor două țări privind necesitatea lichidării colonialismului, rasismului și politicii de apartheid.
Angola denunță noi acte 

agresive ale R.S.A.într o scrl- soare adresată secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, reprezentanța permanentă a Angolei la Națiunile Unite relevă continuarea actelor agresive ale regimului rasist sud- african împotriva statului angolez, între țâre violarea spațiului aerian și incursiuni ale forțelor terestre ale R.S.A.
Politica rasiștilor sub acuzație

în întreaga Africă de Sud, Inclusiv teritoriul Namibiei, ocupat ilegal de 
regimul de la Pretoria, populația majoritară de culoare este supusă unor 
represiuni crîncene, practicilor odioase, inumane ale politicii de discrimi
nare rasială și de apartheid, lată de ce locuitorii africani din sudul „con
tinentului negru" sînt hotărîți să continue lupta pentru afirmarea dreptului 

lor la dezvoltare egală, liberă

Spre o nouă ediție PORTUGALIA

a „Pactului de la Moncloa"Deși zilele continuă să fie călduroase, aici, la Madrid, timpul vacanțelor a trecut, iar pulsul vieții politice se accelerează in acest început de toamnă, așa cum o arată evenimentele în curs de desfășurare și altele care se anunță. In rîndul a- cestora se numără negocierea unei noi înțelegeri de colaborare între guvern și principalele formațiuni politice.Intrucît „Acordul de la Moncloa", încheiat anul trecut între guvern și partidele de opoziție, va expira pînă la sfîrșltul acestui an, primul ministru Adolfo Suarez a propus adoptarea unui nou document pe termen lung, la care să adere și reprezentanții sindicatelor și ai patronatului. Există însă cercuri tare consideră că ar redus numărul de cipanți la noua gere. Acest acord mări cu prioritatevarea crizei economice și consolidarea stabilității politice și s-ar referi nu numai la prețuri și salarii, ci și la o serie de alte probleme de ordin economic și politic.Elaborarea noului document programatic se bucură de sprijinul partidului Uniunea Centrului Democratic și al Partidului Comunist Spaniol, dar

nu este acceptată de Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol. După convorbirile desfășurate în ultimul timp pe această temă, săptămîna în curs va consemna un moment de vîrf în ce privește preocupările pentru realizarea noilor acorduri. Din inițiativa guvernului, pentru azi sînt programate discuții asupra bilanțului „Pactului de la

necesitateafruntă tara, unei noi înțelegeri similare celei de la Moncloa este împărtășită de largi sectoare ale vieții publice și sociale, incluzînd sindicatele și patronatul, „A- doptarea unui plan pe termen mediu pentru combaterea crizei — scrie cotidianul „El Pals" — este o necesitate națională, în care sînt interesați toți spaniolii. De aceea au
Corespondență din Madrid

trebui parti- înțele- ar ur- rezol-

Moncloa" — analiză de două ori amînată din cauza lipsei unui consens in ce privește amplitudinea participării forțelor politice și sociale la a- mintitul acord.Acordurile de la Moncloa, chiar dacă nu au fost îndeplinite întru totul, în special în domeniul social (șomajul a crescut, afectînd acum 7 la sută din forța de muncă, înregistrîn- du-se și o restrîngere a activității în unele sectoare economice), au permis obținerea unor rezultate pozitive în ce privește frînarea inflației, reducerea deficitului exterior șl creșterea rezervelor de devize.Dată fiind complexitatea problemelor ce con-

dreptate cei care propun — între ei și comuniștii — participarea marilor partide politice la discuția a- supra obiectivelor și instrumentelor acestui program de salvare publică a economiei, fără de care perspectivele pentru consolidarea în Spania a instituțiilor democratice vor fi foarte sumbre".în concepția Inițiatorilor’ negocierilor pentru realizarea a ceea ce aici se numește „a doua ediție a Pactului de la Moncloa", acordurile viitoare trebuie să fie rezultatul unui e- fort comun al tuturor sectoarelor politice democratice. Observatorii remarcă faptul că, în acest sens, sindicatele se arată dispuse să facă noi sacrificii, acceptlnd, pentru al doi-

lea an consecutiv, o anumită stabilizare a salariilor spre a permite relansarea economiei, dar a- ceasta numai cu condiția garantării locurilor de muncă existente și cu perspectiva îndeplinirii prevederilor Moncloa cial.Un alt concentrează atenția observatorilor de aici îl constituie dezbaterile parlamentare consacrate elaborării noii Constituții, dezbateri care au intrat acum în faza decisivă.Camera superioară a Cortesurilor (Senatul) e- xaminează în aceste zi'e proiectul noii Constituții, care, în prealabil, a fost aprobat de Camera inferioară (Congresul Deputa- ților) și de comisia constituțională a Senatului. înainte de a intra în vigoare, legea supremă a țării va fi supusă unui referendum popular. Noua Constituție este chemată să înlocuiască actualele legi în vigoare, elaborate în urmă cu peste 40 de ani, în perioada franchistă, și să consacre în ordinea legislativă transformările progresiste de după moartea Iui Franco, oferind o bază pentru continuarea procesului de democratizare.

Luări de poziție privind 
perspectivele formării

unui nou guvern

acordurilor de la în domeniul so-eveniment care

Valentin PĂUNE  S CU

LISABONA 27 (Agerpres). — în cadrul consultărilor cu liderii principalelor formațiuni politice portugheze, inițiate după respingerea de către Adunarea Republicii (forul legislativ) a programului guvernului condus de Alfredo Nobre da Costa, președintele Ramalho Eanes l-a primit, miercuri, la Palatul Belem, pe secretarul general al partidului socialist, Mario Soares.După întrevedere, liderul socialist a declarat că partidul său nu va reveni la conducerea țării intr-un interval scurt. El a precizat că partidul socialist nu va accepta să formeze un nou guvern decît după organizarea de alegeri generale, „dacă poporul portughez va decide astfel".Referindu-se la întrevederea cu șeful statului, Mario Soares a apreciat că aceasta a fost foarte utilă.
★La Lisabona au avut loc lucrările plenarei C.C. al Partidului Comunist Portughez, consacrate e- xaminării situației politice din țară, precum și stabilirii poziției partidului în problema formării unui nou guvern. în cadrul unei conferințe de presă, secretarul general al partidu- ■ lui, Alvaro Cunhal, a subliniat că depășirea crizei guvernamentale realizată în actualul cadru al țiilor guvernamentale, prin respectare a Constituției. El vat că plenara a reafirmat partidului comunist de a se consulta cu partidul socialist și cu alte forțe democratice pentru a găsi căile depășirii actualei situații. Alvaro Cunhal a reafirmat că P.C. Portughez este gata să participe la un nou guvern.

trebuie institu- stricta a rele- dorința

Imagini ale politicii rasiștilor în acțiune în Namibia și Rhodesia: de la 
politica de „dezvoltare separată a raselor", ascuțită la extrem, care 
neagă pînă și dreptul omului negru de a se bucura de același soare 
(chiar și pe plaje se îngrădesc spațiile rezervate exclusiv albilor), la 
brutalitatea tragică a represiunilor sălbatice dezlănțuite asupra celor 

care se ridică împotriva draconicelor legiuiri ale apartheidului

• LEGĂTORIE UL
TRARAPIDĂ. Mașina de legat cea mai rapidă din lume — 12 000 de cărți pe oră — a fost pusă de curînd la punct de 6 societate japoneză. Originalitatea constă într-un nou procedeu de alimentare pentru cartonaj, această operație fiind pînă în prezent singura care ștrangula producția mașinilor existente, în rest, mașina este de concepție clasică. în funcție de preferințe, mașina poate să asigure legătoria fie prin coasere, fie prin lipire.

• FERME DE KRILL ?Temerile formulate de mulțl specialiști în legătură cu primejdia unui dezechilibru ecologic în viața Antarcticii, ca urmare a pescuitului excesiv de krill — un crustaceu din mările reci apreciat ca una din sursele cele mai importante de proteine ale viitorului — sînt nefondate, afirmă un profesor de la Universitatea din Chicago. Astfel, s-a constatat că acestcrustaceu se înmulțește rapid ,și, în plus, se hrănește nu numai cu fitoplancton, ci și cu mici vietăți, ceea ce îi permite să se dezvolte și iarna, cînd trăiește sub gheață. în fine, krillul supraviețuiește foarte bine în acvarii, ceea ce permite să se întrevadă crearea în viitor a unor mari ferme, deosebit de rentabile.
• CARTEA MEDIU

LUI ÎNCONJURĂTOR. La Munchen, în R.F. Germania, a fost recent prezentată o noutate editorială, unică în felul ei: „Carte de buzunar pentru mediul înconjurător". Prin publicarea ei, ministerul de resort al landului Bavaria își propune să ofere forurilor competente, ca și publicului larg, un îndreptar privind problemele și dificultățile, țelurile și măsurile privind protecția mediului înconjurător.
• „GUERNICA" - cunoscutul tablou de Pablo Picasso — va fi în curînd restituit. Spaniei, a declarat ambasadorul spaniol la Washington, Jose Llado. El a reamintit că a conferit cu conducerea Muzeului de artă modernă din New York, unde lucrarea s-a aflat în păstrare, care i-a comunicat că va asigura cît mai curînd posibil transferul tabloului la Madrid, potrivit dorinței marelui artist. „Guernica" — lucrare monumentală cunoscută în întreaga lume — evocă plastic distrugerea, în anul 1937, de către aviația hitleristă, aliată cu forțele franchiste, a localității cu același nume din nordul Spaniei, în timpul războiului civil.
• TENTATIVĂ FATA

LA. Cascadorul american Alan Bakunas, în vîrstă de 27 de ani, și-a pierdut viața în urma unei tentative de stabilire a unui record mondial la........ căderea liberă". El a încercat, în localitatea Lexington (statul Kentucky), să sară fără parașută de pe un imobil înalt de 98,5 metri. Grămada de saci gonflabili pregătită cu grijă pentru „aterizare" nu a rezistat însă impactului. Specialiștii au calculat că. în momentul contactului cu solul, cascadorul atinsese viteza de 185 km pe oră. Alan Bakunas stabilise anterior un record mondial în materie, sărind, in condiții similare, dintr-un elicopter, de la înălțimea de 70 de metri. Performanța sa a fost depășită de un confrate, care a reușit o săritură de 85,5 metri. Ceea ce l-a determinat să încerce recucerirea „titlului".
® CARTOF AMELIO

RAT. Prin încrucișarea mai I multor varietăți de cartof sălbatic, cercetătorii de la Institutul de agronomie din Keszthely (Ungaria) au obținut un nou tip de cartof, al cărui conținut de proteină este de 1,5—3 ori mai ridicat decît al soiurilor cunoscute pînă în prezent. Pe parcelele experimentale pe care a fost plantat noul soi de cartof au fost obținute, la hectar, 100 kg de proteină de cea mal bună calitate. Este știut că proteina din cartof are aproape aceeași valoare nutritivă ca aceea conținută de carne.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 341. București Plata Scintell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale $1 difuzorii din Întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele ie iac prin ILEXIM — departamentul 

export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, atr. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360


