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zahăr în cooperativele

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut loc, la C.C. al 
P.C.R., joi 28 septembrie, o consfătuire de 
lucru cu primii secretari ai comitetelor 
județene de partid, miniștri, alți conducă
tori de organe centrale de stat.

Au participat membri și membri suple- 
anți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari, membri ai C.C. al 
P.C.R., șefi și adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor orga
nizații obștești.

In cadrul ședinței s-au analizat modul 
de realizare a planului de dezvoltare 
economico-socială pe acest an și măsurile 
ce se impun pentru îndeplinirea tuturor 
prevederilor pe următoarele trei luni 
și în anul viitor. O atenție deose
bită a fost acordată desfășurării acti
vității în domeniul investițiilor, măsu
rilor necesare pentru realizarea la timp a 
tuturor obiectivelor stabilite. S-au analizat, 
de asemenea, rezultatele obținute în 
acest an în agricultură, modul de desfă
șurare a campaniei agricole de toamnă, 
pregătirea recoltei anului viitor. în timpul 
ședinței de lucru au fost dezbătute, de 
asemenea, problemele legate de modul 
în care se desfășoară comerțul exterior, 
rezultatele și sarcinile de viitor în dome-

niul importului și exportului în raport cu 
cerințele dezvoltării economiei noastre 
naționale.

în legătură cu aceste probleme, primii 
secretari ai comitetelor județene de partid 
au relevat realizările obținute în îndepli
nirea obiectivelor economice, activitatea 
desfășurată pentru asigurarea producției 
industriale și agricole planificate, succe
sele înregistrate de oamenii muncii în 
realizarea angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, in scopul asigurării 
înfăptuirii exemplare a cincinalului, a 
Programului suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a patriei, a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Participanții la dezbateri au prezentat, 
totodată, neajunsurile, stările de lucruri 
negative și răminerile în urmă care se mai 
manifestă în activitatea economică, au 
exprimat critici la adresa unor ministere 
și organisme economice centrale, făcînd o 
seamă de propuneri și sugestii pentru 
îmbunătățirea muncii acestora, pentru ri
dicarea eficienței economice in toate do
meniile de activitate.

Dezbaterile au scos în evidență faptul 
că prin îmbunătățirea activității în între
prinderi, unități agricole, șantiere de 
construcții, în toate colectivele de oameni 
ai muncii sînt asigurate condiții pentru ca

sarcinile stabilite în planul economic pe 
acest an, pe anul viitor, pe întregul 
cincinal să fie îndeplinite, realizîndu-se și 
angajamentele suplimentare asumate.

Primii secretari au relevat, de aseme
nea, preocupările comitetelor județene în 
direcția perfecționării stilului și metodelor 
muncii de partid, a creșterii rolului condu
cător al organelor și organizațiilor de 
partid în viața economică și socială a 
țării, a promovării consecvente a spiritului 
revoluționar în întreaga muncă. S-a subli
niat înalta responsabilitate cu care 
comuniștii, toți oamenii muncii, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, 
acționează în vederea transpunerii în viață 
a hotărîrilor de partid, a sarcinilor și in
dicațiilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Membri ai guvernului au răspuns pro
blemelor ridicate de primii secretari, au 
prezentat măsurile ce se preconizează a 
fi întreprinse în perioada imediat urmă
toare de către departamentele respective 
pentru înlăturarea grabnică a neajunsu
rilor ce mai persistă și asigurarea înde
plinirii integrale, în cele mai bune condi
ții, a prevederilor planului economico- 
social pe acest an și pe întregul cincinal.

în încheierea consfătuirii a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea se va da publicității

Floarea-soarelui a fost strînsâ 
de pe trei sferturi din suprafața 
cultivată, iar sfecla de zahăr în 
proporție de 86 la sută față de 

graficul lunii septembrie

de 
comunicate de Ministerul 

de sus reprezintă. în

SUCEAVA

Industria județului 
a realizat planul 

pe 9 luniColectivele de muncă din unitățile industriale ale județului Suceava înscriu în cronica marii întreceri socialiste un nou și remarcabil succes : realizarea prevederilor de plan pe 9 luni. în acest fel, pină la finele lunii septembrie se va obține o producție industrială suplimentară in valoare de 206 milioane lei, în timp ce la producția-martâ sporul va atinge aproape 100 milioane lei. Concomitent, depășirile la indicatorul producției nete de 41 milioane lei se regăsesc în însemnate cantități de produse peste sarcinile aferente celor trei trimestre, cum ar fi : 9 500 tone minereu de mangan. mașini-unelte pentru așchierea metalelor în valoare de 18 milioane lei. 28 000 metri cubi cherestea, 35 000 metri pătrați binale. 160 000 metri pătrați furnire estetice, mobilă în valoare de 9 milioane lei, precum și 900 tone conserve și preparate din carne și 120 tone lapte praf. (Gheorghe Parascan).
HUNEDOARA

75000 tone fontă 
peste planRidicînd la cote superioare indicii de utilizare a agregatelor, furnaliștii de la Combinatul siderurgic Hunedoara au elaborat zilnic, in cursul lunii septembrie, mai mult de 650 tone fontă peste prevederi. Adăugind acest succes la realizările anterioare. reiese că de la începutul și pină la jumătatea acestei luni s-au obținut suplimentar 75 000 tone fontă, cantitate ce întrece cu mult prevederile angajamentului asumat în întrecerea socialistă pe întreg anul privind depășirea sarcinilor fizice de plan. Semnificativ este și faptul că sporirea producției de metal s-a realizat în condițiile economisirii a 1 600 tone cocs metalurgic.

PORȚILE DE FIER

Suplimentar
270 milioane kWh 
energie electricăhidrocentralei joi, milioane kilowați-oră pro- obținută peste plan, can- ce întrece pe cea prevă- in angajamentul anual.
Energeticienii Porțile de Fier au ridicat, la 270 ducția titate zutăSuccesul are la bază preocuparea specialiștilor și a muncitorilor pentru folosirea agregatelor la capacitatea planificată, fapt concretizat in depășirea graficului de putere cu echivalentul unui agregat de 60 MW.

Stadiul recoltării florii-soarelui și sfeclei 
agricole ia 28 septembrie, potrivit datelor 
Agriculturii și Industriei Alimentare. Cifrele 
procente, suprafețele de pe care a fost strînsă recolta de floarea- 
soarelui, iar cele de |os — cea de sfeclă de zahăr, față de graficul 
pe luna .septembrie. Județele notate cu linioară nu cultivă aceste 
plante.

(Publicăm in pagina a 111-a raidul nostru in județele 
Olt, Cluj și Mehedinți).

prindere vîlceană. doi muncitori au propus o raționalizare ce avea să aducă’ o economie lunară de cîteva zeci de mii de kWh energie electrică. Dar să vezi și să nu crezi ! Matematic, exact cantitatea de energie economisită prin sudoarea frunții unor oameni gospodari era irosită în alte sectoare ale aceleiași întreprinderi. Iată cum un lăudabil efort de gîndire. concretizat într-o apreciabilă raționalizare, este șters, este pur • și simplu volatilizat de mina nepriceperii. Si in loc ca un gingaș mugure al spiritului gospodăresc să înflorească și să rodească, el este înăbușit sub platoșa neiertătoare a risipei.Nu. să nu ne grăbim să spunem că un asemenea caz este izolat. Să pri- I vim o clipă atent in jurul nostru, la locurile de muncă ; să privim atent, cu exigenta cu care ne-ani privi propriile bunuri. Căci ce altceva sint, in ultimă instanță, strungurile, mașinile, instalațiile la care lucrăm, materialele pe care le folosim decît bunuri ale noastre, .ale tuturor. Să privim, așadar, în jur, cu ochii gospodarului și cu siguranță că vom găsi nu una, ci multe surse de risipă. De bani, de timp, de materiale, de energie. Să privim atent și exigent și, mai ales, să acționăm. Necruțător, cu toată fermitatea. „Să declarăm război risipei!", așa cum ne-a îndemnat secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un îndemn pe cit de plastic, pe atit de mobilizator 1 Și, ca în orice bătălie, ofensiva trebuie să fie hotărîtă și imediată, orice întîrziere însemnînd, de fapt, pierdere.Am amintit la început un exemplu. Iată acum un altul cu o implicație materială de mai largă și păgubitoare întindere. întreprinderi din cinci centrale ale industriei constructoare de mașini au depășit normele de consum — adică au risipit ! — in numai șase luni peste 6 500 tone de metal. Motive, justificări există, nu ne îndoim. Sînt însă insuficiente măsurile menite să pună ordine în tehnologii și consumuri, disciplina de
IN ZIARUL DE AZI:

Reșița de azi, orașul siderurgiștilor și constructorilor de mașini, cunoaște o dezvoltare edilitară fără precedent Foto : E. Dichiseanu
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REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

M-a surprins cindva o afirmație făcută de un om care cunoscuse z viața lui. „M-am mai îmbogățit cu un om", spusese el. Ce se intimplase ? Trebuia să ducă la îndeplinire o anume sarcină. Pentru a- ceasta îi era necesar acordul, de principiu și practic, al unui președinte de C.A.P. Acordul fusese insă obținut cu dificultăți și nu pe de-a- ntregul. Pentru că președintele, om al satului și bun cunoscător al realităților lui, al nevoilor și aspirațiilor consătenilor, vedea și partea bună a realizării acestui proiect, care aducea industria în sat, dar avea și unele propuneri concrete pentru amplasarea obiectivelor, in așa fel îneît terenul agricol, locul pe care se năștea piinea satului, și nu numai a satului, să nu fie afectat. Pină la urmă, o seamă din soluțiile acestui dăruit om al satului au fost însușite, iar specialistul de care vorbeam avea Îndreptățirea să afirme, cunoscîndu-1 in profunzimea existenței lui pe președintele acelei cooperative agricole, că s-a mai îmbogățit cu un om. (într-o piesă de teatru a unui înzestrat dramaturg tinăr am întîlnit o situație asemănătoare. Nu știu dacă a fost imaginată sau dacă nu cumva autorul a pornit de la un caz real ; poate același, poate altul, dar atît de posibil a se întîmpla acum, cînd conștiința celor ce sînt învestiți de colectiv

multe in cu încredere și răspundere a evoluat cu adevărat spectaculos).Cunoscîndu-1 îndeaproape pe Eroul Muncii Socialiste, președintele cooperativei a- gricole de producție din Gîrbovi, județul Ilfov, Marcel Dobra, am convingerea că afirmația „m-am mai îmbogățit cu un om“, inspi-

relații sociale pe care socialismul le-a hotărit pentru destinele colectivelor umane și ale indivizilor.La numai 26 de ani, în urmă cu vreo 17 ani, Marcel Dobra era ales de consăteni președintele cooperativei. De 17 ani, deci din tinerețe și pînă acum, la maturitatea vieții sale, an de an, oame-

nici de muncă, dar a căror năzuință de mai bine era încorsetată în haturile ce se îngustau pe măsura trecerii vremii și a înmulțirii celor ce proveneau din a- ceeași spiță. Se mai păstrează, fiind evocată cu o anume ironie, și amintirea celor 16 cîrciumi, cam cite erau înregistrate in catasti-

„M-am mai îmbogățit
cu un om"

reportaj de Nicolaerată de o întîmplare petrecută într-o altă parte de tară, și-ar afla întru totul îndreptățirea. Viața și munca acestui om al Bărăganului, evoluția atit de firească — dar presupunînd atit de multă abnegație față de satul său și față de convingerile sale, atit de complicate interogații lăuntrice, atit de multe zile de fră- mîntări, fără de care nu ar fi posibilă bucuria împlinirilor de mai tirziu — sînt semnificative pentrusucces in viață, exprimă caracterul
și definitorii un anume tip defecund al noilor

DRAGOȘnii și-au reînnoit derea. Ca votul lor de dere, ca opțiunile lor te, libere să fie mereu exprimate, era necesar ca omul ales să aducă mereu argumentele faptei. Era necesar ca satul — această oglindă fidelă a eforturilor, dar și a priceperii de a le canaliza pe făgașe fertile — să arate mereu mai înfloritor. A fost și este obiectivul esențial al muncii președintelui. Gîrbovii, veche așezare sătească, multiseculară, aducea din trecutul nu prea îndepărtat amintirea unor oameni harnici, dor-

încre- încre- cinsti- fele primăriei prin 1943. Și, din cînd în cînd, se spune că prea arar, cîte un fiu al satului izbutea după primele clase primare să pășească mai departe, către carte. Extrem de puțin 1Cam de aici se pornea la drum cu aproape două decenii în urmă. La un drum ce nu a fost ușor, la un drum pe care oamenii urmau să se clarifice cu ei înșiși, să-și redimensioneze relațiile cu ceilalți, să ajungă la o nouă mentalitate, mai adine omenească și cu mult mai pe măsura unui nou timp al existen-

ței. A depăși gîndul înrădăcinat care te îndemna să gîndești numai la tine și a ajunge în situația de a înțelege că propria bunăstare este puternic dependentă de nivelul general de dezvoltare al comunei ; gindi deci și a trăi numele colectivității, t tru și prin colectivitate, echivalează cu o modificare radicală și cu o mare izbîn- dă. La această izbîndă a pus brațul, cînd a fost nevoie, a pus gîndul ager și intreprinzător. și-a adus zilele și nopțile vieții sale și Marcel Dobra.Acum, anii de început, anii cînd el și-a susținut examenul de omenie și de pricepere în fața satului, intră oarecum în amintire, în legendă și anecdotică. „Odată. își amintește președintele. ani observat că unii din cei pe care ii trimiteam să vindă la oraș ardeiul sau varza, muncite de toți, reușeau mai repede decit alții să-și îmbogățească acareturile, să-și pună țiglă pe case, in fine, să se ajungă mai repede. Nu-mi era greu să înțeleg că decontul pe care il făceau la întoarcere nu era complet. Aveam o mașină de scris la sediu. Nu bătusem în viața mea o literă. Mi-ar fi fost mai ușor să stau pe cîmp și să lucrez de dimineața pînă seara. Insă trebuia să aflu adevărul, și noaptea am adunat literele
(Continuare in pag. a Il-a)

pentru stăvilirea risipei ; pentru respectarea obligațiilor elementare asumate prin plan ‘ de a consuma atit, și numai atit cit s-a stabilit. Nicidecum mai mult ! Pentru că o încălcare cit de mică, de ordinul kilogramelor, a normelor de consum la un loc de muncă sau intr-un sector de producție poate duce, la scara economiei, la pierderi de dimensiuni impresionante. Și ca să aducem risipa cu fața spre o înțelegere mai exactă, amintim doar atit că din metalul irosit se puteau fabrica : 350 de autocamioane. 250 de tractoare și multe alte produse atit de necesare economiei.Sînt numai citeva argumente care plasează risipa în rîndul actelor anti- economice și antisociale deosebit de păgubitoare. „Să facem totul pentru ca nici un gram de materie primă sau material să nu fie irosit, deoarece orice risipă diminuează venitul național, bogăția națională, iar orice economie face să crească forța economiei, avuția socialistă a poporului nostru" — sublinia secretarul general al partidului in cux'intarea rostită lâ’ marele miting din municipiul Cluj- Napoca. Da, să facem totul pentru a stăvili risipa, să declarăm război risipei, cu convingerea fermă că nu vom avea decît de cîștigat — și încă mult ! — de pe urma oricărui efort gospodăresc făcut in acest perimetru.Avem sute și sute de colective care probează măiestria profesională de a-și face exemplar datoria la nivelul înaltelor exigențe stabilite de partid. Stau mărturie. în acest sens, înseși impresionantele noastre salturi în devenirea socialistă. Dacă producem azi

âteasta nu înseamnă numai un impresionant salt cantitativ, ci și unul calitativ. Un salt calitativ în pregătirea oamenilor și ridicarea nivelului lor de conștiință, un salt calitativ în perfecționarea dotării tehnice și in creșterea competitivității. Am învățat să fabricăm calculatoare, mașini șl utilaje complexe apreciate în întreaga lume : am învățat să pășim în ritmurile civilizației tehnicii moderne. Trebuie acum să ne potrivim pasul sub zodia acestei civilizații și să înlăturăm tot ceea ce poate ingreuna drumul progresului. Și risipa este o frînă : acolo unde există, este una din cele mai anacronice reminiscențe ale spiritului empiric din economie ! De ce la umbra grandiosului edificiu al înfăptuirilor noastre să tolerăm risipa ? De ce în această etapă a dezvoltării noastre, cînd avem drept obiectiv fundamental lupta pentru o nouă calitate, să-i tolerăm pe risipitori ?Știm bine că nu sintem o țară bogată în resurse materiale. De fapt, nici cele mai bogate țări in resurse materiale nu-și pot permite azi „luxul" risipei. Dimpotrivă, sînt tot mai multe țările în care lupta împotriva risipei de materiale, de energie, de combustibili ș.a. este ridicată la rang de politică de stat. Cu atît mai mult pentru țara noastră — țară in curs de dezvoltare — angajată într-un grandios efort de dezvoltare accelerată, buna gospodărire a fiecărui
Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Poezia de care 
avem nevoieIndiferent de ce ton și veșminte îmbracă, poezia, dacă este cu adevărat poezie, trebuie să aibă o finalitate. Aceasta nu in sens îngust, utilitarist, ci în sensul celei mai largi accepții axiologice, al existenței unei valori capabile să îmbogățească omul, fără de care nici o creație umană nu poate dura în timp și spațiu. Finalitatea despre care vorbesc apare în cea mai înaltă expresie a ei în opera marilor maeștri ai genului, cărora noi, tineri poeți, prozatori, dramaturgi, le datorăm respectul. Ei, înaintașji de geniu care se înalță în urma noastră aidoma unor gigantice statui, au trudit și au lăcrimat pentru triumful celor mai alese virtuți ale speciei : binele și frumosul, omenia și dreptatea, demnitatea și puterea de a iubi. Istoria lumii e plină de iluștri cetățeni ai agorei lor care, bineînțeles, nu au fost și mari poeți. Insă, categoric, nu există nici un mare poet care— fie în chip activ, ca participant, fie prin mesajul și încărcătura de valori a operei lui— să nu fi fost vajnic cetățean.Noi, românii, privilegiul unor de poeți care au în panteonul salității tocmai tru că erau i naționali și fideli pînă la jertfa de sine idealurilor nutrite de poporul care i-a născut. Este greu, dacă nu imposibil, de imaginat cum ar fi arătat spiritualitatea română în cazul că Eminescu, Coșbuc, Arghezi, Goga, Bacovia și atîtea alte

și unavem astfel intrat univer- l pen- profund

„sfinte firi vizionare" ar fi întors spatele istoriei neamului și pulsului social-afectiv al țării. Cred că este bine uneori să ne a- mintim că ștacheta ridicată a înaintașilor nu era numai una estetică, ci și una socială și politică. Iată de ce, la lumina de ceară verde și de fulgere a celor care au fost, noi, oștenii de astăzi, mai mari sau mai mici, de pe frontul poeziei românești, trebuie să ne înmuiem condeiele în
Corneliu 

Vadim TUDOR

apa vie a existenței a- devărate, de zi cu zi-Personal, nu cunosc poem mai frumos scris de Lucian Blaga, decit aceste citeva cuvinte în proză, așternute de seraficul slujitor pe altarul lui Za- molxis, la adresa construcției socialiste : „Izbinzile sint o evidență a tuturor simțurilor, le vezi, le auzi, le pipăi. S-a pornit un fluviu, cota apelor o poți citi pe țărm".Avem toate, dar absolut toate condițiile create pentru a ne înscrie și a ne menține pe orbita stelară a poeziei mari. Este meritul poeților, firește, dar, mai ales, este fructul acestei stări de spirit care domnește în România de mai bine de un deceniu, stare atît de fecundă pentru înflorirea culturii, pentru manifestarea plenară a personalității umane. Iată argumentele dialogului pe care-1 putem purta cu oricine vrea să ne cunoască, astăzi, cu cine

dorește să afle cum trăim și muncim, ce valori creează poporul român sub zodia socialismului, condus de un partid încercat, de un revoluționar neobosit, al cărui nume se bucură de stimă și prețuire pe toate continentele. Numai o minte obtuză sau răuvoitoare nu va vedea vigoarea cu care se manifestă spiritul de creație în România socialistă, arta noastră de azi — intr-o infinit de bogată varietate stilistică. Dacă, în 1956, George Călines- cu scria despre autorul „Primelor ca despre un răspuns dat detractorilor de aiurea care susțineau pe a- tunci că soarele poeziei a apus in anii socialismului, astăzi poate vorbi despre întreg detașament mari și grăitoare lente afirmate sub rul pașnicei i românești. în blu, se poate fără teamă de că ne aflăm stadiu nou al românești, pe care critica de specialitate deja îl înregistrează în fenomenalitatea lui. Este stadiul unei mai adinei înțelegeri a rosturilor artei, care corespunde, printr-o legitate a conexiunii dialectice, însuși stadiului nou în care a intrat revoluția socialistă. Principala dimensiune a acestei e- tape calitativ superioare este, consider eu. un grad mai înalt al conștiinței creatorilor, o mai justă pătrundere a rosturilor și funcțiilor poeziei.

iubiri" posibil tuturor
se un de tace* revoluții ansam- spune, a greși, într-un I poeziei

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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DIVERS
Aur și argint

Bucurie mare in casa lui 
Gheorghe Păun din Orăștie. A 
venit lume multă fi s-a por
nit mare petrecere, cu cintec 
și voie bună. Ca la nuntă. Nun
ta de aur a soților Gheorghe și 
Aneta Păun, care și-au sărbă
torit 50 de ani de căsnicie. De 
fapt, au fost două nunti. Coin
cidența a făcut ca și fiica lor 
cea mare să-și sărbătorească 
„nunta de argint", adică 25 de 
ani de la căsătorie. Și unora și 
altora le dorim multi ani cu 
bucurie !

La patru ani
Carmen este o fetită de 4 a- 

nișori din Tg. Jiu. Ii plac 
mult poeziile, pe care le învață 
cu ușurință și le recită cu 
dezinvoltură. Carmen e bucu
roasă cind cei din jur o aplaudă 
și o încurajează. Dar cel mai 
mult și mai mult s-ar bucura 
dacă ar vedea-o și ar asculta-o 
și tăticul ei. Insă el, Cosma Du- 
mitraș, de meserie șofer, a pă
răsit-o și pe ea și pe mămica 
ei, de trei ani de zile. A „uitat" 
și de ea, și de pensia de între
ținere, schimbîndu-și locul de 
muncă pentru a nu i se mai da 
de urmă. Dacă îl întilnește ci
neva sau știe unde se află este 
rugat să-i îndrume pașii pe ca
lea cea bună.

În persona
lul 2035

Trenul personal 2035 sosise in 
gara Teiuș. Printre călătorii 
care se grăbeau să coboare au 
început să-și croiască loc, cu 
coatele, doi vlăjgani : Stelian 
Ciurar din Brăteiuș și Eugen 
Samoilă din Sorăștiu, ambele 
localități din județul Sibiu. De 
cum au coborit, au încercat s-o 
rupă la sănătoasa. Le-au aținut 
însă calea lucrătorii de miliție 
și i-au întrebat de... sănătate. 
Mai intîi a cui este geanta 
pe care o aveau asupra 
lor și cam ce se află in ea. Vă- 
zîndu-i nedumeriți, au fost „a- 
jutați" să vadă și ei pe ce 
puseseră mina : în geanta fura
tă de la o călătoare din tren se 
afla o mare sumă de bani. De 
prisos să mai spunem că li s-a 
întrerupt călătoria, li așteaptă 
alta, via tribunal.

Ceai...
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si tutun
, 1

Despre ceainăria-cafenea a , 
cooperației de consum din SatU I 
Mare s-a dus vestea și pentru • 
faptul că în local fumatul este, 
interzis. Așa scrie și pe tăblița I 
pusă la un loc vizibil. Un local | 
foarte solicitat, în primul rînd, 
de nefumători. De la o vreme . 
însă, clienții ceainăriei au înce- I 
put să devină... fumători fără • 
voie. Și asta, grație însuși res
ponsabilului unității. Gavril Șo- I 
vre. Încâlcind interdicția tăbli- | 
ței, pe care el, cu mina lui, a 
pus-o la locul cel mai vizibil, ■ 
responsabilul nu se sfiește nici I 
măcar să apară cu țigara în gu- ■ 
ră in timp ce servește clientela 
cu ceaiuri și cafele. Prezent la o I 
asemenea, scenă, un mucalit i-a I 
„preparat" responsabilului ur
mătoarea dedicație : „La ceaină- ■ 
rie-n Satu Mare / E drept, fu- I 
matul e oprit / Dar mai lipseș
te-o precizare : / «Excepție... ■ 
șeful. Lămurit ?»“. In ce ne pri- I 
vește. nu prea. Să vedem ce ur
mează. |

Discuțiile
la... volan

Autoturismul 1—B—8276 circu- | 
la pe ruta București — Călărași.
La volan — proprietarul său, a 
Constantin Lăcătușu. Acesta, | 
prea sigur pe volan, a început o 
discuție aprinsă cu ceilalți pa- > 
sageri din mașină. Dar a fost | 
suficientă o singură clipă de ne
atenție pentru ca șoferul să se a 
piardă cu firea și să... piardă | 
controlul volanului. Mașina a 
părăsit partea carosabilă a șo- a 
selei și s-a izbit de un pom. j 
Omul de la volan și-a pierdut 
viața, iar un pasager a fost ră- | 
nit. ;

Oameni buni ! Cind vă urcați 
la volan, fiți cu ochii în patru 1 1
Nu este primul caz cind un con- * 
ducător auto plătește cu viața o 
clipă de neatenție. ;

Pentru un
„muzeu“ al 
neglijențelorDoi cetățeni din Brăila au tri
mis ziarului „înainte" din loca
litate prototipurile a două re
cente și nedorite... invenții. Este 
vorba de „berea cu... lămîie" 
(trimisă de T. Csaki, strada Bra- 
teș nr. 54) și „piinea cu... cuie" 
(trimisă de un cetățean din Bră- 
ilița). Cei doi și-au însoțit mos
trele cu cuvinte deloc măguli
toare la adresa fabricii de bere 
și amidon, ca și a întreprinderii 
de panificație, ambele din Brăi
la. In ce ne privește, propunem 
înființarea unui „muzeu" care 
să etaleze, alături de exponate
le brăilene, și pe acelea 
care am scris 
brica noastră, 
de la Corabia 
rul de marți.

nu o dată 
inclusiv 

consemnat

despre 
în ru- 
dintele 
in zia-

Rubricâ reallzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Certificatul 
„de garanție": 

eficiențaLa întreprinderea de strunguri din Arad, inițiativa muncitorească, semnificativ intitulată „Fiecare om al muncii — bun proprietar și producător socialist", s-a dovedit deosebit de eficientă, mai ales în ceea ce privește ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, folosirea rațională a materiilor prime, reducerea cheltuielilor de producție, perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor. Datorită rezultatelor bune obținute, aceasta a fost generalizată de către comitetul județean de partid în toate unitățile economice arădene. Făcînr du-și un titlu de Tnîn- drie din acest fapt, peste 3 000 de constructori arădeni de strunguri, in frunte cu comuniștii, au întreprins și în acest an, în cadrul inițiativei, o serie de măsuri a căror eficiență economică se va ridica, după calcule estimative, pînă la sfîrșitul anului, la peste 1,8 milioane lei. (Constantin Simion).
Temeinică pregătire 

propagandiștilor 
pentru învățămîntul 

politic-ideologicîn localitățile urbane ale județului Brașov au loc ultimele pregătiri in vederea deschiderii noului an de învățămînt politic-ideologic. Așa cum ne spune tovarășul Valentin Bodea, directorul cabinetului județean pentru activitatea ideologică și politică, la această activitate participă 1 700 de propagandiști și 70 de lec

tori. încă de acum se urmărește ca. pe lingă temele cu caracter politic mai larg, să se acorde o atenție deosebită aprofundării studiului asupra măsurilor inițiate de conducerea partidului in domeniul perfecționării mecanismului economico- financiar, întăririi autocon- ducerii și autogestiunii muncitorești. Ca urmare, temele referitoare la mecanismul economico-financiar sint aduse „la zi". ele con- ținînd elementele cele mai concludente desprinse din activitatea întreprinderilor din județ.Astăzi și mîine. primii- secretari și secretarii comitetelor orășenești de partid expun propagandiștilor sarcinile ce revin învățămîn- tului politico-ideologic privind ridicarea conștiinței oamenilor muncii, mobilizarea lor la îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal ; iar la cabinetul județean are loc pregătirea propagandiștilor din întreprinderile și școlile aflate în mediul rural. La universitatea politică și de conducere va fi valorificată experiența acumulată in anii precedenți de organizare a studiului cadrelor de răspundere din aparatul de partid și de stat pe grupe speciale, îndrumate direct de secretari și alți membri ai biroului comitetului județean de partid. (N. Mocanu).
Cercurile 

nemembrilor 
de partidPe lingă cele 35 de organizații de bază și cinci comitete de partid de la combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujeana" din Cluj-Napoca au luat ființă cercurile nemembrilor de partid. Peste 600 de oameni ai muncii, dintre care mulți și-au exprimat do

rința de a fi primiți în rîn- durile partidului, constituie un sprijin real pentru organizația de partid. Consti- tuiți în cercuri ale nemembrilor de partid, ei participă alături de comuniști la acțiuni vizînd creșterea e- ficienței economice a producției, gospodărirea rațională a materiilor prime și materialelor, a energiei și combustibilului. Pentru a înțelege mai bine sarcinile concrete care le revin, ei au fost invitați la recentele adunări generale ale organizațiilor de partid care au examinat modalitățile practice de antrenare activă a acestora la acțiunile întreprinse. (AI. Mureșan).
în obiectiv : 

productivitatea 
munciiAnaliza nivelului actual al productivității muncii Ia întreprinderea de rulmenți din Bîrlad — în lumina sarcinilor reieșite din cuvîntă- rile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse recent în mai multe județe — a mobilizat organizațiile de partid să reevalueze mai exigent rezervele interne, „în unitatea noastră — ne spune inginerul Constantin Foarfecă, secretarul comitetului de partid — nivelul productivității depășește, in cele nouă luni din anul curent, sarcina de plan. Dar îmbunătățirea în continuare a rezultatelor rămine una din sarcinile prioritare ale comuniștilor. Se acționează in acest sens prin extinderea polideservirii mașinilor — obiectiv aflat pe ordinea de zi a adunărilor generale ale organizațiilor noastre de bază — prin introducerea de mașini și dispozitive de concepție proprie. în același scop, organizațiile de bază din toate secțiile și-au propus să dezbată, în cursul trimestrului IV, posibilitățile îmbunătățirii coeficientului de folosire a personalului muncitor direct productiv prin repar

tizarea mai rațională a a- cestuia în schimburile de lucru. Comitetul de partid din secția forjă și birouri ale organizațiilor de bază au inițiat pe această temă analize concrete pe care le vor supune dezbaterii adunărilor generale. (Crăciun Lăluci).
0 inițiativă 

și întrebările eiInițiativa „La fiecare loc de muncă — eficiență superioară în îndeplinirea indicatorilor de plan" a fost preluată și de colectivul întreprinderii de prelucrare a lemnului din Constanța. Comitetul de partid a luat măsuri vizînd popularizarea obiectivelor inițiativei. prin dezbateri la locurile de muncă, emisiuni la stația de radioamplificare, expuneri în adunări de partid. Concomitent, la locuri vizibile au fost afișați principalii indicatori ai planului, urmărindu-se crearea condițiilor corespunzătoare la fiecare loc de muncă. Obiectivul inițiativei : îndeplinirea și depășirea indicatorilor producției nete și fizice, diversificarea sortimentelor, Îmbunătățirea calității, gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor. Pentru a stimula participarea colectivului la aplicarea inițiativei, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au întocmit și difuzat în secții un chestionar, în 400 de exemplare, solicitînd observații și propuneri la întrebări ca : Ce măsuri de organizare — fără consum de fonduri bănești suplimentare — considerați că se pot lua pentru creșterea productivității în sectorul dv. de activitate ? Considerați că se pot obține produse cu caracteristici superioare prin alte tehnologii decît cele care se aplică și cu alte materii prime ? Cum credeți că se pot reduce consumurile de materii prime și materia

le ? Enumerațl locurile de muncă unde ați constatat că se consumă prea multă (sau fără rost) energie electrică, termică și apă ; din Ce cauze și cum pot fi eliminate ? Un test stimulator, o cale deschisă rezultatelor economice superioare. (Maria Baboian).
Preocupare de zi 
cu zi: folosirea 

integrală a capaci
tăților de producțiePe agenda de lucru a comitetului de partid, a comuniștilor din cunoscuta întreprindere „Metaloteh- nica" din Tg. Mureș se află problema folosirii integrale a capacităților și obținerea, pe această cale, a unor noi ■sporuri de producție. Datorită măsurilor organizatorice și politice inițiate de organizația de partid și consiliul oamenilor muncii, mașinile au atins, in perioada care a trecut din acest an, un indice de utilizare de 92,1 la sută, superior celui planificat. O acțiune importantă a comuniștilor vizează ridicarea calificării profesionale, a pregătirii tehnice a colectivului, urmărindu-se perseverent modul de desfășurare a cursurilor. însușirea aprofundată a cunoștințelor de specialitate de către toți muncitorii. Numărul muncitorilor calificați în meseriile de strungari, frezori și rectificatori a crescut mult, asigurindu-se eliminarea aproape în întregime a timpilor de staționare a utilajelor. Ca urmare a preocupărilor organizației de partid s-au asigurat și activități în cooperare cu alte unități economice din municipiu și județ pentru utilajele cafe nu sînt încărcate uneori integral. Perse- verînd in găsirea celor mai bune soluții de folosire a capacităților de producție, colectivul întreprinderii și-a realizat cu succes angajamentele asumate pentru anul în curs. (Gheorghe Giurgiu).

Audiențe - acolo unde 
muncesc oamenii: 

in întreprinderi și sate

n în zilele de 21—22 septembrie, din inițiativa Comitetului municipal al femeilor, 8 echipe de control ale femeilor. impreună cu specialiști igie- niști de la Centrul sanitar-antiepide- mic al municipiului, au întreprins un raid-anchetă prin 29 de unități „Gospodina" bucureștene. Scopul investigației ? O confruntare a ofertei acestor atît de utile unități comerciale cu însăși menirea existenței lor — aceea de a pune la dispoziția gospodinelor o gamă diversă de preparate și semipreparate culinare, care să le dea posibilitatea să economisească timpul necesar preparării mîncărurilor.Care au fost concluziile celor opt echipe de control ale femeilor ? Firește, s-au făcut multe aprecieri pozitive. Spunem aceasta nu pentru a începe neapărat cu un capitol de realizări, ci pentru că, realmente, există unități cu acest profil care sint un adevărat aliat al gospodinelor. Nu mai puțin de 27 sortimente, preparate și semipreparate, proaspete și de bună calitate ofereau secțiile „Gospodina" din complexul comercial din Piața Amzei, complexul BIG din cartierul Berceni. unitatea din str. Academiei și altele, O varietate de mîncăruri — din carne, pește, legume, produse de patiserie, toate ispititoare și gustoase, bune pentru a fi puse direct pe masă sau aproape gata preparate. Constatări îmbucurătoare s-au făcut și în unele laboratoare care aprovizionează unitățile „Gospodina" : la „Perla", în str. Varșoviei, „Pajura" și altele, echipele de control au apreciat strădania de a folosi materia primă — alimentele de tot felul, întocmai ca o gospodină la ea acasă, cu pricepere și economie, dar fără a știrbi din can

titățile și adaosurile impuse de re- țetar.Toate aceste aprecieri au fost înscrise în registrele de control. Căci membrele echipelor nu se zgîrcesc cu lauda, acolo unde este cazul. Dar nici să critice nu se sfiesc cînd situația o cere. Și, în raidul amintit, însemnările făcute în aceste registre au fost îndeosebi critice. Ca să dăm

unității se plînge că vlnzarea merge slab 1 în alte unități s-a acreditat ideea că preparatele și șemiprepara- tele din legume, cele pe bază de ouă, lapte, brînzeturi, salatele, prăjiturile de casă nu se vînd pentru că așa ar fi ele, „greu vandabile".Este o problemă pe care echipele de control ale femeilor au consemnat-o în mrocesele-verbale
Cu gospodinele în control 

la „Gospodina"
un prim exemplu, numai laude nu merita Gabriela Popescu, responsabila unității „Gospodina" din șoseaua Colentina 25 pentru proasta aprovizionare și starea igienică a localului. La ora 11 dimineața, in galantarele unității se găsea un singur fel de mîncare : sărmăluțe. Oricit de gustoase ar fi ele, nu pot satisface populația unui cartier cu o densitate cum este Colentina. Ce „meniu" poți să alcătuiești dintr-o asemenea ofertă ?Unitatea din Colentina nu este un exemplu atît de izolat. E drept, un asemenea „record" este greu de egalat. Dar nu imposibil. Unitatea „Gospodina" din strada Buzești — zonă de mare circulație, punea la dispoziția cumpărătoarelor chiar... două preparate : pui fripți și pește — ambele respingătoare. Iar personalul

din registrele de control, !n notele trimise forurilor superioare comerciale. Ba, ca să urnească lucrurile din loc, femeile au venit și cu propuneri de rețete. Dar, degeaba. Inerția a barat calea diversificării mult așteptate de publicul consumator și recomandată de specialiștii în alimentația rațională. Din verificările făcute de igieniștii care au însoțit echipele de control a rezultat că, în ce privește conținutul nutritiv al preparatelor și semipreparate- lor, „Gospodina" nu prea ține seama de principiile hranei raționale, care cere, în primul rlnd, varietate. Or, despre ce varietate poate fi vorba dacă mîncărurile prezentate sînt doar în proporție de 6 la sută preparate din lapte, 4 la sută din ouă și într-o proporție la fel de redusă din legume ? Ce poate scuza

Stațiunile de odihnă 
vă invităîn sezonul de toamnă, oficiile județene de turism din întreaga țară asigură bilete în toate stațiunile de odihnă și cură balneară. Personalul medical a- cordă, în Continuare, asistență de specialitate. Trebuie' teținut că în această perioadă în toate stațiunile există reduceri substanțiale la tarifele de cazare, serviciile fiind in continuare de cea mai bună calitate. La transportul pe C.F.R. se acordă reduceri de tarif. In fotografie : Un frumos loc de odihnă și agrement — Poiana Brașov.

ponderea foarte mică (3,6 la sută) a preparatelor dietetice ?în vizitele lor prin unitățile „Gospodina", echipele de control au făcut și o serie de observații ce privesc respectarea regulilor de igienă, de curățenie. în majoritatea cazurilor aceste reguli sînt respectate, pentru că așa este normal. Vom stărui doar asupra abaterilor întîlnite. Secția „Gospodina" a restaurantului „O- limp" este intr-o totală contradicție cu firma, ce presupune o mină de gospodină : vitrina are geamurile sparte, galantarele nu au mai „simțit" de mult apa și săpunul ; utilajele frigorifice fiind defecte, nu există condiții de păstrare a alimentelor. Un tablou asemănător au întîlnit echipele de control și în alte unități. Faptul că în cele 29 de unități vizitate s-au aplicat nu mai puțin de 217 amenzi pentru abaterile de la normele de igienă dovedește că nu toate „Gospodinele" sînt veritabile gospodine ce știu să folosească mătura și celelalte unelte strict necesare întreținerii curățeniei intr-un local de alimentație publică.în final ne asociem întrebării puse de femeile care fac parte din aceste echipe și care își lasă treburile lor pentru a da o mină de ajutor rețelei comerciale, în sensul adaptării ei la cerințe : ce se întîmplă cu sesizările lor ? De ce nu se iau măsuri energice, hotărîte pentru ca aspectele negative, o dată semnalate, să nu se mai repete ? Firește, întrebărilor de mai sus trebuie să le răspundă Direcția generală comercială a municipiului, întreprinderile comerciale din subordine. Este, de altfel, o obligație înscrisă în lege.

Oră de audiență la întreprinderea de confecții Botoșani. în afară de audiente, tovarășul Vasile Panțiru, secretar al comitetului municipal de partid, și-a propus să discute tot aici, la fața locului — și să caute soluții de rezolvare corespunzătoare — unele scrisori primite de la oameni din fabrică.La Botoșani a devenit o practică să se acorde audiențe în fiecare din marile unități industriale. Ele sint ținute de secretari ai comitetului municipal de partid și membri ai comitetului executiv al consiliului popular municipal.De respectarea acestui program aveam să ne convingem cîteva zile mai tîrziu, cind, la întreprinderea de utilaje și piese de schimb — o altă mare unitate industrială botoșăneană — se afla, tot la audiențe, tovarășul Ioan Cojocaru, un alt secretar al comitetului municipal de partid. A doua zi, la Î.M.A.I.A., aborda audiente primarul municipiului. Dumitru Marin.Afectează, cumva, acest sistem programul de audiențe de la sediul comitetului municipal de partid ? Dimpotrivă. Numeroși oameni ai muncii nu se mai văd nevoiți să meargă pînă în centrul orașului, cînd problemele li se soluționează chiar la locul de muncă.Această măsură, ca și altele (cum ar fi prezența factorilor de răspundere din principalele unități cu profil social-edilitar la adunările oamenilor muncii din întreprinderi) au fost adoptate de comitetul municipal de partid în spiritul Hotărîrii Plenarei din martie a C.C. al P.C.R. și al Legii nr. i din 1978. pentru o rezolvare și mai operativă a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii. De altfel, toate a- ceste măsuri se înscriu într-un amplu plan de acțiune stabilit de secretariatul Comitetului județean de partid Botoșani, care a avut în vedere nu numai aprofundarea documentelor a- mintite, ci și respectarea cu strictețe a prevederilor acestora. Faptul a devenit de pe acum obișnuință în activitatea multor organe de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești din localitățile județului Botoșani. Așa, de pildă, primarii Drago- mir Agache, Dumitru Gherase, Gheorghe Sandu, Ion Aflăcăilor și alții și-au stabilit audiențe săptă- minale în fiecare dintre satele ce sint situate la distanțe mai mari de centrul de comună. De asemenea, conducătorii unor unități județene cu o rază teritorială largă — Nicolae Gimir, directorul Trustului I.A.S., Gheorghe Popa, directorul Trustului S.M.A., Vasile Pălimaru, președintele U.J.C.C. — acordă periodic audiențe în fiecare.din principalele unități din subordine. Eficiența unor astfel de audiențe : față de anii anteriori, numărul oamenilor muncii din unitățile amintite care s-au adresat organelor centrale este, în 1978, cu mult mai mic. Ceea ce reprezintă un real cîștig de ambele părți și, îndeosebi, pentru cetățeni.Investigațiile noastre aveau să scoată însă la Iveală și unele deficiențe, neajunsuri care mai există și care fac o notă discordantă. Un exemplu : la biroul de audiențe al comitetului județean de partid s-a prezentat, într-una din zilele trecute, Livia Cojocărescu, absolventă din promoția anului curent a Liceului industrial de electrotehnică din Botoșani. Motivul solicitării audienței : a fost mereu amînată pentru încadrarea sa în muncă la întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani. Prompt, se ia legătura prin telefon cu biroul personal al întreprinderii respective. Răspunsul de la celălalt capăt al firului : „Să vină Ia întreprindere, că o încadrăm imediat". Un alt caz : în aceeași zi și la același birou de audiențe, Petru Părăvăț reclamă că, deși este calificat în meseria de instalator sanitar și deși șantierele de construcție botoșănene duc lipsă de lucrători în meseria sa, Oficiul forțelor de muncă din Botoșani tărăgănează acordarea repartiției pentru încadrare. Se recurge din nou

Anchetă în județul 
Botoșani

la telefon. Și, ca un făcut, ceea ce nu s-a putut rezolva pinâ atunci se rezolvă favorabil doar in cîteva minute, de către aceiași funcționari ai Oficiului forțelor de muncă.Ce concluzii se desprind din cele două situații relatate ? Că și in primul caz și in celălalt, funcționarii de la unitățile respective își fac datoria cu superficialitate, fără să manifeste solicitudine față de cetățeni, pe care-i poartă de-a surda pe drumuri. De ce trebuie ca petiționarii să se a- dreseze conducerii județului pentru probleme care intră strict în competența unor funcționari retribuiți anume pentru a le rezolva ?La un control efectuat recent la primăria comunei Mitoc, nu s-a găsit nici o evidență a scrisorilor, cererilor sau audiențelor acordate oamenilor muncii. în comuna Hlipiceni, secretarul adjunct cu probleme de propagandă nu ne-a putut da nici o relație în legătură cu rezolvarea scrisorilor sau cererilor adresate de către cetățeni primăriei.— De ce ați venit în audiență la comitetul județean de partid, tocmai din comuna Hlipiceni, tovarășe Florea Dănilă ?— Pentru a arăta cum că primarul nostru (Vasile Mustață — n.n.)m-a silit la o cheltuială Inutilă, trlmițîndu-mă la niște cursuri de perfecționare (cu semnătura autentificată prin ștampilă — n.n.) pentru ca, după ce m-am școlit. să-l încadreze pe un alt consătean pe postul pe care urma să-1 ocup eu.Că atît Florea Dănilă, cît și alți oameni aveau temei să se adreseze, in cele din urmă județului nu încape nici o îndoială. Solicitările lor au fost reale, de vreme ce „la județ" au fost soluționate chiar în timpul audiențelor respective. Este însă firesc să se întimple astfel ? Ce-ar fi dacă cei care nu le-au rezolvat cererile acolo, in comună, fiind de competența lor, ar fi obligați să suporte fie și numai contravaloarea transportului și a zilelor nelucrate ale oamenilor puși pe drumuri inutil ?Există, în numeroase localități din județul Botoșani, așa cum arătam mai sus, o bună experiență în rezolvarea propunerilor, reclamațiilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii. La nivelul comitetului județean de partid, 99.9 la sută din scrisorile adresate în acest an au fost soluționate în termenul legal. întreaga corespondență a fost citită atent și s-a controlat apoi modul in care a fost rezolvată de însuși primul secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Haralambie Alexa.— în urma analizei în ultima plenară a comitetului județean de . partid Și a măsurilor stabilite cu acest prilej — ne-a spus tovarășul Șie'fân Constantinescu, președintele colegiului județean de partid — activitatea de rezolvare a propunerilor, reclamațiilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii din județul nostru va cunoaște. în perioada următoare, o îmbunătățire substanțială. Astfel, s-a hotărît prelucrarea, încă o dată, a Hotărîrii plenarei din martie a C.C. al P.C.R. și a Legii nr. 1 din 1978, cu toți factorii de răspundere din întreg județul implicați în această activitate. De asemenea, cele 34 de comisii de oameni ai muncii care acordă sprijin in organizarea, coordonarea și conducerea activității de rezolvare a scrisorilor își vor îmbunătăți șl mai mult munca. în comunele și unitățile tn care această activitate este deficitară se vor deplasa colective de activiști de partid și de stat care vor acorda sprijinul necesar. Vom folosi toate mijloacele muncii politice și cultural- educative, inclusiv ziarul local „Clopotul", pentru ca experiența înaintată să se generalizeze in toate localitățile și unitățile din județul nostru. Cu privire la modul cum decurge această activitate, noi avem sarcina să informăm periodic secretariatul și biroul comitetului județean de partid pentru a adopta operativ măsurile ce se impun.
Silvestri AILENE1
corespondentul „Scinteii”

Lucrări edilitar - gospodărești

Rodlca ȘERBAN

în numeroase așezări maramureșene au fost finalizate zilele a- cestea o serie de lucrări edilitar-gospodă- rești și de interes social. La Șieu a fost inaugurat un dispensar medical și s-au încheiat lucrările de con-

strucție. a.unei școli cu patru săli de clasă. La Rozavlea se află in stadiu de finisaj un bloc de locuințe cu șase apartamente și spatii comerciale la parter. La rindul lor, sătenii din Suciu de

Sus au instalat o conductă de apă potabilă pe o lungime de 8 km, creînd condițiile ca pină la venirea sezonului rece peste 160 de familii să-și asigure instalații de apă în locuințe. (Agerpres).
(Urmare din pag. I)pe niște mici bilețele. Scriam in ele cam așa : -Cine mă cumpără este rugat să scrie la C.A.P. Gîr- bovi, dacă i-am plăcut și cit l-a costat. Vă mulțumește Marcel Dobra». Cu lama de bărbierit am făcut tăieturi în ardeii grași, nici nu se cunoștea, și am introdus cam vreo 50 de bilete Ia un transport. Peste vreo două săptămini am inceput să primesc scrisori de răspuns. Unii imi mulțumeau, spu- nînd că ardeii au fost frumoși și gustoși, arătau prețul pe care l-au dat pe ei, de unde i-au cumpărat. Am făcut calculul sumei ce ar fi trebuit decontată Ia prețul spus prin bilete și am descoperit cu ușurință cam ce bani nu intrau in buzunarul cooperatorilor, la avutul obștesc. I-am chemat la mine pe cei in cauză și le-am spus să aducă diferența de bani. S-au mai codit, au mai căutat justificări, dar cînd le-am arătat scrisorile mi-au cerut să nu-i dau de risul satului. Așa era Ia inceput. încet, incet, oamenii au inceput

să înțeleagă că, luind pentru ei, iau de la ceilalți. Acum gindesc altfel. Dacă cineva m-ar intreba care este cea mai mare izbîndă a noastră, aici, la Gîrbovi, cred că asta este. Oamenii nu numai că trăiesc altfel, mai bine, dar și gindesc altfel. Chiar și cei in cauză fac haz de intîmplarea de atunci. Unii or fi zis atunci că Dobra este om al dracului, dar cei mai mulți au înțeles, și asta mă bucură, că Dobra este om cinstit. Cind cei de care vă vorbeam s-au urnit către cinste — și nu a fost greu să se intimple asta ! — satul a devenit altul".Pe un perete întreg din sediul cooperativei agricole din Gîrbovi, ca o adevărată piramidă, sint așezate diplomele pe care, prin munca lor, cooperatorii le-au obținut. între altele, decretele acordării titlului de Erou al Muncii Socialiste, a Meritului agricol clasa I. La înființăre, degetele de la mîinile unui om erau îndeajuns pentru a exprima puterea zootehnică. Acum, cooperativa agricolă de producție din

Gîrbovi își justifică, prin realizările ei, pe de-a-ntre- gul, numele de „Victoria socialismului". Producțiile din ultimii ani vorbesc de la sine despre legăturile noi dintre oamenii satului și bunul cel mai de preț al lor, pămîntul. Cele 6 000

dețele), de legume, dezvoltarea puternică a sectorului zootehnic (sînt în Gîrbovi trei ferme zootehnice, din care una se înscrie printre cele mai bune din țară), cele 60 de mașini și tractoare, 150 de utilaje cu tracțiune animală (acestora

tele vorbește cu sentimentul unei certitudini. Pînă în 1980, cooperativa va avea o fermă de vaci complet mecanizată ; tot a- tunci, datorită mecanizării, un îngrijitor va avea în primire 3 000 pînă la 5 000 capete de porci.

pildă, președintele îl numește sectorul nostru cu foc continuu, trimițînd și astfel la industrie. Și nu întîmplător, se pune aici mare preț pe loturile experimentale și demonstrative, unde se hotărăsc soiurile cele mai bune, se
„M-am mai îmbogățit cu un om"

kg de porumb la hectar preliminate a se obține în acest an pe terenuri neirigate, sau cele peste 6 000 kg de griu la hectar obținute în 1976 (anul acesta, spre mihnirea oamenilor din Girbovi, producția de griu, datorită condițiilor climatice, a fost de numai 4 603 kg la hectar) sînt cîteva posibile argumente. Dar nu singurele ! Producțiile de floarea soarelui, sfeclă de zahăr, de fasole (cele 1 800 kg la hectar au hotărît ca aici să aibă loc un schimb de experiență cu participări din toate ju-

adăugîndu-li-se încă 80 de tractoare care muncesc pe ogoarele Gîrbovilor, apar- ținînd secției de mecanizare) demonstrează că a- gricultura a devenit, și aici, la Gîrbovi, o variantă a industriei. Nu mai poate fi imaginată fără sprijinul industriei ; fie că aceasta este concretizată în mașinile agricole, fie in cele 2 500 tone de îngrășăminte chimice, în folosirea pe două treimi din suprafața cooperativei a erbicidelor, în organizarea unei zoo- tehnii moderne, despre ale cărei perspective președin-

Acestea ar fi cîteva elemente concrete care vin să vorbească despre împlinirile unui sat, unei comune din Bărăgan care, ca să ne mai sprijinim cuvintele între cifre, va realiza in acest an un venit de 60 milioane lei. Venit impresionant dacă adăugăm că el este rezultatul eforturilor de muncă, organizare și gîndire a 1 300 de brațe de muncă active. Eforturi care și-au asociat definitiv știința și tehnica puse în slujba agriculturii. Nu degeaba, cînd vorbește despre sectorul zootehnic, de

stabilesc cantitățile optime de îngrășăminte, se urmăresc efectele erbicidelor fără de care „nu s-ar putea cunoaște adevărata putere a pămintului din Bărăgan". Nu întîmplător, aici, la Gîrbovi, C.A.P.-ul construiește, pentru cooperatori, cu deosebire pentru tinerii căsătoriți, case cu plata în rate. Nu Intîm- plător, din veniturile cooperativei, 800 000 de lei sînt destinați fondului pentru cultură. Și tot nu întîmplător între preocupările oamenilor din Gîrbovi vom afla, azi, pe cele privind,

să spunem, Instalarea boilerelor sau alegerea faianței celei mai adecvate pentru baie. Marcel Dobra, a cărui muncă și viață, cu- noscindu-Ie, ai dreptul să consideri că te-ai mai îmbogățit cu un om, are meritele lui în toate aceste împliniri.Răsăritul soarelui nu îl află niciodată acasă, ci mereu acolo unde munca cere participarea cea mai energică, acolo unde sint „urgențele agriculturii". îi place să spună : „Niciodată să nu ne culcăm mulțumiți că am făcut totul. Mai cu seamă președintele cooperativei care, vrea nu vrea, trebuie să fie și pe post de soacră. Dar nu o soacră veche, ci una nouă, care își iubește nurorile". Sau mai spune : „Pămin- tul nu are glas să spună ce vrea. Ca să afli, trebuie să fii mereu lingă el". Sau: „Agricultura este marfă expusă la soare și ne creează și necazuri și bucurii. Lupta cu natura este foarte grea. Furtuna, grindina nu le hotărăște omul și nici nu le dorește. Dar dacă vin, trebuie să-l găsească

pregătit, să nu încrucișeze miinile de durere. Să știe să o ia de la capăt, mai hotărît, să găsească soluțiile pentru a îndrepta răul naturii". Sau : „De la semănat la recoltat și de la recoltat pină la semănat, anul este pentru agricultorul bun ca o singură zi".L-am cunoscut și cu prilejul unor întîlniri cu delegații străine ce vizitaseră cooperativa din Girbovi, și la o intilnire a reprezentanților opiniei publice care a avut loc. cu cîțiva ani în urmă, la Praga. întotdeauna s-a arătat același om : calm, chibzuit, hotărît. Prin modul cum gîndește și cum muncește pentru ca gîndurile iui, îndreptate către binele satului, să se împlinească, comunistul Marcel Dobra propune un posibil tip de om nou al satului. Un om care, de multă vreme, trăiește bucuria de a-șl fl transformat în convingere adevărul că nimic nu poate fi mai presus decît dorința de a-ți pune priceperea, cinstea, omenia în slujba tuturor alor tăi.
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întreprinderea agricolă de stat Insula Mare a Brăilei este cea mai mare cultivatoare de porumb din 
cum ne demonstrează ing. Gheorghe Dermengiu, șeful sectorului irigații, recolta de porumb este bună 
din stingă). în cele 48 ferme ale întreprinderii sînt folosite la recoltat sute de combine (fotografia din dreapta), iar 

800 de autocamioane scot zilnic din fosta baltă mii de tone de porumb Foto : I. Herțeg

Hambarele așteaptă retolta,
pămîntul așteaptă sămînța

Aceste zile de sfîrșit de septembrie sînt hotărîtoare pentru stringerea neintirziată și fără pierderi a recoltei, pentru grăbirea insămințărilor, astfel incit să poată fi pusă temelia puternică viitoarei recolte. Avînd in vedere volumul mare de lucrări care trebuie executat într-o perioadă relativ scurtă de timp, in fiecare unitate agricolă este necesar să se acționeze stăruitor pentru organizarea temeinică a muncii, incit mijloacele mecanice și forța de muncă să fie pe deplin folosite. In cele mai multe unități agricole se lucrează organizat, ceea ce a permis să se obțină rezultate bune la recoltat și semănat. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare floarea-soarelul a fost recoltată de pe 76 la sută din suprafața cultivată, porumbul — 10 la sulă, cartofii — 64 la sută, iar sfecla de zahăr a fost strinsă de pe 86 la sută din suprafețele prevăzute in grafic a se recolta pină la sfir- șitul lunii septembrie. In toate județele, importante forțe mecanice sînt concentrate la semănatul cerealelor de toamnă și al plantelor furajere pentru masă verde. Pină acum, orzul a fost insămințat pe 62 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva, iar griul — 15 la sută.Mai multe probleme stringente stau, in aceste zile, in fața oamenilor muncii din agricultură. In primul rînd, pină la sfîrșitul acestei săp- tămini trebuie încheiată recoltarea florii-soarelui. De asemenea, se cere intensificat culesul porumbului peste tot unde știuleții au ajuns la maturitate. Cu mare răspundere trebuie urmărită recoltarea cartofilor, legumelor și a sfeclei de zahăr. în fața organelor agricole, a comandamentelor locale pentru coordonarea lucrărilor agricole stă sarcina de a organiza temeinic transportul produselor la bazele de recepție. Aceasta este determinată de faptul că, în unele județe, transportul nu se desfășoară in ritm cu recoltarea, cantități însemnate de produse aflindu-se in grămezi pe cimp. Pentru a se încheia semănatul griului pină la 15 octombrie — condiție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari in 1979 — se cere să fie eliberate terenurile de plantele premergătoare, să fie organizată temeinic munca mecanizatorilor, astfel incit să se lucreze din zori și pină seara.Trebuie să facem totul ca atit stringerea recoltei, cit și insămință- rile să se desfășoare in ritm intens. In acest scop, toate forțele satelor să fie mobilizate la cimp !
OLT

exemplu, au cules porumbul de 515 hectare, cele din Caracal — de 480 hectare, cele din Movileni — pe 540 hectare, iar cele din Vlă-

Depănușarea știuleților— 
o metodă tot mai larg 

practicatăîn unitățile agricole din județul Olt porumbul ocupă peste 120 000 hectare. Acolo unde lanurile au ajuns la maturitate, lucrările de recoltare se desfășoară cu toate forțele mecanice și manuale. în numeroase întreprinderi agricole de stat și coopera- . tive agricole, datorită bunei organizări a muncii, folosirii din plin a fiecărei ore bune de lucru, culesul este avansat. Unitățile agricole din cadrul consiliului intercooperatist Bucinișu, de pe pe de dila — de pe 410 hectare. Pînă acum, în cooperativele agricole porumbul a fost strîns de pe 5 500 hectare, iar în întreprinderile agricole dc stat — de pe 5 300 hectare. Iată cîteva inițiative menite să grăbească lucrările.In cîteva întreprinderi agricole de stat culesul mecanic nu încetează nici noaptea. La I.A.S. Redea, bunăoară, cele 31 combine „Gloria" cu echipamente de porumb lucrează continuu, ziua și noaptea. Munca este astfel organizată îneît. după recoltarea porumbului, urmează combinele de siloz șl apoi tractoarele la arat și pregătirea terenului în vederea însămînțărilor. Sint formații de lucru complete, la care se adaugă și atelierele mobile ce se găsesc acolo unde este concentrată forța mecanică. De asemenea, prezența in cimp a șefilor de fermă asigură asistența tehnică necesară. Ca atare, porumbul a fost recoltat aici pe 820 hectare din cele 3 289 hectare cultivate. Tot așa se procedează și la întreprinderile agricole de stat Studina și Corabia, unde porumbul a fost cules de pe 300 hectare și, respectiv, 1 250 hectare.Depănușarea știuleților este o altă inițiativă gospodărească tot mai larg aplicată. Această lucrare a fost determinată de faptul că, in unele unități agricole din centrul și nordul județului, ploile din ultima perioadă au întîrziat vegetația porumbului. Pentru grăbirea maturării se procedează la depănușarea știuleților și ruperea strujenilor imediat deasupra punctului de inserție a știuleților „Acest procedeu — ne explică tovarășul ing, Vasile Ciuciu, directorul direcției agricole județene — grăbește maturarea porumbului cu 6—10 zile, în funcție de condițiile atmosferice. Dar această operație nu trebuie făcută orieînd. ci numai atunci cind porumbul a ajuns la coacerea «în ceară». Această acțiune se desfășoară în numeroase cooperative agricole din zonele Corabia, Vlădila, Movileni și altele. Dar suprafețele cele mai mari unde s-a procedat la depănușarea porumbului se află in cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist Scornicești, unde s-a efectuat lucrarea pe circa 2 000 de hectare, din cele 3 000 cultivate cu porumb".Sînt doar două inițiative de mare Importanță pentru grăbirea ritmului zilnic de ajungă la sărecoltare, care trebuie peste 3 000 de hectare.
Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii

CLUJ

Sfecla 
după 

imediat

de zahăr: 
recoltare, 
în fabricădin calendarul mun-Prima urgență cilor agricole de toamnă in județul Cluj o constituie recoltarea celor peste 6 500 ha cu sfeclă de zahăr. A- ceasta din două motive : întreaga suprafață cu sfeclă este destinată, după eliberare, insămințării griului, iar apoi, sfecla trebuie să ajungă cit mai repede la bazele de recepție sau la fabricile de zahăr pentru a nu se deprecia. Pină acum a fost strinsă recolta de pe suprafețe mai mari de- cît cele prevăzute in graficul lunar. 

în primul rînd, trebuie menționat că unitățile care fac parte din consiliile intercooperatiste Chinteni și Săndulești au incheiat recoltatul sfeclei, ca de altfel și cooperativele agricole din Suatu. Turda Nouă ș.a. La cooperativa agricolă din Suatu, de pildă, au fost mobilizați sute de cooperatori la recoltatul celor peste 150 ha cu sfeclă de zahăr. Aceștia au lucrat din zori și pînă noaptea, în mod organizat. Nu se formau bine grămezile de sfeclă și ele erau luate și transportate de către cele 35 ca- mioanț» ale I.T.A. și mijloacele de transport proprii care o duceau la centrul de recepție din Apahida. în cîteva zile, sfecla de pe întreaga suprafață a fost recoltată și transportată, astfel îneît terenul a putut fi pregătit pentru insămînțare.O amplă mobilizare de forțe am întîlnit în cooperativele agricole din Cămăraș, unde s-au evidențiat formațiile conduse de șefa de fermă, ing. Antoaneta Neamțu, Mihai Uțiu, Grigore Tothăzan. Lucrările de recoltare se află în grafic și chiar înaintea lui. Bine se lucra și în cooperativele agricole Poieni, Luna. Tri- tenii de Jos, Luncani și in alte părți. Centrele de recepție sînt pregătite pentru a primi întreaga cantitate de sfeclă. Cele din Apahida și Viișoara au fost dotate cu agregate mecanice de descărcare.în unele unități agricole, recoltarea sfeclei de zahăr și transportul acesteia în baze nu șe desfășoară în ritm satisfăcător. La cooperativa a- gricolă din Pălatca, vecină cu cea din Suatu, puțini oameni erau la lucru pe cele 160 ha cu sfeclă. Se recolta pe porțiuni, ici și colo, incit 10 din cele 15 autocamioane aici la cerere au trebuit toarcă goale pentru că nu transporta. La cooperativa din Sic s-a recoltat o bună suprafața cu sfeclă, dar a fost lăsată acolo, in cîmp, în grămezi. De ce ? Conducerea cooperativei agricole a așteptat să se redeschidă centrul de recepție din Gherla, motivind că cel din Bonțida este mal departe. în consiliul intercooperatist Ceanu Mare, s-au recoltat aproape 500 ha cu sfeclă, din cele 879. Eliberarea terenului de sfeclă și colete merge insă greu din cauză că mijloacele de transport puse la dispoziție, cit și cele proprii nu sînt folosite la întreaga lor capacitate.Intr-o ședință operativă de lucru a comandamentului agricol județean, ținută marți seara, s-a analizat .situația muncilor agricole de sezon, printre care un accent deosebit s-a pus pe respectarea graficelor de recoltare și transport a sfeclei de zahăr. Au fost , luate măsuri pentru utilizarea la întrega capacitate a mijloacelor de transport auto pentru e- liberarea terenului în vederea insămințării. S-a întărit controlul desfășurării acțiunilor din partea cadrelor de specialiști de la județ, a activiștilor trimiși in sprijin unităților a- gricole.

dirijate să se in- aveau ce agricolă parte din

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteil“

MEHEDINȚI

din Mehedinți s-a intens la semănatullucra cu viteză ma-

„Acum, cînd e nevoie, 
facem și din noapte zi“De cîteva zile, in majoritatea unităților agricole trecut în ritm griului. Timpul este frumos, pretutindeni se poate ’ ximă. Dar să vedem ce se întîmplă în teren, acolo unde se hotărăște soarta recoltei viitoare. Ne oprim, pe parcursul unei zile, în cele 5 unități de pe raza consiliului intercooperatist Prunișor. Notăm un lucru bun : în birouri nu sint oameni. Hîrtiile, calculele au fost lăsate pentru mai tîrziu. Toată suflarea satelor se află în cimp. Undeva, pe tarlalele cooperativei agricole din Husnicioara îl întîlnim pe inginerul Vasile Iorda- che, președintele consiliului intercooperatist. și pe instructorul județean de partid, Dumitru Mărescu.„Ieri — ne spunea președintele consiliului — s-a încheiat semănatul orzului pe întreaga suprafață de 280 hectare. Acum, toate forțele sînt concentrate la semănatul griului. Pe tractoare lucrează și mecanicii de a- teliere, elevii aflați In practică. Rea- 

lizînd o viteză zilnică de 130 hectare, cel mult pînă la 7 octombrie se va încheia această lucrare pe întreaga suprafață de 1 900 ha". Ne oprim intr-un loc unde erau 5 semănători. Mecanizatorii nu pregetă o clipă. S-au luat la o adevărată întrecere cu timpul. Șeful secției de mecanizare, Andrei Pais, nu are nici el clipe de odihnă. Se află acolo unde trebuie să intervină pentru a impulsiona activitatea. „Cooperativa agricolă din Husnicioara pe care o servim — ne spune el — cultivă in a- ceastă toamnă 600 hectare cu grîu. în mai puțin de 3 zile noi am și în- sămînțat peste 210 hectare. încă de la primele ore ale dimineții, sămîn- ța se aduce la capul tarlalei, de cum se ivesc zorile incepem semănatul, lucrlnd pînă la lăsatul serii".tn cooperativele agricole din Peri, Ghelmegioaia și Cervenița — aceeași hotărită întrecere cu timpul. Sute de cooperatori grăbesc recoltatul, transportul și depozitatul porumbului. în același timp se eliberează terenul, mecanizatorii pregătesc patul germinativ. Și repede, bine, pentru a-și asigura un avans cît mai mare, astfel incit semănătorile să poată lucra din plin. In schimb vecinii, cooperatorii din comuna Fîntîna Domnească, nu par a se grăbi. Două semănători mai lucrează, mai stau, mecanizatorii se uită lung după sămînța care n-a ajuns în cîmp. La o- rele 10 cînd am ajuns aici președintele consiliului intercooperatist și instructorul județean de partid au trebuit să intervină pentru a se grăbi transportul seminței la cîmp. „Ieri — ne relatau mecanizatorii vădit supă- rați — nu am lucrat mai nimic, din cauză că nu ni s-a adus sămînța necesară". Acum era a doua zi și treaba încă nu mergea. în ritm lent se lucrează la recoltat și la eliberarea terenului. La C.A.P. Fîntîna Domnească sînt de semănat 520 hectare cu grîu. dar cu un asemenea ritm nu se știe cînd vor fi. încheiate lucrările. Și in alte cooperative agricole consiliile de conducere nu dau semne de îngrijorare. La Peri mai trebuie sămînță pentru 200 de hectare, la Cervenița semănătorile lucrează doar cîteva ore din lipsă de sămînță. într-adevăr. mecanizatorii fac din noapte zi. dar conducerile acestor unități nu se grăbesc. Să fie de vină toamna că i-a găsit nepregătiți ? Cel toria. Și teaptă. da-aș-puțin acum să-și facă repede, că timpul nu
VircjiI TATARU 
corespondentul „Scinteii'

, precis,
angajantDouă răspunsuri au fost primite pe marginea articolului „Cum poate fi înviorat ritmul de lucru pe un important șantier al chimiei", publicat in „Scînteia" nr. 11 153. Primul, din partea direcției de resort din MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE, al doilea, chiar de la beneficiarul investiției — COMBINATUL CHIMIC TÎRNAVENT. Desprindem din răspunsul ministerului : „Constructorul și-a îmbună

tățit substanțial activitatea și, in 
prezent, lucrează la crearea fron
turilor de montaj in vederea lichi
dării stocului de utilaje. Acum, 
pe șantier se află un efectiv* de 
160 de oameni, la care se vor adăuga 
in scurt timp încă 100 de oameni, 
măsură ce va asigura realizarea 
sarcinilor de plan și recuperarea 
restanțelor conform graficelor de 
lucru f.................. ~spunem investiții cieri la

Semn bun, titularul de apre-întocmite". noi, dacă face asemenea adresa constructorilor.Mai departe, nu sînt omise nici responsabilitățile sporite ale ministerului și beneficiarului, indicin- du-se clar la ce activități și in ce mod aceștia vor sprijini lucrătorii de pe șantier. Pe scurt, este vorba de alcătuirea unor echipe de muncitori din cadrul combinatului, care își vor desfășura activitatea alături de constructori, de procurarea unor utilaje de execuție, asigurarea asistenței de specialitate din partea proiectanților, urmărirea zilnică a evoluției lucrărilor. La fel de precis și angajant este și răspunsul conducerii combinatului : „Cu spri
jinul acordat din partea tuturor

Tentativa de „record" la proba... risipâ
Desen de ANDO

Dispeceratul public al cooperării întreprinderilor
pentru realizarea producției fizice

întreprinderea „Autobuzul" cere parteneriior săi:
IMPULSIONAȚI LIVRĂRILE!"

în contextul măsurilor adoptate de conducerea partidului privind perfecționarea întregului mecanism economico-financiar. realizarea exemplară a prevederilor de plan la producția fizică, în structura sortimentală stabilită, se înscrie ca una din sarcinile majore ce revin colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile industriale. Pentru îndeplinirea planului Ia fiecare sortiment, așa cum o cer interesele economiei naționale, este necesar ca, în fiecare unitate economică, să se mobilizeze toate forțele, să se acționeze stăruitor, zi de zi, la fiecare loc de muncă, astfel îneît să se asigure condițiile respectării riguroase a graficelor de producție, a obligațiilor contractuale. O asemenea cerință se impune cu atît mai mult acum, cînd intrăm într-o etapă hotărîtoare pentru îndeplinirea planului pe 1978 — ultimul trimestru al anului — unităților economice revenindu-le sarcini sporite în această privință.Cum se acționează la întreprinderea „Autobuzul" din Capitală pentru realizarea integrală a planului la producția fizică 1 Consiliul oamenilor muncii a stabilit in acest scop un amplu program de măsuri. între altele, a fost generalizat in toate sectoarele lucrul în trei schimburi, au fost eliminate „locurile înguste" de pe fluxul tehnologic, mecanizindu-se o serie de operații. Ca urmare, indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor a ajuns la 87 la sută, superior celui planificat.Cu toate acestea, la ora actuală, Întreprinderea înregistrează serioase rămîneri în urmă in îndeplinirea planului producției fizice. Mai exact, la această dată, graficele arată că aici nu s-au realizat 45 de autobuze și 470 autoutilitare. Situație paradoxală, întrucît constatăm că atît incinta întreprinderii, cît și unele străzi în-1. ÎNTREPRINDEREA MECANICAaltele, 1 800 ansamble de ventilație, față de cantitățile contractate2. ÎNTREPRINDEREA DE PIESE AUTO IAȘI ne-a rămas casete de direcție, precum și o serie de piese turnate.3. ÎNTREPRINDEREA MECANICA CÎMPULUNG, din cantitățile contractate pe nouă luni nu ne-a expediat 314 motoare și 364 punți pentru autoutilitare.4. ÎNTREPRINDEREA DE AUTOCAMIOANE BRAȘOV brie ne-a livrat doar 89 de motoare, din 243* contractate 111 RD și 88 motoare din 127 pentru autobuzul 112 UD.
lată răspunsul unităților vizate

întreprinderea mecanică
Codiea :

„Pînă la 20 octombrie vom 
lichida integral restanțele"Vasile Avram, inginer-șef : „Rămînerile in urmă se datoresc neprimirii la timp a unor materiale din import sau de la colaboratori interni, precum și unor deficiențe proprii. Dap. contractele slftt contracte ’și trebuie să le respectăm. Am analizat situația livrărilor către inireprinderea „Autobuzul" și am stabilit măsuri pentru impulsionarea ritmului producției. Prin soluțiile tehnologice adoptate, vom înlocui materialele pe care le importam eu altele fabricate în țară. In consecință, sintem în măsură să asigurăm colectivul întreprinderii bucureștene că livrările se vor desfășura după următorul grafic:• ansamble de ventilație — pină \ la 20 octombrie — 1 800 bucăți ;

factorilor (Comitetul județean Mu
reș al P.C.R.. Ministerul Industriei 
Chimice. Ministerul Construcțiilor 
Industriale și organele orășenești de 
partid — n.r.) s-au creat condiții 
tehnice și organizatorice pentru im
pulsionarea execuției lucrărilor pe 
șantier. In ultima analiză efectuată 
au fost stabilite măsurile și sarci
nile prin care vor fi recuperate ră- 
minerile în urmă, asigurindu-se 
totodată condiții de realizare supli
mentară, in acest an, a unui volum 
de lucrări in valoare de 5 mili
oane lei".Ce putem adăuga ? Un singur lucru : unde-s mulți puterea crește, mai ales cînd sînt hotărîți să colaboreze îndeaproape.
Chiar la sfîrșitul

anului ?Cei puțin acesta este termenul pe care l-a stabilit și ni-1 face cunoscut conducerea ÎNTREPRINDERII DE PROTECȚII ANTICOROZIVE ȘI UTILAJE SPECIALE BUCUREȘTI, privind lichidarea în întregime a restanțelor acumulate în livrarea chiturilor antiacide solicitate și așteptate de luni de zile de diverșii săi beneficiari. Redăm din răspunsul sosit pe marginea articolului „Și prea multă dragoste strică", publicat in nr. 11 173 al ziarului : 
„Vă asigurăm că, urmare a articolu
lui. I.P.A.V.S. va depune in conti
nuare toate eforturile pentru recu
perarea restanțelor PtNA LA FI
NELE ACESTUI AN...“.Și dacă nu apărea articolul susmenționat, I.P.A.U.S. nu depunea aceste firești și necesare eforturi ? S-o spunem deschis : furnizorul pare puțin interesat de modul în 

vecinate sînt ticsite cu autobuze și autoutilitare care nu sint încă recepționate și înregistrate ca produse finalizate.— Nefinali zarea acestui important volum de produse — ne spune. Ti- moftei Țurcanu, șeful serviciului cooperare — se datorează unor întreprinderi cu care colaborăm și care nu și-au respectat obligațiile contractuali'. Pentru trimestrul IV, în întreprindere au fost luate măsuri tehni- co-organizatorice menite să asigure creșterea cu 20 la sută a producției marfă, față de trimestrul anterior, ceea ce ne va permite să îndeplinim prevederile de plan pe această perioadă și să recuperăm restanțele. Ho- tărîtor rămine însă ca unitățile cu care colaborăm să se alinieze la efortul nostru. Tocmai de tăm partenerilor noștri să respecte contractele. aceea soiici- de cooperareCODLEA mai are să livreze. Intre pe nouă luni.datoare 1 630
în luna septem- pentru autobuzul

la 10 octombrie• filtre — pînă1 500 bucăți ;• tobe — 400 bucăți pînă laseptembrie, 1 000 bucăți pînă la 10 octombrie, 1 100 bucăți pină la 20 octombrie :• gurile de umplere — I 750 bucăți pină la 20 octombrie.în felul acesta vom recupera integral răminerile in urmă pină la 20 octombrie, asigurîndu-se respectarea graficelor de montaj la beneficiar".
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Întreprinderea de piese 
auto Iași :

„Ritmul livrărilor 
va crește cu 50 la sută"Viorel Stănescu, inginer-șef : „Iată pe sdurt cauzele care au generat răminerile în urmă. Multă vreme, ne-au lipsit semifabricatele turnate din fontă nodulară. O parte din ele trebuia să le primim de la Intreprin-

se vor descurca beneficiarii săi pină atunci. Dovada concretă : după ce în cursul lunii trecute, situația livrărilor de chituri antiacide s-a ameliorat, in septembrie lucrurile au reintrat pe vechiul lor făgaș, adică total nesatisfăcător. Cum s-ar spune, furnizorul acționează după „principiul" : una caldă, una rece.In concluzie, atît răspunsul, cit și modul în care își privește întreprinderea bucureșteană obligațiile contractuale lasă nerezolvată problema livrărilor chiturilor antiacide. Ce intenționează să facă furnizorul pentru a o soluționa corespunzător și cu PROMPTITUDINE ? Evident, așteptăm un nou răspuns însoțit de. FAPTE.
Un cuvînt serios,

onorat
„Articolul publicat îl considerăm 

de un real folos pentru evitarea în 
viitor a unor asemenea cazuri Și 
vă mulțumim pentru acest sprijin". Am reprodus una din aprecierile conținute in răspunsul ÎNTREPRINDERII DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII CALARAȘI, ca urmare a articolului „Glume cu precom- primate", publicat în nr. 11 178 al ziarului. într-adevăr, critica și-a atins ținta Imediat după apariția articolului, la întreprinderea amintită s-au luat și pus în aplicare măsurile cerute de recuperarea cu prioritate a restanței existente în livrarea grinzilor precomprimate din beton armat către Trustul de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este demnă de semnalat promptitudinea cu care s-a acționat. „In urma ana- 

Să economisim riguros orice gram, orice ban, orice bob!
(Urmare din pag. I)gram de materie primă, a fiecărui kilowatt-oră, a materialelor de orice fel, lichidarea risipei constituia o necesitate vitală. Nu avem nici un capitol in balanțele materiale ale economiei care să prevadă resurse suplimentare in caz de risipă ! Nu avem metal de risipit, nu avem lemn de risipit, nu avem energie de risipit ! Avem, în schimb, o economie care are nevoie, din ce în ce mai mult, de metal, de lemn, de energie pentru a-și atinge nobilele țeluri ale progresului multilateral : pentru a ne face viața mai îmbelșugată.Urmăream, recent, într-o tară occidentală dezvoltată, gestul firesc cu care gospodinele așezau containerele cu resturi menajere, punînd în saci 

derea de autocamioane Brașov, iar restul să le asigurăm din producție proprie, dar n-am reușit deoarece, cîteva luni, generatoarele pentru cuptoarele de inducție fabricate de întreprinderea de mașini electrice București nu au funcționat. într-o situație asemănătoare s-a aflat și linia de prelucrare preluată anul trecut de la întreprinderea de autocamioane Brașov, fapt care ne-a determinat să recurgem la cooperări greoaie cu alte unități. Totuși, ca urmare a mobilizării întregului colectiv, a măsurilor luate în ultimul timp pentru valorificarea mai bună a rezervelor interne, sîntem hotărîți să livrăm întreprinderii „Autobuzul", in luna septembrie, 1 244 casete de direcție, prevăzute în contract. în lunile următoare vom realiza cîte 1 50C casete de direcție, față de 1 000 bucăți contractate. Vom spori deci livrările cu 50 la sută în fiecare lună, astfel incit pînă la sfîrșitul anului să putem lichida cea mai mare parte a restanțelor".
întreprinderea mecanică 

Cimpulung :

„Răspundem afirmativ, 
Dar furnizorii noștri ?“Victor Frintu, director adjunct : „Restantele noastre au apărut în luna septembrie, cind în relațiile de cooperare cu. alte unități s-au înregistrat dereglări. Ca urmare, ne-au lipsit și ne lipsesc repere importante, cum sînt casete-sateliți, bloc-motor și chiulase — nelivrate de întreprinderea de autocamioane Brașov — motoare diesel de la întreprinderea de tractoare Brașov, cutii de viteză de la întreprinderea de autoturisme Pitești.în ce ne privește, noi am luat mă- 

Dispecerul public adaugăDupă cum se vede din răspunsurile întreprinderilor vizate, este pe deplin posibil ca rămînerile în urmă la livrările pentru întreprinderea „Autobuzul" să fie, în scurtă vreme, recuperate. Se dovedește astfel că, atunci cînd partenerii de cooperare sînt receptivi, avind in vedere interesele majore ale economiei și acționează energic în acest sens, deficiențele de moment pot fi înlăturate — relațiile de cooperare fiind readuse rapid pe făgașul normal. De unde rezultă limpede că este necesar ca fiecare unitate să urmărească stăruitor îndeplinirea riguroasă a prevederilor de plan la toate sortimentele — condiție esențială pentru ca întregul mecanism economic să funcționeze exemplar. Surprinde tasă modul.in.cțițe șe desfășoară relațiile • -de colaborare dintre întreprinderea „Autobuzul" șî Inireprinderea de autocamioane Brașov — care sint coordonate de aceeași centrală industrială și cele dintre aceasta din urmă și unitățile menționate din Cimpulung și Iași, față de care întreprinderea brașoveană are mari obligații neono- rate. Este, credem, cazul să se înțeleagă și aici că respectarea contractelor economice nu este facultativă, că beneficiarii au nevoie de produse fizice, nu de justificări. Iată de ce consiliile oamenilor muncii și organizațiile de partid din întreprinderea de autocamioane din Brașov, precum și din celelalte unități restanțiere vizate în rindurile de mai sus trebuie să intervină energic, să inițieze acțiuni hotărite pentru inlăturarea neajunsurilor din activitatea productivă, pentru creșterea răspunderii la fiecare loc de muncă față de modul in care se onorează obligațiile contractuale.
Ilie ȘTEFAN, Dumitru TÎRCOB

lizei capacităților de producție de 
care dispunem, considerăm că, pină 
la sfîrșitul lunii septembrie, vom 
putea produce și livra cele 23 bucăți 
de grinzi precomprimate", se spune in răspuns. Un lucru bun, mai afes că furnizorul este hotărit in continuare să sprijine prin toate forțele pe constructorii trustului amintit. Dovada : pînă acum, le-au livrat peste plan peste 1 500 mc de elemente precomprimate din beton armat. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu-i puțin lucru.

Ultima oră...în numărul 11 224 al ziarului nostru, chiar la această rubrică, sub titlul „O analiză concretă — și răspunsuri restante", semnalam faptul că atît ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE BACAU, cît și COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI BACAU nu au răspuns redacției, deși termenul legal prevăzut de Legea presei expirase, la articolul „O mare rezervă în creșterea productivității muncii" (apărut in nr. 11 191). Ei bine, cu întîrziere e drept, răspunsurile au sosit. „Criticile aduse de ziarul 
«Scinteia» au fost de natură să im
pulsioneze desfășurarea acțiunilor 
prevăzute în programele noastre, de 
măsuri și să declanșeze o analiză 
complexă a posibilităților de redu
cere a personalului indirect produc
tiv din unitate", ne informează conducerea întreprinderii de mașini- unelte. Cu acest prilej s-au i- 
dentificat măsuri și mijloace noi 
de reducere a personalului indi
rect productiv, cum sînt : dis
tribuirea centralizată a sculelor, 
centralizarea transportului intern, 
introducerea lansării și urmăririi 
producției cu ajutorul calculatorului 
electronic, extinderea poli-deser- 

de polietilenă hîrtiile și cartoanele pentru a putea fi colectate si expediate fabricilor de hirtie. Aflam, mai tîrziu, că, de fapt, în țara respectivă deșeurile de hirtie sînt o principală sursă de materie primă pentru industria hîrtiei. Practic, aproape 50 la sută din deșeurile de hirtie în R. F. Germania — căci despre ea este vorba — provine din deșeuri. Dar la noi ? La noi doar 25 la sută. De ce ? Pentru că sîntem bogați în păduri ? Nu, nicidecum 1 Pentru că nu am reușit să învingem încă o mentalitate, pentru că nu am creat încă o opinie cetățenească eficace în acest sens 1Da. să declarăm război risipei 1 Să luptăm împotriva risipei hotărit și permanent 1 Lupta împotriva risipei nu poate și nu trebuie să înceteze nici o clipă. Fie că este vorba de în

suri să livrăm mai multe motoare și punți întreprinderii „Autobuzul". în ultima decadă, cînd am primit un număr mai mare de piese și suban- samble, am realizat cea mai mare parte din cele 663 motoare și 361 punți livrate în luna septembrie. Sîntem hotărîți să procedăm la fel în continuare, dar aceasta presupune să se respecte disciplina contractuală pe toate verigile. Invităm deci furnizorii menționați mai sus să ia măsurile ce se impun, urgentînd și ei livrările".
întreprinderea

de autocamioane Brașov

„Vom respecta integral 
contractele"Ioan Banu, secretar adjunct al comitetului de partid : „Situația livrărilor de motoare către întreprinderea „Autobuzul" a fost analizată de comitetul de partid, împreună cu compartimentele tehnice din întreprindere. Restanțele respective se datorează lipsei de capacitate pentru fabricația cutiilor de viteză. Cu toate acestea, am luat măsuri pentru a asigura 305 seturi motoare și axe față, contractate pe luna septembrie, ră- mînînd în restanță cu cantitățile nelivrate pînă la această dată. De asemenea, vom depune eforturi pentru ca, în lunile următoare, să putem onora integral cantitățile prevăzute pentru trimestrul IV. în acest scop, am luat legătura cu unitățile colaboratoare pentru a ne asigura baza materială necesară și, în continuare, vom controla îndeaproape derularea normală a producției și livrărilor de motoare către întreprinderea „Autobuzul" din Capitală, ințelegînd că este obligația noastră să ne respectăm întocmai cuvîntul dat și pe care colectivul acestei unități contează". > 

COMITETULUI MUNT- DE PARTID BACAU,

virii mașinilor de ascuțitorie". Asemănător s-au petrecut lucrurile și la Combinatul de prelucrare a lemnului, ceea ce constituie în ambele situații un fapt îmbucurător.Cu toate acestea, discuția nu este încheiată, deoarece, în ultimul moment, am primit la redacție răspunsul CIPAL semnat de primul secretar, tovarășul loan Ichim. Ne oprim asupra lui, deoarece conține cîteva precizări și propuneri interesante. Le redăm mai jos : „In ceea ce privește 
ancheta «Scînteii», aceasta repre
zintă un sprijin direct in activita
tea noastră, în sporirea exigenței 
față de munca pe care, o desfășoară 
colectivele de oameni ai muncii, din 
unitățile municipiului. Materialul 
publicat a fost prelucrat cu întregul 
activ de partid din unitățile econo
mice, iar în urma dezbaterilor au 
fost luate măsuri operative pentru 
reducerea personalului auxiliar. 
Credem că este necesar ca Minis
terul Muncii să reanalizeze catego
riile de personal care fac parte din 
muncitorii indirect productivi și de 
deservire generală, deoarece potri
vit actualei metodologii, in această 
activitate considerată auxiliară sînt 
cuprinși și muncitorii de la între
ținere și reparații curente a utila
jelor și S.D.V.-urilor, care de re
gulă sînt meseriași buni, cu multă 
experiență și care asigură, prin ac
tivitatea lor, un indice corespunză
tor de folosire a utilajelor".Sperăm ca Ministerul Muncii să trimită precizările necesare în timpul cel mai scurt. După cum sîntem convinși că, la Bacău, comitetul municipal de partid va acționa cu toată fermitatea pentru aplicarea măsurilor anunțate (pe care, din motive de spațiu, nu le-am publicat aici).

Cristian ANTONESCU

treprinderea în care lucrăm, de stradă sau de casa în care locuim, la fiecare pas, în fiecare moment, fiecare să ne socotim soldați angajați pe frontul antirisipei. Lupta împotriva risipei trebuie să fie generală.Firește, lupta împotriva risipei nu este ușoară. Ea cere fermitate, pasiune și perseverentă, cere mult, foarte mult spirit gospodăresc. Dar dacă știm să facem strunguri și mașini complicate, dacă stăpînim miniaturile electronicii, ce anume ne poate opri să stăpînim risipa ? S-o îngrădim, s-o lichidăm. Pentru ca ea, risipa, să nu mai atenteze la averea noastră socială, la avuția noastră națională ; pentru ca economia să fie mai puternică și mai prosperă ; pentru ca munca noastră să fie mai curată, mai eficientă.
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OAMENI CARE ÎNVINGO mai veche distincție împarte umanitatea romanului românesc in naturi problematice, reflexive și oameni de acțiune. Ambele categorii au reprezentanți numeroși, iar a stabili primatul uneia sau alteia este o operație dificilă și, la urma urmei, neconcludentă. Un critic de talia lui Lovinescu vedea ,ca emblematic pentru proza noastră învingătorul, argumentele lui fiind destul de convingătoare. La o altitudine morală superioară, același tip de personaj populează și romanul ultimilor ani. Evident, termenul ce desemnează categoria și-a schimbat accepția : învingătorul, omul care „reușește", nu mai este un arivist (deși „specia" este prezentă și in epica mai recentă) ce sacrifică pe ceilalți, și, in fond, și pe sine, pe altarul ascensiunii sociale. Fără a fi un Scatiu, un Ur- matecu sau un Evghenie Ciornei, deci un individ subordonat unei finalități meschine, el are in comun cu aceștia energia debordantă, forța unui torent imposibil de zăgăzuit.O tenace nostalgie a exemplarului e vizibilă în ipostazele contemporane ale învingătorului, ipostaze care reflectă în fond mutațiile din existența socială specifice socialismului. Care ar fi însemnele acestui personaj, expresie a ridicării exponenților maselor muncitoare la conducerea unor colectivități din rindul cărora au ieșit ? Un astfel de erou triumfă în confruntarea .cu răul, vechiul, inerția, dar și în lupta cu propriile slăbiciuni, cu clipele de inerentă oboseală, Exemplaritatea sa nu este una a cazului. Ea nu presupune ființa rigidă, schematică, epurată de omenesc, ci. dimpotrivă, dialectica trăirilor, succesiunea de'sistole și diastole, de certitudini și nesiguranțe de înălțări și căderi, într-o activitate dinamică, pusă în slujba colectivității. Repre- zentativitatea unui astfel de protagonist o asigură așezarea lui sub luminile omenescului.Cred că ceea ce definește manului nostru actual este totalității, fuziunea dintre și acțiune. Contemplativul, de a se retrage ca un melc în cochilia reflexivității sterile, găsește resurse pentru acțiune, în timp ce eroul energic, vital, pragmatic, află la rindul său calea nescutită de riscuri a meditației. Niculate Moromete. personajul lui Marin Preda din Marele singuratic, ilustrează perfect această convertire. Devenit „mizantrop" prin acțiunea conjugată a unor elemente carieriste, ieșite la iveală într-o anume perioadă, Nicolae Moromete se _retrage vremelnic în perimetrul grădinii, spațiu simbolic, nici vorbă, ca intr-un teritoriu al reflecției. Totuși, „mizantropia" lui e o stare

tranzitorie. Abstragerea dintre oameni, exersarea cu voluptate a gin- dirii detașate preced revenirea printre semeni. în final, acest personaj marcat de „incendiul înalt al conștiinței" își regăsește adevărata natură, de ins energic activ, cultivind și de astă dată o grădină, aceea a umanității. Interludiul contemplativ ajunge, așadar, pragul necesar al faptei.Aceeași evoluție poate fi identificată intr-un foarte bun roman al tinărului prozator Eugen Uricaru. După o tinerețe dezlănțuită, revoluționară, Alexandru Bota, eroul din Rug și flacără, cunoaște un moment de reflux, de indecizie. Era de fapt un reflux al istoriei însăși. Fostul voluntar garibaldist pare a se înscrie intre hotarele unei existențe anoste, compensind prin reflecție deficitul de acțiune. Recluziunea lui nu înseamnă insă insensibilitate la semnalele isto-
însemnări despre
eroi ai prozei de azi

eroul ro- nostalgia meditație departe

riei. Personajul iși descoperă suficientă putere lăuntrică pentru a acționa din nou, jertfindu-se pentru o cauză sacră : independența României. Firește, prozatorul a vrut să sublinieze ideea că nu există revoluționar fără patrie. A demonstrat însă, tot atit de memorabil, că un activism gratuit, neiluminat de flacăra patriotismului, a unui ideal superior, este aproape culpabil. Asupra riscurilor subordonării mecanice, nefiltrate prin adincimile propriei conștiințe, la imperativele istoriei avertizează de altfel numeroși prozatori. în Ucenicul neascultător, George Bălăiță propune prin Ștefan Dabija nu doar o simplă efigie tragică. Autorul intentează concomitent un subtil proces fanatismului, voluntarismului lipsit de orizont sufletesc. Personajul nu mai trăiește, ci este trăit, funcția vidîndu-1, aidoma unui sorb implacabil, de orice urmă de umanitate. Rigoarea, punctualitatea. in fine, ordinea cultivate in sine sint in acest caz indiciile alienării. Zelul inutil, fără o miză superioară, are repercusiuni dramatice. Grăbit să ajungă pe un viscol teribil într-un loc unde de fapt nimic important nu-1 chema in acel moment, Dabija moare sufocat intr-un enorm morman de zăpadă. Sfîrșit simbolic, desigur. Un destin similar creionează. Ion Lăncrănjan in recentul său roman

Suferința urmașilor. Mic autocrat comuna lui. Ionelu lu’ Țincuș are bia în finalul traiectoriei lui epice revelația crucialei sale erori existențiale : aceea de a fi crezut că viața poate fi comprimată în tipare rigide, subordonată unor formule. Introspecția, îndelung reprimată, il dezaxează, impingîndu-1 la crimă. Victimă a istoriei, eroul lui Ion Lăncrănjan este nu mai puțin propria sa victimă, vina iui esențială fiind aceea de a fetișiza formule, de a renunța brusc și neselectiv la un cod moral milenar.Un roman atit de popular precum Clipa de Dinu Săraru este pilduitor pentru acea nostalgie a totalității de care aminteam la începutul acestor însemnări. E interesant de observat ce destin rezervă scriitorul temperamentelor lipsite de complexitate. Un voluntarist ca Tudor Cernat este, de exemplu, cel puțin in plan sentimental, un ratat. Mult mai incitant ar fi devenit însuși Dumitru Dumitru, protagonistul romanului, dacă autorul ar fi insistat și asupra resorturilor lăuntrice ale actelor sale.O imagine a ravagiilor cantonării în stricta reflexivitate poate fi desprinsă din universul fabulos al Cărții Milionarului de Ștefan Bănulescu. Aici, o umanitate de excepție se stinge fiindcă rafinamentul, subtilitatea, erudiția se exersează in sine, ca un mecanism al gratuității. Morala care trebuie extrasă este limpede : pandantul meditației e fapta.Tinerii romancieri par, la rindul lor, foarte atrași de această reversibilitate a naturilor. Ei relevă potențialul de dinamism al insului contemplativ, dar nu ignoră nici fondul de reflexivitate al naturilor active. în Duminica mironosițelor. Dana Dumi-, triu surprinde cu finețe această dualitate. Fiecare personaj are un dublu, o soșie, care îl întregește în plan sufletesc, ferindu-1 de schematism. O interferență afină ar putea fi sem- lată în Crisalide de Marius Tupan, roman al șantierului văzut ca școală a maturizării tînărului, și in Septembrie de Radu Felix, unde Laurențiu Roiban își află drumul spre oameni, — și totodată spre sine — tocmai prin această fertilă confluență a contrariilor.Direct sau mediat, toate aceste personaje trădează nostalgia totalității proprie romancierilor actuali. Toți sînt protagoniști care vorbesc despre demnitatea și complexitatea vieții, despre responsabilitatea socială, despre implicarea în istorie, nu la un mod ci la etice

re»
în comuna Dănești, județul Harghita, 
un vechi meșteșug, olăritul, cunoaș

te azi o nouă înflorireFoto : E. Dichiseanu
t
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glacial sau doar pur senzorial, temperatura marilor combustii de care are nevoie epoca noas-

PROGRAMUL 2
Sus la munte, la izvor — 
populare
Din cartea naturii
Ora veselă
O viață pentru o idee :
clpariu (1805—1887), participant la 
Revoluția de la 1848—1849, din 
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20,10
20.50
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21.50 Artiști

Cum prețuiesc muzica aceia 
care au dăruit lumii

ore, in grădina ’ așa a- .Curierul ro-3 și 6 primăriei, nunța „ mân", la sfirșitul lui aprilie .amiezile muzicale oferite de fanfara militară din Botoșani. La fel procedase cu șase decenii înainte și mica formație a lui Costa- che Caragiale, care era atrasă de vodeviluri, apoi, 1a 1873, ansam- blul instrumental con- ' dus de Josef Lorentz...Botoșani. Orașul lui Eminescu, Enescu, Ior- ga, Luchian, Ion Păun-Pincio... Aici a trăit autorul cărții „Istoria muzicei la români" — Mihai Grigo- re Poslușnicu, cel de numele căruia se leagă primele concerte publice in Botoșani. Aici s-a intemeiat, pe la 1833, societatea muzicală „Armonia", eu scopul de a mări .influența muzicii prin „producțiuni și concerte publice". Intrăm in secolul XX și descoperim că filele de istorie a vieții artistice a orașului sint din ce in ce mai bogate. Au aici succes artiștii O- perei din București, concertează Hariclea Darclee, Enrico Ca- russo, Adelina Patti, Filarmonica din București. Aici cîntă. ori de cite ori merge spre Li- veni, Enescu. Mari iubitori al muzicii, în 1944, reușesc să pună bazele unei orchestre semisimfonice), care, un an mai tirziu. trece sub egida Asociației artistico-culturale. Publicul vine să o asculte interpfetind Ciprian Porumbescu, Verdi, Glinka, Ceaikovski, a- plaudă buna pregătire, pasiunea dirijorului Max Weber.Actul de naștere al filarmonicii se va iscăli insă la un deceniu de activitate, la 1 septembrie 1953. An de an se lărgește repertoriul, crește numărul instrumentiștilor, intră în orchestră absolvenți de conservatoare, intr-un cuvint, pași siguri spre profesionalism, dovezi elocvente ale unei politici culturale noi, ale unei vieți artistice desfășurate într-un ritm fără precedent. Se intensifică colaborarea cu dirijori, soliști din întreaga țară, se prezintă spectacole de operă și o- peretă ; 1a începutul a- cestui deceniu, aici răsună pagini de Bruckner, Berlioz, Gerswin, Beethoven. în cei 25 de ani de activitate la Botoșani s-au interpretat peste 350 de lucrări simfonice românești I

1892. dupa-
in ani codecondus de comu- fără să Înscriem acestea in dez-

siml'onice — citim cartea celor 25 de — de realizările lectivului artistic aici niști toatevoltarea largă, econo- mico-socială a județului Botoșani in anii socialismului, perioada cea mai rodnică din multiseculara sa istorie".„în viața cultural-ar- tistică a Botoșanilor — spunea Dumitru Ignat, vicepreședinte al comitetului județean de cultură și artă, acum, cînd sărbătorim filarmonica, trebuie notată și activitatea din ultimii doi ani mai ales a
Filarmonica 

din Botoșani 
la 25 de ani 

de activitate

artiștilor amatori. Sint cunoscute ansamblurile corale din Bucecea, in care activează muncitori de la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr, Dorohoi. Săveni, Darabani. Todireni, corurile țărănești de la Broscăuți, Ștefănești. Corul Liceului pedagogic din Botoșani, dirijat de Gh. Cojocarii, cintă azi Simfonia a 9-a! Avem ansambluri folclorice la Tudora — artiști de pe valea Șiretului, Flăminzi, Să- veni. o echipă de fluierași 1a Bălușeni. Și nu apar pe scenă doar in festivaluri, au o activitate permanentă pe scenele caselor de cultură. ale căminelor culturale".. La întreprinderea ,',Electrocontact" se ridică' acum un cor muncitoresc. Există o formație de muzică populară și u- șoară 1a întreprinderea de sticlărie și porțelan din Dorohoi, un cor de femei la întreprinderea textilă „Moldova". Sute deartă, deci foarte dornicineze. Cu atit este rolul profesioniștial profesorilor de muzică, al instrumentiștilor, în primul rînd al filarmonicii locale. Ridicarea sa profesională înseamnă implicit e- ducarea gustului artistic, instruirea publicului, a artiștilor amatori. Astfel sint bine venite

iubitori desă se perfecțio- mai mare artiștilor din județ,

prof. George Pas- cu — turneele orchestrei in localitățile județului. programele accesibile, după cum remarca și melomanul dr. loan Dreutel la o masă rotundă organizată de A.T.M. Fiecare iși exercită profesia la un nivel înalt. Dar, să nu uităm, personalitatea nu poate fi Împlinită fără o perseverentă educație artistică !„Aceasta este, după părerea mea — completează Ilie Ion, directorul filarmonicii — principala noastră preocupare : să atragem publicul, mai ales tinerii, spre sala de concert. Să-i facem să iubească muzica, să o înțeleagă. Și cite ori avem mente, „Gala „Gala tri“, festivaluri, cind concertează „Madrigalul" — sălile sint arhipline. înțelegem deci ca o primă condiție : concerte de inaltă calitate. programe variate, larg accesibile".Așa cum s-a intim- plat și la sărbătorirea celor 25 de ani de activitate. Modest Ci- chirdan. tinăr dirijor format aici, alături de orchestră, a oferit o sensibilă redare a Simfoniei 1 de Enescu ; „Madrigalul" și Marin Constantin au uimit (pentru a cita oară ?) întreaga audiență șlefuind pină la perfecta strălucire bijuterii de Gastoldi. Festa, acea compoziție de o stranie frumusețe. impresionantă prin graiul dur, prin ingeniozitate — ..Ritual pentru setea pămintului" de M. Marbe. Sub bagheta lui Gr. losub — vechi colaborator al colectivului, muzician experimentat, care are un cuvint de spus in instruirea ansamblului — cu colaborarea unor distinși soliști : Emilia Petrescu, Martha Kessler, Fl. Diaconescu, Gh. Crăsnaru, au răsunat „Missa încoronării" de Mozart, Simfonia a IX-a de Beethoven !Orașul lui Eminescu. Luchian, Enescu. lor- ga. Ion Păun-Pincio...La Liveni. in grădina casei lui Enescu. crengile merilor, ale nucilor erau înclinate de rod, pină la pă- mint. Un om de prin părțile locului — spunea că este căruțaș — deretica prin ceardac. „Vreți să ascultați Rapsodia a Il-a ? Să văd. recunoașteți tine este dirijorul ?“

ori de eveni- de exemplu virtuozilor", marilor maeș-

Smaranda 
OȚEANU

Ioan ADAM

Filarmonica din Botoșani în timpul concertului festiv

Casele de filme informeazăDe Ia Casa de filme nr. 5 aflăm cîteva noutăți privind preocupările cineaștilor noștri de a oferi spectatorilor lung-metraje artistice cu tematică istorică sau de actualitate, ecranizări după opere literare, realizări românești sau coproducții cu studiouri de peste hotare. După cum ne relatează Dumitru Fernoagă. directorul Casei de filme nr. 5, in curînd vor fi prezentate in premieră lung- metrajele „Vlad Țepeș" (regia Doru Năstase), producție ce se alătură epopeii cinematografice naționale, și creația cu subiect contemporan „Din nou împreună" (regia George Cornea).După filmările făcute în Maroc la lung-metrajul „Brațele Afroditei" (regia Mircea Drăgan), săptămina a- ceasta a fost terminat ultimul metru de peliculă în rada portului Constanța. Filmul este o coproducție cu Centrul național al cinematografiei marocane.Tot la Marea Nepgră, pe bordul vasului „Speranța" regizorul Sergiu Ni-

colaescu a tras săptămina aceasta primul tur de manivelă la „Mihail ciine de circ", ecranizare după romanul lui Jack Lpndon și coproducție cu televiziunea din R.F.G.Cu studiourile sovietice vor fi realizate două ecranizări din literatura clasică românească : „Fram, ursul polar" (regia Elisabeta Bostan), după cartea lui Cezar Petrescu, și „Fata moșului și fata babei", film de animație și cu actori, in regia lui Ion Popescu Gopo, ce are ca punct de plecare povestirea lui Ion Creangă.La aceeași casă de filme va fi produs un lung-metraj artistic in două părți dedicat Revoluției de la „1848 și munții în flăcări" și flacără".Pe platourile de filmare lung-metrajele „Ion" (regia Mureșan), turnat după romanul Liviu Rebreanu. dlin»» Gheorghe Vitanidis). paralele" i „Vis de Oprițescu).

1848 — „Rug șise află Mircea - lui „Clipa" (regia „între oglinzi (regia Mircea Veroiu) și ianuarie" (regia Nicolae (Agerpres)

(Urinare din pag. I)Tocmai aici, in punctul de incidență al înzestrării artistice și disponibilităților fiecărui poet cu imperativele Cetății, a acționat și acționează continuu ideologia acestui arhitect de geniu care e partidul. Poezia noastră contemporană trebuie să înainteze pe făgașul cel bun pe care se află și să caute nu numai a răspunde comenzii publice, ci, ca un factor activ si efervescent de nsihologie socială, să-i vină in intimpinare.Așa cum sublinia repetate rinduriNicolae Ceausescu, susi un om luminat de dragostea pentru poezie, avem nevoie de o artă contribuie lazaurultii de valori al umanității, să intereselor vitale porului, să nelumii în. toată plenitudinea calităților hărniciei, omeniei terizează.avea o astfel de artă, poezie în speță, nici versuri festiviste. tice. goale de orice emoție autentică, expresiilelationiste. produsele căzute din ..turnul de fildeș", al confuziei și ermetismului gratuit, nu reprezintă ceea ce așteaptă oamenii de 1a noi. Trebuie să luăm o poziție fermă împotriva

ducă la veritabile serie de

în. tovarășul el în-care să sporirea teal tării si slujească ale po- înfătisezenoastre morale, a înțelepciunii si care ne carac- Fireste. nu vom de prinmime-după cum nici tendințelor izo-

simplismului de ocazie, care tinde uneori să proporțiile unei inflații. Știu opoeți — de altfel, talentati — care isi mai permit uneori să se ioace cu propriul lor har : be Ungă faptul că in acest mod isi creează singuri un prejudiciu, ei mai consumă si hirtie tipografică. izbutind să deturneze (prin puterea exemplului lor de autori consa- crați !) o parte a gustului public si înclinațiile unor mai tineri confrați ce se află încă in faza de modelare. Inaccesibile sau lipsite de miez, vidate de fră- m iritarea autentică a vieții și de o emoție sinceră a gestului poetic, astfel de produse nu satisfac nici pe departe calitatea gustului public. La celălalt noi. cel al bizareriilor căutate cu luminarea, al cilților mestecați dinadins pentru a crea impresia profunzimii si unicității, vom găsi, dincolo de mimetism, o condamnabilă linsă de pudoare civică. Si chiar dacă unii dintre corifeii întîrziati ai dicteului automat sint sinceri în zbuciumul lor lăuntric. nu putem să nu ținem seama cativă lui în său.Am luat parte, cu alți tineri mai multe spectacole poezie și muzică intr-o rie de așezări ale țării,

de răspunderea educe revine raport cu creatoru- publicuiîmpreună scriitori, la de se- in-

Alexandru, aflat acum în faza antologării în „Cele mai frumoase poezii", a debutat editorial cu placheta Cum să vă spun (1964), care a impresionat prin sensibilitatea frustră și prin candoarea inspirației. Poetul venea cu un sunet pur, celebrind bucuriile simple sau miracolul genezei.Următoarele volume, Viața deocamdată (1965), Infernul discutabil (1966), Vămile pustiei (1969), au surprins printr-o schimbare de registru liric, poetul aban- donîndu-se și unor viziuni sumbre, avertizind, totodată, asupra caracterului discutabil al infernului existențial. Această modificare structurală bruscă era justificată totuși prin nevoia de a da coerență unui univers stăpinit de jalea lui Goga, cit și mai ales prin contactul cu o Europă îm- bătrînită, fără vlagă, „o- bosită, măcinată de complexe și îndoieli", ția propusă era larea spiritului elenic a unei Europe de umanist. Din cele trei lume, recenta antologie ține puține poeme, în nere parabole ale condiției poetului, obsedat de „muntele înzăpezit întotdeauna" (Schiorul) și de marea călătorie spre fundamentul lucrurilor, spre mumele goetheene.Ponderea o au poemele din Imnele bucuriei (1973) și Imnele Transilvaniei (1976), reprezentative, cred eu, pentru ceea ce înseamnă un stil și o personalitate. După 'ocolul purificator prin „infernul discutabil" și prin „vămile pustiei", îoan Alexandru se întoarce la bucuriile simple într-o lirică de mari purități : „Beau iarăși lapte, din toate cite sint / Același este laptele și-o să rămină / Cit fi-va lumea ne trebuie un deal / Unde să pască-un bivol și-o fîntînă" (Bucurie, p. 105), versuri ce tri-

mit la emoțiile elementare din placheta de debut : „Beau lapte din șiștar și mă cuprind fiori / Că prea-i bun laptele și proaspăt — cum să spun, / Parcă beau soare amestecat cu nori, / Sînt zeul tinereții ce-n lapte mă răzbun !“Atent la permanențe, poetul alcătuiește chipul Patriei de ieri și de azi într-o impresionantă biografie social-istorică. Spațiul cu predilecție cîntat ră-

nilor care duc pe umerii lor țara. Lor li se cuvine imnul de laudă al poetului.Cintind valorile pozitive ale vieții, loan Alexandru cultivă un lirism moral de sorginte țărănească, dominantă a literaturii române și, am spune, a sufletului românesc. Așa se explică prezența unor poeme, Lelea Marie, Litanie, Ioanul Danii, Lelea Teodosia, Oarba, imagini ale unui sat
loan ALEXANDRU

în colecția „Cele mai frumoase poezii1Solu- asimi- Și tip vo- re- ge-
mine, evident, Transilvania, un spațiu al echilibrului și al germinației. O lumină pură, proiecție, dar si rein- terpretare a unui cult bla- gian, inundă versurile (Lumină lină, Lumină neapropiată). Universul e într-o rodire continuă, ciclurile naturale urmează legile fixe, calendaristice, orgiasticul de altădată e corectat de sentimentul mioritic, însuși cuvîntul, încărcat de sensuri, nuntește, gata să cuprindă întreaga fire. Poetul trebuie să facă doar gestul simplu, repetiție în timp, al diecilor, dedați la mirodeniile limbii (Vestire). Formula expresivă de cuprindere este imnul, sacer- doțiu liric de mare gravitate. Mulțumiri se cuvin aduse norilor, ploii, vîntu- lui, zilelor, nopților, izvorului, viilor, stînilor, zăpezilor, tuturor semnelor care ne înconjoară și fac palpabilă existența umană, și mai presus de toate, oame-

arhaic, figurind Insă mișcările etosului țărănesc.Sub raportul tehnicii propriu-zise, loan Alexandru operează cu o sei-ie de simboluri (vulturul, pelicanul, sămînța, șarpele, mielul, crinul, fluturii negri, mirele, plopul, teiul, poarta. izvorul), unele de sugestie gnostică, altele legate de spațiul rural, topite și incorporate într-un univers liric de o unitate și expresivitate indiscutabile. Iată imaginea sacră a Patriei : „Astfel in veac ai răsărit șl tu / Acropolă pe dealuri transilvane / Iulia Albă leul te-a crescut / în nopți, la foc in steaua pe sumane. (...) . Daco-Romania te dăscăli întîi / Nălțîndu-te în brațele lehuze / Astfel că graiul în sînge ți-a intrat / Și ți-a rămas nestrămutat pe buze (Imnul Albei-Iulia).loan Alexandru reface în poezia românească a- ventura cuvîntului întors

te sensul lui originar, dar instruind într.-un lirism de mari răspunderi morale (început de iubire, Cununie). Credo-ul moral și artistic e arderea continuă pentru binele omului și al Patriei. Iubirea a mișcat istoria prin jertfa de sine a lui Gelu, Mihai, Ho- ria, Avram Iancu, voievozi nedesprinși de origini. „Această nedesprindere din obirșii — observă Zoe Du- mitrescu-Bușulenga intr-un frumos Cuvint înainte — este și a poetului și-i dă,, inegalabila putere a identificării cu întreaga istorie și cu întregul spirit al neamului său, cU cele două planuri care se întîlnesc uimitor, intr-un amestec de durată și eternitate". Memorabil rămîne testamentul poetului către fiul său. Emoția vine din cultul pentru graiul părintesc, element inalterabil, pavăză în lupta cu agresivitățile de orice natură : „Trece din casă-n casă și din sat în sat / Și e dosit sub grinzi și ocrotit comoară / Molia se usucă și viermii amuțesc / Nainte de a-i pătrunde în cămară". Acest grai, care a dat măsură timpului și spațiului românesc, și care exprimă de fapt luptele neîncetate pentru neatirnare și libertate socială este darul prețios transmis din generație in generație. Pentru el, poetul a singerat prin ținuturile infernului și ale pustiei, cu el a izgonit nălucile, „zîza- niile incleștate-n grine" și, cum dă in spic „un singur an pe veșnicie", îl lasă fiului ca pe un rod sacru al tuturor luptelor și vieților care ne preced : „Ajuns în palma mea o noapte și o zi / Mă voi trudi să-i singer pe măsură / Fiul meu în amurg întreg ți-1 voi lăsa / Să-țl ardă-n carne șl bocească-n gură (Mărturie).
George GIBESCU

Un soldat în căutarea patriei (editura „Dacia", Cluj- Napoca, 1978) este un roman de inspirație istorică cu subiect bine gîndit, remarcabil prin densitate e- pică și. echilibru.Moișe Groza, român din Banat, ofițer in armata imperială austro-ungară, trece, la un moment dat, printr-o criză sufletească. El are sentimentul difuz că alta este adevărata sa menire și, drept urmare, își îngăduie citeva evadări din ritualul vieții cazone pe care pină atunci il respectase cu strictețe. Cu a- cest prilej îi cunoaște pe Slavici și Eminescu — ne aflăm la Viena, in anul 1869 — și leagă cu ei o strînsă prietenie, purtînd lungi discuții despre români și istoria lor, împăr- tășindu-și convingerile și speranțele cele mai intime, vizitîndu-1 de emoție, Alexandru biiit, după propiere de capitala imperiului. La aceste experiențe clarificatoare trăite de Moise Groza se adaugă altele : el își petrece o' permisie la părinții săi din satul Obreja de lingă Caransebeș și redescoperă, mai atent și mai sensibil decît altădată, spiritul românesc, prezent pină și în cele mai neînsemnate gesturi ale oamenilor, face parte, ca reprezentant al „împărăției chezaro- crăiești" dintr-o comisie mixtă austriaco-română însărcinată cu stabilirea exactă a graniței dintre Ardeal și „regat" — misiune pe care o îndeplineș

te sufocat de un plîns interior, deoarece simte cit de nedreaptă este această separare artificală a românilor — și, in sfîrșit, se căsătorește cu Elena, fiica lui Iacob Mureșianu, directorul Gazetei de Transilvania <iin Brașov și un înflăcărat patriot.Toate aceste împrejurări și altele, pe care nu le mai enumerăm acum, il determină pe Moise Groza să

Cum spuneam la început, romanul este scris cu o mare siguranță. De la prima pină la ultima pagină, autorul — un adept convins, și in același timp un mi- nuitor experimentat, al stilului tradițional — caracterizează fiecare personaj șl relatează fiecare intîmpla- re cu aerul că ar fi cunoscut totul în mod direct, un rol important jucîndu-1 in această privință documen-

este egalată, de vedere al rare, și de

Petru VINTILĂ

în căutarea patriei*

împreună, plini pe domnitorul Ioan Cuza, sta- abdicare, în a-

vitați fiind de mineri, constructori, țărani, ostași a- flați sub drapel și alte categorii de „zei lucrători" ai României socialiste. Impresia cu care ne-am despărțit de acești minunați fii ai clasei muncitoare a fost aceea că ei au nevoie de o poezie, bună (pe care nu știu dacă izbutim mereu să o scriem) și că

înțeleagă care este unica sa patrie — iată deci și semnificația titlului cărții — și să facă pasul decisiv de a se înrola in armata română, mutindu-se, după căsătorie, la București, unde are prilejul să-l cunoască pe bucureșteni și moravurile lor și să facă astfel o nouă descoperire : că patria nu este reprezentată de toți oamenii de pe cuprinsul ei, că în timp ce unii duc greul, alții nu urmăresc de- cit să se îmbogățească și să-și satisfacă cele mai ridicole capricii. Cu această conștiință clară a realității sociale, Moise Groza pleacă în sfîrșit pe front •și se distinge prin acte de eroism.

țarea extrem de solidă. înfățișarea de acum o sută de ani a Vienei și a Bucu- reștiului, vestimentația și obiceiurile specifice epocii, activitatea unor oameni politici proeminenți ca Bră- tianu, Catargi sau Kogăl- niceanu, modul de pregătire și de ducere al unui război, în sfîrșit, tot ceea ce ține de atmosfera momentului istoric respectiv este descris minuțios și pregnant. (Să amintim cu acest prilej că, în 1974, Petru Vintilă a publicat lucrarea Eminescu. Roman cronologic, care presupunea, de a- semenea, o serioasă informare).Această descriere din a- fară a lumii evocate nu

din punctul calității lite- reprezentarea vieții interioare a personajelor, unde Petru Vintilă dispune de o „paletă" mai săracă, restrînsă la cîteva „culori". Oamenii pe care îi creează seamănă uneori cu niște statui foarte bine sculptate, dar cu sufletul totuși de marmură. Este drept că ne sînt prezentate citeva mari personalități — Eminescu, de exemplu — despre a căror biografie spirituală, dramatică, pasionantă, s-au scris mii de pagini profunde și, pe de altă parte, există în literatura română un alt roman, deosebit de valoros, in care apare „un soldat in căutarea patriei" — Pădurea spinzuraților de Liviu Rebreanu.în ceea ce privește exterioritatea realității istorice supuse atenției, Petru Vintilă se dovedește însă — o repetăm — un foarte bun observator, înzestrat cu simțul detaliului plastic și cu o intuiție clară a monumentalității. De multe ori, decorul descris este bit de expresiv prin suși.Arta descriptivă a torului este susținută de suflul amplu, eroic al cărții, ceea ce înseamnă că nu devine nici un moment simplu decorativism. Este încă o dovadă că subiectele inspirate din istoria noastră, dramatice și impresionante prin însăși natura lor, au darul de a pune în valoare întreaga capacitate de creație a unui scriitor.

deose- el în-proza-

Alex. ȘTEFANESCU

toare, că ne aude nu numai tind strigăm la ea cit de mult o iubim, ci si cînd ii vorbim cald, cu tandrețe si dragoste filială, frumos si pentru .că într-o iubire autentică șoaptade dor are nostul său alături de infinitele tonalități în care ea poate fi rostită, fără nici un fel de exclusivism. Noi toti am învă
fecundată

Poezia de care
avem nevoie

noi avem șl vom avea mereu o nevoie stringentă de ei. Le-am văzut chipurile ostenite după o zi de muncă.mos artă nau care ___________ ________ _ _bătăturile palmei și le întețea bucuria de a trăi, iar în alt fel la ceea ce simțeau, cu stetoscopul inimii, că sint falsuri, versuri obosite sau cosmopolite. Ei știau, de pildă, mai bine decît oricare dintre noi că patria aceasta care ne-a născut si ne tine pe toti la sinul ei înmiresmat are auzul foarte fin. ca o membrană de prigorie cîntă-

dela le
transfigurate fru- o lăuntrică sete de intr-un fel reactio- ooezia adevărată, punea balsam ne

oa-cit din saune-să
tat de 1a el de la alti meni tot atit de mult se poate învăța „Georgice". „Didahii" „Faust"...Avem, prin urmare, voie de o poezie caredepășească neîncetat condiția unei opțiuni personale si să intre în timpul de gravitație al unei opțiuni de ordin social. Fie că este de tară sau de pace, de dragoste. iale sau notatie caligrafică a altor zăcăminte sufletești, poezia trebuie să conțină acele vine aurifere care să te determine să o cauți, să o explorezi, să ti-o anini de suflet, să-ti fie un adevărat prieten, tovarăș de viată si de luptă.

Este găduit ca oritind. România, ca si oricare alt cetățean, fără deosebire de sex. virstă. profesiune, naționalitate. este liber. Simbolic vorbind, gestul lui de a se așeza la masa de scris face balanță firească și demnă cu gestul păsării de a se ridica în tării. Personal. am avut prilejul de a vedea si eu. la fata locului. ..Arcadia" occidentului. Nici un scriitor comunist nu poate sta nepăsător în fata priveliștii deloc fericite pe care ti-o oferă — ce-i drept. în ambalaje sclipitoare —o societate frămîntată de convulsii. nesiguranță si inechități strigătoare nu sîntem să facem de viată structura anomică a societății de oonsum. Vom riposta însă energic. în consens cu principiile iuste ale politicii noastre externe, la toate acele voci de peșteră care ne împroașcă cu cerneala lor de sepii veninoase. încertind să ne dea lecții de morală, libertate si democrație. Toti acești năimiți care ni se uită peste gard, cocoțați pe gunoiul din propria lor ogradă, toate simțurile. în afară două : cel al evidentei torice si cel al rușinii, fiindcă tot vorbim despre ceea ce se întâmplă aiurea, este imperios necesar ca

un adevăr de netă- că astăzi, mai mult poetul din

la cer. Firește, noi cei chemați ordine în modul occidental. în

au de is- Si.

arta noastră să tină seama de marile Droblesme cu care se confruntă omenirea : cursa înarmărilor si subdezvoltarea, mul si spectrul război.Poeții români își unească glasurile cu cele ale poeților progresiști de pretutindeni. Ei nu pot sta si nu stau pasivi 1a anacronismul pernicios al tendințelor de frinare a mersului înainte, al hăituirii porumbelului păcii de către eretii vineți ai războiului, al segregației rasiale, foametei și exploatării omului de către om. Pot fi tratate poetic, 1a un nivel artistic superior, toate aceste teme? Răspunsul nu poate fi — gîndindu-ne 1a Maiakovski. Lorca, Neruda și alții — decît afirmativ.Aceasta este în ansamblu, si după o opinie poate subiectivă, poezia de care avem nevoie. Ea trebuie să aibă unitate în diversitatea ei si să fie la înălțimea masivei moșteniri a culturii românești si la cea a imperativelor tării si lumii actuale. Să ne exprime așadar in toată splendoarea noastră de popor eroic, care a dat istoriei. întotdeauna, mai mult decît a primit care a creat vestitul ca’en- dar dacic, dar si o civilizație socialistă explozivă, ale cărei note definitorii sînt griia si dragostea fată de om.

imoerialis- unui noutrebuie să
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Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FREL1MO,

Președintele Republicii Populare Mozambic MAPUTOCu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată dezvoltării independente a patriei, pe calea progresului economic și social.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate statornicite între partidele și țările noastre vor continua să se amplifice spre binele popoarelor român și mozambican. al triumfului luptei pentru pace, independență națională și progres social, pentru o nouă ordine economică internațională.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Convorbiri economice româno-indieneJoi dimineața, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. a avut o întrevedere cu Mohan Dliaria, ministrul comerțului, aprovizionării civile și cooperării din India, care face o vizită în țara noastră. Au
fost abordate probleme privind dezvoltarea in continuare a schimburilor comerciale, economice șl tre România cooperării pe

extinderea cooperării tehnico-științifice din- și India, precum și a terțe piețe. (Agerpres)
Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPărăsind teritoriul Republicii Socialiste România, unde am fost mișcați de toate dovezile de fraternitate socialistă cu care dumneavoastră ne-ați . înconjurat, dorim să vă exprimăm cele mai profunde sentimente de gratitudine și ținem să vă asigurăm de solidaritatea noastră militantă și de convingerea sinceră că relațiile cordiale care unesc cele două popoare ale noastre se vor întări tot mai mult pentru cauza majoră a păcii mondiale, a dreptății și progresului.Cu inaltă considerație frățească,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

BRAȘOV:

în drum spre patrie, venind de la Paris, președintele Republicii Democratice Madagascar, Didier Ratsiraka, a făcut joi după-amiază o escală pe aeroportul Otopeni.Șeful statului Madagascar a fost salutat de tovarășii Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat,

Democratice Madagascar 
pe aeroportul OtopeniIile Rădulescu, ministru secretarIile Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, general-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului. apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.

de-a XXIX-a aniversări
a proclamării celei de-a XXIX-a ani- proclamării Republiciiîn perioada 22—28 septembrie, o delegație a partidului Avangarda Revoluției Malgașe, alcătuită din Charles Ravoajanahary, membru al Biroului Politic, decan al Consiliului Suprem al Revoluției, și Georges Thomas Indrianjafy, membru al Biroului Politic, ministrul justiției, a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Delegația AREMA a avut intîlniri de lucru la Marea Adunare Națională, la Consiliul Național al Frontului flnității Socialiste, la conducerile U- 1 mii Naționale a Cooperativelor A- ) ole de Producție, Comitetului pen- 

m problemele consiliilor populare și Ministerului Justiției, precum și la Comitetul municipal Pitești al P.C.R. în același timp, delegația a vizitat obiective economice și social-cultu- rale din Capitală și din județul Argeș.în cursul vizitei, membrii delegației AREMA s-au întîlnit, la C.C. al P.C.R., cu tovarășii Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Constantin Vasi- liu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., efectuînd un schimb de informații și de vederi privind preocupările actuale ale celor două partide, dezvoltarea, pe mai departe, a legăturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.
★în perioada 25—28 septembrie, o delegație comercială austriacă, condusă de dr. Eduard Kopetzki, președintele Comitetului de contact pentru România, din cadrul Camerei Economice Federale a Austriei, a făcut o vizită în țara noastră.în timpul vizitei, oamenii de afaceri austrieci au avut întrevederi la Ministerul C. _________  ,.T_Cooperării Economice Internaționale;. Lținisterul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Chimice, Camera de Comerț și Industrie, la întreprinderi de comerț exterior și au vizitat unități economice productive din București și provincie.în cadrul intîlnirilor au fost discu-

tate probleme privind posibilitățile extinderii și diversificării schimburilor comerciale, cooperării economice și tehnice dintre România și Austria.
★Cu prilejul zilei naționale a Republicii Federale Nigeria, la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a avut loc joi după-amiază o manifestare culturală. Cu această ocazie, inginerul Constantin Codru a împărtășit celor prezenți impresii de călătorie din Nigeria.Au participat membrii conducerii I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia șl Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față S.E. Aihie. însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Federale Nigeria la București, membri ai ambasadei.
★Joi după-amiază a părăsit Capitala Litho Moboti. membru al Biroului Politic al Partidului Mișcarea Populară a Revoluției din Zair, care a făcut o vizită in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.A fost prezent go, ambasadorul București.

Cu prilejul versări a Populare Chineze, Asociația de prietenie româno-chineză și Centrul național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare au organizat, joi, o recepție în saloanele hotelului Athenee Palace.Au participat tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Va- sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Ion Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineză, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socmlis- te, Centrului național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare și Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea,

R. P. Chinezeactiviști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Au fost prezenți, de asemenea, membrii delegației Ministerului Finanțelor din R.P. Chineză, condusă de Cian Gin-fu, ministru, alți oaspeți chinezi aflăți în vizită in țara noastră.în alocuțiunile rostite în timpul recepției, președintele Asociației de prietenie româno-chineză și ambasadorul R.P. Chineze au evocat semnificația evenimentului aniversat, subliniind importanța deosebită pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, țările și popoarele noastre, a vizitei oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în luna mai, în R.P. Chineză, precum și a recentei vizite Oficiale de prietenie a tovarășului Hua Kuo-fen în țara noastră.

INTILNIRE 
PRIETENEASCĂîn cadrul manifestărilor întilnirii prietenești dintre reprezentanți ai tineretului din România și ai tineretului din R.D. Germană, joi, la Brașov, a început schimbul de experiență pe probleme privind educarea comunistă prin muncă a tinerei generații și promovarea progresului teh- nico-științific.Reprezentanții tineretului român au scos în evidență preocuparea constantă a partidului șl statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru educarea în spirit comunist, revoluționar, prin muncă, a tinerei generații, pentru formarea multilaterală a tinerilor ca viitori constructori de nădejde ai noii orînduiri sociale. A fost relevată contribuția tineretului nostru la înfăptuirea obiectivelor cincinalului revoluției tehnico-științifice, participarea la procesul de perfecționare a învățămintu- lui românesc, la integrarea sa cu cercetarea științifică și producția.La rîndul lor, oaspeții au scos in evidență activitatea F.D.J. in domeniul educării comuniste a tineretului, ăl antrenării acestuia la transpunerea în viață a obiectivelor de dezvoltare economico-socială a R. D. Germane, la promovarea progresului tehnic.In aceeași zi, la întreprinderea „E- lectroprecizia" din Săcele s-a desfășurat, într-o atmosferă caldă, o in- tîlnire între membri ai celor două delegații și tineri muncitori de la a- ceastă unitate. Seara, la clubul muncitoresc „Colorom" din Codlea, a a- ■ vut loc. un aplaudat spectacol susținut de formația artistică a F.D.J.(Agerpres)
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a muzicii

JUDEȚUL TULCEA

Se diversifică serviciile

Din viața partidelor
comuniste și muncitorești

PARTIDUL MUNCITORESC UNIT POLONEZ

de oameni ai muncii
Soluționarea scrisorilor ți sesizărilor oamenilor muncii — una din for

mele cunoașterii nemijlocite a realităților, factor important al adincirii 
democrației socialiste — constituie o preocupare a partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste. Este cunoscut că C.C. al P.C.R. a 
adoptat, încă in iulie 1976, o hotărire in acest sens. Totodată, Hotărirea 
C.C. al P.C.R. din martie 1978 și Legea adoptată in aceeași lună de Ma
rea Adunare Națională cu privire la rezolvarea propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii asigură cadrul corespunzător 
perfecționării acestei activități.

In acest sens prezintă, de asemenea, interes articolul publicat in re
vista poloneză „Zycie Pârtii" in numărul său din august 1978, despre pre
ocupările P.M.U.P. pe această linie, din care reproducem :

Cu ocazia Zilei ungare,: atașatul R. P. Ungare la Joszef Lukacs, a teii în saloanele ambasadei._____ ____________ _________ Au participat general-colonel Ma- Comerțului Exterior si rin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării -naționale, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale.Au fost prezenți, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

La 1 octombrie, la propunerea Consiliului Internațional al Muzicii (C.I.M.), organism afiliat al UNESCO, se sărbătorește Ziua internațională a muzicii. In țara noastră, instituțiile de concert au inclus, în cadrul activității lor, o serie de manifestări dedicate acestei zile. Filarmonica „George Enescu" a programat, astfel, joi și vineri, două concerte ale Orchestrei simfonice dirijate de Mircea Cristescu. avind ca solistă pe violonista Mihaela Martin, laureată a concursurilor internaționale de la Glasgow, Londra, Moscova și Sion. Programul a fost alcătuit din Preludiu și Fugă (Toccata) db Constantin Silvestri, Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră de Mozart și Simfonia I de Dmitri Șostakovici.în intimpinarea Zilei internaționale a muzicii și alte formații muzicale, care activează în diferite orașe ale țării noastre au consacrat concerte simfonice și camerale. (Agerpres).
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IERI S-A ÎNCHEIAT

Concursul internațional de atletism 
de pe stadionul RepubliciiPe stadionul Republicii ală s-a încheiat ieri cea ediție a „Dinamoviadei'1 nale de atletism, la care au participat sportivi și sportive din 8 țări. Ca și in prima zi, atleții noștri au obținut victoria in 5 probe. Fița Lovin a terminat învingătoare în cursa de 800 m (cu timpul de 2'00”), Virgil Costache s-a clasat pe primul loc la săritura in lungime (cu 7,73 m), Gh. Ghipu a cîștigat cursa de 1 500 m (3’42”84/100), iar N. Patușinski a trecut primul linia de sosire în proba de 20 km marș (cu lh 29’26”8/10). A 5-a victorie a fost repurtată de su- lițașa Eva Zorgo-Radulv, care a realizat 58,20 m.Alte rezultate mai importante : 400 m garduri (masculin) : L. Karschi

din Capi- de-a 20-a internațio- (Ruda Hvezda) — 50”78/100 ; 10 000 m : Valentin Zotov (Dinamo — U.R.S.S.) — 28’41” ; disc (femei) : Tatiana Berejnaia (Dinamo — U.R.S.S.) — 64.40 m ; 200 m (femei) : Iolanta Stamach (Gwardia) — 23” 57/100 ; 100 m garduri : Nina Morgu- lina (Dinamo — U.R.S.S.) — 13” 10/100.Clasamentul final pe echipe : 1. Dinamo (U.R.S.S.) — 174 puncte ; 2. Dinamo (România) — 154 puncte ; 3. Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — 104 puncte ; 4. Gwardia (Polonia) — 99 puncte ; 5. Dynamo (R.D. Germană) — 86 puncte.; 6. Ujpest Dozsa (Ungaria) — 50 puncte ; 7. Levski Spartak (Bulgaria) — 49,5 puncte ; 8. Dinamo Cpt. St. Luis (Cuba) — 25,5 puncte.
Pugiliștii români 

în fața celorAseară, în Sala sporturilor de la Constanța, selecționata de box a S.U.A. a susținut a treia și ultima în- tîlnire din cadrul turneului întreprins in țara noastră. La capătul unor partide interesante, pugiliștii români au obținut victoria cu scorul de 7—3. La cat. pană, I. Lungu l-a învins prin abandon in repriza a 3-a pe B. Summers, care a fost numărat de trei , Ori, . iar la cat. Mircea Alexandru la puncte în fața

învingători cu 7-3 
nord-americani

semigrea tînărul a obținut decizia lui Elmer Martin.

numărat in repriza a 2-a. Greul Ion Cernat a dispus la puncte de Bruce Blair. Alte rezultate : muscă : N. Robu.b. ab. 3 pe D. Medrano ; cocoș : F. Ibrahim b.p. R. Savage ; semiușoa- ră : N. Stoenescu. pierde la puncte meciul cu L. Tattman; ușoară: Sandu Leontin pierde la puncte partida cu L. Steeples ; semimijlocie ; M. Mi- clăuș b.p. D. Johnson; mijlociemică; Al. Tîrboi este învins la puncte de B. Mays ; mijlocie : S. Tîrîlă b.p. pe Al. Mayes. (Agerpres)
La 3 octombrie prima tragere specială Loto!Administrația de ' Stat Loto- Pronosport organizează . marți, 3 octombrie a.c., prima tragere specială Loto din acest an la care se acordă o listă bogată de ciștiguri : autoturisme „DACIA 1 300", „SKODA 105 L", excursii în Republica Democrată Germană sau Republica Socialistă Cehoslovacă, ciștiguri fixe în

bani în valoare de 25 000 lei, 5 000 lei și altele. Se mai acordă ciștiguri variabile în numerar.Se efectuează 8 extrageri ; se extrag 75 de numere ; se pot obține ciștiguri cumulate pe aceeași variantă ; ciștigurile suplimentare se suportă dintr-un fond special și altele.

În cîteva rînduri• Pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" au continuat joi întîlnirile din cadrul „Cupei României" la hochei pe gheață. Rezultate tehnice : Steaua—Sportul Studențesc A.S.E. 12-4 (4-1, 6-1, 2-2) ; Unirea Sf. Gheorghe—Dunărea Galați 4-1 (0-0, 2-1, 2-0).• Secretariatul Uniunii europene de fotbal, cu sediul la Berna, a anunțat datele de desfășurare ale finalelor competițiilor europene inter- cluburi de fotbal — ediția 1978-1979. Finala „Cupei campionilor europeni" se va disputa la 30 mai 1979 pe stadionul olimpic din Miinchen, iar cea a „Cupei Cupelor" este programată în ziua de 16 mal la Basel.Finala „Cupei U.E.F.A." va avea loc, ca și pînă acum, în două manșe : jocul tur la 9 retur la 23 mai.• într-un meci „Cupa campionilor bal, echipa F.C. Porto a învins cu 4—1 (0—1) formația A.E.K. Atena, dar jucătorii greci, care cîștigaseră cu 6—1 prima partidă, s-au calificat în turul doi al competiției.• In primul meci al turneului pe care îl Întreprinde in Anglia, echipa de rugby a Argentinei a jucat la Oxford cu o selecționată britanică care a învins-o cu scorul (14-9).• In optimile de finalăneului feminin de tenis de (Georgia) s-au înregistrat rele rezultate : Zenda Liess (S.U.A)- Virginia Ruzici (România) 6—4, 0—6, 7—6; Betty Stove (Olanda)-Lesley Hunt (Australia) 6—3, 1—6, 6—0;Wepdy Turnbull (Australia)-Lea An- tonopolis (S.U.A.) 2—6, 6—2, Chris Evert (S.U.A.)-Sharon (S.U.A.) 6-1. 6—0.• în clasamentul Marelui F.I.L.T. conduce tenismanul can Jimmy Connors cu 1 835 . urmat de suedezul Borg 1 535 puncte și Eddie Dibbs (S.U.A.) 1 381 puncte. La feminin pe primul loc se află Chris Evert — 460 puncte, secundată de Evonne Goologong 440 puncte.• La Baguio (Filipine), a 27-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre Anatoli Karpov ți Viktor Korcinoi s-a Întrerupt la mutarea a 41-a.

1978 înseamnă pentru Uniunea județeană Tulcea a cooperativelor meșteșugărești anul unor preocupări sporite pe linia lărgirii și diversificării gamei de servicii pentru populație. în primele trei trimestre ale anului, în orașele și comunele județului au fost înființate numeroase unități pentru prestarea de servicii. La Tulcea, sînt noile ateliere Sau secții pentru efectuarea unor lucrări de construcții cu prefabricate, realizate tot de cooperativa meșteșugărească, pentru reparat mobilă și tapiserie, aparate de radio și televizoare, transformatoare și stabilizatoare. De. asemenea, au fost organizate unități de cosmetică, optică, pentru închirieri de articole necesare în excursii și concedii, de veselă pentru diverse ocazii. In orașul Macin au luat ființă secții de construcții, de cosmetică, un a* telier de optică, iar în comunele Baia, Jurilovca, Ceamurlia de Jos — puncte fixe pentru reparat aparate de radio și televizoare, ateliere de tricotaje. La . Tulcea, Macin și Babadag s-au deschis expoziții permanente cu vînzare, care o-

pentru populațieun sortiment bogat de pro- realizate de cooperația mește-feră duse șugărească.Pînă la sfîrșitul acestui an, tulcenii vor întîlni alte noutăți în rețeaua serviciilor. In noul cartier Tulcea-Vest va fi dat în folosință un. complex de servire cu 11 unități (croitorie pentru bărbați și femei, coafură, frizerie, blănărie, ceasornicărie, centre de comandă și reparații pentru încăl- țăminte etc.), la care se vor adău- . ga ațelierp peptru reparat instru-mente muzicale, instalații sanitare (la "dniTucitart. pttrtru bobinări auto •și încărcat acumulatoare. Vor fi extinse autoservice-urlle din Tulcea și Babadag. La Macin vor fi puse la dispoziția populației unități pentru închirierea de aparate de radio, televizoare și de uz casnic, spălătorie chimică, oojocărie și blănărie, iar la Ciucurova și Slava Cercheză vor fi înființate populară.Crearea acestor re de servicii și lor existente vine in intimpinarea unor cereri ale populației. (Publicitate).
secții de mobilăunități prestatoa- diversificarea ce-

în complexul factorilor ce leagă partidul de oamenii muncii un rol esențial il joacă scrisorile lor adresate organelor de partid, ca un element al legăturii nemijlocite a partidului cu societatea.Tot mai frecvent, în tățenilor sînt abordate o semnificație largă, prinderea în care muncesc, comuna sau orașul. Mulți dintre cei care scriu înțeleg legătura directă dintre realizarea sarcinilor economico-sociale în țară și posibilitatea soluționării pozitive a greutăților. Din grija față de binele social rezultă adeseori criticarea severă a risipei, a lipsei unei a- bordări din punctul de vedere al interesului obștesc.Autorii unui număr mare de scrisori, citind hotăririle Comitetului Central, în special ale Plenarei a IX-a, acceptind indicațiile cu privire la necesitatea creșterii funcției de control a partidului, cer aplicarea integrală a acestor directive.Scrisorile oamenilor muncii sînt nu numai citite și trimise spre a fi soluționate corespunzător, ci și atent a- nalizate. Conținutul acestor scrisori constituie întotdeauna pentru organele de partid un important izvor de cunoaștere a necesităților nesatisfăcute, a lipsurilor, temporare uneori, a imperfecțiunilor in activitatea aparatului de stat și economic.Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. este informat despre scrisorile adresate C.C. și organelor locale, elabo- rînd directive și indicînd organelor de partid necesitatea de a întreprinde unele acțiuni în raport cu conținutul scrisorilor cetățenilor.Controlul zilnic asupra soluționării scrisorilor este exercitat de Biroul Scrisori și Inspecțje al C.C., care, ba- zindu-se pe analiza conținutului scrisorilor, cercetează, împreună cu celelalte secții ale C.C. și cu comitetele voievodale, problemele sesizate, face inspecții și controale tematice. O principală atenție se acordă fenomenelor negative, care din punct de vedere social se răsfrîng asupra relațiilor în întreprinderile de muncă și la sate, influențează asupra atmosferei sociale.Ce concluzii se trag din aceste scrisori 1 Ce acțiuni se impun ?Potrivit recomandărilor Biroului Politic al C.C., a fost intensificată activitatea de control și inspecție față de administrația de stat și economică, în special in domeniul creșterii grijii față de problemele cotidiene ale oamenilor muncii. Organele de partid, îndeosebi voievodale, tratează problemele condițiilor de muncă și de viață ale locuitorilor in egală măsură cu problemele dezvoltării economico-sociale. Interesul

scrisorile ce- probleme cu vizînd între-

nemijlocit manifestat de către secretarii comitetelor de partid față de această problematică, precum și examinarea ei de către organeie de partid dau rezultate pozitive. Tot astfel și discutarea în adunările organizațiilor de bază a unor probleme importante rezultate din scrisori.Metoda convorbirilor nemijlocite cu muncitorii și țăranii, cu activul din uzine și comune, cu conducătorii de întreprinderi și uniuni pe ramură facilitează o cunoaștere mai profundă a cauzelor fenomenelor negative. Această metodă se folosește în cercetările efectuate de către secțiile C.C. și organele voievodale.Un nării tă și pectivi a concluziilor desprinseimportant factor al perfecțio- muncii îl constituie analiza jus- folosirea de către factorii res- r____ _ _______ ' " ’ . ' - dinsemnalele ce vin de la oameni. Inspecțiile confirmă că se depun eforturi in direcția îmbunătățirii activității organizatorice și satisfacerii necesităților sociale.în scrisori au fost formulate uneori pretenții și rezerve față de autoritățile locale șl centrale pentru lipsă de control și slab interes personal din partea miniștrilor și responsabililor regionali în rezolvarea problemelor oamenilor, fapt care rezidă, între altele, in limitări privind celor interesați.Examinind problema oamenilor muncii, Biroul C.C. al P.M.U.P. pune accent pe perfecționarea și îmbunătățirea metodelor activității de partid, pe O abordare mai atentă a tuturor semnalelor, propunerilor, postulatelor și plîn- gerilor venite din partea cetățenilor. Organele locale de partid și organizațiile de bază trebuie să examineze aceste probleme acolo de unde provin, stabilind cauzele plîngerilor și imperfecțiunilor și trăgînd concluziile necesare pentru activitatea partidului în cadrul administrației. Urmărin- du-se modul de soluționare a problemelor curente cu care oamenii se adresează instituțiilor și organizațiilor de partid, trebuie să se acționeze pentru îmbunătățirea muncii unităților respective.Pe frontul larg al activității de partid, scrisorile oamenilor muncii au intr-un fel rolul de semnal informațional. încrederea cu care cetățenii se adresează partidului in toate problemele are o valoare deosebit de prețioasă. Ea exprimă încrederea în politica partidului, în conducerea de către el a tuturor organelor statului, în capacitatea sa de a corecta greșelile și erorile pretutindeni unde,o astfel de acțiune este necesară din punctul de vedere al cetățeanului și al interesului obștesc.

primireascrisorilor Politic al

mai, iar partidacontînd pentru europeni" la fot-

pede 39—9ale turla Atlanta urmâtoa-
6—2; Walshpremiu ameri- puncte,

Planetele-gigant ale sistemului nostru solar — Saturn, Jupiter și Uranus — situate între 600 milioane și 3 miliarde km de Soare, constituie ținta călătoriei începute la 20 august și, respectiv, 3 septembrie anul trecut, de sondele spațiale americane „Vo- yager-I“ și „Voyager-U“. „Intîlnirea" nu trebuie nicicum ratată, căci este, o. ocazie rarisimă ca cea de la acest sfîrșit de deceniu și începutul anilor ’80, cind Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto se vor găsi toate de aceeași parte a Soarelui — poziție ce nu se va mai ivi. mai devreme de 150—180 ani. In teorie, această configurație permite unui corp lansat pe o traiectorie balistică și supus doar forței de gravitație a Soarelui să atingă pe rînd toate aceste planete, grație unui impuls suplimentar furnizat la fiecare trecere de chiar planeta respectivă. Altfel spus, pentru a se depărta de centrul solar, e necesar un supliment de viteză — imposibil de procurat prin , mijloacele chimice ale reacției, dar ușor de imprimat sondei prin simpla ocolire a unei planete, mișcare ce produce un efect similar cu acela al unei praștii. Traiectoria devine atunci parabolică și proiectilul este expediat la infinit.Ce se așteaptă, așadar, din partea acestei duble, misiuni ? Nici mai mult nici mai puțin decit dezvăluirea misterelor sistemului solar. Cei . doi Voyager vor „privi" de aproape cele 3 planete-gigant care, împreună cu Neptun, reprezintă aproape 98 la sută din masa totală a sistemului planetar. Imaginile primite vor permite să se cerceteze structură norilor ; originea faimoasei pete roșii a lui Jupiter ar putea fi și ea, în sfîrșit, explicată. Detectoarele aflate la bord au sarcina de a analiza de la distanță substanțele care intră în compoziția amintitelor planete, ca și relația existentă între temperatura atmosferei lor. Deținînd s-ar putea contura mai țiile formării planetelor urmă cu 4,6 miliarde materie a cărei proveniență este încă necunoscută și să se răspundă astfel

la întrebarea primordială : cum s-a născut sistemul solar ?Astăzi, există patru ipoteze asupra originii planetelor. Este posibil ca ele să se. fi născut pornind de la un nor de materie interstelară capturat de cîmpul gravitațional al stelei Soare după nașterea sa. O altă ipoteză admite că Soarele și planetele s-au născut împreună dintr-un nor unic de

fața sa, ceea ce reprezintă două treimi din distanța Pămînt—Lună, fiind, indiscutabil, o apropiere impresionantă în raport cu mărimea lui Jupiter (70 000 km diametru).„Voyager-II“ va ajunge la Jupiter 4 luni mai tirziu, la 10 iulie 1979, misiunea acestuia fiind complementară lui „Voyager-I“. El se va menține la o distanță mai mare (de 643 000 km)
„SCIENCE ET VIE"

Planetele-gigant 
privite de aproape

• Planeta Jupiter - un „soare ratat ?“ • Cu 17 
km pe secundă spre infinit • în apropierea 

„lumii răsturnate" a lui Uranus

și presiunea aceste date, bine condi- aniintite, în ani, dintr-o

materie interstelară. în al treilea rînd, se presupune că sistemul solar s-a născut în urma unei ciocniri de stele care a dus la o ejectare de materie. Și, în sfîrșit, o altă ipoteză este aceea că Soarele a aparținut inițial unui sistem solar dublu, adică s-ar fi născut însoțit de o stea geamănă, care s-a dezintegrat apoi și a cărei materie, răspîndită în spațiu, ar fi . fost capturată de cimpul gravitațional al Soarelui. Această stea geamănă nu ar fi alta decît planeta Jupiter. S-a observat că Jupiter radiază în spațiu mai multă energie decît primește de la Soare, fenomen neexplicat, la care va răspunde misiunea „Voyager".„Voyager-I“ va „aborda" planeta Jupiter in februarie 1979. Se prevede ca la 5 martie 1979 să survoleze planeta la numai 280 000 km de supra-

de Jupiter, pentru a se evita riscul deteriorării circuitelor electronice de către cîmpul intens de particule captivate, risc asumat de „Voyager-I“. în acest timp, „Voyager-I“ își va continua un an și jumătate drumul spre Saturn. La 24 august 1980 el va ajunge în preajma lui Saturn și a minunatelor sale inele. Momentul cel mai spectaculos îl va constitui. aici, trecerea la numai 4 000 km distantă de Titan, cel mai mare satelit al sistemului nostru solar, mai mare decit planeta Mercur însăși. în plus, Titan este, fără îndoială, unul dintre puținii sateliți care au atmosferă. Nu este exclus ca molecule organice complexe să se fi putut forma la nivelul solului și să existe, așadar, germeni de viață — lucru puțin probabil — pe Jupiter și Saturn, care nu

au sol și nu sint decit enorme globuri de gaz. Odată realizată cercetarea Titanului, „Voyager-I“ va „mingîia" inelele pe partea lor externă, trecînd de Saturn — trecere care îi va furniza suplimentul de viteză necesar atingerii celor 17 km pe secundă cu care un corp părăsește sistemul solar și se pierde în infinit.Dacă „V6yager-I“ reușește în explorarea razantă a Titanului, „Voya- ger-II“ nu va mai insista mult asupra lui Saturn și va porni mai departe spre Uranus.în ianuarie 1986 „Voyager-II“ se va afla la 2.7 miliarde kilometri de Pămînt și semnalele sale vor face două ore și jumătate — cu viteza luminii — pină la noi. Nu este încă prevăzut vreun program precis, o simplă apropiere de Uranus repre- zentind deja o realizare. Descoperirea a 5 sau 6 inele difuze in jurul lui Uranus adaugă un supliment de interes pentru această „lume răsturnată" (deoarece Uranus impreună cu sateliții săi se rotesc perpendicular pe planul orbital al planetei — fenomen astronomic inexplicabil).Deși obiectivul major al misiunii „Voyager" il constituie originea sistemului solar, natura planetelor și a sateliților lor, aceasta ar putea descoperi incidental elemente de natură să ajute la mai buna cunoaștere a originii vieții, dacă în atmosfera marilor planete sau a sateliților lor va fi semnalată prezența moleculelor organice complexe. Sint acestea de origine proto-solară ? în acest caz, originea vieții ar primi o explicație universală. Sau sint ele sintetizate pe planete sau sateliți 1 Detectarea norilor de molecule organice în galaxii înclină deocamdată balanța în favoarea primei ipoteze. în acest caz, nu Pămîntul a fost cel care a distilat viața, ci Universul ar fi impus viața acolo unde ea găsește condiții propice evoluției.Vom ști mai bine toate acestea peste cîțiva ani, mulțumită spectro- metrelor, fotopolarimetrelor. întregii aparaturi de la bordul celor doi „Voyager".
• HUNEDOARA. în cadrul Festivalului culturii și educației socialiste hunedorene „Sarmis ’78“ au loc, in toate localitățile județului, ample manifestări politico-ideologice și cultural- educative : expuneri, concursuri pe teme, dezbateri, mese rotunde, colocvii de istorie, festivaluri de filme etc. (Sabin Cerbu). • CLUJ. în comuna Ciucea a avut loc tradiționala sărbătoare a poeziei „Octavian Goga". în program, o dezbatere pe tema

„Forme și metode de stimulare și valorificare a creației literare" în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", urmată de un bogat program artistic susținut de artiști profesioniști și amatori. în aceeași zi, s-a deschis și o expoziție de grafică și pictură pe sticlă. cu lucrări aparținînd pictorilor amatori din județul Cluj. (Al. Mureșan). 
• COVASNA. Teatrul maghiar de stat din Sfîntu Gheorghe a deschis stagiunea 1978/79 cu premiera pe țară a piesei „Noap

tea, pe asfalt" de Theodor Mă- nescu. in traducerea lui Seprodi Kiss Attila și Sylveszter Lajos și regia lui Constantin Codrescu. Tot in cursul acestei săptămîni a avut loc și premiera comediei „Mătrăguna" de Niccolo Machiavelli. în traducerea lui Honti RezsS, regizată de Balogh Andras. (Geza Tdmdri). • VASLUI. In această săptămină Vasluiul este gazda celei de-a doua ediții a Tîrgului de carte, organizat de centrul de librării și biblioteca județeană, sub egida Comi

tetului de cultură și educație socialistă al județului Vaslui. Sint programate șezători literare, dezbateri, prezentări și lansări de cărți, intîlniri cu cititori din întreprinderi, instituții și de la sate, numeroase alte manifestări susținute de editurile „Junimea", „Ion Creangă", „Albatros", „Minerva", Medicală, Didactică și pedagogi

ca, Științifică și enciclopedică, Tehnică . etc. (Crăciun Lăluci). 
• ARGEȘ- Timp de două zile, Consiliul județean al sindicatelor Argeș a organizat, la Casa de cultură din Pitești, în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României", concursul interjude- țean „Argeșule, plai de dor". Au participat — din județele Argeș,

Brașov, Dîmbovița, Ilfov, Olt și Vîlcea — coruri, grupuri vocale, formații de muzică ușoară, de dansuri populare etc. (Gh. Cîr- stea). • BUCUREȘTI. Dintre expozițiile găzduite de galeriile de artă bucureștene, in aceste zile, notăm : Mihail Meiu — sculptură (galeria „Galateea") ; Ion V. Scărlătescu — pictură (galeria „Orizont") ; Lucia Dem. Bălăcescu — acuarelă, guașă, desen și pastel (galeriile „Eforie") ; Ileana Dăscălescu — grafică (Galeria „Căminul artei")

(FI. Dinu). • IAȘI. în ciclul de manifestări politico-educative „Permanențe ale istoriei poporului român", la Cotnari a avut loc simpozionul „Momente semnificative din istoria poporului român", urmat de concursuri „Cine știe istorie cîștigă" și o vizită la vestigiile cetății geto-dacice de la Cătălina. (Ma- nole Corcaci). • BAC AU. La Bacău se desfășoară „Săptămină științei și tehnicii pentru tineret". O expoziție de creație teh- nico-științifică a tineretului este

deschisă în holul casei de cultură „Vasile Aleesandri". (Gheorghe Baltă). • VÎLCEA. Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Rîm- nicu Vîlcea găzduiește o expoziție de fotografii (prima de acest fel) sub genericul „România pitorească". Sînt expuse imagini surprinse de membrii Asociației montaniarzilor vîlceni in timpul drumețiilor efectuate de ei în masivele muntoase ale țării. (Ion Stanciu).
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„Promovarea fermă a politicii de destindere, 
de pace si colaborare reprezintă 

o cerință primordială a zilelor noastre"
Cuvîntarea ministrului de externe al României

„Sprijinul internațional trebuie 
să stimuleze lichidarea subdezvoltării"
Cuvîntarea ministrului de finanțe al României la adunarea 

anuală a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale
WASHINGTON 28 (Agerpres). >— In capitala Statelor Unite ale

America continuă lucrările adunării anuale a Fondului Monetar Inter
național — F.M.I. și Băncii Mondiale pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
— B.I.R.D. In cadrul dezbaterilor generale a luat cuvintul tovarășul Paul 
Niculescu, viceprim-ministru, ministrul finanțelor.

VIZITA DELEGAȚIEI FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
ÎN IUGOSLAVIA

In ședința plenară de Joi a celei de-a XXXIII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvintul șeful delegației române, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Vorbitorul a subliniat, la inceputul discursului, că actuala sesiune a Adunării Generale este chemată să deschidă noi perspective intăririi păcii, colaborării și securității in lume, soluționării, cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor, a marilor probleme care confruntă omenirea.Problemele păcii, securității și colaborării internaționale, ale instaurării unor raporturi noi, democratice intre state, creșterea rolului O.N.U. — a subliniat ministrul de externe al tării noastre — ocupă un loc central in gindirea politică și prodigioasa activitate desfășurată pe plan internațional de președintele României, Nicolae Ceaușescu. Atenția și interesul deosebit ale președintelui României fată de problemele ce preocupă astăzi comunitatea mondială a statelor și-au găsit o nouă expresie in expunerea pronunțată la inceputul lunii august, document ce exprimă substanța întregii politici Internationale a României.Arătînd că România, in conformitate cu principiile și orientările programatice ale politicii sale externe, își dezvoltă relațiile politice, economice, tehnico-științifice, culturale cu toate statele, indiferent de orinduirea socială, vorbitorul a spus : Un rol deosebit in dezvoltarea activității și relațiilor internaționale ale României l-au avui vizitele și convorbirile președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cu șefi de stat și guvern, cu personalități politice din numeroase țări, precum și înțelegerile realizate cu aceste ocazii, care au pus baze trainice raporturilor României cu țările respective.România așază, In mod statornic, la baza raporturilor sale externe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, asigurării dreptului fiecărui popor de a se dezvolta de sine stătător, potrivit voinței și aspirațiilor sale.Mentionînd că, in aprecierea situației internaționale, România pornește de la faptul că, pe plan mondial, continuă să aibă loc mutații profunde de ordin politic, economic, social și național, cresc voința și lupta popoarelor pentru libertate și independență, pentru lichidarea cu desăvârșire a vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație, agresiune și dictat, pentru o nouă ordine economică și politică in lume, vorbitorul a relevat că, paralel cu aceste tendințe pozitive. în viața internațională are loc o ascuțire a contradicțiilor, se intensifică tendințele de reîmpărțire a sfetelor de influență. de recurgere la forță, atit la mijloacele militare, cit și la cele economice. pentru consolidarea influentei unor state in diferite regiuni ale lumii.România consideră că actualele tendințe și fenomene negative din viața internațională reprezintă o serioasă primejdie pentru independența și suveranitatea popoarelor, determină și alimentează stări de tensiune și conflicte, agravează starea de nesiguranță și instabilitatea întregii omeniri. Tocmai de aceea, România consideră că. in prezent, trebuie făcut totul pentru diminuarea încordării și a tensiunilor in viața internațională, că trebuie să se acționeze de către toate statele, de către Organizația Națiunilor Unite, pentru solutionarea pe cale politică a oricăror probleme litigioase, renun- tindu-se cu desăvirșire la politica de forță, Ia amestecul sub orice formă în treburile interne ale statelor, pentru promovarea fermă a politicii de destindere, de pace, colaborare și de securitate in lume.Abordind in continuare problematica dezarmării, vorbitorul, după ce s-a referit la contribuțiile aduse de România in cadrul sesiunii speciale consacrate dezarmării și a evidențiat necesitatea ca, in prezent, să se acționeze cu toată răspunderea pentru înfăptuirea practică a măsurilor preconizate de documentul final, a spus : „Reafirmînd cu acest prilej propunerile cuprinse in documentul prezentat de România sesiunii speciale, considerăm necesar ca noile organisme de dezbatere și negociere ale O.N.U. — Comisia și Comitetul de dezarmare — să examineze cu toată atenția opiniile, sugestiile și propunerile făcute de diferite state.Interesele supreme ale popoarelor cer să se treacă cu fermitate la aplicarea unor măsuri de dezarmare, precum și la angajamente de nefolo- sire a armelor nucleare și, in general, a forței împotriva țărilor nenucleare. România este ferm hotărită să depună in continuare eforturi în vederea înfăptuirii dezarmării generale și, in primul rind, a dezarmării nucleare, pentru reducerea bugetelor militare, a armamentelor și trupelor, pentru alocarea unei părți din mijloacele ce se cheltuiesc pentru înarmare în scopul dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni, in vederea progresului mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare'*.Subliniind importanța deosebită acordată de România intensificării eforturilor internaționale in direcția lichidării subdezvoltării, a făuririi unei noi ordini economice mondiale, vorbitorul a declarat :„Guvernul român apreciază că viitoarea sesiune specială a Adunării Generale din 1980, consacrată noii ordini economice internaționale, va trebui să adopte o strategie clară a dezvoltării, elaborată cu participarea tuturor statelor, care să cuprindă principiile, orientările și căile pentru lichidarea subdezvoltării, a gravelor rămineri in urmă din unele țări, instaurarea unor relații internaționale de tip nou. bazate pe deplina egalitate și echitate.Ca țară socialistă și, totodată, membră a Grupului „celor 77**, România este hotărită să contribuie activ, împreună cu celelalte țări in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, la pregătirea temeinică a sesiunii speciale, astfel incit aceasta să dea un puternic impuls eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, pentru edificarea unor raporturi economice echitabile.Ca tară europeană, România acordă o importantă deosebită înfăp

tuirii securității și dezvoltării colaborării pe continent, impulsionării traducerii in viată a angajamentelor asumate prin Actul final de la Helsinki.Ținind seama că reuniunea de la Belgrad s-a încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare, se impune intensificarea activității tuturor statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, în vederea dezvoltării relațiilor economice, științifice, tehnice, culturale și in alte domenii, îmbunătățirii climatului politic pe continent.Avind în vedere că în Europa sînt concentrate acum cele mai puternice forțe militare din lume, inclusiv armament nuclear, se impune, în mod deosebit, trecerea la măsuri concrete, eficiente de reducere a armamentelor și efectivelor militare, de dezangajare militară și dezarmare, fără de care nu sînt posibile asigurarea păcii și realizarea securității în Europa, ca și în întreaga lume, în acest spirit. considerăm că trebuie să se a- corde toată atenția pregătirii temeinice a viitoarei reuniuni de la Madrid din 1980, care să răspundă așteptărilor popoarelor, să ducă la adoptarea unor măsuri care să asigure dinamizarea procesului de destindere, securitate și colaborare în Europa.tn procesul înfăptuirii securității și dezvoltării cooperării în Europa, România acordă o importanță aparte transformării Balcanilor, ca și a altor regiuni ale continentului, in zone de pace, înțelegere și bună vecinătate, lipsite de arme nucleare.Ca țară balcanică, România acordă o atenție constantă și acționează consecvent pentru dezvoltarea colaborării bilaterale și multilaterale dintre țările balcanice, pentru întărirea păcii in această regiune.în legătură cu situația din Cipru, ne pronunțăm pentru o soluționare politică a litigiului, pe calea tratativelor dintre reprezentanții celor două comunități, pe baza respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru, care să asigure conviețuirea și conlucrarea pașnică a celor două comunități.După cum este cunoscut, a spus în continuare vorbitorul. România se pronunță în mod consecvent pentru soluționarea politică, prin tratative, a tuturor problemelor internaționale litigioase, fiind convinsă că numai pe această cale se pot evita agravarea și extinderea conflictelor, se pot găsi soluții reciproc acceptabile pentru toate statele interesate. Considerăm că se impune ca O.N.U., toate statele să acționeze în mod ferm pentru eliminarea forței din relațiile internaționale. pentru soluționarea pe cale pașnică a oricăror diferende dintre state**.Reafirmînd poziția principială, consecventă a țării noastre privind situația din Orientul Mijlociu, vorbitorul a arătat că România s-a pronunțat și se pronunță pentru o soluție politică, pe calea tratativelor, a conflictului din regiune, care să a- sigure retragerea Israelului din teritoriile ocupate in urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporului palestinian, recunoașterea dreptului său la autodeterminare, inclusiv crearea unui stat palestinian independent. respectarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă.„După părerea noastră, in momentul de față, pentru a se face pași înainte spre rezolvarea efectivă, judicioasă a tuturor problemelor din Orientul Mijlociu, pentru obținerea unei soluționări globale, este necesar să se desfășoare .tratative, cu sprijinul* deplin și participarea activă a O.N.U., la care să ia parte Egiptul, Siria, Iordania, Libanul, Organizația pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul legitim și recunoscut al poporului palestinian, Israelul, precum și copreședinții Conferinței de la Geneva — U.R.S.S. și S.U.A. — alături de alte state dornice să contribuie la instaurarea unei păci juste și trainice in această zonă**.Referitor la stările de încordare și conflictele din Africa, vorbitorul a relevat că, potrivit poziției sale statornice, România s-a pronunțat ca popoarele africane să fie lăsate să-și
★NAȚIUNILE UNIȚE 28 (Ager- pres). — De la trimisul special : în cadrul dezbaterilor de politică generală din Adunarea Generală a O.N.U., președintele Sudanului, Gaa- far El Nimeiri, președintele in exercițiu al O.U.A., a relevat că recenta Conferință la nivel înalt a O.U.A. de la Khartum a reprezentat, prin rezultatele sale, „un angajament din partea statelor africane de a-și apăra suveranitatea pe care și-au dobindit-o cu greu și de a bara calea intervenției străine**.Importanța trecerii de urgență la realizarea practică a dezarmării și, în primul rind, a celei nucleare a fost subliniată de ministrul de externe al Ungariei, Frigyes Puja. Pe de altă parte, el a reliefat importanța pe care o are transpunerea în viață, integrală și consecventă, a prevederilor Actului final de la Helsinki.Ministrul de externe al Marii Britanii, David Owen, a apreciat că soluția propusă de guvernul de la Pretoria pentru Namibia este contrară planului elaborat in cadrul O.N.U. și „ar transforma acest teritoriu intr-un nou Transkei".După ce s-a referit la sursele de conflict și criză care mai există in diverse părți ale lumii și care pot pune in pericol pacea mondială, ministrul de externe al Franței, Louis de Guiringaud, a arătat că țara sa se pronunță cu hotărire pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictelor. Relevînd prezența Franței in noul Comitet pentru dezarmare, vorbitorul a salutat recunoașterea rolului central care trebuie să revină O.N.U. în problema dezarmării, precum și reforma mecanismelor de negociere.Președintele Republicii Costa Riea,

rezolve singure problemele dintre ele, pe calea tratativelor, excluzin- du-se orice intervenție din afară, și a subliniat importanța deosebită a intăririi unității și solidarității statelor africane.Considerind că unificarea Coreei este o problemă a poporului coreean însuși, a arătat în continuare vorbitorul, România sprijină, ca și pînă acum, inițiativele constructive ale R.P.D. Coreene pentru înfăptuirea marelui ideal național al poporului coreean — reunificarea independentă. pașnică și democratică a țării, fără nici un amestec străin.Vorbitorul a arătat că România se pronunță in mod consecvent pentru lichidarea definitivă a vestigiilor colonialismului, a politicii de discriminări rasiale și apartheid, acordă întregul său sprijin luptei pentru libertate și independență a popoarelor din Namibia, Rhodesia și Africa de Sud, considerind că O.N.U. trebuie să facă totul pentru a se pune capăt oricăror manifestări ale politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste pe întreaga planetă.Referindu-se, in continuare, la problematica dezvoltării libere și plenare a personalității umane, aflată in atenția O.N.U., vorbitorul a evidențiat. că România asigură deplina egalitate politică, economică și socială a cetățenilor săi, relații economice și sociale echitabile, străduindu-se să creeze condiții propice ca fiecare cetățean. fără deosebire de naționalitate, să ducă o viață demnă. S-au realizat egalitatea și accesul liber la muncă, invățămint, cultură, știință, participarea — fără discriminări politice, naționale, de sex sau rasiale — la conducerea societății. Tn concepția României, adevărata democrație și adevăratul umanism sînt incompatibile cu menținerea unor grave inegalități economice, sociale și politice, a discriminărilor naționale, de clasă și rasiale intre oameni.Tocmai asupra unor asemenea drepturi fundamentale, care dau măsura adevăratei libertăți umane, trebuie concentrată atenția comunității mondiale a statelor și nu asupra unor elemente periferice sau aspecte formale, care nu fac decît să abată atenția de la gravele anomalii sociale ce afectează fundamental omul in unele țări.România atribuie, după cum este bine știut, o deosebită importanță creșterii rolului O.N.U., al altor organisme internaționale, in soluționarea problemelor complexe ale contemporaneității.„ACESTE ORGANISME — A- RĂTA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU — ASIGURĂ CADRUL ORGANIZATORIC CEL MAI BUN ÎN ACTUALELE ÎMPREJURĂRI PENTRU PARTICIPAREA ACTIVA A TUTUROR STATELOR LA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR. PENTRU AFIRMAREA CU PUTERE ÎN LUME A PRINCIPIILOR DREPTULUI INTERNAȚIONAL, A POLITICII DE EGALITATE ÎNTRE TOATE ȚĂRILE LUMII*.Vorbitorul a arătat că, preocupată de Continua îmbunătățire a activității O.N.U.. România consideră necesare intensificarea eforturilor pentru finalizarea lucrărilor Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, pentru identificarea de noi căi și măsuri practice in vederea ridicării organizației la înălțimea responsabilităților ce-i revin in apărarea păcii și securității. in dezvoltarea colaborării dintre toate statele. Apreciind că O.N.U. poate să aducă o contribuție valoroasă la rezolvarea pașnică a problemelor internaționale, vorbitorul a reafirmat propunerile țării noastre privind incheierea unui tratat general prin care toate statele să se angajeze să soluționeze orice diferende dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice și înființarea unui organism de bune oficii și conciliere, subordonat Adunării Generale, care să ajute la prevenirea stărilor de in- i cordare și la sprijinirea eforturilor statelor interesate de identificare a I unor soluții pașnice.în Încheiere, șeful delegației române a declarat că țara noastră participă la această sesiune cu convingerea că, in actualele împrejurări internaționale, O.N.U. trebuie să se angajeze mai direct in soluționarea justă și durabilă a problemelor internaționale majore, în prevenirea și inlâturarea conflictelor dintre state, la inițierea unor acțiuni eficiente care să contribuie la înțelegere și colaborare pașnică intre toate statele.
★Rodrigo Carazo Odio, a propus crearea în cadrul Națiunilor Unite a „Universității pentru pace** care să promoveze spiritul înțelegerii, cooperării și păcii internaționale.Oscar Montes, ministrul de externe al Argentinei, a exprimat convingerea țării sale că in prezent este mai necesar decit oricind să se realizeze un acord in domeniul dezarmării. în acest sens, a arătat el, un rol important trebuie să revină O.N.U., care a fost creată pentru a contribui la menținerea păcii și securității internaționale.Ministrul de externe al Italiei. Arnaldo Forlani, a spus că, după rezultatele dezamăgitoare ale întilni- rii de la Belgrad, popoarele europene așteaptă realizarea de noi progrese la viitoarea conferință de la Madrid din 1980, care trebuie pregătită din vreme.Ministrul de externe al Greciei, Gheorghios Rallis, a subliniat că este necesar să se garanteze țărilor nenucleare mijloace științifice și tehnologice care să le permită folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice. Pe de altă parte, el a arătat că Grecia sprijină bunele oficii ale secretarului general al O.N.U. in problema cipriotă, în speranța că eforturile sale vor duce la reluarea negocierilor intre cele două comunități din Cipru...Omenirea — a spus ministrul de externe al Olandei, Christoph Van Der Klaauw — a înțeles că dezvoltarea și prosperitatea țărilor industrializate nu mai sînt posibile fără dezvoltarea și prosperitatea țărilor lumii a treia. Interdependența a creat noi argumente in favoarea dezvoltării cooperării internaționale**.

După ce a subliniat că forțe sociale și politice tot mai numeroase de pe întregul glob se pronunță pentru reorganizări radicale în viața economică a țărilor lor, ca și în viața economică și politică internațională, vorbitorul a spus :Cu toate eforturile făcute In ultimii ani pentru a depăși situația grea rezultată din criza economică, energetică și criza monetară, efectele nu sînt încă pe măsura așteptărilor. Noi considerăm că este posibil să se contribuie Ia atenuarea efectelor lor prin lărgirea cooperării și colaborării internaționale, prin reglementări care să corespundă intereselor tuturor statelor.Lichidarea subdezvoltării — a continuat vorbitorul — este o cerință primordială a dezvoltării întregii omeniri. în acest sens, direcția principală a sprijinului internațional trebuie să fie stimularea creșterii economice, crearea și lărgirea capacităților de producție din țările în curs de dezvoltare. Este necesar să se ja măsuri eficiente și imediate care să șsigure accesul neîngrădit al tuturor țărilor la știința și tehnica modernă, la materiile prime și sursele de energie, stabilirea unor corelații mai juste între prețurile produselor industriale si ale materiilor prime care să cointereseze atit țările industrializate, cit și pe producătorii de materii prime.

Solutionarea acestei probleme este strins legată de reconsiderarea vechiului tip de relații internaționale, de făurirea unor noi relații între state, bazate pe egalitate in drepturi, neamestecul în treburile interne, respectarea independenței naționale și avantajul reciproc.Apreciind activitatea Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, precum și cooperarea acestor organisme cu țara noastră, vorbitorul a spus :Guvernul român consideră că F.M.I. și B.I.R.D. trebuie să aibă un rol mai activ in reglementarea echitabilă a problemelor monetar-valu- tare internaționale, in sprijinirea țărilor să depășească mai ușor o serie de dificultăți și greutăți financiare. România se pronunță pentru restructurarea relațiilor valutar-financiare internaționale care să contribuie la întărirea monedelor naționale, să asigure premisele unei mai mari stabilități a cursurilor valutare, să perfecționeze sistemul de credite și să dea în general mai multă certitudine raporturilor economice interstatale. Susținem necesitatea unei noi a- locări de drepturi speciale de tragere și totodată a unui tratament preferențial pentru țările in curs de dezvoltare, ca mijloc de sprijinire financiară a acestor țări și de sporire a lichidității internaționale.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Delegația Frontului Unității Socialiste, condusă de Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S.. care întreprinde o vizită de lucru în Iugoslavia, la invitația Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor, s-a în- tîlnit cu Miloș Minici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Consiliului federal pentru relații externe al R.S.F. Iugoslavia.Delegația s-a întilnit, de asemenea, cu Dragoslav Markovici. președintele Adunării R.S.F.I., și cu Marin

Tetinici, vicepreședinte al Conferinței federale a U.S.P.M.I. în cadrul convorbirilor ce au avut loc au fost abordate diferite aspecte ale activității social-politice și economice privind edificarea socialismului in România și Iugoslavia și a fost efectuat un larg schimb de păreri în legătură cu problemele construcției interne și activității internaționale ale celor două țări, evidențiinflu-se experiența F.U.S. și U.S.P.M.I. în antrenarea largă a maselor la transpunerea in viață a politicii P.C.R. și a U.C.I.

ACTIVITATE POLITICO - DIPLOMATICĂ PRIVIND 
SITUAJIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU

Apropiate convorbiri 
în vederea încheieriiCAIRO 28 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.E.N., la 4 sau 5 octombrie vor începe la Ismailia, sub auspiciile O.N.U., convorbiri egiptea- no-israeliene în vederea încheierii unui acord de pace. S.U.A. vor fi prezente ca parte cu drepturi depline.

egipteano-israeiiene 
unui acord de paceViitoarele convorbiri. care vor avea loc la nivel ministerial, vor reuni atit militari, cit și oameni politici și se vor referi la programul evacuării -trupelor israeliene din teritoriile ocupate și Ia demarcarea primei linii pină la care se va retrage Israelul in etapa inițială.

Parlamentul israeiian a aprobat 
Acordul-cadru de la Camp DavidTEL AVIV 28 (Agerpres). — Parlamentul israeiian (Knesseth) s-a pronunțat cu 85 de voturi pentru, 19 împotrivă și 16 abțineri în favoarea rezoluției prezentate de guvern pri-« *KUWEIT 28 (Agerpres). — Președintele Siriei. Hafez Al Assad, care întreprinde un turneu prin mai multe țări arabe, a avut, joi dimineață, convorbiri cu șeful statului kuweitian, șeic Jaber Al-Ahmer Al-Sabah, in legătură cu situația actuală din Orientul Mijlociu.AMMAN 28 (Agerpres). — La Amman au luat sfirșit, joi, convorbirile dintre regele Hussein al Iordaniei și Alfred Atherton, ambasador itinerant al S.U.A. in Orientul Mijlociu, consacrate situației actuale din Orientul Mijlociu și rezultatelor reuniunii tripartite de la Camp David. Atherton a prezentat suveranului hașemit răspunsurile guvernului american la clarificările solicitate de Iordania in timpul vizitei efectuate

vind aprobarea Acordului-cadru de la Camp David, inclusiv clauza privind evacuarea așezărilor israeliene din Sinai.
★săptămina trecută la Amman de secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance.în aceeași zi. Alfred Atherton a sosit la Tel Aviv pentru convorbiri cu oficialitățile israeliene.CAIRO 28 (Agerpres). — Hassan El Țohamy. vlcepremier la Președinția Republicii Arabe Egipt, a declarat, după întrevederea pe care a a- vut-o la Geneva cu regele Khalid al Arabiei Saudite. că suveranul sau- dit „și-a exprimat satisfacția față de explicațiile și lămuririle egiptene privind acordurile de la Camp Da- vid“ — relatează agenția France Presse, citind surse din Cairo.

Solidaritate cu lupta 
împotriva apartheidului 

Lucrările Conierinței 
internaționale de la Delhi DELHI 28 (Agerpres). — Sub egida Consiliului Mondial al Păcii, Organizației de solidaritate a popoarelor afro-aslatice și a Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, la 28 septembrie au inceput la Delhi lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta popoarelor din Africa australă împotriva apartheidului. Actualul forum — care se înscrie in seria manifestărilor „Anului de luptă împotriva a- partheidului** proclamat de O.N.U. — reunește peste 80 de delegații din numeroase țări ale lumii, reprezentante ale mișcărilor de eliberare națională și ale unor organizații internaționale.Lucrările conferinței au fost deschise de președintele Consiliului Mondial al Păcii. Romesh Chandra, în prima zi. președintele Indiei. Neelam Sanjiva Reddy, a rostit in fața participanților o alocuțiune.

Declarație a Comitetului 
special al O.N.U.NEW YORK 28 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. Împotriva apartheidului a publicat la New York o declarație în care toate statele sînt chemate să intensifice lupta împotriva politicii guvernului de la Pretoria. Declarația este adoptată în legătură cu apropierea zilei de solidaritate cu deținuții politici din Africa de Sud, ce va fi marcată la 11 octombrie. încâlcind în mod grosolan rezoluțiile O.N.U.. se arată în document, regimul rasist din R.S.A. continuă politica de apartheid, supunind unor represiuni crincene pe luptătorii împotriva discriminării rasiale.

Protest împotriva 
represiunilor 

din NicaraguaBOGOTA 28 (Agerpres). — Președinții Columbiei și Venezuelei, Julio Turbay Ayala, și, respectiv, Carlos Andres Perez, au cerut, intr-un document comun trimis președintelui Adunării Generale a O.N.U., o intervenție imediată a Națiunilor Unite pentru oprirea genocidului dezlănțuit de regimul dictatorului Somoza împotriva forțelor progresiste din Nicaragua.

llfim»
• RECENSĂMÎN-

TUL... GHEȚARILOR.Știați că aproximativ un sfert din necesarul de electricitate al Elveției este furnizat de hidrocentrale alimentate cu apă provenită din topirea ghețarilor ? Dată fiind importanța majoră pe care ghețarii o au pentru sectorul energetic, dar și pentru clima acestei țări, aici a avut loc prima lor inventariere științifică. In urma acestei operațiuni s-a constatat că numărul total al ghețarilor din Alpii elvețieni este de 1 828. ei ocupînd 3.3 la sută din suprafața țării. Repartizați pe întreg teritoriul, ar rezulta, teoretic, o platoșă de gheață cu o grosime de 1,6 metri. Cel mai mare dintre ei este ghețarul' Aletsch din cantonul Wallis (87 kmp). Inventarierea a relevat, de asemenea, că, de la sfirșitul secolului trecut și pină in prezent, suprafața ghețarilor s-a redus, Ț. totalitatea lor. cu 25 la sută.
0 INTERPRET AL'

PROPRIEI VIEȚI. In Statele Unite a fost încheiată turnarea unui film de lung metraj pentru televiziune, dedicat vieții celui mai in virstă locuitor a- merican : Charlie Smith, din Bartow, statul Florida, in vîrstă de 136 ani. Principalul interpret al filmului este însuși decanul de vîrstă al locuitorilor S.U.A,, ajutat, la filmarea perioadei de tinerețe a eroului, de actorul Glynn Turman. Filmul reprezintă o narațiune a vieții grele a acestui locuitor de culoare, adus,1 la vîrstă de 12 ani, din Africa, lâ bordul unei corăbii cu sclavi, după care au urmat anii de umilințe și mizerie pe plantațiile din Texas, iar ulterior, după eliberarea din sclavie, aceeași existentă plină de lipsuri și servituti, care l-a obligat să practice toate profesiile imaginabile — păzitor de vite, hoț de drumul mare, culegător de fructe și, la bătrînețe, povestitor de istorii străvechi. In prezent, Charlie Smith trăiește din donațiile serviciilor de securitate

Incidente violente
la BeirutBEIRUT 28 (Agerpres). — în noaptea de miercuri spre joi. in suburbiile de sud-est ale Beirutului au avut loc puternice luptș intre unități ale Forțelor arabe de descurajare și milițiile de dreapta, informează agențiile internaționale de presă. Au fost folosite toate tipurile de armament, inclusiv artileria grea și obuzierele. Incidentele au continuat și in cursul zilei de joi.

■ ■■■■■■

„Cea mai dezavantajată categorie 
a populației S. U. A."

Revelațiile unei întrevederi la Casa AlbâWASHINGTON 28 (Agerpres). — Președintele Carter a avut, la Casa Albă, o întrevedere cu reprezentanții populației de culoare din Congresul american. După cum s-a precizat., in cadrul convorbirii, parlamentarii din rîndurile populației de culoare au exprimat șefului executivului american îngrijorarea lor in legătură cu rata mai ridicată a șomajului în rîndurile lucrătorilor de culoare in raport cu media pe țară. De asemenea,

ei au cerut îmbunătățirea condițiilor de locuit și de educație pentru populația de culoare din S.U.A. Potrivit statisticilor oficiale, locuitorii de culoare. in special negrii, continuă să rămină cea mai dezavantajată categorie a populației americane. O atestă faptul că locuitorii de culoare dețin o pondere de 41 la sută in rin- dul cetățenilor americani ale căror venituri se află sub nivelul oficial declarat al sărăciei.

® ARHIVA DIN HAM
BAR. într-un hambar uitat al castelului Thoiry, situat la 40 km de Paris, au fost redescoperite 200 kg de prețioase documente istorice, ascunse aici în timpul celui de al doilea război mondial. Printre ele se află scrisori în manuscris ale lui Napoleon, ale regilor Fran- cisc I, Henry al IV-Iea și Ludovic al XIV-lea : partituri scrise de mina lui Chopin, o bulă a papei Clement al XIV-lea. scrieri ale lui Voltaire, Th. Jefferson, .Lafayette, Benjamin Franklin, Georges Sand etc. Zilele acestea urmează a se deschide la castel o expoziție cu documentele descoperite.

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Consiliului Exe

cutiv U1 UNESCO. Amadou Mahtar M’Bow, director general al UNESCO, a prezentat miercuri bilanțul activității organizației pe ultimele șase luni in fața Consiliului Executiv al UNESCO, întrunit de luni la Paris in a 105-a sesiune. Cu acest prilej, M’Bow a anunțat hotă- rîrea UNESCO de a înscrie pe lista „Patrimoniului mondial** alte 12 obiective care merită să fie conservate în beneficiul întregii umanități.
întrevedere greco-iugo- 

SlUVă. Aflat in vizită la Atena, Stane Dolanț, secretarul Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a avut o întrevedere cu primul ministru al Republicii Elene, Constantin Karamanlis. S-a exprimat dorința comună de a se dezvolta relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre cele două țări. în interesul reciproc, al cauzei păcii în Balcani, in Europa și în lumea întreagă — informează agenția Taniug.
Aplicarea reformei agra

re în Peril. Peste G 000 hectare de teren arabil din departamentul peruan Cuzco au trecut sub controlul statului. Aceste terenuri urmează să fie Împărțite țăranilor fără pă- mînt, în cadrul aplicării reformei agrare hotărîte de guvern.
Succesorul lui Vorster.Conducerea Partidului Național de gu- vernămint din R.S.A., reprezentantul minorității albe din Republica Sud- Africană, l-a desemnat joi in funcția de lider al partidului pe Pieter Willem Botha, fost ministru al apărării, care devine astfel primul ministru al guvernului rasist de la Pretoria, în locul Iui John Vorster. Noul premier este cunoscut ca un fervent promotor al politicii de discriminare rasială și apartheid.

Delegație a C.E.E. la Pe-Hua Kuo-fen. președintele C.C. al P.C. Chinez, premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația Pieței comune condusă de Wilhelm Haferkamp, vicepreședinte ai Comisiei C.E.E.. informează agenția China Nouă. Cu acest prilej s-a exprimat convingerea că există posibilități pentru lărgirea cooperării comerciale dintre cele două părți.
Comunicat comun alge- 

riano-vietnamez. La incheie- rea vizitei la Alger a vicepreședinte

lui R.S. Vietnam. Nguyen Huu Tho. a fost dat publicității un comunicat comun care relevă dorința ambelor țări de a extinde relațiile bilaterale pe multiple planuri. Cele două părți, precizează comunicatul, și-au reafirmat sprijinul față de lupta mișcărilor de eliberare din Africa împotriva imperialismului, colonialismului și rasismului, pentru autodeterminare și independență națională.
Atentat al teroriștilor la 

Torino. „Brigăzile roșii" și-au reluat joi activitatea teroristă, ucigind cu focuri de armă un lucrător de la uzinele „Lancia** din Torino.

0 PRAF DE... PIELE.Știați că pielea întregului dumneavoastră corp se pulverizează, literalmente, in decurs de o săptămină ? Aceasta este opinia doctorului Raymond Clark de la Centrul <je cercetări aerobio- logice din Harrow (Marea Bri- tanie). Fiecare ființă umană — susține el in revista medicală „Mims“ — pierde in fiecare minut aproximativ 50 000 de mici solzișori, practic invizibili, care alcătuiesc epiderma. Pul- bereă dermică este antrenată mai ales de contactul cu îmbrăcămintea. Potrivit calculelor specialistului amintit, aproape 70 la sută din compoziția prafului din interiorul unei locuințe este formată în urma procesului de „năpirlire" a locatarilor.

Dupâ cum s-a anunțat, conducerea sindicatelor muncitorești de ia între
prinderile firmei „Ford" din Marea Britame a dispus, zilele trecute, intrarea 
in grevâ a tuturor celor 56 mii de angajați ai acestora, ca urmare a 
refuzului patronatului de a satisface cererile lor privind majorarea salariilor 
în raport cu creșterea prețurilor. Agenția „Associated Press", care a transmis 
aceastâ fotografie, a însoțit-o de următoarea explicație; „Constructorii de 
caroserii de automobile părăsind uzina «Ford» din Dagenham (Anglia) după 
ce au preferat să voteze pentru grevă decît să accepte condițiile 

patronatului"

© PREMIERĂ CHI
RURGICALĂ ÎN AFRICA. Două surori siameze au fost separate zilele trecute printr-o intervenție chirurgicală intr-un spital din Tunis. Cele două surori. în vîrstă de șapte luni, erau legate prin torace și abdomen și aveau un ficat comun. După operație, starea sănătății lor este satisfăcătoare. O asemenea intervenție chirurgicală se realizează pentru prima oară pe continentul african.

© CÎND AU TRĂIT 
PRIMII AUSTRALIENI ? Cercetările de pină acum pentru identificarea celor mai vechi urme materiale care să ateste prezenta omului pe cel de-al cincilea continent au dus la concluzia că Australia a fost colonizată în urmă cu 40 000 ani. Iată insă că investigații paleontologice recente s-au soldat cu descoperirea, in straturi aluvionare, a unor unelte străvechi, confecționate de mina omului acum 100 000 ani. Oare pot fi considerate acestea ca unelte ale primilor australieni — se întreabă oamenii de știință — sau cercetări viitoare vor scoate la iveală noi „recorduri de vechi- me“ ?
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