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PATRIMONIUL Un nou obiectiv 
industrial

„ZIUA PETROLISTULUI"
A Intrat în tradiția oa

menilor muncii din țara 
noastră ca, în fiecare an, 
la începutul lunii octom
brie, sâ sârbâtoreascd 
„Ziua petrolistului". Este 
un prilej de bilanț, de 
examinare exigentâ a mo
dului în care sînt trans

puse în viață mobilizatoa
rele obiective trasate de 
Congresul al Xl-lea șl 
Conferința Națională ale 
partidului, de evocare a 
bogatelor tradiții revolu
ționare de luptă ale celor 
care scot din adincurl 
„aurul negru". Am scris

adeseori despre munca 
plină de pasiune șl dă
ruire a colectivelor de 
muncitori și specialiști din 
schelele petroliere și de 
gaz metan, din rafinăriile 
de petrol, despre efortu
rile făcute pentru îndepli
nirea și depășirea sarci

nilor de plan. Azi ne ală
turăm cu 6lnceră bucurie 
oamenilor muncii din în
treaga țară care aduc 
tuturor petroliștilor un 
cald omagiu șl le urează 
noi șl cît mal frumoase 
succese I

CULTURAL NAȚIONAL
creație istorica a poporului,

tezaur educativ redat întregului popor
„Artele șl literatura, expresiile inteligenței, n-au speranță de viață decît acolo unde ele își trag originea din însăși tulpina popoarelor" — scria acum mai bine de un secol M. Kogălni- ceanu. Cuprinsă în aceste cuvinte, ideea specificului național dezvăluie în același timp o altă realitate fundamentală : aceea că arta creată de reprezentanți dintre cei mai dotați ai popoarelor nu numai că se adresează dar și aparține in ultimă instanță poporului.Dar, de la o nobilă, generoasă idee și pină la aplicarea ei în viață au trebuit să treacă secole în care soarta valorilor create de popor a fost nu o dată vitregă. Spre gloria poporului nostru, în pofida acestor vicisitudini pe care le-am străbătut cu arma în mînă spre a ne apăra vatra strămoșească, pînă la urmă gîndul și fapta de creație au biruit. Fiecare generație a lăsat urmașilor o moștenire de preț — diferită, pe măsura puterilor șl a timpului prielnic avut la dispoziție — bunuri în care se întruchipează o viziune superioară asupra timpului și vieții, o concepție realistă și generoasă despre lume, un Înalt ideal moral, o Infinită aspirație spre cultură și musețe.Desigur, de-a lungul multe bunuri s-au pierdut multe începuturi n-au fost duse pină la capăt, iar dorința și puterea de a crea durabil și monumental n-au fost fructificate pe potrivă ci, în vitrege condiții istorice, s-au văzut nevoite să se întruchipeze și In realizări mai modeste ca proporții, răs- pindite în toate colțurile tării, păstrate cu dificultăți și sacrificii indescriptibile. Este meritul nepieritor al partidului nostru, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi intervenit, in numele unui înalt patriotism, pentru schimbarea situației moștenite din trecut in domeniul păstrării și valorificării tezaurului spiritual al poporului, de a fi pus în adevărata lor lumină creațiile poporului, tradițiile progresiste, istoria și spiritualitatea lui. în vizitele întreprinse în acești ani de-a lungul și de-a latul țării, pe care o cunoaște și o înțelege ca nimeni altul, secretarul general al partidului, oriunde s-a aflat, n-a omis niciodată să aducă înaltul său omagiu istoriei poporului nostru, făuritorilor ei de ieri și de astăzi, exponenților de seamă ai culturii și științei, minunatelor creații umaniste ale înaintașilor. în acest fel, reașezînd istoria in drepturile ei firești, proiectind asupra ei

spre fru-timpului definitiv,

lumina adevărului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a atras atenția și asupra felului în care trebuie să ne iubim și respectăm geniul creator al poporului, făcîndu-ne să ne mîn- drim cu moștenirea progresistă a trecutului — îndemn celor de azi la și mai mari realizări.Efectiv, politica culturală a Partidului Comunist Român a determinat acte fundamentale de importanță excepțională în cultivarea încrederii în forța creatoare a poporului, căruia i s-a restituit, într-o imagine cuprinzătoare, oglinda fidelă a capacității lui de a crea durabil și monumental. De aceea, fiecare act de identificare, valorificare și punere în circuit public a noi și noi valori cultural-ar- tistice se bucură de statutul unor acte intr-adevăr patriotice, stimulate, reglementate printr-o politică de stat, prevăzută cu toate garanțiile de siguranță și competentă.Constituit din marile vestigii ale istoriei și civilizațiilor făurite de-a lungul mileniilor pe teritoriul României. din creațiile literar-artistice, științifice și tehnice a căror valoare a fost consacrată de-a lungul timpului, precum și din valori aparținînd tezaurului cultural existent pe teritoriul țării noastre, patrimoniul cultural-national al Republicii Socialiste România aparține, prin valoarea și semnificația lui social-culturală, întregului popor. Societatea socialistă ia toate măsurile necesare pentru ocrotirea și conservarea lui, pentru evitarea oricărei înstrăinări sau de- . teriorări, pentru punerea lui cuitul public, la îndemîna celor ce muncesc. Totodată, moniul cultural național este noilor valori create în acești ____ __îmbogățește șl se completează permanent cu noi bunuri literar-artistice, științifice, tehnice care se realizează și se vor realiza în viitor. Parte inseparabilă a întregii avuții materiale și spirituale a societății, patrimoniul cultural-national are o importanță deosebită în activitatea generală de lărgire a orizontului de cunoaștere, de formare a conștiinței socialiste a poporului.Modalitatea concretă de a aplica în viață asemenea înalte deziderate o constituie amenajarea lăcașelor de cultură, organizarea muzeelor ca factori de educație patriotică, Inaugu- rind Muzeul colecțiilor de artă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au scris pe întiia filă a cărții de onoare: -Expresie 
grăitoare a grijii și atenției pe care 
partidul și statul nostru le acordă în 
mod constant păstrării și valorifi-

cării patrimoniului cultural-national, Muzeul colecțiilor de artă, pe care 
îl inaugurăm astăzi, este chemat să 
îndeplinească, împreună cu celelalte 
edificii ale culturii și artei româ
nești, un rol însemnat în activitatea 
de înfăptuire a programului ideolo
gic al partidului, de lărgire a orizon
tului de cultură și formare a con
științei socialiste a oamenilor muncii, 
creatorii tuturor bunurilor materiale 
și spirituale ale națiunii noastre, 
sub semnul amplei manifestări na
ționale de afirmare a geniului crea
tor al poporului, Festivalul național 
„Cintarea României"». Iată în numele cărui înalt scop se cuvine să se desfășoare intensa acțiune de identificare și valorificare publică a bunurilor culturale de pe întreg teritoriul țării.Sînt numeroase faptele care dovedesc că cetățenii patriei noastre, oameni de cele mai diferite profesiuni, iubitori de artă și cultură, pa- trioți adevărat!, înțeleg inestimabila grijă fată de valorile de patrimoniu a partidului și statului nostru, ca o grijă ce cuprinde în binefăcătoarea ei rază însăși avuția poporului, pentru ca nimic să nu se piardă, să nu se deterioreze, să poată fi văzut de fiecare, să bucure ochiul și sufletul fiecărui cetățean. în acest domeniu a păstra nu înseamnă a tezauriza pentru gustul și plăcerea personală, ci a

Pe platforma industrială a Combinatului de fire și fibre sintetice din Iași a început să funcționeze, la întreaga capacitate, o nouă și modernă instalație pentru producerea firelor poliesterice, destinate în special fabricării țesăturilor și tricoturilor. Noul obiectiv industrial realizează anual 6 000 tone fire poliesterice, avînd la baza procesului de producție o tehnologie originală, elaborată de specialiștii combinatului.Noua întreprindere, dotată cu utilaje de mare complexitate realizate de industria românească, livrează beneficiarului fibre texturate gata vopsite, operația realizîndu-se cu colorant! românești. Prin intrarea în funcțiune a noii capacități necesarul de fire poliesterice pentru industria textilă va fi asigurat in proporție de peste 90 la sută din producția internă. (Agerpres)
La nivelul 

parametrilor 
proiectațiMuncitorii operatori, maiștri și ingineri de la unitatea de îngrășăminte complexe a combinatului chimic „Azomureș" din Tg. Mureș raportează atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați.In prezent, această modernă instalație, proiectată și realizată în întregime în tară, produce 6 sortimente de îngrășăminte complexe pe bază de azot, fosfor și potasiu. De asemenea, valori- ficind unele produse secundare, colectivul unității a realizat primele cantități de amendamente pentru agricultură.De menționat că muncitorii unității au produs de la începutul anului peste planul la zi o cantitate de îngrășăminte complexe suficientă pentru fertilizarea a mai mult de 120 000 ha teren. (Agerpres)

BILANȚ
DE ÎNTRECERE: 

REALIZĂRI 
ȘI SUCCESE

• In cele nouă luni care au trecut 
din acest an, în industria petrolieră, 
ca urmare a măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice întreprinse pentru sporirea 
eficienței economice a întregii activi
tăți, s-a obținut peste prevederi o pro
ducție netă în valoare de 85 milioane 
lei.
• Față de aceeași perioadă a anu

lui trecut, lucrările de foraj geologic 
executate pină la începutul lunii oc
tombrie a.c. sînt mai mari cu 80 000 
metri.
• Petroliștii de la schelele Timi

șoara au extras peste plan circa 
10 000 tone țiței, colegii lor de la 
Modîzăv — aproape 9 000 tone, iar 
cei de la Tîrgoviște — 3 500 tone.
• După trei trimestre, colectivele 

de oameni ai muncii din Centrala in
dustrială de rafinării au realizat peste 
plan circa 185 000 tone benzină, 
32 000 tone motorină, 30 000 tone bi
tum, 15 000 tone cocs de petrol.

între sonde

în cir- tuturor r—patri- . L . . deschis ' ani, se

Cu fata spre Beius

Ț

se înalta un oraș
(IN PAGINA A Ill-A)

La recoltat și semănat

Pe un itinerar al hărniciei în unități agricole din județul Galați
IN PAGINA A I1I-A

Veacul și jumătate de lumină a liceului „Samuil Vulcan" din Beiușul Bihorului (oraș atestat in documentele medievale la 1270) se instalează generos în destinul istoric al meleagurilor crișene. bănățene și de aici, mai departe, ih întreg spațiul si timpul românesc, ca argument și contribuție autoritară a unității noastre spirituale dintotdea- una.Ctitoria acestui lăcaș de învățămînt s-a putut întimpla acolo și atunci pentru că. in primul rind. el răspundea setei de cultură și afirmării unei vechi vetre locuite de români, cu cărturari pătrunși de ideile iluminismului, ale latinității. ale răscoalelor justițiare. Popasul Mihai Viteazul, decembrie 1600, Beiuș, drumul lui Ilo- ria spre Viena și focurile oștilor lui au păstrat în prelunga depresiune a Beiușului dintre Tara Moților și cimpie o conștiință națională vie și aptă de noile institutionali- zări. Tocmai in acest sens, ceva mai tîrziu, nepotul ctitorului — marele cărturar umanist Iosif Vulcan — își intitula revista ..Familia". printr-un concept cuprinzător care preconiza unirea tuturor românilor gură tară, milie, și conceptul rea scriitorilor de dincolo si dincoace de Carpați. descoperin- du-1 astfel pe Eminescu.Să nu uităm că la pradea au găsit adăpost si au scris corifeii Școlii ardelene, că însuși Samuil Vulcan era animat de idei practice publicind o broșură cu sfaturi igie-

lui din la

•într-o sinea intr-o fa- își întărea cu publica-

nice și gospodărești pentru ridicarea și civilizația modernă a populației, că prin satele din apropierea Beiușului. Miron Pom- piliu, prieten al lui Eminescu. căuta comorile artei populare, incit concluzia firească este că înființarea unui asemenea edificiu (al doilea, după Blaj, din Transilvania) a fost posibilă pentru că era pentru cine să se înființeze, exista necesitatea ei stringentă.Biografia liceului are. pină la eliberare,
însemnări de

Alexandru 
ANDRITOIUnenumărate pagini dramatice. In primii ani, limba de predare era latina, dar elevii, necunoseînd-o și necu- noscind nici altă limbă în afara celei materne, profesorii recurgeau, tactic, la un paralelism foarte ingenios : ei foloseau limba română pentru o mai bună pricepere a lecțiilor, iar latina ca argument al latinității originii și limbii noastre naționale. O tactică similară a fost adoptată cînd imperiul habsburgic a impus limba de predare germană sau. dualismul. limba maghiară pentru clasele superioare. In ciuda a- cestor manevre perfide ce tindeau spre dizolvarea scolii. liceul „Samuil Vulcan" șUa menținut nestinsă flacăra ideilor naționale, profesorii lui străluciți publicind. Ia Beiuș și Gherla, cărți de că- pătîi pentru educația civică și culturală a e- levilor. editate Ia Beius. ceea ce atestă dezvoltarea culturală rapidă a orașului și eroismul civil al pro-

fesorilor care sfidau legile de îngrădire ale imperiului.Această dezvoltare rapidă este dgvedită și de înființarea. în 1896, a unui liceu de fete, iar după Unirea cea mare, a unei școli normale de educatoare, la care se adaugă apoi o școală de ucenici in una din clădirile cele mai de seamă ale orașului, îneît istoricii nu mai vorbeau numai de liceul „Samuil Vulcan", ci de „școalele din Beiuș", orașul a- jungind o cetate a în- vățămîntului românesc, cu școli, internate, biblioteci. două librării moderne, un sediu al „Astrei", sală de spectacole și cinematograf deschisă turneelor locale. cenacluri literare și științifice. Toate acestea se deschid ca un evantai din anul de demarare 1828 din care se păstrează o fotografie a primului local al liceului. în fața căruia poposește un car tras de boi, probabil carul unui părinte ce-si aducea copilul la școală.Orașul și-a făcut, în timpuri grele, datoria pedagogică, dar și civică. Pe băncile școlilor lui s-au format viitori participanți Ia actul revoluției din 1848, iar în 1850 elevii liceului l-au putut vedea pe Avram Iancu la Beiuș. Apoi, participant la celelalte evenimente istorice, cu precădere la actul unirii de la Alba Iulia, unde liceul a fost reprezentat de profesorul Victor Borlan. După actul unirii, liceul a dat cadre pentru întreprinderile și instituțiile noii administrații românești din Transilvania șl apoi din toată tara. Aici au
(Continuare 
în pag. a Il-a)

* A

Bună dimineața!

(Continuare în pag. a IV-a)

se încheie mar- ultimul trimestru săptămînă rodni- inainte de toate, activității colec-
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Clujul, mereu tinăr, 
mereu mai modern

Cînd fragii zorilor s-or coace 
Prin răcoroasa lumii pace, 
Prietene, să urci cu mine, 
Către pășunile alpine, 
Să dăm de albe zmeurișuri 
Printre ienuperi și frunzișuri 
Prin spinii brumei cum vor trece 
Spre luna piscurilor rece, 
La umbra nucilor, în cale, 
Pe dealuri vechi voievodale, 
Mere domnești noi vom culege 
Și cum e drumul, după lege 
La focu-atîtor coapte fructe, 
Noi prin albastre apeducte 
Vom desluși un zvon de-aripe 
Ce trec prin ceru-acestor clipe 
Grăbindu-se de-acum spre vară 
Alăturea de cei ce ară 
Vom fi părtași acelor rime 
Care din brazde spre-nălțime 
Iși duc mireasma lor cea rară 
Peste cuprinderea de țară ; 
Atunci, bogați, de pe colină 
Noi vom rosti către lumină 
Cu zorii rumenind pe față : 
O, bună dimineața, viață I

Dumitru M. ION

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca — localitate clasată pe locul trei în întrecerea socialistă desfășurată In 1977 Intre orașele țării — au înregistrat și în acest an noi succese în domeniul so- cial-edilitar. Astfel, mobilizați de deputati, clujenii și-au adus o contribuție însemnată la realizarea planului de investiții al consiliului popular municipal, la extinderea șl

modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă și a celui de canalizare, asfaltarea a 15 străzi și piețe, amenajarea de parcuri, microbaze sportive, • terenuri de joacă pentru copii. In acest an. localitatea și-a îmbogățit patrimoniul locativ cu 2 132 apartamente confortabile, dintre care a- proape 500 predate „la cheie" înainte de termen. Prin rețeaua comercială au fost des-

făcute, peste prevederi, mărfuri în valoare de 55 milioane lei. De asemenea, planul prestărilor de servicii către populație a fost depășit cu mal mult de 15 milioane lei. Ho- tărîți să ocupe și în acest an un loc fruntaș în întrecerea socialistă intre orașele țării, clujenii iși sporesc eforturile adăugind urbei lor noi împliniri șl frumuseți edilitar-gos- podărești. (Agerpres)
CRONICA SĂPTĂMÎNII

Amplă manifestare 
economică sub deviza

Comerț, Cooperare, 
Dezvoltare"

Rînduri de la constructorii
magistralelor de luminăRecent, a fost recepționată linia de 400 kV cu du

blu circuit Turceni-Slatina, prima linie de acest fel 
din țara noastră. Avind o lungime de 90 km și o ca
pacitate de transport dublă față de liniile de 400 kV 
cu un circuit, noua magistrală aeriană va prelua ener
gia electrică produsă de Termocentrala Turceni și o va 
transmite sistemului energetic național in vederea ali
mentării unor obiective și centre industriale, orașe și 
sate. Realizarea lucrării de către constructorii de ma
gistrale electrice din cadrul grupului de șantiere „Elec- 
tromontaj“-Cîmpina și alte unități ale T.E.M. a ridicat, 
sub aspect constructiv și tehnologic, probleme com
plexe, unii stilpi de susținere avind gabarite impresio
nante, cu înălțimi pînă la 80 metri. Suprafețele de te
ren arabil și silvic scoase din circuitul economic se 
reduc cu 50 la sută. Dovedind pricepere și abnegație 
in muncă, ei au reușit să finalizeze această lucrare, 
unică în țară, in condiții calitative și de eficiență din
tre cele mai bune. S-au remarcat echipele conduse de 
Gheorghe Voicu, Vasile Popescu, Aurelian Bucur, Stroe 
Stroe.

Colectivul șantierului nostru a trecut apoi repede în 
^^^udețul Brașov, unde au și început lucrările dt con-

struire a viitoarei linii de 400 kV Brașov-Pitești. Avlnd 
o lungime de 151 km, noua linie va străbate un traseu 
dintre cele mai grele — masive muntoase cu altitudi
nea pină la 1400 metri, văi adinei cu pante abrupte. 
Traseul a fost astfel proiectat incit defrișările de pă
dure și scoaterea terenului arabil din circuitul agricol 
sint reduse la minimum. Această magistrală va con
stitui un nou tronson important al sistemului energetic 
național care va prelua energia electrică produsă de 
puternicele unități energetice din zona Olteniei : Ro- 
gojelu, Turceni, Porțile de Fier.

In fața greutăților provocate de natura traseului și 
intemperiile din munți — ploi, vint, ninsoare, ger — 
colectivul șantierului nostru nu va da înapoi; așa 
trăiește și așa muncește colectivul, călit în lupta cu as
primile și hotărît să construiască și această nouă ma
gistrală in termenul stabilit.

In«j. Vaslle CADAR
țelul șantierului de linii magistrale 
al grupului de șantiere 
„Electromontaj"-Cîmpina

Evenimentul central al actualității politice interne în săptămina pe care o încheiem îl reprezintă inaugurarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu a Tirgu- lui internațional București.Prin variata gamă de produse ale industriei constructoare de mașini pe care o etalează, actuala ediție a Tir- gului internațional de la București se înscrie, cert, ca o amplă manifestare a forței și dinamismului economiei noastre, reflectînd pregnant roadele procesului intens de industrializare a țării, creșterea apreciabilă a nivelului tehnic al industriei in ansamblul său, afirmarea tot mai viguroasă a potențialului cercetării științifice românești, capacitatea sporită a României socialiste de a participa tot mai activ, mai competitiv la muncii, trecere zitator, și utilajelor expuse în complexul ex- pozițional prilejuiește îmbucurătoarea constatare a substanțialelor progrese pe care le-a înregistrat industria noastră constructoare de mașini în intervalul celor doi ani care au trecut de Ia precedenta ediție a tîrgului, pe linia orientărilor trasate de partid privind accentuarea laturii calitative a dezvoltării noastre economice prin afirmarea hotărită a revoluției tehnico-științifice.Organizat sub deviza „Comerț, Cooperare, Dezvoltare", actuala ediție a tîrgului prilejuiește desfășurarea unor ample contacte între reprezentanții cercurilor economice de pe toate continentele, menite să contribuie la concretizarea unor contracte comerciale și acțiuni de cooperare economică, la Intensificarea relațiilor de colaborare între țări, în interes bilateral și spre folosul cauzei generale a înțelegerii șl păcii în lume.Odată eu deschiderea Tîrgului Internațional a fost inaugurată și Expoziția Internațională de vinătoare — manifestare ce pune pregnant în

evidentă rezultatele remarcabile obținute în gospodărirea rațională a faunei cinegetice deosebit de variate și de bogate din țara noastră. O ilustrare a succeselor dobindite în acest domeniu a prilejuit atribuirea și la actuala expoziție a unui mare număr de medalii — circa 2 000, din care jumătate de aur — trofeelor românești, între care la loc de mare prețuire se află placheta înmînată tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru trofeul record mondial obținut.
Largă mobilizare 

a forțelor în ultimul 
trimestru al anului

diviziunea internațională a Chiar și numai o succintă In revistă de către orice vl- cit de cît avizat, a mașinilor

Săptămînă care chează intrarea în al anului. A fost o că, caracterizată, prin intensificarea ___  _____tivelor de muncă din industrie și de pe șantiere, prin concentrarea tuturor eforturilor spre a înfăptui exemplar orientările și sarcinile subliniate de secretarul general al partidului la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.Marele volum rămas de realizat anului impune o ruință în direcția condițiilor pentru piară a planului și pe fiecare județ. Fie că este vorba de industrie — unde accentul trebuie pus pe îndeplinirea planului la fiecare produs și sortiment, deci la întreaga producție fizică, fie că este vorba de investiții — unde sarcina prioritară o constituie punerea in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor cuprinse în plan, sau de a- gricultură — unde o importantă ho- tărîtoare au acum strîngerea la timp a recoltei șl însămînțarea grabnică a cerealelor de toamnă — organele și organizațiile de partid, conducerile unităților trebuie să asigure mobilizarea puternică a colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea ritmică, exemplară a programelor de lucru, a sarcinilor de plan, în strînsă

producție ce a acest pătrar al mai mare stă- asigurării tuturor îndeplinirea exem- in fiecare unitate
de în Și

Ioan ERHAN 
Radu BOGDAN

(Continuare in pag. a V-a)
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JAPTUL
DIVERS

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
exigent, sistematic și eficient
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Struguri, 
aguridă 
si flori
J
Cind se culeg strugurii ? Cei 

timpurii — vara, cei tirzii — 
toamna, adică fiecare după soi. 
Dar iată că există și excepții. 
La Stațiunea de cercetări viti
cole Greaca, județul Ilfov, sint 
cițiva butuci care in tot timpul 
verii și pină acum, in toamnă,

I
I
i
I
!
I
I
I
I
I
!

au avut in același timp atit lăs- I 
tari cu flori, cit șt struguri — 1
unii verzi, alții copți. Cu alte 
cuvinte — un soi in devenire ■ 
care va rodi continuu. Folosi
tor la ceva ? Da, pentru cei * 
care vor dori să aibă pe lingă 
casă cițiva butuci care să pro
ducă neîntrerupt, din vară pină I in toamnă. Totodată, această 
viță va putea fi cultivată in ■ 
seră, obținindu-se astfel stru
guri și in sezonul rece. Face 1 
minuni natura? Da, dar cu a- 
jutorul oamenilor.

Cursă 
„întârziată" ’

Ajuns la cota cea mai înaltă I 
a rutei, șoferul Nicolae Mo- • 
raru, care conducea autobuzul 
31-BT-570, a observat un nor I 
de fum deasupra unei case din | 
satul Brehuiești (Botoșani). 
„Incendiu !“ — le-a spus el că- ■ 
lătorilor (in număr de peste 5J). I 
Deși trebuia să se abată de la 1 
rută cale de cițiva km, deși 
era sigur că va ajunge cu o I 
intirziere apreciabilă la capătul I 
cursei (orașul Fălticeni), N. M. 
a virat imediat la stingă. Aju- l 
tat de toți călătorii și încă de | 
cițiva săteni, șoferul a localizat 
incendiul, după care și-a reluat . 
cursa. Seara, Venit de la mun
că și auzind cine i-a salvat 9 
bunurile, proprietarul casei, 
C. Aroboaie, a spus simplu : |
„Ce oameni cu inimă" I

Intr-adevăr I

Arhivistică I
Prin bunăvoința profesorului , 

Emil Cozma din localitatea i 
Chechlș, județul Sălaj, Arhive- • 
le statului, filiala Sălaj, și-au 
întregit patrimoniul cu un fond I 
de peste 2 000 documente, care J 
au aparținut sălăjeanului Gavril 
Cimpeanu, fost militar al ■ 
Corpului de armată român din i. 
Praga. Printre altele, fondul 1 
conține o listă a ofițerilor și 
subofițerilor din această unita
te militară, fotografii și vederi 1 
din diferite orașe ale Europei 
din preajma primului război ■ 
mondial, corespondența cu Oc- | 
tavian Goga, numeroase infor
mații noi privind participarea 
românilor din Transilvania la | 
actul Unirii. •

| Cam mult |
Serviciul circulație, din ca-

Idrul Inspectoratului de miliție I 
Dolj, împreună cu organele ] 
I.T.A. Craiova au efectuat un

I control pe șoselele publice cu . 
tema : Cum se respectă preve
derile Decretului nr. 468/77 re- ■ 
feritor la organizarea și optimi-

I zarea transportului ? Rezulta- I 
tul : 69 de șoferi au fost trimiși |

. in cursă cu incărcături sub ca-

Ipacitate, 41 au parcat la domi- . 
ciliu, 26 erau sub influența al- I 
coolului, 115 autovehicule au “ 

Ifost găsite cu diferite defecți
uni. Cu acest prilej s-au depis
tat și 7 furturi de... mașini. I

| O singură |
. privire...
• Cetățenii care se aflau de- I 

unăzi in apropierea Stațiunii

Ide cercetări viticole Iași au I 
asistat la un spectacol drama- | 
tic cu final tragic. Conducâto-

Irul auto Dumitru Stoica, aflat 
la volanul unei autodube, s-a I 
apropiat de linia unui tramvai. I

IDeși om cu experiență, n-a pri
vit nici tn stingă, nici in dreao- | 
ta, dar, in timp ce traversa j 
linia, a fost izbit de un tram-

Ivai, răsturnat și tirit cu mașina . 
cu tot cițiva metri. Medicii nu i. 
l-au putut salva. Atenție ! •

I De la I
I .' J crimaI Profir Ciocan, din comuna 

Pătulele, s-a intilnit in piață 
Icu Victor Ochea, șofer la coo

perativa „Prestarea" din Dro- 
beta-Turnu Severin. Din nu se 

Iștle ce și cum, s-au luat 
la ceartă. Și cum disputa a de
venit aprigă, ce s-a gindit Pro
fir Ciocan ? A pus mina pe un 

Ilanț și l-a lovit pe V. O. peste 
miinl. Apoi, nemulțumit de 
eficacitatea lanțului, a pus 

Imina pe cuțit. Transportat ime
diat la spital, V. O. a decedat 
numai după citeva ore.

Totul de la o simplă discuție. 
I Și amindoi tineri...

Rubrică realizată de

I
I
I
!
I
î

Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților

Snînt(=>ii“

Să reținem, mol întîf, citeva date. In perioada care a trecut din acest 
an, cele 233 de unități de control al oamenilor muncii din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin au efectuat 1 712 controale, în cele 654 unități din raza lor 
de activitate. Experiența dobinditâ pină acum dovedește câ majoritatea 
echipelor de control al oamenilor muncii și-au luat in serios atribuțiile ce 
le revin. Intervin operativ, energic, stabilesc măsurile ce se Impun pentru 
curmarea neajunsurilor constatate.„Cu cîtva timp în urmă — ne spunea tovarășul Constantin Ștefănescu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid — a avut loc o plenară a Consiliului municipal al F.U.S. Și a fost, cel puțin așa credem noi, bită. soțit care tive, vin în contact permanent cu un mare număr de cetățeni. Pe lingă factorii de răspundere, care conduc activitatea acestor sectoare, au fost invitați să-și spună părerea și cei în cei care le-au săvîrșit. Biroul tetului municipal de partid a derat că și în acest fel putem mina la cei direct răspunzători o schimbare de atitudine, un plus de exigență față de cei care tolerează neajunsurile".Dar deși se fac controale, se constată neajunsuri, unii dintre cei direct răspunzători nu Întreprind nici un fel de măsuri pentru înlăturarea lor. De ce ? Ce anume îi determină pe unii conducători să nu pună ordine In sectoarele pe care le coordonează ? Cu sprijinul biroului comitetului municipal de partid s-a organizat o echipă de control alcătuită din cei mai activi oameni ai muncii și s-a pornit pe teren. Iată citeva din constatările făcute, timp de două zile, în 16 unități, din diverse sectoare, supuse controlului.Intrăm în magazinul „Decebal" — unitate modernă, impunătoare, dată de curînd în folosință. Afluență mare de cumpărători în toate sectoarele, la toate etajele. înțelegem, vizitind întregul magazin, că se practică un comerț civilizat. Produse de toate felurile, din abundență, expuse grijă. Lucrătorii magazinului răspund prompt la cjlicitări, vorbesc civilizat,

o plenară oarecum tnai deose- Materialul prezentat a fost înde diapozitive și alte materiale, au ilustrat diverse fapte nega- in special din acele unități care

prezintă calitățile produselor expuse spre vînzare.Aceeași bună servire se constată șl la magazinul „LUX", unitate de încălțăminte pentru femei și bărbați, precum și Ia alte unități din această zonă.Revenim In zona pieței șl Intrăm la

„vlnzător" se găsesc peste 40 kg de carne, aleasă pentru „aleșii" lui.Doar la cițiva metri se află magazinul „BIG". Vînzarea este în plină desfășurare. Și aici, In locul unde se vinde carne, se face o probă la cîntar. Și acest cîntar „ciupește" de la cumpărător cite 60 de grame la fiecare kilogram. Două măsuri de cite 1 kg diferă și ele în greutate. Una are mai puțin cu aproape 30 de grame. Se fac verificări. Cîntarul funcționează normal, numai că n-a fost așezat bine pe poziție. Cu intenție, fără intenție ? Fapt este că timp de trei ore se vînduse in aceste condiții.Echipa de control coboară In
Ce relevă o acțiune de control in unități comerciale 

din Drobeta-Turnu Severin ?cauză, Comi- consi- deter-

CU

centrul de came. Activitatea este in plin. In cele trei puncte unde se vindea, doar 7—8 cumpărători. Să facem o probă la cîntarul unde vinde un om în vîrstă, pe nume Dumitru Lolea. Dar... surpriză. Cîntarul nu este ca toate celelalte. E un cîntar ciudat, cu două fețe. în partea dinspre cumpărător, arată exact 1 kg. In partea dinspre vînzător cîntarul indică cu 200 gr mai puțin. Bineînțeles, cumpărătorul plătește pe ce vede. Și o altă surpriză. De fapt, cel care vinde, Dumitru Lolea, nu este angajat.— Dumneata lucrezi voluntar 7 — este întrebat.— Da ! ne spune Dumitru Lolea. Nu mă plătește nimeni. Eu lucrez în locul adevăratului vînzător, care este plecat în concediu.— Și îți convine să muncești așa, fără nici un fel de plată ?— îmi convine. Mai scot și eu ceva...Și, după cite s-a constatat, omul scotea, nu glumă. Și, firește, îi convenea. Dumitru Lolea mai zicea că i-a spus un director să lucreze aici. Care director, nu știe. Poate se află acum. într-un aparat frigorific, pe care trona un lacăt, tot la respectivul

depozit. Responsabilul Ion Bă- lescu este agitat, dă semne de îngrijorare. Nu-i prea surîde această vizită. în depozit dezordine, multă dezordine. Lăzi goale, alte ambalaje, produse aruncate la întîmplare. Aici, . nici pe departe nu se vede mina unui om gospodar. în schimb responsabilul a avut grijă să expedieze rapid ■ din depozit pe acei „cumpărători" care, de obicei cumpără direct din depozit, preferențial. I se spun neajunsurile constatate. Furios, Bălescu dă replica sa obișnuită : „Nu am timp să le văd pe toate. Am multe pe cap". Și, pină la urmă — devine agresiv : „Dacă știam că veniți, nici nu vă lăsam să intrați". Și pentru ca să se înțeleagă că acolo este „moșia" lui amenință pe cițiva membri din echipa de control, jignește, refuză categoric să prezinte registrul unic de control. „Puteți să faceți ce vreți, că mă descurc eu“. E locul să spunem că deși s-au făcut diverse sesizări despre respectivul responsabil. despre neregulile din acest mare magazin, aflat chiar în centrul municipiului, conducerea I.C.S. Alimentara nu a luat nici un fel de măsuri. Să sperăm că acum le va lua.

Ion

Ajungem In noul cartier de locuințe Crihala. Aici, într-un local modern, se află pel mai mare centru de legume și fructe. La început impresie plăcută : produse proaspete, variate, din abundență, expuse la vedere, prețuri afișate. Intrăm în depozit Semiîntuneric. Cîțiva oameni dispar pe ușile laterale, alții sînt invitați de echipa de control să rămînă pe loc. Cei care au dispărut au părăsit sacii, sacoșele, produsele cu care se pregăteau să plece pe ușa din spate.O cetățeancă „ofensată" de intervenția echipei de control protestează.— Ce, finul (adică responsabilul unității, Constantin Ciută) nu are și el voie să mă servească pe mine, ca nașă ?— Mai aveți castraveciori ? — este Întrebat responsabilul.— Nu mai avem. Vă spun adevărul — zice responsabilul. S-au terminat Încă de la orele 10.Dar într-un cotlon este descoperită o ladă cu 43 de kg de castraveciori.— Fasole uscată aveți ?întrebarea nu este pusă fără rost. S-a aflat, bunăoară, că diferiți cetățeni, care au rude sau prieteni la centrele de legume, cumpără mari cantități. de fasole, pe care, după aceea, le revînd în piață, cu 10 lei kg, spunind că sînt, chipurile, producători.— Fasole ? N-am avut de multă vreme, zice responsabilul, oarecum sigur pe el.De sub un maldăr de saci goi este scos la iveală și un sac plin cu fasole uscată. Și nu avea decît 52 kg.Sînt • constatări care subliniază necesitatea intensificării acțiunilor de control ale echipelor de specialitate ale oamenilor muncii și respectiv al instituțiilor de specialitate subordonate consiliilor populare, precum și cerința dezbaterii publice la nivelul cartierului și orașului a tuturor faptelor reprobabile și sancționarea lor imediată.
Virgil TATARU
corespondentul „Scînteii"

La Alexandria, un nou și modern spitalFoto : Mircea Lastnic
OMUL SI VIAȚA RAȚIONALĂ

Consecințele consumului»

de alcool obligă la cumpătare
— subliniază prof. dr. Petre BRÂNZEI, 

director al Spitalului clinic de psihiatrie „Socola" din lași

Valea Oltului, înȘi toamna. Valea Oltului continuă să fie o zonă turistică de larg interes. Toate cele 4 stațiuni balneare funcționează, cum s-ar spune, la capacitate, calitățile curative ale apelor minerale nefiind cu nimic mai prejos într-un sezon rece față de lunile de vară. După cum ne-a informat tovarășul Marin Sandu, directorul Oficiului județean de turism Vîlcea, în prezent se află tn stațiunile de pe Valea Oltului peste 5 000 de oameni ai muncii din întreaga țară. Bazele de tratament, în cadrul cărora se e- fectuează o gamă largă de proceduri — de la cele kinetpterapice și pină la sistemele biostimulatorii cu Pell-Amar — stau, pe tot parcursul zilei, la dispoziția turiștilor. In plus, la noul complex sanatorial Cozia- Căciulata, chiar în incinta bazei de tratament, există o piscină și O saună, care se folosesc cu aceleași rezultate în orice anotimp. Pentru anotimpul rece au fost făcute o

culorile toamneiseamă de pregătiri. La Olăneștl, Govora, Călimănești și Căciulata aproape toate vilele și complexele sanatoriale au fost racordate la rețeaua termică, aducindu-Ii-se, totodată, o serie de îmbunătățiri și modernizări. Au fost asigurate și condițiile necesare pentru ca turiștii să-și petreacă în mod plăcut și util timpul liber. Prin Intermediul instituțiilor culturale județene au fost încheiate contracte cu ansamblurile și teatrele din țară care prezintă, aproape seară de seară, spectacole pe scenele caselor de cultură din stațiuni. Se poate deci aprecia că nu există aproape nici, o deosebire între condițiile de odihnă și agrement asigurate în perioada'sezonului estival și cele din perioada rece a anului. în afară de una singură : de acum și pină în luna mai, prețurile pentru cazare, masă și tratament sînt cu aproape 40 la sută mai mici decît pe timpul verii (Publicitate). Vedere din Călimănești

(Urmare din pag. I)studiat de asemenea viitori militanti comuniști din ilegalitate, cum sînt profesorul ziarist Ilie Cristea și Avram Bunaciu. După Dictatul de la Viena, liceul s-a deschis ospitalier și cu burse totale tuturor refugiați- lor fără părinți sau cu părinți săraci, ajutin- du-i. din toată inima lui seculară, să-și urmeze studiile. După eliberare, el a dat cadre de nădejde ale revoluției socialiste. Liceul a fost și a rămas democratic, deschizîn- du-și largi porțile fiilor de muncitori si țărani. fără să fi fost niciodată un lăcaș de elită, rezervat numai vîrfurilor societății, căci prin însăși menirea lui. el nu pregătea scheme umane, ci oameni adevărați. pentru istoria mereu pe baricade a neamului pe care-1 slujea, punînd știința și cultura. în spirit umanist, la înde- mîna fiilor patriei. Alături de români. — maghiari, germani,

evrei au studiat in liceu nestînjeniți, uneori chiar sub spada lui Damocles a legilor discriminatorii, inclusiv* in anii războiului. Această circulație ne- stinjenită a cărților a făcut ca activitatea cenaclurilor literare să fie fecundă, cu dezbateri vii, in care se impuneau deja de pe a- tunci personalități in formare cu un larg orizont de cultură, ca Mircea Malița, frații Drîmba, Gheorghe Tobias (fost regizor al tinere'i noastre cinematografii) și multi alții care, chiar dacă nu s-au impus în lumea artelor, imprimau cenaclurilor rodnicie și seriozitate. Actualul profesor universitar de economie agrară Sabin Nica, făcea poezie, Marius Sala, azi lingvist strălucit și membru corespondent al Academiei Regale Spaniole, scria pe atunci proză. iar profesorul universitar de medicină legală loan Quai făcea critică .literară.în științele exacte, liceul a fost printre

cele mai bune școli din România reîntregită. Și aici pot fi citate nume de vîrf, ca Ion Anton, rector, și Ion De Sabata, prorector la Institutul politehnic din Timișoara. Horia
existență, liceul din Beiuș a jucat un rol important in păstrarea și cultivarea limbii strămoșești, în răspin- direa culturii și științei pe meleagurile bi- horene, a formal nu-

CU FAȚA 
SPRE BEIUȘ
Iacob Teiușanu, matematicianul N. Dragoș. — chimiști, fizicieni nu numai în zenitul cercetării .științifice, ci în prezenta lor masivă și valoroasă în economia socialistă din toata zonele tării. Căci, oriunde te-ai duce trebuie să dai peste un absolvent de la Beiuș.în 1968, tovarășul Nicolae Ceausescu a rostit cuvinte de stimă și dragoste la adresa liceului ..Samuil Vulcan", subliniind că i „în îndelungata sa

meroase generații din rindul cărora s-au ridicat oameni de știință și cultură, militant! de seamă pentru progresul și propășirea patriei".Prin politica primenitoare a partidului și statului, noua filozofie, revoluționară, a imprimat liceului forte și datorii noi. prezență dinamică, destin implicat în toate disciplinele științifice și umaniste. în ultimele două cincinale s-a trecut la o schimbare structura

lă a orașului. Beiușul avînd, în fine, o platformă industrială cu fabrică de mașini și unelte, o alta de mobilă modernă. împrejmuite de cartiere impunătoare. pe verticală și. în curînd. de un nou centru edilitar cu sprijinul și interesul neostenit al organelor județene de partid și de stat, ele se dezvoltă mereu. moderne și polarizează forța de muncă din oraș si din satele apropiate, făcînd punte de legătură intre vetrele industriale ale orașelor Oradea si Dr. Petru Groza și apoi Vașcău. într-un flux industrial bine articulat pe întreaga vale a Crișului Negru, in spiritul dezvoltării armonioase a tuturor zonelor patriei. Este mai mult decît un început, este uvertura unei mature simfonii industriale dm demarginea Tării Moților. Adaptat noilor cerințe, liceul .,Samuil Vulcan" a fost reprofilat pe fizică si matematică, în vecinătatea unui nou liceu industrial. El are acum

laboratoare moderne de fizică, chimie, rezistenta materialelor cabinete de științe exacte sau umaniste și o bibliotecă cu peste 32 000 de volume — inclusiv o revistă proprie.Toate aceste izbinzi de ieri și de azi ale liceului, proiectate spre izbînzile lui de mîine, ne cresc emoția de-al sărbători si mindria de-a fi studiat pe bănicile lui. nouă . celor care l-am cunoscut direct și ne dau prilejul de-a mulțumi incă o dată profesorilor care ne-au învățat carte și ne-au insuflat dragostea de tară, dintre care multi nu mai sînt în viată și ne-au lăsat numai umbrele de lumină și aur ale amintirii lor. Și să le mulțumim locuitorilor o- rasului. în primul rînd celor simpli si cu inima mare, care ne-au primit cu dragoste și ne-au cinstit apoi cu prietenia lor sinceră si exemplară. Iar liceului îi urăm succese strălucite. pe măsura tradiției lui.

De la bun început precizez că nu trebuie confundată noțiunea de alcoolic cu aceea de consumator ocazional de alcool. Fapt este că un consumator de alcool riscă să devină alcoolic cronic atunci cind nu mai poate renunța la alcool, cind devine dependent față de efectul acestuia (cunoscuta stare de alcoolofilie) ca și în cazul drogurilor de altfel, sau atunci cind apar simptome de suferință fizică a organismului sau de perturbare psihică, începînd cu fenomenul de instabilitate emoțională, afectivă, tulburări care pot fi provocate chiar și de cantități reduse ori sporadice de alcool. Pentru ca un consumator moderat de alcool să nu riște să devină alcoolic este bine să cunoască din timp care sînt consecințele consumului in exces.
— Cu prilejul 

simpozionului pe 
țară, referitor la 
alcool și alcoo
lism, ce a avut 
loc la Iași in anul 
trecut, specialiștii 
au prezentat o se
rie de aspecte noi 
referitoare la con
secințele abuzului 
de alcool. Vă ru
găm să vă refe
riți la citeva din 
ele.— Alcoolul are un efect nociv in special asupra celulelor cu o înaltă diferențiere funcțională, cum sint celulele creierului, celulele hepatice sau cele care asigură reproducerea. Sînt cunoscute consecințele directe, tragice ale acestor deteriorări care se repercutează atit asupra individului, cit și asupra familiei lui și a societății: deteriorarea stării fizice și mintale, zdruncinarea fondului genetic, dezorganizarea familiei, favorizarea comportamentului agresiv, a infracționismului. a accidentelor rutiere și de muncă.Consumul abuziv de alcool duce la îmbolnăvirea organismului prin lezarea celulelor digestive, perturbări în metabolismul lipidic si. ca urmare, degenerarea celulei hepatice, ca și cardiopatia alcoolică și chiar intoxicații grave, mortale. Alcoolul are și o acțiune inhibitorie asupra vitaminelor din grupa B, care au un rol însemnat în buna funcționare a sistemului nervos.

— Este știut că alcoolul determină 
modificarea negativă a comportamen
tului normal ; cum se explică acest 
lucru ?— Explicația constă în faptul că alcoolul are o acțiune inhibitorie, paralizantă asupra neuronilor din scoarța cerebrală. In consecință, chiar și la doze relativ reduse, alcoolul poa- țe determina micșorarea sau pierderea controlului, apariția manifestărilor de comportament necontrolat. Și nu spun un lucru nou, dar amintesc că alcoolul constituie una din principalele cauze de producere a accidente

sură" I...
Desen de Eugen TARU

lor de circulație. Astfel, la o alcoolemie de peste 1.5 grame la mie, în singe, trecerea de la accelerație la frinare se face de 4—6 ori mai lent Cu cit cantitatea de alcool din singe este mai mare, cu atît tulburările neuropsihice persistă și după metabolizarea alcoolului din organism. S-a constatat, de exemplu, la un test,,că persoanele care au consumat alcool cu 48 ore înainte, deși nu mai prezentau alcool în sînge, totuși, la probele de laborator au realizat performante mal scăzute de auz, văz, atenție, memorie.
— Ce cantitate de alcool poate fi 

consumată fără nici un risc ?— Alcoolul nu este un aliment șl prin urmare nu este indispensabil întreținerii și dezvoltării organismului. Se apreciază că ingerarea ocazională a unei cantități de pină la 2 g alcool pur la kilogramul de greutate corporală, în decurs de 24 de ore, de către uh adult sănătos ar reprezenta limilja pînă la care se poate consuma fără risc de nocivitate. Dar și la această doză intervine gradul de toleranță al fiecărei persoane.
— Vă pronun

țați pentru redu
cerea consumului 
de alcool, pentru 

eliminarea lui din consum?— în ultimul timp mijloacele de mass-media printr-o acțiune convergentă de educare a maselor promovează, cu ajutorul specialiștilor o atitudine rațională, conștientă față de alimentație, pentru asigurarea tuturor principiilor nutritive, in mod echilibrat și, adaug, luarea mesei în condiții de relaxare, de destindere. Același principiu : o atitudine rațională, conștientă trebuie adoptată și în legătură cu băuturile alcoolice. Nu preconizăm abstinență totală sau o prohibiție a băuturilor alcoolice, dar este bine să avem o atitudine realistă, conștientă, fată de efectele nocive, ale consumului, in exces, de alcool. La rîndul lor și factorii din întreprinderile producătoare și din comerț ar putea contribui la combaterea consumului excesiv de băuturi alcoolice pe baza creării unor posibilități largi de aprovizionare cu o gamă mai largă de băuturi slab alcoolizate și în primul rind de băuturi reconfortante nealcoolizate. Prin consumarea a două sticle de bere alcoolemia in sînge poate ajunge pînă la 1,75 ca urmare a conținutului mare de alcool (circa 12 la sută) din bere. De ce să nu facem și bere fără alcool. foarte bună de altfel, care ar putea fi consumată și de către conducătorii auto sau alte persoane care nu au voie să consume alcool ? Iar lista exemplelor ar putea continua.
Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

„Dosarele 
uitucilor"

...2549/1978, 2550/1978, 2551/1978... Pe biroul președintelui Judecătoriei Tulcea, Nicolae Brad, teancul de dosare se îngroașă. Sint, cum li s-a zis pe la grefă, cu o ironie abia disimulată, „dosarele uitucilor"... Pe co- perți, diferite nume ale pîrîților; reclamantul însă, mereu același : Asociația locatarilor.— Acesta este, ca să zic așa, numitorul comun al acestor dosare — a ținut să sublinieze președintele Judecătoriei. De fiecare dată, reclamantul este una sau alta din asociațiile locatarilor din oraș, iar obiectul pricinii este și el neschimbat : neplata sumelor datorate de locatari drept cote de întreținere, căldură, apă caldă etc. O ciudată amnezie pare să-i fi atins pe unii cetățeni care, după ce s-au văzut instalați confortabil, ignoră pur și simplu datoria de a se achita de obligațiile lor. Și nu este vorba de o neglijență oarecare, de simple întîrzieri la plată.într-adevăr, sumele cerute prin justiție numai a „mici neglijențe" nu arată. Astfel aflăm dintr-un dosar că Nicolae Iosif (încadrat la cooperativa „Prestarea") datorează 3 800 lei, din altul că Gheorghe Zamfir (încadrat la Direcția județeană de drumuri și poduri) are de plată 3 900 lei. iar familia Măriei Pațanghel datorează 3 500 de lei.... Din această cauză, pentru unele asociații de locatari situația a devenit presantă.

nemaiavînd din ce acoperi tn continuare cheltuielile curente.Uitucii cu obrazul gros tși Închipuie probabil că obștea este răbdătoare la nesfirșit și că o să le tot acopere alții, din munca lor, obligațiile neglijate cu sfidătoare indiferență.Se înșeală !...
„Peșcheș" din 
munca altora

se întîmple — mai devreme sau mai tirziu — cu orice act de necinste și lăcomie, fapta lui Dumitru Dimos a fost dată în vileag.Și a urmat ce era normal și legal să urmeze : o condamnare pentru luare de mită.
Simțul datoriei... 
scurt-circuitat

nabile. „Nu mă bag", „nu e treaba mea", iată atitudini al căror preț este nevoită să-l suporte uneori colectivitatea. De aceea și ește datoare să nu treacă nimănui cu vederea nepăsarea și munca de mîntuială.

într-o zi de plată, cind să-și încaseze retribuția cuvenită, muncitorii unui punct de lucru în construcții al I.A.S. Casimcea s-au pomenit că Dumitru Dimos, șeful formației, le cere o sumă de bani — 2 000 de lei...— Pentru ce să-ți dăm acești bani ?— Mai și întrebați ?! Păi cine altul decît mine are grijă să aveți front de lucru și materiale, să meargă treburile șnur... Credeți că toate astea vin așa, pe gratis ? Ehe, cit trebuie să mă zbat !S-au mirat și s-au indignat oamenii de pretenția lui, parcă nu le venea să-și creadă urechilor. Cum adică, șeful formației n-avea retribuția lui legală ? Și o primea exact pentru asta : să organizeze munca bine, să se îngrijească de materiale, de fronturile de lucru. Și atunci ?S-au găsit totuși cîțiva care, din slăbiciune morală, au închis ochii și au scos barii din buzunar, nefiind în stare să dea riposta cuvenită acestei nerușinate încercări de dijmuire a muncii lor. Nu toți însă. Cum este și firesc, cum este inevitabil să

— De ce să fim noi socotiți vinovați ? Nu era rețeaua electrică a întreprinderii noastre, ca atare nici nu era treaba noastră...Așa s-au apărat tn instanță Petre Ciortan și Mircea Nedelea, electricieni în cadrul I.R.E. Argeș. Amindoi fuseseră trimiși, în urma unei solicitări de urgență, în comuna Bradu unde, în preajma complexului de creștere a vacilor, un excavator rupsese o rețea electrică și firele atîrnau pe pămint. Ajungînd acolo, cei doi meșteri s-au uitat, au constatat ce au constatat și. fără să miște un deget, au făcut cale întoarsă. Motivul ? Rețeaua nu aparținea I.R.E. Argeș, Ci întreprinderii de transport țiței, deci ei n-aveau nici o legătură cu ajutorul cerut Și au lăsat sîrmele cum erau. Fără să ia nici cea mai mică măsură de prevenire a unui eventual accident. Puțin mai tîrziu, călcind pe o sîrmă, una din vacile complexului a fost electrocutată (fiind un animal de rasă, paguba nu este deloc neglijabilă).Din fericire, de această dată n-au fost și victime omenești. Dar superficialitatea și indiferența în modul în care înțeleg unii să-și facă datoria rămîn la fel de condam

Ca într-un roman 
polițist

Llgia-Mariana era gestionară la unitatea nr. 40 „Artizanat", din Ploiești. Era și ar fi putut să fie și acum dacă... nu s-ar fi îndrăgostit. Nimic rău, firește, dacă alesul ei nu s-ar fi lăsat încet-încet de studenția în petrol și gaze și nu și-ar fi făcut intrarea în „branșa" bișnițarilor. Și așa, el făcea rost de „marfă" (care de care mai din „pachet"), iar ea finanța afacerea; după cum avea să se vadă, cu bani din tejghea. Azi așa, mîine așa...Cind a venit controlul și a sigilat magazinul, Ligia-Mariana nu s-a pierdut cu firea, în ciuda faptului că paguba nu era numai o părere... își făcuse ea un plan : de cum s-a rupt sigiliul, în ziua stabilită, și a început, în prezența ei, inventarul, gestionara a făcut ce-a făcut și a strecurat pe furiș într-un sertar 69 608 lei, înfășurați într-un ziar. Ca să poată susține la nevoie (cum a și încercat mai tîrziu) că banii erau puși dinainte acolo, bani proveniți din vîn- zări, așa că nici vorbă să fi avut lipsă.Știți de ce a eșuat ingenioasa stratagemă? Simplu, precum „cheia" care dezleagă misterul dintr-un roman polițist : ziarul în care fuseseră înfășurați banii purta o dată ul

terioară sigilării magazinului; ceea ce n-a mai lăsat nici o îndoială asupra faptului că fuseseră aduși anume, in ziua începerii inventarului. Adevăr vechi și axiomatic : oricit de dibaci s-ar vrea și s-ar crede, infractorul tot săvîrșește o greșeală. Iar prin această fisură, oricit de mică, iese la lumină adevărul.
Din caietul 
grefierului

„Contest procesul-verbal de contravenție, 
deoarece eu nu eram in stare de ebrietate 
cind lucrătorul de miliție m-a găsit absent in gară, iar cind m-am trezit, procesul ver
bal era deja întocmit..."

„După ce am prins trei oi de culori dife
rite, le-am legat cu o funie și am intențio
nat să le sacrificăm, scoțindu-le din colibă, 
dar n-am reușit din cauza coinculpatului, 
care era fumător începător și a tușit, Ine- 
clndu-se cu fumul, iar oile s-au speriat și 
au fugit, astfel că nu mai poate fi vorba in 
nici un caz de furt..."

„Reclamantul in perioada in care locuia 
cu fiica mea pirită și-a cumpărat o bici
cletă, dar nu s-a căsătorit niciodată cu ea..."(Depoziții In instanță — din dosarele nr. 795/1978, 800/1978 și 814/1978 — comunicate de magistratul Mihai Rădulescu, de la Judecătoria Caransebeș)

Dinu POPESCU
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Două aspecte de muncă, din numeroase altele, surprinse pe un itinerar al hărniciei in județul Galați: recoltarea mecanizată a porumbului la ferma Negoiasa a I.A.S. Smirdan (prima fotografie) 
și depozitarea in pătule a știuleților cu ajutorul benzilor transportoare — la locul unde livrează cerealele unitățile din consiliile intercooperatiste Șendreni și Tulucești (fotografia a doua).

La recoltat si semănat

CHEIA SUCCESULUI SE NUMEȘTE BUNA ORGANIZAREAngajați în bătălia recoltei din acest an, oamenii muncii de pe ogoarele județului Galați folosesc din plin fiecare oră bună de lucru, izbutind să obțină rezultate de seamă in desfășurarea lucrărilor. Iată stadiul acestora : s-a încheiat recoltarea flo- rii-soarelui și a cartofilor de toamnă, precum și însămînțarea orzului pe toate terenurile planificate ; la struguri, culesul a fost realizat de pe circa 15 000 hectare, din cele aproape 25 000 hectare cultivate ; sfecla de zahăr a fost strinsă de pe 2 400 hectare din 4 457 hectare ; griul a fost lnsămînțat pe 46 000 ha, ceea ce reprezintă 65 la sută din plan, iar porumbul a fost recoltat de pe circa 11 000 hectare, adică de pe 12 la sută din terenurile cultivate. După cum ne Informa tovarășul Traian Gătej,

secretar al comitetului județean de partid, președintele U.J.C.A.P., comandamentul agricol județean a analizat recent stadiul campaniei do toamnă, stabilind măsuri operative, astfel incit însămînțările să se in-
ratorii, specialiștii pentru intensificarea ritmului de lucru.Dacă la recoltarea sfeclei de zahăr, legumelor, strugurilor se realizează și chiar se depășesc ritmurile zilnice de lucru planificate, culesul

cu randament sporit. La întreprinderea agricolă de stat Smirdan a fost constituită o formație mecanică specializată in recoltat, transportul producției, eliberarea terenului și toca- rea cocenilor. Activitatea formației se
PE UN ITINERAR AL HĂRNICIEI - IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL GALAȚI

cheie pînă Ia 15 octombrie, culesul strugurilor și al legumelor — pină la 20 octombrie, iar recoltatul po- ruinbului — pe măsură ce ajunge la maturitate — pină la sfîrșitul lunii in curs. Prezenți în mai multe unități, am urmărit la fața locului cum acționează mecanizatorii, coope-
porumbului pune însă probleme deosebite. Pentru grăbirea culesului s-a impus ca o necesitate utilizarea în măsură mai mare decit în alți ani a mijloacelor mecanice. Demn de remarcat este că, prin organizarea exemplară a muncii în cele mai multe locuri, combinele sint folosite

desfășoară în două schimburi, lzbu- tindu-se astfel să se culeagă mecanic chiar peste 6 hectare pe zi pe fiecare combină. în mod asemănător este organizată munca și in alte unități : Tulucești, Ivești, Dealu Bujorului, Tecuci, precum și in cooperativele care fac parte din consiliile intercooperatiste Cudalbi, Chirafței, Corod
„ZIUA PETROLISTULUI

Berea — nume al unei vechi așezări rurale bu- zoiene și al unui oraș in devenire. Dar nu un oraș oarecare, ci un centru muncitoresc cu vechi tradiții în exploatarea petrolului, cu oameni cutezători, pentru care rațiunea existenței înseamnă permanentul efort de a scoate la lumină bogățiile a- dincurilor.— La vremea tinereții mele — țnărturisea sondorul șt*-’ Ștefan Albină, care se află în pragul pensionării — munca la extracție era ca o năpastă din pricina condițiilor grele și neomenoase în care eram nevoiți să lucrăm, dar în suflet purtam o mulțumire tainică, dată doar de izbinda scoaterii din adîncuri a țițeiului. Cine a simțit mirosul petrolului a simțit, de fapt, că un legămint puternic îl face să-i stea în preajmă. în zodia socialistă, munca la petrol a căpătat prețuiri. Am doi flăcăi — Cornel și Alexandru — care și-au de- săvîrșit pe lingă mine u- cenicia în sonde și cărora ștafeta 'dragostei pentru țiței le-am sădit-o de mult în Cugete...Cită deosebire se află în condiția de muncă și viață a petroliștilor de azi față de a celora din vremea tinereții sondorului Ștefan Albină nu e greu de aflat. O scurtă trecere in revistă a citor- va date de referință este grăitoare. In locul căsuțelor pricăjite, la Berea privirea descoperă azi siluetele falnice ale blocurilor dotate cu cel mai a- vansat confort. „Numai in ultimii doi ani — ne spunea secretarul comitetului de partid al schelei, maistrul Gheorghe Păpătoiu — 50 familii de petroliști au primit apartamente noi, alte 30 vor benefi

cia de apartamente pină la sfirșitul acestui an, ur- mind ca în 1979 să mai primim două blocuri cu 93 apartamente. Nu de multă vreme, la sectorul Bărbuncești, tinerii muncitori au fost găzduiți intr-un cămin nou al nefa- miliștilor, care are 40 de camere cu confort superior. Să nu uităm insă că în afara perimetrului așezării, schela are munci-

mereu contribuția înșiși oamenii schelei. Șeful secției mecano-energetice, ing. Ștefan Miclea, iși a- mintește că în urmă cu cițiva ani comuniștii din atelierul mecanic și-au propus să profileze o parte din capacitate pe execuția unor dispozitive și mașini care să asigure parametrii mai productivi instalațiilor de extracție din dotare. De-
Între sonde 

se înalță 
un oraș

tori ce-și desfășoară activitatea la distanțe mari, unele puncte de lucru fiind îndepărtate de localități. Pentru ca viața petroliștilor să fie cit mai civilizată și omenoasă, la toate aceste puncte se află spații de cazare, acele dormitoare cunoscute sub denumirea de „ITAU", unde există camere de cazare cu mobilier confortabil, aparate de radio, televizoare, cu vestiare, bucătării dotate cu aragaz, frigidere ș.a. Nu putem omite nici cele două cantine ale schelei și clubul".Dragostea pentru petrol se transmite din tată in fiu. De fiecare dată cu un plus de pasiune. Efortul fizic a fost înlocuit cu travaliul utilajelor de mare productivitate, cu tehnologiile superioare de randament ridicat, la implantarea cărora iși aduc

rularea filmului acțiunii ar fi revelatoare pentru ambiția și hotărirea cu care s-au angrenat toți cei 100 de oameni ai atelierului Ia realizarea acestei propuneri, dar spațiul tipografic nu ne îngăduie. Vom menționa doar că acum atelierul realizează, între altele, cîrlige de producție de 12,5 și 30 tone, pakere hidraulice de 4 țoii și jumătate, site vibratorii pentru noroaie de foraj, capete de coloane pentru etanșări etc., veritabilă „producție de serie" care însumează anual peste 10 milioane lei.Activitatea din schela Berea nu este străină de noțiuni ca : aplicarea cercetării științifice sau tehnologii de virf in extracție. Iată un exemplu dintre multe altele : în sectorul Bărbuncești, pentru generalizarea tehnologiei de extracție cu aportul

injecției de gaze se află în curs de execuție o instalație de transport gaze, după finalizarea căreia factorul final de recuperare a țițeiului va crește considerabil, aproape de limita maximă. Legat de introducerea acestei modalități perfecționate de exploatare a zăcămintelor, notăm că tineretul schelei a constituit o brigadă de muncă patriotică ce acționează la montajul conductei de transport. Brigada și-a propus ca, prin volumul de muncă prestat alături de constructorii instalației, să reducă termenul de execuție și punere in funcțiune cu cel puțin o lună de zile.O privire de ansamblu asupra activității colectivului de muncă ne-o oferă.’ prin datele statistice cuvenite, ing. Florei Matei, directorul schelei Berea : „La sfîrșitul celor 9 luni din acest an. schela iși îndeplinea planul la producția netă in proporție de 112,7 la sută, realiza o depășire a nivelului planificat al producției marfă cu 3,3 milioane lei și consemna în contul e- conomiilor la cheltuielile de producție alte 3,4 milioane lei. Desigur, un rol hotărîtor în obținerea a- cestor rezultate l-a avut creșterea productivității muncii pe un lucrător, care față de nivelul planificat a cunoscut o depășire de 3.5 la sută".Valoros detașamentmuncitoresc, colectivul schelei de extracție din Berea continuă o tradiție pe care o înnobilează mereu cu valențele spiritului revoluționar propriu evului socialist, avîndu-i în frunte, neobosit, pe comuniști.
Mihai EÂZU
corespondentul „Scînteii"

etc.Folosirea combinelor la recoltat este condiționată de asigurarea mijloacelor de transport. In această privință se constată unele neajunsuri. Pe cimp am întilnit chiar mari cantități de porumb. Deși era așezat pe paturi de coceni și in grămezi compacte, după mai multe zile cu intemperii ar putea exista pericolul deprecierii știuleților. Principala cauză a acestei situații o constituie neasigurarea de către întreprinderea de transporturi auto Galați a numărului de mașini solicitat. Organele agricole județene caută să rezolve această problemă. Totuși este nevoie de sprijinul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor pentru suplinirea deficitului de capacitate. Pe de altă parte este însă nevoie ca și. conducerile Unităților agricole să se preocupe de mai buna utilizare a mijloacelor proprii de transport. Trebuie arătat că in stațiunile de mecanizare din județ stau pe butuci peste 140 de remorci — adică aproape 20 la sută din parcul existent —

din cauza lipsei anvelopelor. Și a- cestei chestiuni trebuie să i se găsească grabnică rezolvare.Volumul mare de lucrări ce trebuie executat in această perioadă presupune, totodată, participarea la cules a tuturor locuitorilor de la sate. In cele mai multe comune, cooperatorii sint pe cimp. alături de ei aflindu-se elevi și studenți. De pildă, despre activitatea desfășurată de elevii Liceului de marină din Galați, directorul I.A.S. Smirdan a avut numai cuvinte de laudă. Dar în primul rînd cooperatorii trebuie să fie prezenți in cimp de dimineață și pină noaptea. Sintem in via cooperativei agricole Pechea, la ferma nr. 8. „Priviți dealurile — ne indeamnă tovarășul Ion Negoiță, președintele cooperativei. Numai la strînsul strugurilor sint peste 800 de oameni. La celelalte activități lucrează alți 500. cărora li se adaugă elevii și oamenii muncii din instituțiile comunei. Și la noi s-a înțeles că stringerea recoltei ne interesează pe toți deopotrivă". Iși arată aici roadele munca politică efectuată de comitetul comunal de partid, de cei 650 de comuniști din cooperativă, prezenți in prima linie la recoltat și însămințat. Seara a avut loc o ședință a comandamentului agricol din comuna Pechea. A fost scurtă și concisă. Bilanțul zilei s-a dovedit rodnic. Și totuși s-a arătat că se putea mai bine. Dovadă și măsurile luate : toate combinele de recoltat porumb să fie folosite la maximum, încheierea semănatului să se realizeze pină la 12 octombrie. Chiar și în direcția utilizării forței de muncă, s-au mai găsit rezerve ce se ridică la alți aproape 300 de oameni din comună, care incă de a doua zi urmau să dea ajutor la stringerea recoltei.
Aurel PAPADIUC 
Dan PLAEȘU

— Am sudat cu mina mea primul pod rulant făcut la ,,Vulcan". Și primul greifer. Am lucrat la primul autobuz românesc. Am făcut primul cazan de 24 de atmosfere pentru China. In străinătate, am montat utilajele la o termocentrală executată in uzina noastră pentru India.Cind spune cite ceva despre meseria lui, GHEORGHE JIPA (fotografia din dreapta), specialist in sudură. muncitor la „Vulcan" din 1940, vorbește cursiv, pasionat, frumos.Pârul cînepiu. lipit de creștetul capului. Sprincenele. de un galben neobișnuit.— Eu sint născut aici, chiar pe Sebastian. Cind m-am făcut de meserie, doar am trecut drumul. Abia iniplinisem 14 ani.Cazangeria unde intra PETRE PQPESCL (fotografia din stingă) a- tunci. in 1937, era pe locul de azi al turnătoriei de otel.— In ’50, pe 30 aprilie, am plecat toți, cu șeful de atelier in frunte spre bala nouă. A doua zi era 1 Mai. Am mers in coloană, pe aleea nzinei, pe drum neasfaltat. Unul după altul.
Refacem, la pas. drumul neasfaltat de atunci. Aleea pavată fuge fără oprire spre un hotar greu de ghicit. Clădirea direcțiunii rămine in spate. In stingă, atelierele. In stingă de tot, mecanicul-șef. Scu- lăria s-a . dus spre mijlocul . curții. Vine turnătoria. De aici porneau

Am promis cititorilor rubricii de față că vom fi prezenți în aceste 
zile la Tîrgul internațional București, unde sînt găzduite exponatele 
unui număr de 150 de centrale industriale, institute de cercetare și 
unități producătoare din țara noastră, precum șl ale unor firme .străine.

■ Să începem prin a vorbi despre ceea ce poate vedea oricine, 
chiar înainte de a fi trecut pragul complexului expoziționai. Turla 
argintie a instalației de foraj F—200 2DH 7 domină, ca de obicei, 
platforma din vecinătatea „Casei Scînteii". Ne este familiară, o știm 
din fotografiile care o surprind lucrînd pe meridiane și paralele, de
parte de casă. Dar... nu este aceeași văzută la precedentele ediții. 
Constructorii, cine alții decît ades aplaudații maeștri de la „1 Mai" 
Ploiești, o prezintă într-o nouă variantă, cu performanțe superioare, 
în 1950 exportam asemenea echipamente în opt țări. Numărul țări
lor importatoare, de aproape 60 în prezent, plasează România pe 
locul doi în lume în acest domeniu. ■ Se numește MAC 6 și are cu
loarea macului. Rostul acestei mașini, cu o gură cît o... șură, este 
tocmai de a „fragmenta, ridica și presa tulpinile de porumb și finul 
cosit", cum ne asigură, doct, prospectul. ■ în vecinătatea cupolei 
centrale, între alte siluete elegante de vehicule pe patru roți, un 
autobuz articulat. Are peste 16 metri lungime și 152 de locuri, cit 
să încapă locatarii unui bloc întreg... ■ Firma „Electroexportimport” 
expune numeroase produse noi și modernizate. La vedere, motoarele 
electrice provenind de la uzine cunoscute azi în peste 60 de țări 
ale globului: întreprinderea de mașini electrice București, întreprin
derea de motoare electrice Pitești, „Electromotor" Timișoara, „Elec- 
troprecizia" Săcele. ■ Pe piedestalu-l de premiant — medalii de aur 
la Tîrgurile de la Brno și Zagreb — combina „Gloria CP—12" gln- 
dește încrezătoare spre lanurile recoltelor viitoare, de pe terenurile 
în pantă. ■ în sectorul mașinilor-unelte, noutăți din belșug. Ele 
provin de la Arad, Bacău, lași, Tîrgoviște, Roman, Cugir, Cluj-Na- 
poca, dar, mai ales, de la întreprinderea de mașini-unelte și agre
gate și institutul de specialitate din București. Exponatele atrag aten
ția în egală măsură. Dintre toate și peste toate se detașează ma
șina de alezat șl frezat cu pinolă. Pare un uriaș care privește de 
sus. Ce-I drept, are și de ce. Nu numai gabaritul, impresionant ori
cum (înalt de 8 metri, atinge o greutate de 130 de tonei). Mașina» 
lucrează într-o gamă largă de viteze și avansuri continue pe patru 
direcții. Pe deasupra, extrem de ascultătoare: poate fi manevrată 
cu mare ușurință. ■ Dacă nu te uiți mai atent la el, l-ai putea lua 
drept altceva, un fel de burghiu uriaș, bun la te miri ce. Cînd uni
versalul A 1 800 A, fabricat la Craiova, începe să-l miște, te dumi
rești despre ce este vorbo : plug reversibil purtat. Destinația : exe
cutarea arăturilor pe teren șes sau în pantă pînă la 6°. Ingenioasă 
topire a două pluguri în unul singur. H Datele înscrise pe tăbliță 
sună lapidar: putere — 610 CP; patru viteze de mers înainte, pa
tru de mers înapoi și cîte altele. Dar și convingător: 9,7 metri lun
gime, 4 înălțime, 4 lățime. Numai ca să poți atinge partea de sus 
a cauciucurilor de la roți ai avea nevoie să te inalți în șa I Poate 
e bine să știm și autorii impresionantei autobasculante de 50 tone : 
proiectanții și constructorii de mașini brașoveni. ■ Răsfățatul pa
vilionului central rămîne, orice s-ar zice, calculatorul. La prima edi
ție a tîrgului internațional găseam aici, chiar în centru, sub cupolă, 
pe noul născut atunci: Felix C 256. Acum doi ani apărea ca pro
totip FELIX C 512, prezent astăzi într-o croială nouă : capacitatea 
memoriei — dublă, viteza triplă de introducere a datelor, prin ma
șina de scris a consolei s-a introdus memoria externă pe discuri 
magnetice. A devenit posibilă teleprelucrarea datelor. Și, ce-i mai 
important, calculatorul s-a introdus deja în „casele" primilor bene
ficiari. ■ SICAP—U 78 — Instalație de urmărire și control, se pre
zintă fără ocolișuri și pe înțelesul tuturor: urmărește automat func
ționarea utilajelor dintr-o secție; prelucrează, automat firește, da
tele culese, ajutat de microcalculatorul FELIX MC—8. Avantajele eco
nomice in cazul său: reducerea efortului valutar (cu 25 milioane lei), 
reducerea timpilor de staționare a utilajelor cu 10 la sută. Primul, 
norocos, beneficiar: întreprinderea de covoare plușate Alba-iulia. Și 
cîteva distincții primite de noua instalație: invenție românească — 
1972; brevet S.U.A. — 1978, medajia de argint — Geneva, 1975. Să 
recunoaștem că SICAP... are cap I

Rubrică alcătuită de Neagu UDROIU

cazangiii intr-un prag de 1 Mai. ei toți, avind in față pe șeful atelierului, ei și Petre Popescu in rind cu ei. dispuși să traseze in pas de defilare pretimpurie, drumul spre a- telierul cel nou.— Am lucrat la cazanele pentru Casa Scinteii. Acolo am făcut și
muncă voluntară. Apoi, la morile de ciment de la Bicaz, Fieni, Medgidia. Apoi, coloanele pentru rafinării — Brazi, Ișalnița. Apoi, cazanele de 420 de tone abur de la Govora, Pa- las, Pitești. Apoi, cele mari de tot, de 1 035 tone. Foto : Sandu Cristian

...De acord 
cu titlul 

articoluluiLa articolul „Programul de re
cuperare a restanțelor este con
cret... șchioapătă doar aplicarea", publicat in ziarul nostru nr. 11166, ecoul a fost prompt, iar efectul cel scontat. „In urma măsurilor luate 
pe șantierul Combinatului chimic 
din Giurgiu, după apariția artico
lului in «Scinteia» — se spune in răspunsul primit din partea MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE, sub semnătura tovarășului director general, ing. Ion 
Militaru — intreaga activitate ae 
construcții-montaj a fost simțitor 
îmbunătățită". Este prezentat, în continuare, un larg, dar foarte precis șir de măsuri de ordin tehnic și organizatoric, care au determinat creșterea susținută a ritmului de lucru pe întregul șantier. 
„Practic, toate categoriile de lu
crări •— terasamente, betoane, ba
terea piloților și montaj tehnologic 
— au evoluat cu rapiditate, preve
derile din grafice fiind, in scurt 
timp, ‘îndeplinite, iar la unele din- 

'țre ele chiar depășite".Punctul forte al preocupărilor constructorilor ? Fără a intra in alte amănunte, acesta a constat in spiritul sporit de răspundere cu care a fost urmărită, punct cu punct, aplicarea tuturor măsurilor stabilite. Cu alte cuvinte, pe șantier s-a acordat o atenție specială înlăturării neajunsului semnalat in chiar titlul articolului publicat : încetineala cu care prindeau viață programele, concrete de altfel, vizînd recuperarea restanțelor. Acum, spre deosebire de alte dăți, fie că este vorba de lucrări de betoane sau de terasamente, pe primul plan au fost așezate, cu riguroasă grijă, controlul și îndruma-
£._________________________________________  

rea zilnică, prin dispecerate special constituite pe categorii de lucrări, modul de aplicare a fiecărei măsuri. Iată un exemplu, desprins chiar din scrisoarea primită : „S-au stabilit pe fiecare autobasculantă și coloană cantitățile de executat, astfel incit planul fizic lunar să fie îndeplinit. Personalul secției de transport urmărește zilnic realizările fiecărei autobasculante, luînd măsuri imediate în caz de rămineri in urmă. Echipe de control din minister verifică activitatea autobasculantelor pe traseu". Mai aflăm că și în cazul altor lucrări orice abatere de la program, orice neajuns, mic sau mare, sînt semnalate și tot pe loc se trece la înlăturarea lor. Vorba ceea : „Ce poți face azi..." O practică cu rezultate pozitive, imediate și certe, care indiscutabil ar trebui preluată și generalizată cit mai rapid cu putință pe toate celelalte șantiere.
Una caldă, 
alta rece...Tot despre investiții. De data a- ceasta despre activitatea desfășurată pe platforma siderurgică din Călan, analizată în articolul „Acum, 

de promptitudinea furnizorilor de 
utilaje depinde respectarea terme
nelor", publicat în numărul 11172 al ziarului nostru. Din păcate, angajamentele asumate în cele două răspunsuri primite la redacție sint numai pe jumătate susținute de fapte. E foarte adevărat, răspunsul ÎNTREPRINDERII METALURGICE AIUD precizează că termenul de livrare a buncărelor inferioare de la instalația de dozare-aglo- merare n-a putut fi respectat din cauza Combinatului siderurgic Galați, care a asigurat cu o intîrziere de trei luni tabla necesară. Acum, problema este închisă, utilajul găsindu-se pe șantier. Cum rămîne însă cu afirmația : 

„In ce privește calitatea lucrărilor, 
a stat și stă in centrul atenției 
noastre realizarea unor produse 
de calitate superioară etc., etc." ?Să fi uitat, oare, conducerea întreprinderii din Aiud dificultățile provocate pe șantier de unele utilaje purtind marca acestei unități, care pentru a fi montate au necesitat lucrări suplimentare și costisitoare de remediere a unor defecțiuni ? Altceva așteptam in răspunsul primit referitor la această deloc neglijabilă chestiune. Și a- nume, o analiză riguroasă, așezată sub semnul unui pronunțat spirit autocritic asupra cauzelor care au facilitat ieșirea pe poarta întreprinderii a unor utilaje insuficient puse la punct. Și, mai ales, am fi vrut și dorim să aflăm ce măsuri se vor aplica, aici, pentru evitarea cu desăvirșire pe viitor a situațiilor de acest fel. Deci, așteptăm...Nici răspunsul ÎNTREPRINDERII DE PRODUSE REFRACTARE ALBA IULIA nu rezistă „probei de foc" a faptelor. Dacă in privința livrării celor 680 tone de cărămizi pentru furnale, lucrurile s-au rezolvat corespunzător, adică la timp și integral, in schimb promisiunea că alte 2 600 tone de cărămizi semiacide vor ajunge în întregime pe șantier nu ă fost respectată. Or. in răspunsul primit este scris negru pe alb : „Restanți 
la cărămizi, semiacide se va recu
pera de către întreprinderea noas
tră — 1 400 tone — iar de între
prinderea «9 Mai» din Turda ce
lelalte 1200 tone. Noi am livrat 
pină in prezent 400 tone, iar dife
rența va fi livrată pină la 30 sep
tembrie a.c.“. Cum s-ar spune, una caldă, una rece... Să fie vorba de un angajament formal ? Am vrea să fim dezmințiți.Reamintim celor doi furnizori menționați că noile capacități de la Călan nu se pot construi numai cu o parte din utilajele sau materialele contractate.

Vorbele 
ca vorbele; 
dar faptele?Cam aceasta este chintesența răspunsului primit de la ÎNTREPRINDEREA DE ȘURUBURI DIN TÎRGU. SECUIESC pe marginea articolului „Organizare pe trei roți 

— producție fizică pe trei sferturi" publicat in ziarul nostru nr. 11169. Se spune în răspuns : „Întreprin
derea noastră a inregistrat in pri
mele luni o restanță de 28 000 bu
căți șuruburi contragreutate față 
de Întreprinderea de autocamioane 
Brașov". Cauzele ? Și acestea sint prezentate1 cu claritate. „Restanțele 
se datorează faptului că in aceas
tă perioadă — din lipsa materiei 
prime din import — am fost ne
voiți să folosim materiale înlocui
toare care au impus schimbarea 
tehnologiei de fabricație in defa
voarea productivității muncii'. O întrebare firească : care sint perspectivele de înlăturare a acestor greutăți ? „In urma intervențiilor 
repetate făcute la întreprinderea 
noastră — se scrie mai departe in răspuns — in cursul lunii iUiie au 
inceput livrările materiei prime, 
făcind posibil ca in 30 de zile să 
lichidăm restanțele și să onorăm 
contractele la aceste repere in mod 
corespunzător". Deci un angajament precis, care, apreciind după data scrisorii, trebuia dus la îndeplinire incă din cursul lunii septembrie. Numai că lucrurile nu stau deloc așa. Intre vorbe și fapte există un dezacord flagrant, întreprinderea din Tirgu Secuiesc figurină și astăzi in fruntea listei furnizorilor restanțieri. S-o fi, spu- nînd că vorba dulce mult aduce, dar în cazul cooperării dintre întreprinderi nu trebuie uitat că a

ceasta rămîne valabilă numai atunci cînd se află în concordanță și cu faptele.
Cînd aproximația 

se confundă 
cu organizarea......se întîmplă ca în „Ilustrata 

pe adresa COMBINATULUI DE ÎN
GRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN PIA
TRA NEAMȚ", publicată in numărul 11 160. In răspunsul primit sub semnătura tovarășului director Mi
hai Vicol, conducerea unității este de acord cu faptul că, in decursul unei singure luni, consumul de e- nergie electrică planificat a fost depășit cu cir.ca 4 la sută față de repartiție. Explicația dată acestui atît de evident caz de risipă este insă cel puțin bizară : depășirea se datorează aminării opririi planili- cate pentru reparația fabricii de amoniac II. „Necunoscind data■ cind vor. sosi din import piesele 
de schimb pentru reparație, nu s-a 
putut cere coordonatorului de ba
lanță modificarea repartiției decit 
odată cu livrarea, arătată mai sus. 
Deci, se poate deduce că depășirea 
nu este datorată unei lipse de pre
ocupări in acest sens". Noi credem că se poate deduce exact contrariul. în definitiv, cine altcineva decît conducerea combinatului trebuia să se intereseze cu perseverență și să cunoască cu precizie și din timp data cînd vor fi primite piesele de schimb în vederea unei programări riguroase a lucrărilor de reparații ? Evident, răspunsul primit nu este la obiect și nici nu lasă să se înțeleagă că s-au desprins toate invățămintele necesare de pe urma acestei întimplări. Să fie atît de greu de observat? Dar lumină a fost destulă, dacă ne luăm după consumuri...

Cristian ANTONESCU

LA ÎNTREPRINDEREA DE ȘURUBURI DIN BACĂU :

PRODUSE NOI,
CU CARACTERISTICI SUPERIOAREîmbunătățirea caracteristicilor de rezistență a organelor de asamblare constituie una din preocupările de prim ordin ale harnicului colectiv de muncă de la întreprinderea de șuruburi din Bacău. Dacă pînă nu de mult, cea mai mare parte a producției o constituiau seriile cu rezistență redusă, astăzi întreprinderea băcăuană produce in mod curent organe de asamblare cu rezistență dublă și chiar triplă. Aceasta a permis extinderea ariei de utilizare a produselor fabricate la Bacău în noi sectoare ale economiei naționale: in industria de automobile, în domeniul electrotehnic, la construcția liniilor de transport de energie etc. Răs- punzînd cerințelor crescînde ale beneficiarilor interni și externi, muncitorii și specialiștii de aici au conceput și asimilat în producție, numai în acest an, peste 100 

de tipodimensiuni de noi organe de asamblare.Aplicarea unor procedee tehnologice noi, moderne, ca și micșorarea dimensiunilor organelor de a- samblare au dus la reducerea simțitoare a consumului de metal. Numai prin înlocuirea metodei clasice de prelucrare a metalului prin așchiere cu prelucrarea lui prin deformare la rece, consumul de metal s-a redus cu 30 la sută. Recent, specialiștii întreprinderii, în colaborare cu cei de la Institutul de cercetări metalurgice, au elaborat noi mărci de oțeluri pentru fabricarea organelor de asamblare. In prezent, muncitorii și specialiștii băcăuani sint preocupați de introducerea unui nou sistem de încălzire a metalului, care reduce consumul de combustibil, înlătură pierderile prin ardere și îmbunătățește calitatea produselor. (Publicitate).
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Teoriile puriste în sfera artei și a literaturii nu mai sînt azi acceptate de specialiștii cu stagiu și experiență din spațiul esteticii și al literaturii. Iar cînd se produc, aiurea, sint respinse, considerate fiind drept fenomene anacronice, servind interesele unor forțe sociale retrograde. Oricum, nu e inutil să repetăm, aria de manifestare și de receptare a unor asemenea puncte de vedere e destul de îngustă și nici un estetician sau teoretician al literaturii șl artei cu prestigiu cîștigat nu ar semna azi asemenea opinii vetuste. Nu e mai puțin adevărat însă că Ia niveluri periferice, dar, din păcate, destul de importante intrucît tind să domine unele canale ale mass- mediei, asemenea teorii sînt din nou vehiculate pentru manipularea opiniei publice. Asupra gravei nocivități a acestor anacronisme a avertizat în mod necesar secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în expunerea din 4 august în fața activului central de partid și de stat.In primă și ultimă analiză punctele de vedere puriste neagă relația dintre literatură și ideologie, dintre artă șl semnificația ei. Sau, în termeni concluzivi, a raportului știut dintre artă și societate. Aceasta deși mesajul aspirațiilor umane fundamentale pe care il transmite arta depinde de modalitatea funcționării echilibrului între cei doi termeni ai relației amintite mai sus. E adevărat că literatura și arta ca expresii ale esteticului au un știut statut de autonomie relativă în sfera valorilor conștiinței sociale. Dar această autonomie relativă, specifică de altfel tuturor categoriilor din lumea spiritului, se refuză absolutizării. Literatura (ca și arta în general) e o componentă în sistemul categorial al conștiinței sociale și stabilește firești și necesare raporturi de intercondi- ționare cu celelalte valori spirituale. Imposibil de ignorat sînt relațiile dintre artă și filozofie, dintre artă și ideologie. Iar ideologia e un concept cu o sferă cuprinzătoare, în care se integrează deopotrivă ideile politice, morale, juridice, artistice, filozofice. Sau, în 

alți termeni, ansamblul ideilor care constituie concepția (viziunea) creatorului despre viață, atitudinea sa în fața existentei sociale.Artistul nu a apărut din neant și nu trăiește in vitro. El e om al cetății și opera sa o expresie a mentalității complexului social care i-a configurat structura. Repetăm un Ioc comun cind notăm că orice artist se formează intelectual sub însemnele date ale unul 

Conștiința de sine 
a colectivității 

se regăsește 
în arta autentică 
■    Opinii de Z. ORNEA — ------------------------anumit climat spiritual care îi conformează concepția (viziunea) și, neîndoielnic, opera. Cum se știe, la constituirea climatului spiritual al unei epoci contribuie deopotrivă, în proporții variate, concepția filozofică dominantă, cuceririle științifice, înfruntările social-politice, spiritul public, componente anumite din sfera morală și cea general culturală. Iar acest „spirit al veacului" (care nu poate fi „ales", după cum copiii nu-și pot alege părinții), modelator șl configurator, îl descoperim la o atentă investigație deopotrivă în mentalitatea ideologică a artistului și în straturile profunde ale operei sale. Chiar și creatorii care și-au devansat epoca, con- testîndu-i mentalitatea, au pornit tot de la un anume prag al ideologiei timpului. E o delimitare care a prospectat vizionar devenirea istorică. Dar aceasta e în firea faptului estetic. Marii artiști s-au distins prin spi

rit înaintat, prin calitatea înnoitoare a operei lor, care a luminat conștiințele, au oferit contemporanilor imagini veridice despre epoca lor, au desțelenit mentalitățile închistate, au deschis cunoașterii perspective noi. Pentru a împlini un asemenea înalt deziderat, operele acestea oferă imaginea rară a unor structuri coerente, în care substanța ideatică cunoaște mari tensiuni ideologice.

Teoremele estetice cu adevărat valide relevă relația de determinare dintre artist și societate. Expresie a socialului, scriitorul are responsabilități față de mediul formativ. Ignorarea sau eludarea acestor înalte responsabilități îi erodează creația din interior, con- damnind-o la veștejire. Fără sevele acestea originare nu poate rodi.Revenind pe pămînt, e drept să se aprecieze că iz- bînzile romanului românesc din ultimii ani, durate sub semnul filozofiei materia- list-dialectice, se datoresc autenticității reflectării unei epoci in tulburătoarea prefacere revoluționară. Cine ar putea contesta că realizările cele mai notabile — unele cu adevărat remarcabile — ale ultimilor ani sînt esențialmente creații românești deschis politice ? Ne gîndim la romanele din ultima vreme ale lui Marin Preda, Constantin Țoiu, Paul Georgescu, D.R. Popescu, George Bălăiță, Au- 

gustin Buzura, Alexandru Ivasiuc, Laurențiu Fulga, Francisc Păcurariu, Al. Si- mion etc. Iar valoarea lor trebuie incontestabil căutată in realismul recreării unor fragmente de epocă trăită, în vastitatea și adevărul atitudinii scriitorului față de fenomenul politic contemporan. Și ce alta este atitudinea scriitorului față de fragmentul de viață creat dacă nu o altă denominație pentru substanța ideologică
>  

a concepției și creației sale? „Dezideologizarea" creației literare, evadările ezoterice sînt tot atîtea căi care duc sigur la mortificarea ei. După cum împlinirile durabile își trag seva valorii din franchețea poziției ideologice a creatorului.Nu uităm să adăugăm că relația dintre ideologie sau filozofie și literatură e complexă și nu îngăduie o înțelegere orizontală sau unidimensionată. Elementele filozofico-ideologice ale unei opere sînt receptate eficient numai în ipostaza ei artistică. Nu cutare teze sau formule teoretice explicite vor fi receptate de cititor, ci ideația transfigurată artistic care atestă idei trăite". Ideologia, Wel- tanschaung-ul scriitorului trebuie să fie întotdeauna implicite, constituindu-se ca o proiecție, în structurile operei, a concepției sale despre lume și viață. Asimilarea unei concepții ideo- logico-filozofice înaintate nu a oferit de la sine artis

tului și cheia sau garanția unor creații valide : pentru aceasta e nevoie înainte de toate de talent, de har și duh constructiv. înjghebările din mucava, care au aglomerat cimitirul literaturii, și-au datorat artificialitatea fie înțelegerii simpli- ficator-mecanice a unor teze și concepte, fie lipsei vocației artistice autentice. In aceste cazuri — cine nu știe ? — s-au prelucrat la repezeală sloganuri, ocolin- du-se brutal complexitatea fenomenului social revoluționar. Și ce altceva putea rezulta din acest travaliu nefericit decît bietele producții moarte încă de la naștere ?Dar tot atît de adevărat este că rezistența unei opere este asigurată și de capacitatea creatorului ei de a-și constitui o veritabilă viziune artistică asupra lumii, adică o filozofie și o ideologie asimilate. Altfel spus, trăită. Aceasta e, la urma urmei, ceea ce esteticienii de diverse orientări numesc eul adine al creatorului, fără de care nu e posibilă constituirea opticii sale proprii pentru a reflecta, redimensionată, lumea în care trăiește. Iar acest eu adine, această optică (viziune) proprie este, incontestabil, proiecția particularizată a modelului spiritual al veacului. In cazul nostru concepția științifică despre lume și viață a proletariatului. Adevăratul artist creează valori estetice în care ideația mărturisește emoțional conceptele devenite sentimente, gind transformat in atitudine participativă. Acesta e mesajul de omenie al marii arte, tendința ei. la care s-au referit mereu, la noi sau în alte părți, adepții criticii militante și ai esteticii materialiste. Numai operele astfel configurate își pot asigura privilegiul enorm al capacității de a influența emoțional și ideologic publicul cititor. Tocmai de aceea veghea atentă a criticii e preocupată să descifreze in cărțile analizate acele valori estetice în substanța cărora palpită idealul creatorului. Iar idealul artistului autentic ne exprimă pe toți, devreme ce, cum se știe, arta autentică este conștiința de sine a colectivității umane în orice epocă.

In continuarea Carnetelor europene (1976), Adrian Marino publică, sub titlul „Prezențe românești și realități europene" (Ed. Albatros), un nou „jurnal intelectual", un „jurnal de idei, de subiectivități intelectuale" : rod al unor călătorii de studii întreprinse in 1976 și 1977 in Portugalia, Danemarca, Anglia și Franța.Neavind, în intenția autorului, „nimic de a face cu ■•■literatura de călătorie» obișnuită, cartea sa imbie totuși spre lectură, în primul rînd, prin impresionanta cantitate de „informație" : prin bogăția, varietatea și noutatea „datelor" conținute, prin • relatările — succinte, dar copioase, și, adesea, deosebit de interesante — despre „realitățile europene". punctate, natural, și de „prezențe românești" (mai puține, vai, decit s-ar cuveni și ar fi posibil !), din amintitele țări. Cititorul e introdus in Biblioteca Națională din Paris, în universul British Museum-ului, in Museu Nacional de Arte antiga din Lisabona, în Frederiksborg Slot („un fel de Versailles danez"), în numeroase alte biblioteci, muzee și librării, în instituții de cultură și în- vățămînt, în case memoriale, în castele, în vechi monumente, purtat prin tot felul de locuri de interes istoric, artistic sau cultural. Mai puțin sistematică decît (pseudo) jurnalele de călătorie ale Iul G. Călinescu (cu care are, tipologic, mai multe tangențe decit cu „notele de drum" ale lui N. Iorga și M. Ralea), cartea lui Adrian Marino este, intr-un fel, mai... „călinesciană", implicit. Prin nota subiectivă ! Adrian Marino nu caută niciodată, atunci cind înfățișează monumente arhitectonice sau opere de artă plastică, să sistematizeze cunoștințe, să instruiască. Comunică, pur și simplu, impresii. Consonante sau nu cu judecățile consacrate (lipsite, în orice caz, de excentricitate, de penibila ambiție de ,a epata prin singularizare), impresiile sale relevă un spirit nu numai cultivat, familiarizat cu istoria artelor (și a culturii in general), dar și înzestrat cu darul caracterizării concise, sugestive, plastice.
Patrimoniul cultural național

Scrierea nu explorează însă doar lumea culturii. Ducîndu-se în Occident, de fiecare dată, cu scopuri precise, și anume spre a conferenția in universități ori, mai ales, pentru a pune la punct, in mari biblioteci, articolele menite să alcătuiască cel de-al doilea volum al Dicționarului de idei literare. Adrian Marino nu-șl limitează la atît activitatea intelectuală. Nemul- țumindu-se doar să țină prelegeri și să scoată citate sau să tragă la xerox pagini 
Adrian MARINO

%

„Prezențe românești 
si realități» »
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de carte sau de revistă, indiferent la ce se petrece în jur, el înregistrează, in fiecare oraș în care poposește sau prin care trece (nu neutru, ci cu vibrație interioară intensă, cu o deosebită acuitate analitică), cele mai diverse aspecte ale existenței. Pentru a se putea intilni cu studenți și profesori, pentru a frecventa biblioteci, intelectualul descins la Copenhaga, Lisabona. Londra, Paris cu preocupări de teorie literară are, firește, de îndeplinit formalități, de făcut demersuri. de suportat plictiseli, șicane, de parcurs stagiile necesare aclimatizării în țări și localități diferite, de traversat, intr-un cuvînt, situații foarte eterocllte și cu totul improprii concentrării în vederea muncii intelectuale. Autorul Criticii ideilor literare este confruntat — la vamă, la hotel, pe stradă, in magazine, în birouri, în sălile de cataloage ale bibliotecilor chiar — cu lume de toate felurile, cu tot soiul de particularități ale vieții concrete, cotidiene, care, înfățișate, dau 

„jurnalului intelectual" culoare și autenticitate, fac din el romanul unei aventuri a conștiinței. Scrierea devine, efectiv, un „jurnal de idei" tocmai prin complexitatea experienței dezvăluite. Căci e vorba de o experiență conștientizată la maximum, problematizată, integrată unei concepții de viață, ridicată la idee. Indiferent de natura lor, faptele relatate exprimă spiritul unei civilizații, psihologia specifică și stilul de existență proprii, in momentul

Istoric dat, umanității din cutare sau cutare arie geografică. Ele au fost selectate nu pentru pitorescul lor. ca atare, sau (exclusiv) sub impactul efectului de moment asupra scriitorului, ci pentru semnificația lor. Destăinuindu-și (nu rareori, cu umor, în destule cazuri cu maliție, citeodată cu indignare manifestă sau, dimpotrivă, cu satisfacție nedisimulată) reacțiile intime la diversele priveliști oferite de lumea străbătută, Adrian Marino efectuează, implicit, pe o rază, desigur, limitată, o „analiză spectrală a Europei".Descripția, relatarea, notația sint. în Prezențe românești și realități europene, instrumente ale meditației. Cartea nu se vrea un ghid, și nu-i nici simpla expresie a spontaneității unor mișcări sufletești, diagrama lirică a unor stări de conștiință. E, mai curînd, un eseu, și anume unul problematic, factorul propulsiv al mișcării ideatice din cuprinsul său fiind interogația asupra destinului culturii românești. Care sint șansele 

și modalitățile de integrare a creației noastre spirituale in sistemul de valori universal ? Iată laitmotivul scrierii, un laitmotiv obsesiv. Implicat în judecățile de realitate, în causțtcita- ' tea numeroaselor observații critice vizind in special indolența multora dintre acei ce se cheamă că activează (dar, în realitate, nu prea o fac) pentru difuzarea în străinătate a realizărilor românești, punctul de vedere al eseistului apare, in repetate rinduri, întocmai ca în Carnete europene, și in formulare explieită, atit pe traiectul „jurnalului" cit și in savuroasa, agresiv de sincera, egotist de subiectiva. incitanta, agasanta, pe alocuri, tulburătoarea, în ansamblu, Mică autobiografie spirituală, polemică, ce-1 precede. Participarea la mișcarea universală de cultură și creație e, pentru noi. o necesitate vitală — spune in esență Adrian Marino — o condiție sine qua non a existenței pe plan major de spiritualitate, și, pentru a ne-o asigura. sint necesare originalitatea și demnitatea națională. „Este în interesul culturii române să renunțe la orice epigonism, complicație și spirit servil de imitație, de oriunde ar veni el". Ploconirea și mimetismul sint, întocmai ca reversele lor : aroganța și închistarea în formule perimate, moduri ale provincialismului intelectual. Neputind găsi audientă fără însușirea mijloacelor moderne de comunicare, nu avem, pe de altă parte, ce comunica lumii decit dacă sintem noi înșine : „nu interesezi decit ca român de nivel superior". Singura posibilitate de inserție in cultura mondială e aceasta : „a te face interesant. caracteristic, competitiv, ca român, prin teme, soluții, sisteme de relații de interes internațional, la un cit mai mare nivel de competență românească".Prezențe românești șl realități europene e o carte care ne obligă, citind-o, să căutăm răspuns practic la întrebarea : cum eă devenim români „de nivel superior". spre a putea fi. prin aceasta, adevărați „europeni" ?
Dumitru MICU

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Coana Chirița — 10; Autobio
grafie — 19,30; (sala Atelier): Fata 
din Andros — 15; Elegie — 19
• Opera Română: Bărbierul din Se
villa — 11; Don Quijote — 19
• Teatrul de operetă: Miss Heleytt
— 10,30; Eternele iubiri — 19,30
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu): Leonce și 
Lena — 10,30; Micii burghezi — 19; 
(sala Grădina Icoanei): Interviu — 
10,30; Anecdote provinciale — 19,30
• Teatrul Mic: Profesiunea doamnei 
Warren — 10,30; „O parte dintr-o 
pasăre* —• Recital extraordinar Leo- 
poldina Bălănuță și Anda Călugă- 
reanu — 19,30
• Teatrul de comedie: Opus unu... 
singur — 19,30
• Teatrul „Nottara* (sala Magheru): 
Patima fără sfîrșit — 19,30; (sala 
Studio): Audiență la consul — 10,30; 
Carambol — 19
• Teatrul Giulești (la Sala Giulești): 
O familie îndoliată — 19.30; (sala Ma
jestic): Dragoste periculoasă — 10; 
Goana — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat: Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase* 
(sala Savoy): Revista în luna de 
miere — 11; 19.30; (sala Victoria): 
Salutări de Ia Vasile — 11; 19.30
q Teatrul „Ion Vasilescu“: Poveste 
de iubire — 19.30
• Teatrul „Ion Creangă*: Păpușa cu 
piciorul rupt; Pufușor și Mustăcioară
— 10,30; Nota zero la purtare — 17
• Teatrul ,.Țăndărică*: Ileana Sînzia- 
na — 10; 12

cinema
• Portret cu ploaie: VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Acel blestemat tren blindat: SALA 
PALATULUI — 11; 15; 17,30; 20,15

• Oamenii rămîn oameni: CAPITOL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30
e Cianura și... picătura de ploaie: 
SCALA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15
• Trenul de Benares: BUCUREȘTI
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30
• Revanșa: GRIVIȚA — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.15, MIORIȚA —
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15
• Star: PATRIA — 9; 12,30; 16; 19,30, 
FAVORIT — 9; 12,15; 16; 19,15
• Ghinionistul: CINEMA STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15
• Program de desene animate: FLA
MURA — 9
O Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia: CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15
• Cele 12 munci ale lui Asterix — 
9.15; 10.45; 12.15; 13.45, Profetul, aurul 
și ardelenii — 15.30; 18; 20: DOINA 
e Orchestra ambulantă: EFORIE — 
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15. COTRO- 
CENI - 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20 15. 
VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15
• A! treilea jurămînt: AURORA — 
9; 11.45; 14.30: 17.15; 20, BUZEȘTI — 
9; 12; 16; 19, GIULEȘTI — 8.45; 11.15; 
14; 16.45: 19.30
G Evadatul: FESTIVAL — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30
• Pasiența: FLOREASCA — 15,30;
18; 20
e Fiul feței palide: GLORIA — 9; 
11,15; 13.30: 15.45: 18: 20 15. FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30
• Pentru patrie: FERENTARI — 15,30; 
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• Corsarul din Insulă: FLACARA — 
9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15, MUNCA
— 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20
• Reportaj despre fericire: LIRA — 
15,30; 18; 20
O Acțiunea „Autobuzul*: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Curierii diplomatici roșii: PACEA
— 16; 18; 20
• Accident: DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

„Gustul și culoarea fericirii"
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME UNU

Scenariul: Gheorghe Manole, Regia : Felicia Cernăianu. Imagined : Ion 
Marinescu, Muzica : Radu Zamfirescu, Decoruri : Mircea Ribinschi. 
Costume : Cristina Păunescu. Cu : Mitică Popescu, Cornelia Gheor
ghiu, Vasile Cosma, Nae Gh. Mazilu, Dorel Vișan, Costel Constan ti- 
nescu, Gheorghe Visu, Petre Gheorghiu, Adriana Șchiopu, Papii Pan- 
duru și cu participarea actorilor : Draga Olteanu-Matei, Ilarion Cio- 
banu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinemato

grafică „București"

(Urmare din pag. I)valorifica prin crearea condițiilor largi ca masele de oameni ai muncii să se instruiască, sâ se formeze in contact nemijlocit cu tot ce aparține poporului. Iată de ce inventarierea științifică și publicarea sistematică a bunurilor patrimoniale — operație de larg interes cultural și național, la care de mai bine de 10 ani se lucrează sistematic, — reprezintă o acțiune de maximă importanță. Există, adunat prin munca neobosită a specialiștilor, un prețios material. S-au făcut și se fac eforturi remarcabile pentru alcătuirea unor repertorii științifice, a unor cataloage științifice pe mari colecții și pe teme, impunîndu-se tot mai mult necesitatea trecerii de la repertoriile parțiale, de la cataloagele muzeale la realizarea unei inventarieri științifice, pe județe, a întregului patri

moniu artistic național, la realizarea unui repertoriu care să includă o- biecte și opere cu valoare muzeistică. mărturii elocvente ale dezvoltării societății noastre, ale înfloririi artei și culturii naționale și universale. din colecții publice sau particulare, intrate sau nu in circuitul muzeistic, înscrise sau nu în evidențele oficiale. Legea ocrotirii patrimoniului cultural național al Republicii Socialiste România exprimă, în ansamblul ei, grija partidului și statului nostru pentru conservarea, valorificarea științifică și punerea in circuitul public a tuturor bunurilor care alcătuiesc această prețioasă avuție materială și spirituală a națiunii noastre socialiste, pentru ca nimic din ceea ce ne reprezintă să nu se degradeze. Astfel de valori nu pot fi considerate printr-o prismă egoistă, ele vin spre noi încărcate cu o istorie întreagă, a unui popor Întreg. Sint multe dintre ele opere care con-

țin sufletul poporului, așa cum s-e închegat el in peste 2 000 de ani din ceea ce a moștenit din trecutul insondabil, din toate luptele istoriei, din tot traiul lui în câmpiile, in munții, în pădurile, intre apele țării acesteia de-a lungul atîtor ani. ati- tor toamne și primăveri... Cui aparțin deci aceste - creații dacă nu poporului ? Și cum ar putea ele servi mai bine poporului decit conservin- du-le cu maximă grijă și rigoare in tezaure naționale — ale căror porți să fie larg deschise pentru intregul popor ? !Constituirea patrimoniului cultura! național și asigurarea printr-un vast și înțelept sistem de măsuri a accesului neîngrădit la toate bunurile create pentru popor — iată o nouă expresie a politicii umaniste, democratice, înfăptuită și nu doar promisă, realitate fermă a vieții noastre contemporane.

Un visNe facem o plăcută datorie din a semnala cititorilor un poem de o mare frumusețe și simplitate semnat de Alexandru Philippide în România literară (nr. 38). Poezia sa „Vis și căutare" este revelatoare pentru capacitatea de a cugeta cu mijloacele liricii a- supra rosturilor autenticei creații. O cităm în întregime : „Nu ești 
sătul de colindat prin

lucid, o căutare fertilă
stele, / Prin miliarde
le de ani lumină / Cit, 
zice-se, e drumul pin' 
la ele, / Chiar cu în
chipuirea cea mai pli
nă / De cosmos și de 
cosmo-fantezii ? / —
Acolo-i țelul marii po
ezii. / — Ce-i marea 
poezie ? Vorbă-n Pint / 
Cu care ne-amăgim ; 
comod cuvint / Cu 
care lesne-acoperi ce 
nu știi. / Mai bine sd 
ne-ntoarcem pe Pă-

• ADNOTĂRI • ADNOTĂRI •ADNOTĂRI

mint / $i părăsind că- 
lătoria-n vid, / Să cul
tivăm grădina lui Can
did, / Lăsind închipui
rea să măsoare / Ilu- 
zia-n continuă mișca
re / A țelurilor dru
murilor lungi, / La 
care să visezi, si nu 
ajungi.- / Si poate-a- ici s-ar întimpla să 
fie / Si mult rivnita 
marea poezie / Ispiti
toare — / Căci totul 
este vis și căutare".

dintre cele mai importante în viața unui popor). In sfîrșit, la capitolul Ipoteze, Paul Cornea semnează studiul istorico-literar „Eminescu și enigma dosarului «M»“, în care „e vorba de a ști dacă trei poezii trimise de un necunoscut către sfîrșitul anului 1885

lui I. Negruzzi. în calitatea sa de redactor al „Convorbirilor literare" îl au ca autor pe M. Eminescu, așa cum par să demonstreze o serie de indicii convergente, ori se datorează unui epigon industrios și indemi- natic, capabil să pas- tișeze magistral maniera și procedeele

marelui poet". Mențio- nind că meritul descoperirii manuscriselor aparține lui Valeriu Birlan, profesor la o școală generală din județul Ilfov, ipotezele despre creații lipsite încă de o paternitate certă anunță, in orice caz, o discuție pasionantă...
Coborîtorul din... pepeni!

Sumar bogat, interesantExtrem de interesant, ultimul număr al revistei „Manuscrip- tum" (3/1978) oferă cititorului o serie de documente menite să-i lărgească imaginea a- supra unor creatori, dezvăluind preocupări ce denotă o sferă mult mai largă decit aceea a scrisului artistic pro- priu-zis. Astfel, Emi- nescu, poetul, este supus unui ecleraj venit din sfera studiilor consemnate In caietele sale de fizică : „Teoria mecanică a căldurii", însemnări în care Eminescu își propune

să analizeze „relațiu- nile reciproce dintre puterile naturii" din punctul de vedere al principiului conservării energiei. Camil Petrescu, filozoful, este prezent printr-o „comun-care orală tinută la Academie" despre „matematică axiologică", al cărei conținut mărturisește preocuparea autorului de implantare în problemele realității concrete, în- dreptîndu-se spre ma- temațică, deoarece o consideră instrumentul cel mai adecvat de cunoaștere a adevăru

rilor fundamentale ale științelor, de eliberare a omului de o anumită condiție filozofică idealistă. în aceeași ordine de idei, Tudor Vianu apare în ipostaze de sociolog, autor al unui curs de sociologie predat în anul școlar 1932—1933.Pentru cititorul interesat menționăm că Eminescu ne mai este înfățișat In acest frumos număr al revistei și prin intermediul „valențelor polemice sie gazetarului" (căci, cum se știe, poetul a- cordă presei o misiune

Se poate spune despre multe din poemele care se publică in revistele noastre. în momentul de față, că se nasc fără nici o necesitate, pe bandă rulantă. Pe alocuri răsar, este adevărat, asemenea unor flori rare, și texte care îi bucură intens pe cititor, ca și cum le-ar fi așteptat vreme îndelungată. Insă cele mai multe, îngrijorător de multe, nici nu il bucură, nici nu îl supără, avînd asupra tsa același efect cu huruitul zilnic al tramvaielor asupra unui cetățean care ar locul de o viață întreagă pe Calea Griviței.Așa se face că dimineața, cînd deschi

dem cu Înfrigurare revista preferată, ca și cum ne-ar putea oferi cine știe ce revelație, rămînem dezamăgiți și caligraflem cu privirea, la sfîrșitul fiecărui poem șters, a- nonim și inutil, întrebarea inevitabilă „ei și ?“.„Dacă va veni o vreme — amenință Liviu Pendefunda in Amfiteatru nr. 8 — Incit să nu cred că cerul / E un strop / de nemurire / Ști-voi să adun durere / Ști-voi să a- dun iubire". Ei și ?„în cazul meu / puteți pleca de-acum — ne învoiește Silviu Rusu în Convorbiri literare nr. 7 — de pe la geamuri / puteți închide ochii liniștiți /

puteți cobori din pomi / puteți cobori din cărți și din fapte / și din pepeni". Ei și ?„Umbra uitată — ne avertizează Ion Davi- deanu în Orizont nr. 34 —, lucrează ; / piatra din piatră / mă strînge / și-s ca de pază / roibului singe... Așa adunat, / și lung legănat, / aud, cîteo- dată, / bufnitul vechi care latră...". Ei și ?Pare curios, dar în cazul acestor versuri, ca și al altora de a- ceeași factură, nu ne cutremură de loc gin- dul că s-ar fi putut ca ele să nu existe. Ba chiar — să fim sinceri — ne suride...
V. COMAN

In așteptarea intilnirilor cu premianțiiPrintre cei 72 de concurenți participanți la ediția a Xll-a a Concursului internațional de canto de la Paris s-a impus soprana Nelli Miricioiu, solistă a Teatrului muzical din Brașov, obți- nind premiul II. „Le Figaro" arăta că tînăra noastră solistă dovedește o prezență scenică rar întîlnită, unită cu o superbă voce de soprană dramatică".Și acum, iată o lungă listă de premianți : Marele premiu „II sa- gitario d’oro" obținut de Ansamblul folcloric „Călușul" din Scorni- cești-Olt, la Fiuggl (Italia), Premiul III și Mențiune obținute ds tinerii noștri compozitori Cornel Fugaru și, respectiv, Ștefă- nică Dan Sergiu la Poznan în cadrul Concursului de muzică u- șoară, Medalia de aur decernată pianistului Dan Atanasiu in festivalul „Malul Muzical" de la Bordeaux, diplomele primite de flautistul Nedelcu To

mei (premiul special al juriului), flautistul Bojin Ion (mențiune), fagotistul Burcă Mihai (mențiune), la Concursul internațional de la Markneukirchen (R. D. Germană), premiul III solistei Anca Dimitriu la Concursul internațional al tinerelor speranțe de operă de la Skoplje (R.S.F. Iugoslavia). Și tot in acest an au obținut recunoașterea internațională : Mariana Cio- romila și Ioniță Alexandru — Concursul internațional de canto „Maria Calas" (Atena), Rodica Mitrică (Premiul II și premiul „Sala Angelus"), Margareta Niculescu (medalie de argint) — Concursul de canto „Maria Canals" (Barcelona), laureațil Concursului internațional „Piotr Illci Ceaikovski" (Moscova) : Mihaela Martin (vioară) — premiul II și medalia de argint, Mariana Cioro- mila (canto) — premiul III și medalia de bronz. Iuliana Clurcă (canto) — mențiune șl

diplomă de onoare. Peter Grossman — diplomă pentru cel mai bun acompaniator.Iată deci o lungă listă — ce rămîne, firește, deschisă — de tineri ale căror strădanii de a-și cultiva talentul in condițiile create de școlile și instituțiile noastre muzicale au dobindit lauri, tineri care dorim să-și aducă o eficientă contribuție la ridicarea continuă a nivelului vieții noastre artistice. Sint tineri artiști care, alături de mulți alții, duc mai departe valoarea școlii muzicale românești și de la ei se cuvine să așteptăm noi și noi împliniri, contacte multiple cu publicul românesc. Căci ei sînt, ca să spunem așa, premianții pe care publicul dorește să-i cunoască, să-i urmărească. Le așteptăm apariția In noua stagiune — să-i recunoaștem și să-i aplaudăm.
Smaranda 
OȚEANU

A. R.I.A. PREZINTĂ:
TEATRUL MUNICIPAL 
DIN KARL - MARX - 
STADT, R. D. Germană16 octombrie la sala TEATRULUI GIULEȘTI (București) — „Cercul de cretă caucazian" deB. Brecht ;17 octombrie, ora 19, la sala MAJESTIC (București) — „Tir- gul din Plundersweilern" de P. Hacks ;

TEATRUL ROYAL
EXCHANGE 

din Manchester, 
Marea Britaniemarți 24, miercuri 25 și joi 26 octombrie, ora 19,30, la sala mică a TEATRULUI NAȚIONAL „I.L. Caragiale" din București — „Poveste de iarnă" de W. Shakespeare, Turneul se realizează în colaborare cu British Council.
ANSAMBLUL 
FOLCLORIC 

al Universității 
din VERACRUZ, Mexic25 octombrie, Tirgoviște ; 26octombrie, Rimnicu Vilcea ; 27 octombrie, Slatina : 28 octombrie, ora 19,30, la Sala Palatului Republicii Socialiste România — București.Pentru București, biletele se găsesc Ia casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75. în celelalte localități — la agenția teatrală.

DE LA C E. CUnitățile C.E.C. și oficiile poștale din Întreaga țară pun la dispoziția oamenilor muncii de la orașe și sate in tot cursul lunii octombrie a.c. obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri la valoarea lor nominală, fără diferență de preț.Cu ocazia „Săptăminli economiei", Casa de Economii și Con- semnațluni la tragerea la sorți din 31 octombrie a.c. va acorda, pe lingă ciștigurile lunare obișnuite, un număr important de ciștiguri suplimentare.
i
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Tovarășului EZEKIAS PAPAIOANNU
Secretar general al Partidului Progresist 

al Oamenilor Muncii — A.K.E.L. — din CipruDragă tovarășe Papaioannu,La cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere am bucuria de a vă adresa. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal calde felicitări și urări de succes în activitatea dumneavoastră consacrată slujirii cauzei clasei muncitoare, luptei poporului gipriot pentru progres, pentru asigurarea independenței și suveranității patriei sale.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că bunele relații dintre Partidul Comunist Român și Partidul Progresist al Oamenilor Muncii — A.K.E.L. — dintre România și Cipru, se vor dezvolta continuu, spre binele celor două popoare ale noastre, în interesul cauzei păcii și colaborării în Balcani și în Întreaga lume.Vă dorim, dragă tovarășe Papaioannu, viață îndelungată, multă sănătate șl fericire.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

CronicaPrin decret prezidențial, tovarășul Ion Medrea a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Vietnam, în locul tovarășului Tudor Zamfira, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
vremea

Tovarășului JOAO BERNARDO VIEIRA
Comisar principal al Consiliului Comisarilor de Stat 

al Republicii Guineea-BissauVă transmit calde felicitări și urări de succes cu ocazia instalării oficiale în funcția de comisar principal al Consiliului Comisarilor de Stat al Republicii Guineea-Bissau.îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și solidaritate existente între țările noastre se vor dezvolta in continuare, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 octombrie. In fără : Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, înnorări mai pronunțate se vor produce la începutul intervalului, în jumătatea de est a țării, unde vor cădea ploi izolate. Vînt In general slab. Temperaturile minime vor fi de 2—12 grade, iar cele maxime între 12 și 22 de grade, mai ridicate în vest. Ceață slabă. Izolat condiții de brumă. în București : Vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vînt slab. Temperatura ușor variabilă.

t V
DUMINICA, 8 OCTOMBRIE

Programul 1
8,00 Gimnastica la domiciliu
8,15 Tot înainte I Festivalul național 

„Cîntarea României". Concursul 
republican de construcții și crea
ții tehnice „Mlinl de aur"

9,10 Șoimii patriei
9,îțo Film serial pentru copii: Cărțile 

junglei. Episodul 7
5 Pentru căminul'.dumneavoastră 

Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16.30 Box: Cassius Clay — Leon Spinks, 

meci pentru titlul mondial la ca
tegoria grea (înregistrare)

J7,30 Film serial: Linia maritimă O- 
nedin. Episodul 59

18,20 Redescoperirea izvoarelor. Repor
taj dedicat „Zilei petrolistului"

18.40 Micul ecran pentru cei mici: 
„De prin clasă... adunate"

19,00 Telejurnal
19,20 Unirea cea mare — făclie ne

stinsă prin veacuri (I) — docu
mentar

19.40 Antologii artistice. Spectacol da 
muzică, dans șl poezie. Transmi
siune de la Brașov

21,10 Film artistic: „Vanlna Vanlni". 
Premieră pe țară. Coproducție a 
studiourilor franceze șl italiene.

23,00 Telejurnal

Programul 2
10,00 Concert educativ susținut de or

chestra simfonică a Filarmonicii 
din Sibiu.

11,45 Teleșcoală. Consultații in sprijinul 
elevilor cursurilor serale

LUNI, 9 OCTOMBRIE
Programul 1

15,55 Telex
16,00 Emisiune tn limba maghiară
19,00 Fișier social.
19,20 1001 de seri

19.30 Telejurnal
19.50 Panoramic
20,25 Roman-folleton: Putere fără glo

rie. Episodul 7.
21.15 Orizont tehnlco-ștllnțlflc
21,45 Muzică pentru toate vîrstele
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Programul 2
16.30 Cenaclul literar „Săgetătorul" al 

elevilor din București
17,05 Melodii populare
17.30 întîlnire cu satira șl umorul
18,05 Bucureștlul necunoscut
18.30 în alb și negru: Karino (V)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii: Sindbad 

marinarul (reluare)
20.15 Seară de operă. O creație clasică 

a teatrului liric românesc: „Nă
pasta" de Sabin Drăgoi (partea a 
n-a).

21.15 Telex
21.20 Reportaj TV: în folosul obștii
21,40 Film serial: Om bogat, om sărac. 

Reluarea episodului 17

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

IERI, ÎN DIVIZIA „A" LA FOTBAL

F. C. Baia Mare a trecut pe locul meritat
Etapa a VIII-a, ca oricare alta din campionatul nostru cu 18 echipe, a programat 9 partide, punînd deci în joc 18 puncte — dintre care 13 au revenit gazdelor șl 5 formațiilor aflate în deplasare. Și mai detaliat spus, 6 divizionare și-au fructificat avantajul terenului, alte două au reușit victoria pe teren străin, Un meci ln- cheindu-se cu scor alb.S-a jucat ieri, simbătă, pentru ca selecționabilii să aibă o zi de odihnă în plus in vederea intîlnirilor ce le vor susține săptămîna viitoare (marți— tineretul și juniorii ; miercuri — lotul „A“ și olimpicii) în compania anunțatelor formații de peste hotare. De aceea, nu vom supăra pe nimeni— credem — dacă mărturisim că am urmărit etapa de ieri cu ochii la jucătorii din loturi, încercînd să întrezărim la ce ne putem aștepta de la ei. Din acest punct de vedere, este reconfortantă forma bună pe care au etalat-o unii jucători ca Răducanu, M. Zamfir, Romilă, Marcu, Terheș, (pe care-1 propunem chiar pentru a fi încercat la lotul „A"), Iovănescu, Doru Nicolae, Aurel Rădulescu și tî- nărul Biro I. în același timp, însă, nu putem să nu ne îngrijorăm de randamentul în scădere evidentă al celorlalți selecționabili — de Ia Steaua, Universitatea Craiova sau Dinamo.

Un meci — cel de 13 Pitești — l-am urmărit și prin prisma încercărilor la care vor fi supuse F.C. Argeș și Politehnica Timișoara peste 10 zile in turul al doilea al Cupei U.E.F.A. Piteștenii au confirmat jocul bun, avîntat și inteligent orientat, din ultima vreme ; studenții timișoreni, deși infrînți, au marcat un ușor reviriment — ceea ce înseamnă că trebuie să lucreze cu mai mult curaj în continuare, fiindcă se poate.Revenind la campionatul propriu- zis, să menționăm că, după opt etape, se produce schimbarea de lider la care ne așteptam de cîtva -timp : F.C. Baia Mare, beneficiind de remiza reușită la Buzău, se instalează meritat în fotoliul de rangul întii al clasamentului, trimițînd Steaua (învinsă pe teren propriu de studenții bucu- reșteni) pe locul secund. în rest, n-ar mai fi de reținut despre această etapă decît că a consemnat cam puține goluri (18), deși nu au fost multe echipele care să joace ermetic. Dar s-a atacat prea haotic și s-a ratat prea mult. Diagrama ce urmează este ilustrativă și în acest sens...Steaua — Sportul studențesc : 0—1. S-a jucat în ideea „Cine greșește — pierde". Și au greșit militarii, în ultimele minute de joc, cind s-au uitat la Rădulescu hipnotizați, lăsîndu-1 să primească mingea, să și-o potri-
RUGBÎȘTSS ROMÂNI - DIN NOU VICTORIOȘIîn cel de-al 4-lea meci al turneului pe care-1 întreprinde în Marea Britanie, selecționata divizionară de rugbi din România a repurtat sîmbă- tă o victorie prestigioasă cu scorul de 30—28 (21—12) în fața celebrei echipe din Gloucester, campioana Angliei în sezonul 1977—1978. Foarte bine a jucat din echipa noastră Borș,

autorul a două „eseuri" și a unui drop-gol, tot el realizînd și două lovituri de pedeapsă. Bucoș a reușit două transformări, Munteanu. la rin- dul său. un spectaculos „eseu", iar Alexandru a rotunjit scorul printr-o transformare și o lovitură de- pedeapsă. A fost un meci aprig disputat, un rugbi de mare clasă — apreciază, corespondenții agențiilor de presă.
TENIS DE MASĂ: Echipa feminină 

a României - campioană balcanicăîn orașul iugoslav Niș atg început întrecerile campionatelor balcanice dc tenis de masă, la care participă echipele Bulgariei. Turciei, României, Greciei și Iugoslaviei. Un frumos succes a repurtat echipa feminină a României (Maria Alexandru, Liana Mihuț și Eva Ferenczi), care a cucerit titlul balcanic. Jucă

toarele românce au învins cu 3—0 echipele Bulgariei, Turciei și Greciei, iar în finală au întrecut cu 3—1 formația Iugoslaviei. La masculin pe primul loc în clasament s-a situat echipa Iugoslaviei, învingătoare în finală cu 5—0 în partida cu formația României. Duminică seara vor fi cunoscuți campionii balcanici la cele 5 probe individuale.
ÎN CÎTEVA RÎNDURIO Turneul internațional de box care are loc la Berlin, în organizarea clubuliii T.S.K., a continuat cu des,- fășurarea intîlnirilor semifinale. Rezultate tehnice : muscă : Hentschel (R.D. Germană) b.ab 1 pe Chansa (Zambia) ; Kegebein (R.D. Germană) învinge prin descalificare pe Niță Robu (România) ; pană : Jong Iu Jo (R.P.D. Coreeană) b.p. pe Lukmanov (U.R.S.S.) ; Sollet (Cuba) b.ko 1 pe Lungu (România) ; ușoară : Kreger (R.D. Germană) b.ab. 1 pe Hun Kin Dong (R.P.D. Coreeană) ; Merino

(Cuba) b.p. Ciubotaru (România) ; mijlocie mică : Rostankowski (R.D. Germană) b.ab. 3 pe Al. Tîrboi (România).
9 La Goteborg a continuat meciul internațional de tenis dintre echipele Suediei și S.U.A. din cadrul semifinalelor „Cupei Davis". După prima zi scorul este egal : 1—1. în cea de-a doua partidă, Vitas Gerulaitis (S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 6—1, 6—4 pe suedezul Kjell Johansson. în prima partidă, Borg îl întrecuse cu 6—4, 7—5, 6—3 pe Ashe.

vească bine și să șuteze în voie, exe- cutîndu-1 pe vechiul său coechipier Răducanu. Studenții — bine îndrumați de celălalt Rădulescu, antrenorul — au jucat la fel de dichisit ca în primăvară, pe același stadion, dar de data aceasta portarii au fost schimbați, iar Moraru a apărat cu mare ambiție și siguranță.S.C. Bacău — Politehnica Iași: 0—1. în derbiul moldovean s-au intîlmt două echipe care pînă acum au arătat că se descurcă în deplasare, dar nu se descurcă pe teren . propriu. Cum tinerii băcăuani au jucat acasă, au învins mai experimentații ieșeni aflați în deplasare : a înscris Cer- nescu, în min. 75.Gloria Buzău — F.C. Baia Marc : 0—0. Prima transmisie TV de la Buzău (alegerea colegilor de la televiziune este tot mai inspirată) ; 20 000 de spectatori ; meci deschis ; alergare continuă ; circulație rapidă a balonului. Băimărenii au avut mai multe ocazii (la cele mai clare s-a opus excelent portarul buzoian Cristianii), dar ultimul, cuvînt erau să-l aibă gazdele. (Ariciu a salvat, totuși, scorul alb). Ambele echipe au fost modele de disciplină — ceea ce nici n-a fost greu din moment ce arbitrul Sever Drăgulici s-a impus prin e- xactitate, obiectivitate și... severitate.Corvinul Hunedoara — Chimia Rm. Vîlcea : 3—0. S-a jucat într-un singur sens și s-a înscris, deci, într-o singură poartă : Dumitriu IV (pe- nalti), Miculescu și Petcu.F.C. Argeș — Politehnica Timișoara : 3—1. Dobrin : 1—0 ; Radu II :2— 0 ; Cotec : 2—1 ; Radu II (penalii):3— 1.A.S.A. — U.T.A. : 3—2. După ce marcaseră Biro I și Fanici, Kukla a redus scorul dar Biro a făcut 3—1. Revenirea arădenilor din final nu s-a soldat decît cu golul lui Coraș. Insuficient 1F.C. Bihor — C.S. Tirgoviște : 2—0. Kun și Gergely semnează o victorie care arată că orădenii au în continuare forță să cîștige detașat pe teren propriu, iar susținătorilor lor le-a mai venit inima la loc.Olimpia — Dinamo București : 1—0. O victorie necesară ca aerul sătmărenilor. care au Înscris printr-un fost dinamovist : Both I.Jiul — Universitatea Craiova : 1—0. De data aceasta, indirjitul derbi între cele două vecine rivale a dat cîștig de cauză minerilor. Dar studenții olteni acuză indispoziția medicală a lui Cămătaru — care îngrijorează și pe Ștefan Covaci, și pe noi....Așadar, Baia Mare — pe locul în- tîi, Steaua pe doi. în continuarea clasamentului, în ordine : F.C. Argeș (3), Sportul studențesc (4), Univ. Craiova (5), Poli. Iași (6 !), A.S.A. (7), Dinamo (8), Corvinul (9), S.C. Bacău (10), C.S. Tîrgoviște (11), Gloria Buzău (12), Olimpia (13), F.C.’ Bihor (14), U.T.A. (15 ! !), Jiul (16 ! 1), Chimia Rm. Vîlcea (17), Poli. Timișoara (18 ! ! !).Ce va mal fi, vom vedea...
Gheorghe M1TROI

INFORMAȚIISimbătă dimineața a sosit în Capitală Attilio Ruffini, ministrul apărării al Republicii Italiene, care, la invitația ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră.Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost salutat de general-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, de. prim-adjunctul și adjuncți ai ministrului apărării naționale, de generali și ofițeri superiori.Erau de față Ernesto Mario Bolas- co, ambasadorul Italiei în România, și colonelul Piero Rensi, atașatul militar, aero și naval italian în țara noastră, membri ai ambasadei. Au fost prezenți, de asemenea, atașați militari acreditați la București.La amiază, ministrul apărării al Republicii Italiene a făcut o vizită protocolară miniștrulul apărării naționale al Republicii Socialiste România. între cei doi miniștri au avut loc convorbiri.în cursul aceleiași zile, ministrul Italian a depus coroane de flori la Monumentul eroilor patriei și la Cimitirul militar italian din Capitală.
★Simbătă seara a sosit In Capitală David Steel, liderul Partidului Liberal din Marea Britanie, care face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a fost întîmpinat de loan Ceterchi, membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de alte persoane oficiale.Au fost de față reprezentanți al Ambasadei Marii Britanii la București.
★Sîmbătă seara a sosit în Capitală Bernd Niehaus, viceministru al relațiilor externe și cultelor din Costa Rica, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, face o vizită in țara noastră.La sosire, oaspetele a fost salutat de Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.
★Cu ocazia participării R. P. Bulgaria la Expoziția internațională de vî- nătoare organizată în Capitală, Petăr Danailov, ambasadorul acestei țări la București, și Hristo Ruskov, vicepreședinte al Consiliului internațional al vînătorii și conservării vînatului (C.I.C.), președintele Uniunii bulgare a vînătorilor și pescarilor sportivi, au oferit sîmbătă după-amiază un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat reprezentanți ai Asociației generale a vinătorilor și pescarilor sportivi din România, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, ai unor instituții centrale.Au luat parte delegații ale unor uniuni vînătorești participante la Expoziția internațională de vînătoare, membri ai corpului diplomatic.
★Simbătă dimineața a părăsit Capitala general-locotenent Soekahar, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indonezia, care și-a încheiat misiunea în țara noastră.
★Ansamblul japonez de instrumente tradiționale „Nipponia" și-a început turneul în țara noastră cu un concert prezentat sîmbătă seara în Studioul Radioteleviziunii, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ansamblul, dirijat de Takuo Tamura, a interpretat lucrări de compozitori japonezi și muzică tradițională din această țară. în continuarea turneului, muzicienii oaspeți vor mai concerta la Cluj-Napoca, Satu Mare și Oradea.

Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Stanko TodorovSîmbătă s-au încheiat în Capitală convorbirile oficiale dintre tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și tovarășul Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.în ultima rundă a convorbirilor s-a procedat la o informare reciprocă privind dezvoltarea economico-so- cială din cele două țări, realizările obținute de popoarele român și bulgar în opera de construcție a socialismului, reliefîndu-se posibilitățile pe care le oferă economiile naționale ale României și Bulgariei pentru lărgirea colaborării și cooperării în diverse domenii de interes reciproc.Desfășurate intr-o atmosferă tovărășească, de lucru și înțelegere reciprocă, convorbirile din zilele de vineri și sîmbătă dintre cei doi prim- miniștri au permis stabilirea unor măsuri și căi concrete de acțiune pentru extinderea colaborării și cooperării în producție, știință și tehnologie, pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și amplificarea relațiilor culturale dintre România și Bulgaria, în folosul comun al celor două popoare, al cauzei socialismului, păcii și progresului.Sîmbătă, tovarășii Manea Mănescu și Stanko Todorov au semnat protocolul privind măsurile convenite în scopul transpunerii în viață a hotărî- rilor și înțelegerilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.La semnare au participat tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, Cornel Burtică, Gheorghe Rădulescu, viceprim-mi- niștri, Ion Avram, Trandafir Cocârlă, miniștri, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion St. Ion, secretarul Consiliului de Miniștri.

Au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria în vizita în țara noastră.Au fost prezenți Ștefan Boboș, ambasadorul României la Sofia, și Pe- tar Danailov, ambasadorul Bulgariei la București.
★Sîmbătă dimineața, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au fost prezenți Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.
★Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria a vizitat Pavilionul României din cadrul Tîrgului internațional București. Aici, oaspetele a luat cunoștință de unele dintre cele mai noi realizări din domeniul construcțiilor de mașini, industriei electronice șl electrotehnice, al mașinilor de calcul, instalațiilor și aparaturii de conducere automată a proceselor tehnologice. El s-a oprit în fața multor standuri, interesîndu-se de performanțele tehnico-funcționale ale produselor expuse. Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria a adresat organizatorilor expoziției, specialiștilor români calde felicitări.Tovarășul Stanko Todorov a vizitat, de asemenea, Expoziția internațională de vînătoare și pavilionul Bulgariei din cadrul tîrgului.
★în cursul zilei de simbătă, tovarășul Stanko Todorov, împreună cu tovarășul Manea Mănescu au făcut o vizită în județul Argeș.Pe platforma Combinatului petrochimic din municipiul Pitești — primul obiectiv al vizitei — cei doi șefi de guvern au fost întîmpinați de președintele Comitetului Executiv al

Consiliului popular județean Argeș, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Au fost vizitate principalele secții de producție. Tovarășul Stanko Todorov a luat cunoștință de tehnologiile moderne utilizate în această mare unitate a industriei noastre chimice, de gama variată de produse cu performanțe calitative superioare, care oferă noi posibilități de extindere a cooperării economice dintre cele două țări. în acest context, proiectanții români au prezentat celor doi prim-miniștri, pe baza unor planșe și grafice, instalațiile din cadrul viitorului complex de olefine de la Plevna, care urmează să fie realizat în cooperare de organizații și specialiști din România și Bulgaria, și care va colabora strîns cu combinatul piteștean, ca și cu alte unități de profil din țara noastră in valorificarea superioară a produselor petrochimice de bază.în continuare, a fost vizitată întreprinderea de autoturisme. Oaspetele bulgar a adresat calde felicitări constructorilor de autoturisme piteștenLLa amiază, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean Argeș a oferit in onoarea oaspetelui un dejun. Tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, au toastat în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, șl a tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, pentru dezvoltarea și aprofundarea tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.După-amiază. cei doi prim-miniștri șl persoanele oficiale române și bulgare, care i-au însoțit, s-au înapoiat in Capitală. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)concordanță cu interesele economiei naționale.
Sarcini calitative 

sporite în activitatea 
politico-ideologicăîn ansamblul preocupărilor pe care le manifestă statornic conducerea partidului pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, săptămîna care se încheie a marcat începerea unui nou an de studiu în in- vâțămîntul politico-ideologic de partid. Este un an în care se pun în acest domeniu sarcini mult mai mari de ordin calitativ, un an în care în- vățămîntul de partid, ca de altfel întreaga activitate politico-ideologică vor trebui să înregistreze noi și substanțiale progrese pe linia cerințelor formulate de secretarul general al partidului privind legătura strînsă cu viața, creșterea contribuției la soluționarea problemelor concrete ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, a sarcinilor de fiecare zi ale colectivelor de muncă.în ansamblul intensei activități politico-educative desfășurate în a- ceastă perioadă se înscrie și „Decada cărții românești". Ajunsă la a Xl-a ediție, această manifestare tradițională a începutului de octombrie prilejuiește, pe lingă bilanțul unei laborioase activități editoriale, desfășurarea unui intens dialog între cei ce produc cartea, autori și editori, cu beneficiarii de drept ai acestei activități — cititorii.
Largă participare 

la dialogul 
international»Și In această săptămînă, preocuparea consecventă a țârii noastre pentru dezvoltarea relațiilor cu țările

• VA FI ERADICATĂ 
„BOALA SOMNULUI"? Musca țețe face — după cum se știe — ravagii pe vaste întinderi din Africa tropicală, răs- pindind „boala somnului" care provoacă tulburări grave și chiar moartea. în ultima vreme, țările de la sud de Sahara, cu concursul unor organisme ale Națiunilor Unite — F.A.O.. O.M.S., A.I.E.A. — au pus în aplicare diferite programe pentru eradicarea acestei maladii. Una din metode constă în obținerea în laborator de insecte sterilizate (prin iradiere) și împrăș- tierea lor ulterioară in zonele infestate.

• PARCUL TINERI
LOR CĂSĂTORIȚI. La Belgrad, noii căsătoriți, odată cu întemeierea familiei, sînt invitați să contribuie, într-un mod original, la crearea unui nou parc al capitalei iugoslave — propriul lor parc. Cuplurile de tineri marchează începutul căsniciei prin plantarea unor puieți de copac într-o zonă de la confluenta Dunării cu rîul Sava sau de-a lungul celor două cursuri de apă.

© ATRACȚIA BICI
CLETEI. într-o lume în care arterele de circulație sînt tot mai mult blocate de automobi

le, bicicleta nu numai că n-a fost dată uitării, ci, dimpotrivă, cîștigă noi și numeroși a- depți. Potrivit unui studiu publicat la Geneva, în cursul a- cestui an pe întregul glob vor fi construite aproximativ 40 milioane de biciclete, dintre care 12 milioane în țările Pieței comune, 9 milioane în S.U.A. și 6,5 milioane în Japonia.
• AMINTIRI DIN PER- 

GAMUL ANTIC. Cinci cuptoare de olărie din epoca elenistică, din secolul al III-lea î.e.n., au fost descoperite în Turcia cu prilejul unor săpături efectuate în zona cetății antice a Pergamu- lui, într-un perimetru în care

Expoziție itinerantă de 
produse electrotehnice întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani a organizat o expoziție itinerantă cu produsele sale care prezintă cele mai noi modele realizate în unitate. însoțită de specialiști și cadre de conducere din întreprindere, expoziția iși propune nu numai prezentarea noilor produse, ci și realizarea pe loc a unor contracte economice care pot fi onorate chiar in cursul acestui trimestru. Totodată, prin dialogurile ce se poartă cu acest prilej se urmărește îmbunătățirea parametrilor tehnici ai tuturor produselor prezentate. Primul traseu pe care îl va parcurge expoziția cuprinde orașele Iași, Vaslui, Bîrlad, Buzău, Focșani, Bacău și Piatra Neamț. Pînă la sfîrșitul anului, expoziția va itinera în principalele orașe de pe Întreg cuprinsul țării. (Publicitate).

LA ÎNTREPRINDEREA „PROLETARUL" DIN BACĂU

O colecție bogată de țesături de sezonîn magazinele Bacăului a apărut, In ultima vreme, o colecție bogată de țesături de sezon purtînd emblema întreprinderii „Proletarul" din localitate. Sînt stofe pentru parde- sie, paltoane și sacouri bărbătești, compleuri pentru femei, realizate din lină fină, fire sintetice și materii prime secundare. Ele se remarcă printr-o calitate superioară, o rezistență sporită și un tușeu plăcut. Inginera Silvia Silvestru, șefa atelierului de creație de la întreprinderea băcăoană, ne spunea că de la începutul anului șl pînă acum colecția de stofe s-a îmbogățit cu 320 de noi sortimente realizate într-o gamă variată de desene și culori. Atrag atenția, în mod deosebit, stofele destinate confecționării compleurilor pentru femei, realizate din melană cu un colorit viu, divers, care se încadrează în paleta cromatică modernă, precum și sto

fele pentru sacouri și pardesie destinate bărbaților și tineretului, realizate din lină în amestec cu diferite materii secundare. O noutate o constituie stofa pentru pardesiile groase cunoscută și sub denumirea de stofă cu țesătură dublă, care se caracterizează printr-un grad sporit de izolare termică, ușoară la purtat și cu o durabilitate mare.Pe lingă stofele de îmbrăcăminte, colectivul de muncă de la întreprinderea băcăoană a realizat, în ultima vreme, noi sortimente de stofe pentru costume de protecție, pentru mobilă, fețe de Încălțăminte și pentru uniforme școlare. Fabricate din lină In amestec cu fibră polipropilenică, țesătura pentru costumele de protecție are o rezistență sporită la acțiunea acizilor șl își găsește utilizarea îndeosebi In industria chimică. (Publicitate).
BBBBB^BBBB

rCRONICA SĂPTĂMlNII

socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pentru întărirea legăturilor și colaborării cu forțele antiimperialiste, democratice de pretutindeni în lupta pentru pace și progres social și-a găsit noi confirmări prin activitatea multilaterală desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin intilni- tile pe care președintele României socialiste le-a avut cu numeroase personalități politice de pe toate meridianele.Pe linia acestor preocupări s-au înscris astfel convorbirile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu președintele Consiliului ae Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko Todorov, cu vicepremierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, ministrul relațiilor economice externe, Kon Gin The, trimis special al președintelui Kim Ir Sen, și cu ministru! finanțelor al R.P. Chineze, Cian Gin-fu. toate acestea ilustrînd evoluția continuu ascendentă a relațiilor dc conlucrare prietenească cu țările alături de care edificăm noua orinduire.Un eveniment important al săptă- mînii internaționale l-a reprezentat vizita pe care a efectuat-o în țara noastră președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman — ilustrare a politicii externe a țării noastre de adîncire a colaborării cu statele in curs de dezvoltare (a- cestui eveniment ii este consacrat comentariul din pagina a 6-a a ziarului). Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a ministrului e- nergiei, minelor și resurselor al Canadei și a președintelui Consiliului de administrație al Agenției pentru energia atomică a aceleiași țări, precum și a unor oameni de afaceri din Statele Unite și Spania reliefea

ză, totodată, dezvoltarea continuă a relațiilor României cu toate țările lumii, inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, in spiritul coexistenței pașnice.Toate aceste manifestări, la care se adaugă vizita delegației F.U.S. m Iugoslavia, participarea unei delegații a P.C.R. la Congresul Partidului Laburist din Marea Britanie, convorbirile ministrului român de externe la O.N.U. și ale ministrului de finanțe la sesiunea anuală a F.M.I. și B.I.R.D. ilustrează dinamismul politicii externe românești, participarea largă a țării noastre la dialogul internațional.
Probleme de interes 
major în dezbaterea 

0. N. U.La Organizația Națiunilor Unite au continuat, în această săptămînă, dezbaterile de politică generală din cadrul actualei sesiuni. Aceste dezbateri, în cadrul cărora au luat cu- vîntul pină în prezent conducătorii delegațiilor a peste 90 de state ale lumii, au pus cu putere în evidență acuitatea unor mari probleme care frămintă omenirea : dezarmarea generală și, în primul rînd, cea nucleară, lichidarea decalajelor economice și instituirea unei noi ordini economice internaționale, soluționarea pe cale politică a situațiilor conflictu- ale, eliminarea ultimelor reziduuri ale colonialismului, eradicarea apartheidului și discriminării rasiale, sporirea rolului și eficienței O.N.U. în viața internațională. Desigur, nu au lipsit unele deosebiri de opinii, puncte de vedere contradictorii, esen-

urmează să fie construit un baraj. Au fost găsite totodată numeroase forme folosite la realizarea vaselor în vechile ateliere. De o deosebită valoare arheologică, aceste piese constituie, în opinia specialiștilor turci, o dovadă a faptului că Pergamul era în antichitate unul din centrele de producere și comercializare a obiectelor de olărie.
® ISTORIA SAMOVA

RELOR. La Tula <u-R-s.s-)> oraș renumit în vechime pen

tru meșteșugul constructorilor de samovare, a fost organizată recent o originală expoziție înfățișînd istoria a- cestor tradiționale recipiente pentru pregătirea ceaiului. Vizitatorilor li s-a înfățișat o mare varietate de exponate, de la samovare uriașe cu o capacitate de 50 de litri, pînă la samova- rele-souvenir de 125 de grame din diverse aliaje de metale nobile. Fantezia constructorilor a dat naștere formelor celor mal neașteptate, multe samovare prezentîndu-se în chip de vaze,

cilindri sau sfere frumos gravate, fructe, flori — deosebit de căutate în trecut.
• PENTRU SALVAREA 

CHIPAROȘILOR. Chiparoșii, unul din elementele tradiționale ale peisajului italian, se află în fața unui grav pericol. Peste trei milioane de chiparoși sînt condamnați la pieire din cauza unei ciuperci, parazit la a cărei acțiune distrugătoare se adaugă insectele dăunătoare. Proliferarea acestor dăunători se datorează unor capricii climatice din ultimii ani. Pentru salvarea acestei podoabe a naturii

țialul fiind ca toate țările, indiferent de mărimea și potențialul lor, să aducă o contribuție activă, eficientă în cadrul O.N.U., la găsirea unor soluții trainice, unanim acceptabile.
Lichidarea focarelor 

de încordare —
cerință a destinderiiAspirația legitimă a popoarelor de a trăi în securitate, dc a dezvolta colaborarea dintre ele, într-o atmosferă de înțelegere șl destindere, esto grav afectată de persistența in diferite zone ale globului a unor focare de încordare și conflict, care reprezintă pericole potențiale pentru pacea întregii lumi. Știrile sosite din Liban au consemnat, astfel, și în această săptămînă, ciocniri militare extrem de grave, soldate cu noi vărsări de singe și distrugeri. O serie de apeluri și luări de poziție constructive au relevat cerința imperioasă de a se pune capăt fără in- tîrziere actelor de violență, de a se instaura o încetare durabilă a focului pentru a se evita o evoluție care poate complica și genera noi pericole de mare amploare în Orientul Mijlociu, pentru ca poporul libanez să revină la pace, să se poată dedica in liniște operei de reconstrucție. Opinia publică din țara noastră, le- vată prin vechi și trainice relații de prietenie cu popoarele țărilor arabe, își exprimă, la rîndul său, speranța că, trecindu-se peste diferendele existente, se va ajunge ia încetarea grabnică a ostilităților și realizarea unei înțelegeri între forțele politice și sociale din această țară, care să asigure pacea, integritatea și suveranitatea statului libanez. Rezolvarea pe cale pașnică a conflictului din Liban, soluționarea problemelor de ansamblu ale crizei din Orientul Mijlociu, ca și a tuturor problemelor litigioase reprezintă o cerință esențială pentru întărirea și consolidarea cursului destinderii, pentru afirmarea dezideratelor de pace și progres ale tuturor popoarelor. _

a fost declanșată o amplă campanie pe scară națională.
• TUNEL DE USCARE 

A MOBILEI. O originală instalație de uscare — rapidă și uniformă — a lacurilor aplicate pe diferite articole de mobilă a fost concepută de specialiștii din Budapesta. Este vorba de un tunel de uscare, alcătuit din unul sau mai multi moduli, lungi de patru metri fiecare. Temperatura din interiorul tunelului poate fi reglată între 20 și 60 dc grade, reglabilă fiind și ventilația aerului șl viteza de parcurgere a tunelului. Un tunel de 16 metri, de pildă, este

parcurs de diferitele părți componente ale mobilei în numai citeva minute, reducerea perioadei de uscare contribuind la micșorarea duratei procesului de producție.
o LUNA PUNĂ Șl 

CARTOFII. Pe măsură ce se apropie luna plină, cartofii cresc mai repede. Cel puțin așa afirmă un cercetător de la Universitatea din Illinois, care susține că leguma crește in aceste condiții cu 20 la sută mai repede, în timp ce în perioada cu lună nouă ea își încetinește ritmul de dezvoltare.
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„Tineretului trebuie să i se asigure KARNATAKA

o participare mai activă 
la dezvoltarea societății**

Proiect de rezoluție prezentat de delegația româna în Comitetul 
pentru probleme tocial-umanitare al Adunârii Generale

NAȚIUNILE UNITE 7. — De la trimisul nostru, N. Plopeanu : In 
Comitetul pentru probleme social-umanitare al Adunării Generale, de
legația română a introdus oficial, in numele a 37 de coautori -re- 
prezentind toate zonele geografice ale lumii — proiectul de rezoluție 
intitulat „Anul internațional al tineretului".Documentul insistă asupra participării directe a tineretului la modelarea viitorului omenirii, arătind, totodată, că se impune in mod urgent folosirea energiilor, entuziasmului și capacităților creatoare ale tinerilor In vederea întăririi independenței, a progresului economic, social și cultural al popoarelor, In scopul instaurării unei noi ordini economice internaționale, al menținerii păcii mondiale și promovării cooperării și înțelegerii internaționale. în același timp, in document se subliniază însemnătatea promovării In rîndurile tinerilor a idealurilor de pace, de respect pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, de solidaritate umană și

devotament pentru obiectivele progresului și dezvoltării.Prezentlnd proiectul de rezoluție, reprezentantul român a precizat că acesta este rezultatul unor consultări foarte largi și exprimă atitudinea statelor membre, ținînd seama de preocupările legitime ale acestora în ceea ce privește eficiența practică a anilor Internaționali proclamați sub egida Națiunilor Unite. Un An internațional al tineretului — a spus vorbitorul — va contribui la o mai bună mobilizare a tuturor eforturilor vederea asigurării unei mal participări a tineretului la tarea globală a societății, acțiune fiind de mare Însemnătate în cadrul programelor Națiunilor Unite.
in active dezvol- această

Realități dramatice din țari 
în curs de dezvoltare

Majoritatea populației rurale afectată de malnutriție și șomajLISABONA 7 (Agerpres). — Participanții la cea de-a 11-a conferință regională a F.A.O. pentru Europa au adoptat o rezoluție cuprinzînd o- biectivele Conferinței Mondiale asupra reformei agrare și dezvoltării rurale. care va avea loc la Roma în iulie 1979. Constatînd că marea majoritate a locuitorilor mediului rural din țările in curs de dezvoltare sint expuși sărăciei, malnutriției și șomajului, delegații întruniți la Lisabona sint de părere că reuniunea de la Roma va trebui să contribuie Ia „suprimarea mizeriei în aceste zone, creșterea producției agricole și încurajarea participării populației rurale la procesul de dezvoltare".In discursul rostit înaintea adoptă-

rii acestei rezoluții, Hernan Santa Cruz, reprezentant special al directorului general al F.A.O., a arătat că problemele subdezvoltării economice și sociale din vaste zone rurale ale țărilor in curs de dezvoltare, unde trăiesc un miliard de oameni, au efecte social-economice și politice care depășesc cu mult frontierele statelor respective. Acest fenomen amenință existența unui sfert din omenire și frinează dezvoltarea a circa 100 de țări. Intre condițiile care contribuie la menținerea acestei situații, el a amintit cursa înarmărilor, care cunoaște proporții demențiale, epuizarea resurselor naturale, degradarea rapidă a mediului înconjurător.
În fiecare minut- un milion de dolari 

pentru fabricarea de armeOTTAWA 7 (Agerpres). — In fiecare minut, pe plan mondial este cheltuit un milion de dolari pentru fabricarea de arme — a arătat directorul Institutului internațional de la Stockholm pentru studierea păcii (S.I.P.R.I.), Frank Barnaby, cu prilejul unei întilniri
De aseme- mult de jude fizicieni in lume lu-

cu ziariștii canadieni, nea, a adăugat el, mai mătate din cei 800 000 și alți experți existențicrează pentru industria de armament, care și-a sporit de cinci ori vinzările in ultimii 15 ani.

MANIFESTĂRI ALE ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIEDELHI 7 (Agerpres). — In cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 60-a aniversări a formării statului național unitar român. Asociația de prietenie indo-română din statul Karnataka (India) a organizat la Bangalore o adunare festivă.Ministrul industriei din guvernul local, Azeez Sait, a evidențiat cu a- cest prilej activitatea prodigioasă a șefului statului nostru : „Președintele Nicolae Ceaușescu are o contribuție hotărîtoare, atît In ceea ce privește dezvoltarea multilaterală a României, cit și în promovarea unei politici externe Independente, active, prețuită de toate popoarele". Vorbitorul a subliniat remarcabila contribuție a președintelui României la re-

INDO-ROMĂNĂzolvarea de pe poziții democratice și constructive a problemelor internaționale actuale.In alocuțiunile lor, C. K. Jaffer Sharief și M. V. Chandrashekara Murthy, membri ai parlamentului Indiei, au arătat că relațiile dintre India și România, întemeiate pe prietenie și egalitate, s-au dezvoltat și se dezvoltă multilateral, In interesul ambelor țări și popoare.Cu același prilej a fost organizată o expoziție de fotografii și materiale documentare despre România, In cadrul căreia, la un loc de frunte, s-a aflat un stand cu cărți consacrate vieții și operei președintelui Nicolae Ceaușescu.
portugalia Consultări pentru

soluționarea crizei guvernamentaleLISABONA 7 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Ramalho Eanes, și-a Încheiat consultările inițiate cu reprezentanții partidelor politice in scopul soluționării crizei guvernamentale survenite la mijlocul lunii trecute prin eșecul înregistrat în A- dunarea Republicii de cabinetul condus de Alfredo Nobre da Costa.Șeful statului a primit delegațiile Partidului socialist și Partidului social-democrat, convorbirile cu reprezentanții acestor partide survenind
NICARAGUA

Forțele de opoziție 
cer demisia 

dictatorului SomozaMANAGUA 7 (Agerpres). — Soluționarea crizei din Nicaragua este imposibilă atîta timp cit dictatorul Somoza și membrii familiei sale nu vor renunța Ia putere, a declarat agenției Prensa Latina Carlos Tunerman, fost președinte al Universității din Managua, membru al grupului de opoziție al intelectualilor din Nicaragua.Referindu-se la acțiunea de mediere pe care o întreprind la Managua reprezentanți ai Statelor Unite, Gua- temalei și Republicii Dominicane, vorbitorul a arătat că orice negociere este de neconceput fără existența în țară a unui climat care să asigure libertățile democratice. In urma crimelor pe care regimul dictatorial le-a comis, între Somoza și poporul din Nicaragua a intervenit o ruptură irevocabilă ; Somoza nu are capacitatea morală pentru a putea fi considerat parte în negocieri, a subliniat Carlos Tunerman în încheiere.

după cele pe care președintele Eanei le-a avut, tot tn cursul acestei săp- tămini, cu delegații ale Partidului comunist și Centrului democratic și social.Intr-o declarație făcută după consultările cu șeful statului, Jaime Gama, secretar național al Partidului socialist, a spus că Întrevederea a fost „foarte pozitivă" și a apreciat că este posibil ca o soluție in problema formării unui nou guvern să fie găsită „rapid". Pe de altă parte, Francisco Sa Carneiro, președintele Consiliului Național al P.S.D., a precizat că în președintele posibilitatea prezidat de și din care tanți ai partidelor.
★Prin publicarea ei In Buletinul o- ficial de vineri, legea privind interzicerea organizațiilor fasciste a intrat în vigoare în Portugalia. Din inițiativa Partidului Comunist Portughez, legea a fost prezentată in primăvara acestui an parlamentului și, întrunind voturile deputaților socialiști șl comuniști, a fost adoptată in luna iunie. Ea se referă la toate grupările care prin acțiunile, statutul și declarațiile lor apără și propagă metodele regimurilor fasciste.

cursul convorbirilor cu Eanes a fost examinată formării unui guvern un premier independent să facă parte reprezen-

în Liban, situația se menține încordată
• La Beirut, bombardamentele intense au provocat mari pierderi
• Convorbiri între președinteleBEIRUT 7 (Agerpres). — Bombardamentele de artilerie dintre „Falangele libaneze" și efectivele Forței arabe de descurajare pe parcursul a șapte zile, cu o intensitate din ce în ce mai mare, au provocat, pe lingă marile pierderi umane, și grave perturbări in viața capitalei libaneze, notează agențiile internaționale de presă. La Beirut se resimte o lipsă tot mai acută de alimente, rețelele de aprovizionare cu apă au fost distruse sau avariate, comunicațiile telefonice sint grav afectate. Spitale'e au fost, la rindul lor, distruse sau avariate, devenind improprii pentru acordarea de asistență victimelor. Singura rețea pentru transportul e- nergiei electrice a fost avariată, ceea ce a provocat Întreruperea completă a curentului electric in Beirut și în împrejurimile orașului.

Siriei și președintele LibanuluiDAMASC 7 (Agerpres). — La Damasc au avut loc convorbiri între Hafez AI-Assad, președintele Siriei, și Elias Sarkis, președintele Libanului. După cum au relevat surse oficiale, cei doi șefi de stat au examinat situația actuală din Liban și ' căile susceptibile să ducă la reinstau- rarea calmului in această țară.Un comunicat al Forței arabe de descurajare (F.A.D.), difuzat postul de radio Beirut și preluat de agențiile internaționale de presă, anunță că F.A.D. a ordonat unităților sale o Încetare a focului la Beirut și pe toate fronturile incepînd de simbătă ora 20,00. Unitățile F.A.D., arată comunicatul, vor manifesta maximum de reținere. Această măsură are pa scop de a pregăti climatul propice pentru instaurarea calmului. ,

de

A 29-a aniversare

a întemeierii R. D. Germane

Festivitățile de la Berlin•BERLIN 7 (Agerpres). — Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, în Piața Marx-Engels din Berlin a avut loc simbătă dimineață o paradă a Armatei populare naționale, desfășurată in prezența lui Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului do Stat al R.D. Germane, a altor conducători de partid și de stat. Au fost prezenți, relevă agenția ADN, zed de mii de locuitori al Berlinului.
Comunicat comun 

sovieto-sirian

Rezoluție a Consiliului de SecuritateConsiliul de Securitate a adoptat, !n unanimitate, vineri noaptea, o rezoluția în problema libaneză. In care își exprimă Îngrijorarea profundă tn legătură cu deteriorarea situației la Beirut și tn împrejurimi. Membrii consiliului cheamă toate părțile implicate să pună capăt ostilităților și să respecte cu scrupu- lozitate o Încetare imediată și efectivă a focului, astfel Incit pacea internă șl reconcilierea națională să poată fi restaurate pe baza menținerii unită

ții, integrității teritoriale, independenței și suveranității naționale a Libanului. Toate părțile implicate sint chemate să permită unităților Comitetului Internațional al Crucii Roșii să pătrundă în zonele de conflict pentru a evacua răniți! și a asigura asistența umanitară. Consiliul de Securitate ișl exprimă sprijinul pentru acțiunile secretarului general al O.N.U. și 11 cere acestuia să-și continue eforturile In scopul realizării unei Încetări durabile a focului.

Beirut. O mamă cu copilul în brațe își privește disperatâ locuința 
transformată în ruine

agențiile de presă transmit

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Comunicatul comun dat publidtățli la Moscova la Încheierea vizitei oficiale de prietenie Întreprinse tn U.R.S.S. de delegația de partid șl guvernamentală siriană, condusă de Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, prezintă poziția părților In legătură cu ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu, cele două țări pronun- țîndu-se, intre altele, pentru recon- vocarea Conferinței de pace de la Geneva privind această zonă. A fost reafirmată, totodată, năzuința ambelor părți de a Întări pe mal departe prietenia și colaborarea dintre U.R.S.S. și Siria.
ITALIA

Progrese ale investigațiilor 
împotriva organizației 

teroriste „Brigăzile roșii*1ROMA 7 (Agerpres). — Intr-un comunicat al Tribunalului din Milano se relevă că investigațiile efectuate în ultimele zile de poliție în acest oraș s-au soldat cu arestarea a șase membri importanți ai grupării teroriste autointitulate „Brigăzile roșii** și descoperirea a patru ascunzători. De asemenea, poliția a confiscat o importantă documentație asupra organizării interne a „Brigăzilor roșii", precum și arhiva organizației de la constituire, în 1970, pînă la zi.
Japonia a refuzat să facă concesii substanțiale In negocierile comerciale bilaterale de la Washington.

Muncitorii de la șantierele navale din Terrin (Franța) au hotărit, în cadrul unei mari adunări, sâ se opunâ în mod 
organizat concedierilor. La șantierele navale din Le Ciotat, unde se prevâd 1 347 de concedieri, dintr-un total 

de 6 000 de salariați, au avut loc, de asemenea, adunâri de protest împotriva lichidârii locurilor de muncâ.

Medalie de aur decerna
tă pavilionului românesc. Cel de-al 15-lea Tîrg internațional de la Alger, la care țara noastră a participat cu un pavilion național cuprinzînd produse ale industriilor constructoare de mașini, tehnică, ușoară etc., porțile. Apreciind înalta calitate a produselor prezentate, organizatorii tirgului au decernat pavilionului țării noastre, în cadrul unei ceremonii speciale, medalia de aur.

Ghana, de asemenea, cere returnarea unor pirogi străvechi aflate tn muzeele britanice.
electro- șl-a închis

Miniștrii afacerilor ex
terne ai Italiei și R. P. Chi
neze, Arnaldo Forlani și Huan Hua, au semnat, în numele guvernelor celor două țări, la Roma o serie de acorduri privitoare la cooperarea bilaterală în domeniile cultural, științific și tehnic — transmite agenția China Nouă.

Grupul țărilor africane de 
la O.N.U. a publicității o declarație prin care își exprimă îngrijorarea față de hotărîrea autorităților americane de a acorda viză de intrare in S.U.A. lui Ian Smith, șeful regimului rasist din Rhodesia. Documentul cere Statelor Unite să revină asupra deciziei în virtutea obligațiilor morale și legale, precum și a celor asumate bru permanent Securitate.

trllor să suprime orice cheltuieli de care se pot dispensa pentru a contribui astfel la reducerea Indicelui inflației sub 10 la sută.

în calitate de mem- al Consiliului de
C.E.E. amî-ministerială pre- octombrie între

Alegeri locale în Austria. Două milioane de alegători austrieci — o treime din corpul electoral — Urmează să se prezinte la urne, duminică, pentru a desemna pe membrii Consiliului municipal al Vienei, precum și pe deputății în parlamentul de land din Styria. Primăria capitalei austriece este considerată prin tradiție un bastion al socialiștilor care dispun de 66 de locuri în Consiliul municipal, față de 31 de locuri ale populiștilor și 3 ale liberalilor.

Președintele Sudanului, Gaafar El Nimeiri, și-a încheiat stm- bătă vizita oficială Întreprinsă tn R.F. Germania. Șeful statului sudanez a conferit cu președintele vest- german, Walter Scheel, cu cancelarul Helmut Schmidt și cu alți membri ai cabinetului federal. Au fost abordate cu prioritate aspecte ale relațiilor bilaterale și probleme privind situația din Africa.

Colocviu al UNESCO.Prin- cipiul returnării tn țările lor de origine a obiectelor de artă aflate in muzeele vest-europene și nord-ame- ricane a fost participanții UNESCO ce Taormina, in de UNESCO sint esențialmente „tezaurele de artă) cele mai reprezentative ale culturii mai multor țări a- fricane și asiatice. Printre tezaurele menționate cu prilejul colocviului sint patru măști împrăștiate în Marea Britanie și Statele Unite, pe care Nigeria dorește să le recupereze.

unanim recunoscut de la un colocviu al s-a ținut recent la Sicilia. Operele vizate

Reuniune a 
Hată Reuniunea văzută pentru 16 C.E.E. și Grecia pentru negociereaaderării acestei țări la Piața comună a fost amînată pentru mai tirziu — transmite agenția France Presse, adăugind că aceasta se datorează dificultății ajungerii la un consens al „celor nouă" într-o serie de chestiuni legate de problemele pe care le ridică lărgirea acestui organism economic vest-european.

Măsuri de 
economica. In niuni a cabinetului nistru Constantin Karamanlis a declarat că situația economică a țării evoluează satisfăcător, dar că ea prezintă anumite slăbiciuni care trebuie remediate. El a cerut tuturor miniș-

austeritatecadrul unei reu-grec, primul mi-

0 contribuție de seamă la dezvoltarea
colaborării prietenești dintre România și BangladeshAșa cum se știe, una din orientările fundamentale ale politicii externe a României socialiste, reafirmată de Conferința națională a partidului, o constituie amplificarea legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu tinerele state ce au pășit pe' calea evoluției de sine stătătoare, cu toate țările in curs de dezvoltare. Această orientare și-a găsit o nouă și semnificativă confirmare in aceste zile : la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. țara noastră a avut ca oaspeți pe președintele Republicii .Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, împreună cu doamna Ziaur Rahman.Primirea deosebit de călduroasă rezervată oaspeților, atmosfera de cordialitate și respect ce a caracterizat convorbirile dintre cei doi președinți au dat expresie bunelor relații dintre popoarele României si Republicii Populare Bangladesh, dorinței comune de a extinde conlucrarea dintre ele in vederea accelerării dezvoltării economice și sociale. O strălucită sinteză a convorbirilor de Ia București dintre cei doi șefi de stat' o constituie Declarația comună, document care statornicește la temelia colaborării dintre . cele două țări principiile respectului independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi și neamestecului în treburile interne, excluderii forței și amenințării cu forța — principii care se impun cu tot mai multă vigoare in viața internațională și pentru care România a militat și militează cu neabătută consecvență.Dialogul la nivel înalt de la București a prilejuit, după cum se știe, o trecere in revistă a stadiului relațiilor bilaterale, evidențiind satisfacția comună pentru modul în care se dezvoltă colaborarea dintre țările noastre. în cei peste șase ani care

relațiilor după în-au trecut de la stabilirea diplomatice, și mai ales cheierea, in 1974. a Acordului de cooperare economică și tehnico-știin- țifică, s-au amplificat schimburile comerciale, științifice și culturale, s-au înmulțit contactele la diferite niveluri. Un important progres a înregistrat colaborarea economică. In ultimii trei ani, volumul acestei colaborări s-a dublat ; pe pămintul Republicii Populare Bangladesh se construiesc în cooperare cu țara noastră o serie de obiective industriale — filaturi de bumbac, centrale electrice și fabrici de mobilă. Recent a fost inaugurată • fabrica textilă de la Barisal.Aceste realizări remarcabile confirmă largile posibilități care există pentru extinderea continuă a conlucrării dintre cele două țări. Ele au stat, de altfel, la baza înțelegerilor intervenite în cursul vizitei (Acordul comercial general, contractul pentru livrarea de utilaj petrolier), ca și a hotăririi exprimate de cele două țări în Declarația comună de a adinei colaborarea bilaterală pe cele mai diverse planuri : politic, economic, științific, tehnologic, de a lărgi schimburile comerciale și cooperarea in producție. Semnificația acordurilor amintite pentru ridicarea pe o treaptă superioară a conlucrării romăno- bangladeshiene a fost evidențiată cu satisfacție de șefii celor două state în cuvintele rostite la solemnitatea semnării Declarației comune. Astfel, președintele NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Declarația pe care am semnat-o, precum și celelalte acorduri și înțelegeri cu privire la colaborarea și cooperarea economică, tehnico-științifică și culturală deschid noi perspective relațiilor dintre țările noastre. Aș dori, încă o dată, să asigur că, în ce ne privește,

face mai Și totul pentru realizarea in bune condiții a acordu- ințelegerilor privind co- dintre țările noastre in

AlOgCtO. Reunită tn sesiune anuală, Adunarea Națională Consultativă (Majlis) a Iranului l-a ales în funcția de președinte al său pe Javad Said.
Convorbiri comerciale 

S.U.A. - Japonia. Ministrul comerțului al S.U.A., Juanita Kreps, care întreprinde o vizită în Japonia în fruntea unei delegații comerciale americane, a apreciat favorabil, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Osaka, rezultatele convorbirilor sale cu oficialitățile guvernamentale japoneze, dar și-a manifestat dezamăgirea față de faptul că

Problema cipriotă. Kef*- rindu-se la situația din Cipru, ministrul de externe al Turciei, GUndtlz Okcun, a declarat, Intr-o conferință de presă organizată la O.N.U., că un apel al Adunării Generale adresat celor două’ comunități cipriote de a relua de urgență convorbirile dintre ele ar contribui la soluționarea problemei.
Populația S.U.A. era * 219 447 000, la 1 octombrie, a anunțat Oficiul Național de Recensămint al S.U.A. In comunicatul oficiului se precizează că într-un an populația țârii a sporit cu 1,6 milioane.
Accident aviatic. Un avion de tip ,,DC-6“ aparținind forțelor navale americane s-a prăbușit în apropiere de Santiago de Chile — anunță agenția U.P.I. Pînă în prezent nu s-a informat cite persoane se aflau la bordul aparatului de zbor, dar nu există supraviețuitori.

vom cele rilor laborarea vederea realizării unor obiective in comun, care să contribuie Ia progresul economic și social al ambelor țări. In același timp, dorim ca țările noastre să conlucreze strins și pe pian internațional in soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi, in interesul tuturor popoarelor, al independenței și suveranității lor, al păcii și colaborării".La rindul său, președintele ZIAUR RAHMAN afirma : „Există mari și ample perspective de colaborare in sfera economică, precum și largi posibilități și spațiu de cooperare in viața internațională, in activitatea politică. Să lucrăm împreună pentru pace, pentru stabilitatea și bunăstarea întregii omeniri".Schimbul de păreri care a avut loc între cei doi șefi de state cu privire la unele aspecte ale vieții internaționale au scos în evidență convergența punctelor de vedere ale României și Republicii Populare Bangladesh, in problemele fundamentale ale contemporaneității. dorința lor de a conlucra în vederea făuririi unei lumi mai ' bune și mai drepte. Astfel, pornind de la necesitatea stringentă a lichidării subdezvoltării — problemă cardinală, de care depind înseși pacea și progresul general — cei doi președinți au relevat rfecesitatea imperioasă a edificării unei noi ordini e- conomice internaționale, care să ducă la abolirea definitivă a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste, la așezarea raporturilor dintre state pe bază de egalitate și justiție. In acest cadru, a fost afirmată hotărîrea României și Bangladesh de a consolida unitatea și colaborarea din-

tre țările în curs de dezvoltare, de a-și aduce 6 contribuție sporită in luptă pentru soluționarea in folosul propriu a problemelor care confruntă omenirea. Cele două țări, se subliniază in Declarația comună, vor sprijini toate măsurile pentru realizarea dezarmării generale și, in primul rind, a dezarmării nucleare, își exprimă solidaritatea cu lupta justă a popoarelor pentru eliberare națională de sub dominația colonială și doresc să coopereze pentru întărirea roiului O.N.U. în promovarea păcii, stabilității și progresului în lume.Afirmarea și sublinierea acestor obiective capătă o semnificație cu atît mai mare cu cit se știe că România și Bangladesh au cooperat cu rezultate rodnice și pînă acum pe arena internațională — la O.N.U., în cadrul mișcării de nealiniere, al activităților desfășurate de „Grupul celor 77", precum și tn cadrul unor organisme guvernamentale și neguvernamentale, unde se pronunță pentru instituirea unei atmosfere de pace, securitate si destindere, pentru edificarea unei noi ordini politice și economice internaționale.Prin bogatul schimb de vederi pe care l-a prilejuit, prin rezultatele bogate cu care s-a încheiat, intilnirea la nivel tnalt dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rahman se înscrie ca un moment de cea mai mare importanță în evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre. Ea va stimula, fără îndoială, dezvoltarea pe multiple planuri a conlucrării dintre cele două țări și popoare, constituind in același timp o contribuție de seamă la consolidarea păcii și Înțelegerii internaționale, la cauza progresului în lume.

Informația in sprijinul 
colaborării intre națiuniBAGDAD 7 (Agerpres). — La Bagdad au luat sfîrșit lucrările seminarului centrelor regionale ale pool-ului agențiilor de presă din țările nealiniate. Participanții au adoptat o serie de recomandări în școpul îmbunătățirii activității în domeniul informațiilor și pentru limitarea monopolului pe care 11 exercită agențiile occiden- au sătale de presă. Participanții subliniat că informațiile trebuie ajute la consolidarea solidarității și a înțelegerii între națiuni, să apere dreptul popoarelor la autodeterminare, să asigure difuzarea de programe care să contribuie la realizarea obiectivelor mișcării țărilor nealiniate.
INUNDAȚII DEVASTATOARE

In india

Nicolae N. LUPU

(Agerpres). — La Delhi 
din surse oficiale că 
care s-au produs 

Indiei au provocat.
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DELHI 7 
l-a anunțat 
inundațiile 
nord-estul
statul Bengalul de Vest, moartea 
peste iOO de persoane, in 
alte peste 100 de persoane 
ca urmare a îmbolnăvirilor 
fi gastroenterită survenite 
inundațiilor. S-a precizat, de aseme
nea, că tn districtele Midnapore fi 
Howrah, precum și in alte zone a- 
fectate de revărsarea apelor, situația 
a milioane de persoane continuă să 
fie extrem de grea. Vineri, noi ploi 
au făcut să crească nivelul riurilor 
Mayukarashi, Ajoy fi Damodar, 
ceea ce a dus la inundarea altor 
zone.

La Calcuta, numai pierderile re
zultate din inundarea depozitelor de 
ceai se ridică la 10—12 milioane de 
dolari.

vreme
au murit 
de holeră In timpul
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Ard cedrii, ard măslinii
De mult, ramura de măslin este un simbol al pâcii.
De mult, cedrul, arborele bogat, drept și mindru, este un simbol 
robustetii și demnității.
Mica țară levantină, cu țărmul scăldat de Mediterana albastră și 

cu munți cu crestele albe sticlind în soare, are și măslini — crescuți 
din dragoste de pace, are și cedri — crescuți in dragoste de libertate. 
Drapelul țării poartă, ca simbol, un cedru.

La umbra portocalilor și cedrilor s-au făurit civilizații — ruinele 
Baalbek-ulul nu sint mal prejos decît ale Partenonulul Acropolei.

Mica țară nu are petrol — șl totuși de multe ori i-au ars cedrii 
șl măslinii. De două milenii, de la fenicieni și bizantini, a trebuit să 
ducă pe grumaji jugul imperiilor vremii.

Pentru că este așezată la întretăierea de drumuri: ale călătorilor, 
ale neguțătorilor — și ale istoriei.

Acum ard din nou cedrii și măslinii, portocalii și lămîii. Ard sub 
obuze și bombe, sint sfirtecați de schije și ciuruiți de mitraliere, 
cartierele căsuțelor albe au devenit deșerturi lunare, acoperite de 
cratere și mormane de dărîmăturl afumate. Se trage cu artilerie grea, 
cu mortiere, cu rachete într o cadență de 10 salve pe minut — numai 
peste o singură colină s-au aruncat 15 000 de obuze. Nu se pot 
îngropa morții. nu mai este lumină, nu mai este apă, nu mai este 
hrană, în pivnițe și hrube, femeile văd cum li se sting copiii de foame 
și sete. Agonizează sutele, miile de răniți între dărîmăturl, agoni
zează întreaga țară între prăbușiri.

De unde suflă vîntul care împrăștie semințele urli peste frați care 
au conviețuit, frățește uniți, timp de secole ? De unde sar seînteile 
flăcărilor ?

Nu din ciocnirea cremenel cu amnarul, ci din alte ciocniri. Ale 
„sferelor", ale Intereselor opuse și străine.

Plouă cu foc, dintr-o parte șl din alta. Iar în împrejurimi există 
atîta material inflamabil — atît petrol, atiția cărbuni aprinși și atîția 
tăciuni mocnind sub cenușa caldă încă. Iar extinderea flăcărilor este 
nu numai pericol, ci poate fi și scop. Fumul negru 
vrea nor negru care să întunece firava rază de 
plăpînd în ultimul timp.

Plouă cu foc, zi și noapte, peste un popor care 
decît că viața l-a așezat la răspîntii de istorie și 
pămîntul se învîrtește aducînd zi șl aducînd noapte, șl în barurile 
multicolore de aiurea se dansează după ritmurile disco, și în bezna 
hrubelor din mica țară levantină copiii se sting de foame și sete, și 
agențiile de presă transmit atîtea discursuri frumoase despre pace 
din clădirea înaltă de peste Ocean, care se ridică semeață și dreaptă 
pe malurile East-Riverului.

Semeață și dreaptă — ca un cedru.

al incendiilor se 
soare, râsâritâ

nu are altâ vinâ 
de interese, și

Dar, tn definitiv, profilul unui cedru nu seamănă perfect cu al 
unul pion de șah ?

N. CORBU
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