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Tot ce producem - producem pentru noi! IN ZIARUL DE AZI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul ColumbieiPreședintele Republicii Socialis- România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, miercuri după- amiază, pe Fernando Urdaneta, am-

basadorul Republicii București, în vizită de legătură cu încheierea tuia in țara noastră.
Columbia la rămas bun în misiunii aces- Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Pe cîmp sînt mari cantități de roade ale pămîntului,
ale investițiilor, ale muncii oamenilor,

CALITATE ÎNALTĂ
înseamnă progres si bunăstare

RUBRICILE NOASTRE: Scrisori 
ale oamenilor muncii adresate 
conducerii partidului; Note ce
tățenești ; Faptul divers ; Sport; 
Din țările socialiste: Răsfoind 
presa străină ; De pretutindeni; 

Marginalii.

Acu», problema principală este
TRANSPORTUL NEÎNTÎRZIA T 

AL RECOLTEI!

Ne bucurăm sincer de fiecare dată cînd un produs românesc — o mașină, un aparat, un utilaj ș.a. — este apreciat peste hotare, în confruntarea aprigă a înaltei competitivități. Sint momente emoționante ; trăim sentimente de profund patriotism, de justificată mîndrie pentru împlinirea muncii noastre, pentru calitatea ei. Iar ca o ilustrare a realităților noastre, asemenea evenimente devin tot mai dese. Recent, ziarele a- nunțau că la tirgurile internaționale de la Brno (Cehoslovacia) și Zagreb (Iugoslavia) un număr de cinci produse românești au fost distinse cu medalia de aur ; la Tirgul internațional de la Alger, întregul pavilion românesc a primit medalia de aui a organizatorilor pentru înalta calitate a produselor prezentate.Așadar, aur pentru hărnicia și priceperea muncitorilor și specialiștilor noștri ! Deci se poate ca produsele cu inscripția „Fabricat în România" să se situeze pe primul loc în cele mai exigente confruntări internaționale. De un asemenea adevăr ne-am convins tot mai mult Îndeosebi în ultimii ani. cind conducerea ' partidului a ridicat problema calității producției la rang de politică de stat ; la rang de directivă economică fundamentală. îndemnul „Totul pentru înalta calitate !“ devine obiectiv central al muncii noastre, condiție primordială a progresului. Nimeni nu se mai poate îndoi, nici o clipă, că fără produse de nivel tehnic și calitativ o nomie este condamnată la diocritate. Iar mediocritatea tehnică in universul revoluției tehnico-știin- țifice nu are decît un singur echivalent : subdezvoltarea.Știm bine că ne-am asumat înfăptuirea unui îndrăzneț program stabilit de partid pentru lidicarea economiei la nivelul țărilor cu dezvol-

înalt eco- me-

tare medie și, apoi, în rîndul celor dezvoltate. Nu este, desigur, vorba de un salt cantitativ în sine — deși sporirea volumului producției materiale rămîne în continuare un obiectiv important — ci, în primul rind, de un avans calitativ, de un substanțial salt calitativ revoluționar. Cu alte cuvinte, ca. să ajungem mai repede la sporirea masei și, mai ales, a valorii masei producției materiale, este absolut necesar să trecem hotărit la această fază nouă, superioară, aceea a luptei pentru calitate. Ca atare, în întreaga economie, lupta pentru calitate este și trebuie să fie comandamentul nr. 1 al activității. Practic, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției constituie acum condiția hotărîtoare de care depinde însuși progresul economic și social al țării, înscrierea României pe o poziție tot mai avansată in diviziunea internațională a muncii.Sînt încă proaspete în mintea noastră aprecierile și indicațiile deosebit de prețioase date, în acest sens, de secretatul general al partidului la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. „Este necesar — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să înțelegem că problema calității produselor, a nivelului tehnic trebuie să preocupe zilnic, in fiecare oră, in fiecare minut toate conducerile întreprinderilor, toate organizațiile de partid, toți comuniștii, toți oamenii muncii". Da. grija pentru calitate trebuie să fie permanentă, în fiecare minut ! Lupta pentru înalta calitate trebuie să devină o stare de spirit a activității fiecăruia, a muncii tuturor colectivelor de întreprinderi.înfăptuim cu succes obiectivele cincinalului revoluției tehnico-științi- fice. Un cincinal în care folosim pe scară tot mai largă o tehnică superioară, în care se extind tot mai mult procesele tehnologice automatizate

sau semiautomatizate. Tehnologiile și mașinile moderne pe care le utilizăm și care pătrund tot mai mult în producție — făcîndu-ne munca mai u- șoară și mai eficientă — se justifică numai în măsura în care din îngemănarea lor cu priceperea și iscusința muncitorului sau a specialistului rezultă produse cu un spor de calitate sau de tehnicitate. Numai astfel investiția în tehnologii noi sau mașini noi poate avea finalitatea socială scontată. Avem deci o solidă bază tehnică șl materială în lupta pentru .o înaltă calitate; sau, cu alte cuvinte, este nu numai posibil, ci și necesar — absolut duse de ta însă tindeni responsabile nante zestre tehnice, lupta pentru o înaltă buie să includă ca obiectiv obligatoriu asigurarea unei riguroase discipline tehnologice, lupta împotriva oricăror manifestări de superficialitate in muncă.Sînt din păcate încă multe cazurile în care superficialitatea în muncă, lucrul de mîntuială, indisciplina tehnologică sînt plătite scump. Intr-un singur trimestru din acest an, pildă, un număr de cîteva zeci mașini-unelte au fost respinse organele specializate de control calității pentru defecțiuni cum sint : montarea incorectă a unor suban- samble, cordoane de sudură cu întreruperi, scurgeri de vopsea. Nu se punea deci în discuție formanțelor dicat — ci finisajului, tehnologice 1 de mii de perechi de încălțăminte au fost respinse datorită acelorași mostre de superficialitate in muncă.

necesar !— să realizăm pro- inaltă calitate. Pentru aceas- trebuie să asigurăm pretu- deprinderea administrării a acestei impresio- Iată de ce, calitate tre-

de de de al
nivelul per- de altfel ri- execuției, a disciplineitehnice — calitatea calitateaUn alt caz : citeva zeci

(Continuare în pag. a Il-a)

pentru studențiComplexele sociale studențești se extind în fiecare an cu noi edificii menite să contribuie la permanenta îmbunătățire a condițiilor de viață și învățătură ale tineretului universitar. în această toamnă, de pildă, au fost inaugurate noi cămine în centrele universitare : Cluj-Napoca, Tîrgu Mureș, Craiova șl Pitești. Noile construcții se remarcă prin grad sporit de confort și de funcționalitate.Pentru tinerii care se pregătesc în cadrul institutelor politehnic și de construcții din București, în universitățile din Craiova și Brașov, Institutul a- gronomic din Iași, Institutul politehnic din Timișoara și în Institutul de învățămînt superior din Pitești se află in construcție cămine totalizînd 6 500 de locuri, care vor fi date în folosință în cursul anului viitor.

în aceste zile, sute de mii de cooperatori și mecanizatori, de lucrători din întreprinderile sprijiniți meni ai instituții, pentru a _ roadele din cîmp, din vii, grădini și livezi. Sfecla de zahăr a fost recoltată de pe 64 la sută din suprafața cultivată, iar porumbul — de pe 1 018 000 ha. adică de pe 41 la sută din suprafața în cultură.Concomitent cu accelerarea culesului, este nevoie să se intensifice și transportul produselor din cimp, pentru ca tot ce se strînge să fie pus repede la adăpost. Trebuie arătat însă că, deși în fiecare județ au fost stabilite măsuri pentru a se corela transportul cu ritmul recoltării, totuși, la această dată se află pe cimp, in grămezi sub cerul liber, aproape 700 (ino tone de sfeclă de zahăr, peste 900 000 tone porumb știuleți, precum și cantități mari de cartofi, legume, fructe etc. Este o stare fle lucruri care impune comandamentelor locale și conducerilor unităților agricole folosirea cît mai judicioasă a mijloacelor de transport repartizate agriculturii.Actualul parc de mașini pus Ia dispoziția agriculturii poate asigura transportul in bune condiții al tuturor produselor ce se recoltează. O dovadă în acest sens o constituie experiența multor cooperative agricole din județele'Buzău, Mehedinți, Timiș, Prahova, Dîmbovița și Arad, care, printr-o bună repartizare și utilizare a mijloacelor de transport, reușesc să pună la adăpost. In aceeași zi, întreaga producție recoltată. Ca urma-

agricole de stat, de elevi și studenți, de oa- muncii din întreprinderi și depun eforturi deosebite strînge cit mai repede toate
Stadiul recoltării și transportării 

porumbului

pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele din coope-Cifrele înscrise
rativele agricole de pe care, pînâ la 18 octombrie, a fost strînsâ recolta 
de porumb (cifra de sus), precum și producția de porumb transportata 

fața de cea obținută (cifra de jos)

ÎN EDITURA POLITICA A APARUT

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI ROMÂNO-VIETNAMEZE 
Vizita oficială de prietenie a delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în Republica 

Socialistă Vietnam
23-26 mai 1978

re, în aceste județe s-a ajuns la un coeficient de' utilizare a mijloacelor de transport apropiat de cel stabilit. Trebuie arătat însă că în multe unități agricole și chiar județe întregi, parcul de camioane I.T.A., repartizat agriculturii, înregistrează un indice de utilizare scăzut, cu mult sub limita stabilită. Ca urmare a nerealizării randamentului prevăzut pe fiecare autovehicul, zilnic se pierde o capacitate de transport de aproape 100 000 tone. Numai în ultimele 10 zile, cu această capacitate s-ar fi putut transporta un milion de tone produse, ceea ce înseamnă bună parte din cantitățile de porumb și sfeclă aflate în grămezi pe cîmp.Sondajele efectuate în citeva județe arată că principalele cauze care determină strangulări pe drumul recoltei din cîmp in hambare sint determinate de deficiențele organizatorice la încărcarea produselor din lan și la preluarea acestora de către bazele de recepție. La aceasta se adaugă indisciplina unor conducători auto, care fie că întirzie de la program, fie că se retrag cu mult înainte de terminarea acestuia. In pofida indicațiilor clare și a măsurilor întreprinse de comandamentele județene. există încă unități agricole care nu au asigurat în întregime forța de muncă pentru încărcat și descărcat,

ceea ce face ca autocamioanele să staționeze cite 5—6 ore pe zi.Gradul de utilizare a autocamioanelor este influențat negativ — si adesea în mare măsură — de strangulările ce se înregistrează la recep- ționarea produselor.carențe de ordin organizatoric, la porțilemai ales ale fabricilor de conserve, coloanfele de autocamioane se transformă temporar în adevărate... magazii pe roți. Și cele mai îndelungate staționări au loc deseori tocmai la bazele de recepție echipate cu mijloace mecanice pentru preluarea porumbului.Ținind seama de neajunsurile ce se manifestă în transportul produselor agricole, este absolut necesar ca organele și organizațiile de partid, comandamentele locale și conducerile de unități agricole să acționeze ferm in vederea rezolvării radicale a acestei probleme. Nimic din ceea ce se recoltează intr-o zi să nu fie lăsat peste noapte pe cimp ! Cu fiecare camion, cu fiecare remorcă, cu fiecare atelaj trebuie să se facă acum un număr maxim de transporturi, pentru ca. în cel mai scurt timp, toate roadele toamnei să fie puse la adăposl, spre a nu se pierde nimic din recolta acestui an.

Datorită unorunor baze de recepție, dar

Iosif POP

Pentru soțiile

minerilor

Poezia și, acțiunea

chimic din TîrndvenlLa Combinatul în fața cuptoarelor, la temperatura înaltâ a răspunderii

noastră, și preocuparea problematica

revoluționară
muncitorești Foto : S. Cristian

La începutul lunii noiembrie 
din anul trecut, in vizita de lucru 
făcută in Valea Jiului, lovaiă- 
șul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„In Valea Jiului sint încă pu
ține locuri de muncă pentru fe
mei. Am stabilit ca încă in 
acest cincinal, incepind de 
anul viilor, sa trecem la con
strucția citorva întreprinderi 
care vor asigura posibilitate de 
lucru pentru aproape 6 000 dc 
persoane suplimentar fața de 
prevederile stabilite în planul 
cincinal".

...A trecut de atunci un an. In 
„vistieria" economiei din această 
zonă a țării au intrat noi și sub
stanțiale fonduri de investiții. 
Au fost „atacate" cu proiecte 
și sînt în diferite stadii de e- 
xecuție citeva întreprinderi, cele 
mai multe ale industriei ușoa
re ; două la Petroșani, două la 
Vulcan, două la Lupeni și una 
la Petrlla. Prima dintre ele — 
Fabrica de tricotaje din Petro
șani — a intrat in funcțiune zi
lele trecute.

400 de muncitoare (85 la sută 
dintre ele soții și fiice de mi
neri) aduc laudă 
lor, constructorilor, 
întreprinderilor furnizoare 
mașini pentru performanța de 
a concepe, a săpa fundații, 
înălța construcția și a o 
cu mașini de cea mai 
tehnicitate intr-un timp atit de 
scurt.

Gard in gard cu întreprinde
rea minieră Livezeni, in veci
nătatea locuințelor lor din car
tierul „Aeroport", femeile mun
citoare de aici sint la doi pași 
de casă.

La prima adunare generală 
care a urmat constituirii orga
nizației de bază a fost formu
lată o propunere pe care 
aveam s-o vedem transpu
să in fapt : „Să fie amenajată 
o expoziție a. primelor produse 
— tricotaje tip lină pentru băr
bați, femei și copii pentru ca 
oricind să știm, prin compara
ție, de unde am pornit și unde 
am ajuns in ridicarea măiestri
ei profesionale".

— Primele produse, prezenta
te în expoziția noastră, au a- 
juns și in magazinele din Valea Jiului — ne spune ing. 
Cornelia Iloiu, directoarea fa
bricii. Acum pregătim modelele 
pentru contractările ce vor 
loc la tirgul de primăvară.

...Un an. E mult, e 
țin ? Pentru soțiile și 
cele minerilor aceste noi locuri 
de muncă — care anunță alte 
premiere ce vor urma — în
seamnă o nouă cale in viață, 
un nou destin, un spor de 
bunăstare pentru familiile lor.
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» Constantin MORARU

Așezat pe rîul Tîrnava Mică, coborind pe drumul dinspre Iernut către Blaj — această mică Romă a inimii și sufletului Școlii Ardelene — Tirnăveniul, a- testat documentar in anul 1278 printr-un text emis la Alba Iulia de un anume Moys (care dăruiește terenul subalternului său Paul), devine, mai exact revine, în atenția timpului după o lungă istorie care demult și căreia îi vadă numeroase riri. Nu e bucată de pă- mînt fără vase și fragmente de vase, unelte din epoca bronzului, frumoase piese din timpul culturii Coțo- feni, demonstrind că pe vremuri daco-’geții,, și aici, practicau agricultura, o a- gricultură avansată, dacă ne gindim la brăzdarele de fier ce le poți vedea in vitrinele muzeului orășenesc sau ale celui' județean de la Tîrgu Mureș. Să mai reținem că Tirnăveniul își areM existenta sa in vremea romanilor și să privim împreună cărămizile și țiglele care poartă ștampila Cohortei 1 Ubiorum în vechiul castru din fața gării.Așa precum în toată Transilvania, Moldova sau Țara Românească, Dobro- gea, mărturiile de vechime existente în Tirnăveni și cele din Cetatea de Baltă, Biia, Ciuguzel, Adămuș etc. nu fac decît să demonstreze continuitatea noastră pe aceste meleaguri, drumul aspru, dar neîntrerupt al formării și păstrării nealterate a ființei de neam, de-a lungul atîtor și atitor secole pe care le înscriem în ma

aniversare a 2050 de de la primul stat cen-

începe stau do- descope-

reaani ...tralizat al lui Burebista și Decebal pe teritoriul patriei ‘ noastre, rememorare in care sărbătorirea orașului Tirnăveni se înscrie firesc. Fiindcă Eminescu a trecut pe-aici în drum spre Blaj, este firesc să ne gindim că aici, pe Tîrnava Mică, a înflorit întotdeauna creativitatea românească, s-a afirmat cu plenitudine gindul

listă pe care Tîrnăvenii de azi o afirmă cu toată inima sa bătind pînă departe pe meridianele globului.Tocmai aceste ginduri mi-au trecut în cuvinte în- tr-o după-amiază de toamnă ascultind-o pe tovarășa profesoară Steluța Oprea, secretar al Comitetului orășenesc de partid Tirnăveni, și aceasta în timp ce vizitam marea expoziție a creației științifice a muncito-

cotidian, oamenii se făureau pe el și lumea : țăranul devenea muncitor cu înaltă calificare și fiecare în parte devenea producător și beneficiar la temperatura înaltă a timpului nostru. Dar Tirnăveniul nu înseamnă numai cetatea chimiei. El înseamnă deopotrivă faianță și porțelan in exemplare unice, înseamnă prelucrarea lemnului ; în expoziția de mobilă a orașului am văzut
TÎRNAVENI—700
înțelept de la Izlaz, eroismul de la Vaslui sari Rovine, sacrificiul neprecupețit de la Oarba de Mureș sau Cărei, prin care fiecare pagină a însemnat lupta pentru independență, suveranitate și dreptate socială. Tîr- năvenenii au fost deopotrivă creatori și luptători în oastea lui Mihai Viteazul, Petru Rareș și alții, vestiți in afirmarea credinței naționale, luptători în marile bătălii ale lui Horia, Doja, Avram Iancu, și să nu uităm niciodată meritul lor la Marea Unire împlinitoare de vis național. Nu puțini au fost aceia care au luptat aici, pe malul Tîrnavei Mici, împotriva fascismului, iar fiii și urmașii lor păstrează cu sfințenie această tradiție laolaltă cu aceea cîș- tigată în construcția socia-

Romulus GUGArilor. tehnicienilor, inginerilor, profesorilor reuniți în aceste zile sărbătorești în „Cîntarea României" ; și mă gindearrt la : loan Puie, Nagy Hancu chimic, de la .. .. ________ ,loan Popa de la „Tehno- lemn", Maria Bleja de la „Prestarea".Veneam dinspre Blaj în auz cu foșnetul bătrînului tei al popasului simțirii eminesciene cele pure și nevinovate și văzusem pînă atunci de departe orizontul străjuit de o uriașă flacără, de parcă Columna Infinită a lui Brâncuși și-ar fi găsit oglindă în Transilvania. Și era acea flacără un semn al cetății chimiei, al marelui Combinat chimic de la Tirnăveni. Acolo, în fața cuptoarelor, alături de produsul

Martin, Laurențiu de la combinatul Oszvath Francisk, fabrica „Hercule",

lemnul descoperindu-și fețe cu încrustații adinei care seamănă cu liniile din palmele celor care le-au făcut.Tirnăveniul este de fapt un oraș modern, mereu mai bine înzestrat, care în fiecare zi tinde să-și sporească frumusețea și demnitatea — rod al politicii partidului de înflorire armonioasă a tuturor județelor și localităților țării. A trecut o întreagă epocă de cînd Elena din Ardeal, poeta orașului rămasă în istoria literaturii, își tăinuia suspinele în pagini de album. Ultimul deceniu a dus la dezvoltarea de aproape 5 ori a producției industriale, a celei chimice de 6 ori, iar populația a ajuns acum la aproape 30 000 de locuitori. In ultimii 15 ani s-au construit 2 125 de apartamente,

s-au înființat noi unități școlare și licee de specialitate — să-l pomenim pe cel al chimiei — orașul nu- mărînd astăzi peste 90 de medici, aproape 400 de cadre didactice care-i învață pe românii, maghiarii și germanii acestor locuri în limba lor maternă. Străzile s-au lărgit și ș-au asfaltat, ca și cum cortina istoriei s-ar fi ridicat în fața uitării. Acum, în centrul orașului se înalță o casă de . cultură in care in timpul liber chimiștii pictează și scriu poezii alături de fiii lor ajunși .ingineri, profesori sau medici. Văzînd nenumăratele echipe de dansuri, coruri cu seculare tradiții, ascultind-o pe Veta Biriș în „Cîntarea României", înțelegi că și aici oamenii trăiesc în frățietate, muncesc și cîntă după cum le e dorul inimii. în toamna aceasta, în decada căr- - ții românești, s-au prezentat la Tirnăveni prozatori, critici, poeți, români și maghiari. împreună cu un coleg scriitor ne îndreptam spre biblioteca orășenească, unde un numeros public aștepta să purtăm o discuție despre cultura română de azi. Departe, luminile combinatului străjuiau precum templele cele vechi ale Greciei antice. Și noi, acolo, ne-am simțit într-o mare familie. O familie a dreptății și frăției, familia firească a timpului nostru socialist, în care în fiecare părticică a sa strălucește patria noastră din cuget și inimi.

Observăm, fără îndoială, în poezia noastră din ultimii ani a- pariția unor puternice talente care se pot exprima și evidenția nestingherit, dar totodată' și o nerăbdare a afirmării, dorința acerbă de a deveni, uneori peste noapte, poet, și nu un poet ci unul care eternitatea.Preocuparea toare a poeziei actuale (și a literaturii în genere) este eyiden- tă, iar efortul gîndirea artistică de tare este o acțiune necesară și salutară. De aici decurge dorința lăudabilă de a inova, de a descoperi noi eșichiere și asamblaje verbale, de a da cuvîntului un sens mai adine, de a îmbogăți și împrospăta provizia lexicală.Dar vom observa că unii poeți, mai mult sau mai puțin tineri, candidați la cucerirea unui renume, iși închipuie că fac lucrul acesta inventind pentru a doua oară mașina cu aburi cu o pasiune demnă de o cauză mai bună. Și în poezie, ca în orice domeniu al creației, o cucerire nouă pornește de la o cucerire prealabilă, iar unii își fac ’ socoteli greșite, proce- dînd la o separare arbitrară a artei și. literaturii pe generații închise și arborînd un dispreț întru nimic întemeiat, față de a- portul înaintașilor.Bineînțeles că și în poezie există procesul de acumulare, de reținere și evacuare. Orice aflux liric își poate modifica spirala, se

oarecare„ vizeazănova- noastreefortul liric, de a elibera și expresia de orice fel și de rețineri

poate transformă sau poate l'i pur. și simplu Stopat de o mișcare artistică superioară, însă o evidentă trăsătură de unire leagă diferitele etape parcurse de poezia anume : pentrusocială și morală, pentru ceea ce constituie esența vieții în societatea noastră socialistă, cu luminile și umbrele ei, efortul de a-și impune prezența vie in actualitate, de a fi un
Virgil

TEODORESCUIact de răspundere și participare, de a sonda și răscoli in profunzime conștiința contemporanilor.ceptabilă artist autentic artei deasupra claselor, a „poezieiCum am mai spus-o, luptăm pentru destrămarea unor false aureole lipite pe creștetul poeziei. în același timp, sintem datori să contribuim cu tot sufletul la realizarea u- nei poezii actuale, care să fie emanația epocii noastre, o poezie ca o pădure de orologii a ceasului de față, con- tinuind tot ce a fost și este mai poezia și nală.Și n-ar toricii și rari să stăruitor multă competență e- sența și articulațiile acestei evidente continuități, căutînd să înlăture anumite imagini eronate proiectate de teorii vetuste, retro-

Este inac- pentru un teoriapure“.

de preț în arta națio-fi rău criticii studieze mai și cu maica is- lite-

grade asupra literaturii sociale și de actualitate, să combată u- nele modalități care, e- liminind juxtapunerea mișcărilor multiple și imprimînd limbajului o nemișcare brutală, reduc viața socială la o prezență ,strict decorativă, sau altele care, incapabile să risipească o stare de confuzie, înlocuiesc forța invenției și a inovației cu ifosele și izmeneala.în anii construcției socialiste a existat un proces de diferențiere nu numai în ce privește mijloacele de exprimare socială și politică, ci și pe planul expresiei artistice. Iar impulsul pe care revoluția socială l-a dat artei s-a manifestat atit prin ridicarea milioanelor de muncitori și țărani la viața culturală. cit și prin funcția poeziei (și artei in genere) de a îndemna la acțiune, funcție situată acum pe primul plan.Practica vieții literare contemporane a dovedit că această funcție a poeziei și artei nu exclude mijloacele moderne de expresie, chiar un moment manifestat și de a impune gide, opuse _________novator, pr'intr-un soi de catalog de clișee etern valabile, creînd succese artificiale. Dar chiar dacă activitatea pentru sporirea varietății mijloacelor și modalităților de expresie a suferit, ea a putut totuși să Se desfășoare atunci cînd artistul a fost în stare să contopească și să îmbine cursul interior al do-

dacă, ia dat, s-a tendința forme ri- spiritului

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Sabangia
Intr-o movilă din apropierea 

localității Sabangia, cercetătorii 
de la Muzeul „Delta Dunării" 
din Tulcea au descoperit un 
mormânt ocroman (ritual indo- 
european de înmormintare „in 
ocru"). Descoperirea stirnețte 
un deosebit interes științific. 
Este cel de-al cincilea mormânt 
de acest fel descoperit pini acum 
in nordul Dobrogei ți aduce noi 
date cu privire la migrația indo- 
europeană din anii 2300—2200 
i.e.n. Movila amintită se înscrie 
in zona vastei necropole desco
perite cu ani in urmă la Agi- 
ghiol. Dar — pared pentru • 
încurca lucrurile — analizele an
tropologice atestă ci in mormin- 
tul respectiv s-ar fi aflat o tt- 
nără . fată de tip mediteranean, 
nenomad, poate o băștinașă in» 
mormintată mai tirziu după ri- 
tualul amintit. O descoperire 
care rămine, in continuare, in 
atenția cercetătorilor.
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Floricolă I
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O curiozitate care atrag» aten
ția oricui trece pe lingă mica 
livadă a pensionarului Dumitru 
Olaru, din Botoșani. Merii și pe
rji, îngrijiți „ca la carte", oferă 
gospodarului roadele lor bogat» 
in ...rate. Mal exact, merele (sau 
perele) din fiecare pom s» coc 
rind pe rind, incepind din iunie, 
pină la sfirșitul lui octombrie. 
Toată vara și toamna, fiecare 
pom ii dăruie omului mereu și 
mereu poame coapte. Dar nu 
numai atit. In aceeași grădină, 
printre pomi, pensionarul culti
vă, anual, peste 15 000 de flori, 
unele dintre ele rarități prin 
partea locului: crizanteme japo
neze, lalele olandeze, crini fran
țuzești... Toate adaptate la cli
ma locală. Exemplul iscusitu
lui grădinar i-a „molipsit" și pe 
vecinii săi de pe strada Teilor.
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In momentul in care a încer
cat să pornească autoturismul 
(l—SM—1816) fără să se asigure, 
sătmăreanul I.B. a accidentat 
un biciclist. In timpul anchetei 
privind stabilirea împrejurărilor 
in care a fost comis accidentul, 
I.B. a motivat :

— Știți, nu prea mai vid 
bine...

— Dar ciți ani aveți 7
— 68
— Mulți înainte. Știați ed dupd 

60 de ani trebuie sd vi prezen
tați anual la controlul medical 7

— Știu, cum să nu Știu ?!
— Și cind v-ați prezentat 

tima dată 7
— Păi, acum trei ani și 

mătate...
Păi...
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Iut-

I
într-o noapte 
fără lună

I

I
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intr-o noapte fără lună, un 
moț din Ponor, județul Alba, s-a 
pomenit cu un individ sărindu-i 
in circă. Speriat, pină să se 
dezmeticească, omul s-a și vă
zut cu buzunarele goale. Cit ai 
zice 16 000 de lei — atit avusese 
moțul la el — umbra a și dispă
rut in noapte. Necăjit, de bună 
seamă, omul ți-a spus păsul la 
miliție. Au inceput investigațiile. 
Făptașul a fost prins. Un individ 
fără căpătii, care-și părăsise ■ 
munca cinstită : Iuliu Bunea din 
Aiud. Acum, dă seamă pentru 
fapta sa la lumina zilei.

I Care 
bucurie...

I
I
I

Discuție surprinsă la Între
prinderea județeană de gospodă
rie comunală și locativă Galați:

— Vasăzică, ce ni se cere in... 
cererea asta ?

— Cică locatarii de la blocu
rile C10 și C11 din cartierul 

■ ------ ’r o

I
I vezi

I

Mazepa nu au apă caldă de 
lună și jumătate.

— Și ce zici că vor 7
— Vor apă caldă.
— Să li se aprobe !
Li s-a aprobat. Dar, si 

ți să nu crezi : citu-i ziulica de 
mare, nu au decit apă rece. Cum 
adorm oamenii, cum vine apa 
caldă. Și cind te glndești cit 
s-au bucurat! Care bucuri» la 
alții să nu mai fie...
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Frați, dar nu9 z

ca frații...
De necrezut și, totuși, de mai 

multă vreme, frații Vasile ți 
Iosif Bulea din satu Buru (Cluj), 
trecuți demult de virsta ma
joratului, nu voiau nici in 
ruptul capului să muncească, sd 
fie și ei in rind cu toți tinerii 
de virsta lor. Trăiau din tot 
felul de expediente. Pină la 
urmă au sustras părinților, bol
navi și suferinzi, un libret cu 0 
depunere de 15 000 lei, după care 
au pornit spre Capitală. Aici 
și-au împărțit banii, dar nu fră
țește, de vreme ce de la chel
tuială au ajuns la ceartă 
și chelfăneală. Abia ce urmea
ză vor împărți, .intr-adevăr, 
frățește.

I
Rubrică realizată de
Pelre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteli" I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Măsuri ferme pentru apărarea 

avuție^ cooperatorilor

Un grup de 6 membri al C.A.P. Băișești, comuna Cornu Luncii — Suceava, a sesizat că, datorită dezinteresului manifestat de cadre cu munci de răspundere față de bunul mers al treburilor unității, a lipsei de grijă pentru apărarea a- vutului obștesc, cooperativa nu se dezvoltă pe măsura posibilităților, avînd mari datorii. „Rugăm să se trimită la fața locului delegați pentru a verifica și cerceta toate actele de gestiune ale cooperativei — solicitau autorii în scrisoare — in- trucît se comit fraude și sustrageri din avutul obștesc, iar făptuitorii nu sînt alții decit cei cu funcții de răspundere In cooperativa noastră".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a Indicat ca scrisoarea să fie cerce
tată de Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Producție 
și Ministerul de Interne. Din cercetările efectuate la fața locului 
a rezultat că, intr-adevăr, contabl- lul-șef al C.A.P., Viorel Ciobanu, a vindut din avutul cooperativei un motor de 45 C.P., lnsușindu-și contravaloarea, a sustras și valorificat în interes personal cantitatea de 745 kg tablă galvanizată ; totodată, în complicitate cu magazinerul unității, a creat, prin mijloace frauduloase, un plus in gestiune de peste 3 000 kg grîu etc. Raportul de cercetare precizează că au comis nereguli și Ga vrii

I

Cum sînt îngrijite bunurile 

întreprinderii?

La sectorul de exploatare Runcu din cadrul I.F.E.T. — Tg. Jiu există o seamă de utilaje nefolosite de ani de zile, lăsate pradă ruginii, care se degradează chiar sub ochii șefului de sector Gheorghe Pistol ; totodată, șeful de brigadă. Ion Vi- tejan, proprietar de cai, înregistrați în mod fictiv pe numele unor locuitori din comuna Runcu, s-a sustras de la plata unui impozit către stat în sumă de 50 000 lei. Și, în loc să se ocupe de sarcinile de serviciu ce-i reveneau, organiza transporturi particulare, pentru care a încasat mari sume de bani — arăta Nicolae Caramete, muncitor la atelierul mecanic.Scrisoarea a fost verificată de activiști de la Consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale Gorj, care au constatat veridicitatea faptelor sesizate. Astfel, din cauza lipsei de control din partea șefului de sector. un tractor și un funicular, care trebuiau să fie trimise la reparații capitale, au fost lăsate în părăsire 
I
I
I
I
I
I
i

Buni gospodari ai păduriiîn primii trei ani ai actualului cincinal, pe terenurile forestiere din județul Vrancea s-au împădurit suplimentar față de sarcina stabilită aproape 760 
ha. Peste 70 la sută din această suprafață a 
fost plantată cu răși- noase. Totodată, în Vrancea, o mare atenție a fost acordată re
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coltării fructelor de pădure, activitate in care s-au evidențiat ocoalele silvice Năruja, Soveja, Tulnic! și Focșani. Acum, după cum preciza ing. Mircea Diaconu, inspector-șef la , Inspectoratul silvic din județul Vrancea, continuă recoltarea semințelor necesare culturilor în pepiniere. Se organizează o suprafa
Calitate înaltă înseamnă

progres și
(Urmare din pag. I)Iată unde duce graba, iată unde duce superficialitatea ! Tocmai de aceea, organizațiile de partid stnt chemate să intensifice munca politico- educativă în rîndurile muncitorilor, , să cultive în fiecare colectiv respectul pentru lucrul bine făcut, în 
așa fel ca in fiecare unitate, la 
fiecare loc de muncă tot ce realizăm 
să fie bun și ireproșabil. Aceasta trebuie să fie preocuparea permanentă a tuturor, de la concepție la 
producție. „Trebuie să punem in 
fața oamenilor muncii problemele 
deschis ; întreprinderile nu vor putea 
funcționa dacă nu vor realiza pro
duse de înaltă calitate. Să nu mal 
admitem să plece din Întreprinderi 
nici un produs care nu corespunde 
cerințelor de calitate". Aceste Indicații ale secretarului general al partidului date la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. trebuie 
să se constituie in fiecare unitate în comandamente ale luptei pentru Înalta calitate. în fiecare zi. in fiecare ceas, in fiecare minut ! Pretutindeni, unde se realizează bunuri materiale și permanent 1Calitatea este o noțiune dinamică. Ea constituie unitatea de măsură socială a nivelului tehnic al produselor. Este limpede, că oricit de bine ar ti executat un produs, el nu va Întruni atributele Înaltei calități, nu 
va fi competitiv dacă nu se va situa 
la nivelul tehnicii actuale. La cel mal Înalt nivel I De aici și concluzia de mare însemnătate practică : in condițiile puternicului avtnt al revoluției tehnico-științifice contemporane, ca

Buta, magaziner al cooperativei, Dumitru Horga, șef de echipă, Ilia Ciotină, președintele C.A P., Vasile Codău, contabil. Constatările și concluziile rezultate au fost puse in discuția comuniștilor și cooperatorilor care au hotărlt : excluderea din partid a contabilului șef. sancționarea severă pe linie de partid a celorlalți. Totodată, au fost destituiți din funcțiile pe care le dețineau în cadrul cooperativei, iar adunarea generală a ales ca președinte al C.A.P. pe tov. Gheorghe Zavalichi, membru al comitetului comunal de partid și deputat în consiliul popular județean. Pentru faptele care constituie infracțiuni s-a început urmărirea penală împotriva persoanelor vinovate.De asemenea, s-a stabilit ca ln‘ secretariatul comitetului județean de partid să se dezbată faptele constatate la această unitate; s-a cerut cadrelor de la unitățile județene care poartă răspunderea directă pentru îndrumarea și controlul economico-financiar să manifeste mai multă exigență în supravegherea respectării legalității. Aceste abateri vor fi prelucrate cu tot aparatul de partid, în cadrul organelor agricole județene, în consiliile intercooperatiste și in cooperativele agricole din județ.

și descompletate de piese pentru repararea altor utilaje. De asemenea, în inventarul sectorului există un grup electrogen păstrat în condiții necorespunzătoare și care nu funcționează de 3 ani.Concluziile rezultate în urma cercetărilor au fost analizate in ședința comitetului comunal de partid Runcu, la care au participat membrii biroului organizației de bază din, sectorul de exploatare forestieră respectiv, precum și biroul executiv al Consiliului oamenilor muncii din cadrul I.F.E.T. — Tg. Jiu. Cu acest prilej s-au stabilit următoarele măsuri : șeful de sector Gh. Pistol a fost sancționat cu mustrare pentru că nu a luat măsurile corespunzătoare de folosire rațională a utilajelor și buna lor conservare; conducerea I.F.E.T. — Tg. Jiu a trecut la recuperarea impozitului neplătit de către brigadierul Ion Vitejan, a sumei de 2 554 lei Însușită ilegal de formația din parchetul gestionat de Ion Dlniță, precum 

ță de 5 ha pepiniere care vor asigura materialul săditor ce va fi folosit la împăduririle din 1980 și 1981. Pentru plantările din primăvara anului viitor, in prezent se efectuează lucrări de pregătire a terenului și a solului in zona ocoalelor silvice Gugeșil, Focșani și Adjud. ■ 

bunăstare
litatea producției trebuie abordată 
consecvent în strinsă legătură cu 
cele mai' noi realizări obținute pe 
plan mondial. Există ramuri de activitate în țările dezvoltate, unde durata de viață a unul produs sau a unei tehnologii nu se măsoară in ar4, ci în luni. Ritmul înnoirii producției este de-a dreptul impresionant. Iar economia noastră, puternic racordată la economia mondială, firește nu poate face abstracție de această realitate. Cit de anacronice sînt, in acest sens, situațiile, criticate de secretarul general al partidului, cind se mențin în fabricație — ipdife- rent de ramură — produse de acum zece ani sau chiar mai mult ! Și cit de profundă este indicația dată pro- iectanților și cercetătorilor : în mo
mentul în care un produs este intro
dus in fabricație trebuie să existe 
deja pe planșetă sau in atenție un 
produs nou. Dacă nu vom proceda 
astfel, nu vom putea fi competitivi 
pe plan internațional !Avem un ritm susținut de Înnoire a producției, de modernizare a economiei. Dar nicăieri și nici o clipă nu trebuie uitat că aceste sarcini sînt 
minimale. Lupta pentru calitate, pentru performanțe tehnice tot mai mari nu poate să cunoaspă nici un fel de pauze. Ea este o componentă intrinsecă a luptei pentru progres. Este chiar miezul acestei bătălii. Să nu precupețim nici un efort, să ne angajăm cu întreaga pricepere in această nobilă ofensivă a lucrului bine făcut, pentru ca tot ce producem să fie de cea mai înaltă calitate.

Viorel SALAGEAN 

șl a contravalorii pieselor descompletate de la grupul electrogen. In sumă de 9 406 lei, pe care l-a avut în primire Gheorghe Santrop.Aprofundîndu-se cercetările, a
Semnatarii au participat

la dezbaterea proprim sesizări

Ion Dobriceanu, Vasile Anton șl Gheorghe Burlacu, membri ai P.C.R. din comuna Oniceni — Neamț, au adresat secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae CeaușescU, o sesizare în care semnalau activitatea necorespunzătoare a președintelui cooperativei de consum din localitate. Ion Agache. Ei dezvăluiau neregulile din cadrul unităților cooperativei de consum, lipsurile in gestiunea unor magazine, abuzurile și ilegalitățile comise de diferiți gestionari, rude apropiate ale președintelui, fapte cunoscute și tolerate de acesta. In scrisoare se critica, totodată, procedeul ilegal al unor activiști de la organele județene care au arătat sesizările primite tocmai... celor reclamați pentru ca a- ceștia să se pună la adăpost.Scrisoarea a fost, repartizată spre soluționare Comitetului județean Neamț al P.C.R. în nota de cercetare sînt analizate punct cu punct toate afirmațiile, precizindu-se măsurile adoptate. Rezultatele verificărilor și concluziile ce s-au impus
La „Primăvara" va fi liniște

■ mu..—! H ......  II. !■■■■■ I I. ■ ■La parterul și mezaninul blocului din Calea Dorobanților nr. 172 au fost prevăzute unele spații comerciale — restaurant cu autoservire și bar de zi, respectiv cofetărie. Cind totul era gata pentru i- naugurare, s-a modificat destinația inițială, cofetăria transformîndu-se in restaurant, fără a se mai face izolația fonică necesară la plafonul dintre restaurant și locuințe, în care trăiesc sute de locatari de toate virstele. Așa se face că de luni și luni de zile — se arăta intr-0 sesizare .semnată de mai multi locatari ai -blocului respectiv — cei care locuiesc deasupra restaurantului nu mai au liniște, din cauza zgomotului produs de orchestră și de soliștii vocali, care cîntă cu difuzoarele stației de amplificare deschise la maxim. Și aceasta mai ales între orele 22 și 24, zgomotul urmind apoi pină la 1—2 noaptea, cind în sfîrșit personalul restaurantului pleacă acasă. Curtea de serviciu, se arată in scrisoare, a devenit un adevărat maidan plin de gunoaie, proprietarii autoturismelor executînd aici toate operațiile de Întreținere — spălare, schimbarea uleiului etc. Semnatarii sesizării precizau că s-au adresat forurilor competente ale muni-

Invitație 
la complexul 

„Casa 
arcașului"La Tirgu Neamț, In apropiere de Cetatea Neamțului, este amplasat complexul turistic „Casa arcașului". Pentru a asigura oaspeților un nivel ridicat de confort și servire. Uniunea județeană a cooperativelor de consum Neamț a luat o serie de măsuri pentru Îmbogățirea meniurilor cu noi preparate tradiționale specifice zonei și a pus la dispoziția lor noi mijloace de agrement. Cele 20 de camere ale complexului au încălzire centrală. (Publicitate).în fotografie : „Casa arcașului". 

reieșit că Însuși semnatarul scrisorii se face în parte vinovat de lipsurile semnalate, fapt pentru care s-au luat măsuri corespunzătoare.

au fost prezentate șl analizate in 
ședința biroului comitetului comu
nal de partid, Ia care au fost invi
tați să participe și să-și exprime 
opiniile și semnatarii scrisorii. Cu acest prilej s-au examinat cu răspundere toate problemele, consta- tindu-se că Ion Agache s-a făcut vinovat in activitatea sa de un șir de neajunsuri șl abateri da la normele pe care le impune funcția deținută.Pentru toata acestea, biroul comitetului comunal de partid a ho- tărît eliberarea lui Ion Agache din funcția de președinte al cooperativei de consum, adoptînd in același timp un plan de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea muncii in sectorul cooperației de consum, la întărirea răspunderii față de buna aprovizionare a populației și de păstrare a integrității avutului obștesc. în încheierea notei de cercetare se menționează că semnatarii scrisorii au apreciat pozitiv modul de soluționare a sesizării lor. s-au declarat mulțumiți de măsurile a- doptate.
ciplulul, dar fără nld un rezultat concret.Din analiza făcută la fața locului— se arată in răspunsul Comitetu
lui municipal București al P.C.R.— rezultă că cele sesizate se confirmă, nemulțumirile locatarilor fiind întemeiate. Au fost luate următoarele măsuri : s-a renunțat la orchestră și s-a demontat stația de amplificare, in locul ringului de dans s-a amenajat spațiu de servire, s-a stabilit programul de funcționare a restaurantului pină la ora 23,00 ; a fost interzisă organizarea în local a nunților sau a altor petreceri zgomotoase. în răspuns se precizează că grupul 1 șantiere al Centralei de construcții-montaj a definitivat lucrările neterminate In jurul blocului ; în curtea de serviciu și în spatele clădirii au fost amenajate spatii verzi, s-au reparat gardurile, au fost demolate rămășițele unor imobile, s-a organizat depozitarea ordonată a ambalajelor in spații special amenajate. Terenurile și spatiile verzi au fost predate asociației locatarilor, spre gospodăriră și întreținere — aceasta exprlmtnd mulțumiri pentru măsurile adoptate.

Neculal ROȘCA

Subiect de fabulă: 
coada măturii

Transport... ca 
pe rofi pătrateSpune fabula că atunci cind toporul și-a găsit aliatul, coada, pericolul distrugerii a amenințat pădurea. La întreprinderea de mase plastice „Viitorul" din Oradea s-au realizat două articole foarte apreciate și utile gospodinelor, dar numai dacă sînt împreună. Este vorba de peria-măturice „Modern" (17,60 lei bucata) și coada din lemn pentru perii Îmbrăcată cu material plastic (6,50 lei bucata). La magazinul „Unirea" din Capitală găsești perla „Modern", Iar

Locuințe moderne, confortabile în orașul Roșiori de Vede 
Foto : Mircea Lastnio

...Și totuși Căldărușanii 
pot deveni o frumoasă 

zonă turisticăSituat In apropierea Capitalei, Intr-o zonă eu însemnate resurse pentru amenajări turistice șl de agrement, lacul Căldărușani și împrejurimile sale promiteau să devină un al doilea Snagov. Am spus „promiteau", intrucît, intre timp, lacul a fost degradat, apele sale sînt acum tulburi, pline de alge, iar de pește nici să nu mai vorbim. Cauza : dejecțiile neepurate de la întreprinderea de stat pentru creșterea și ingră- șarea porcilor din Periș.Pentru Înțelegerea situației in care 
se află acum iacul, cităm un document referitor la stația de epurare a crescătoriei din Periș, menită să pună stavilă scurgerii unor ape puternic poluate pe valea Vlăsiei și prin ea in lacul Căldărușani ! „Către întreprinderea de stat pentru creșterea și ingrășarea porcilor (I.S.C.I.P.) — Periș. Cu a- dresa nr. 3659/ 24.07.78 *v-am comunicat terminarea lucrărilor de execuție și la compartimentul 3. rugîndu-vă să convocați comisia de recepție, dar nici pină in prezent nu s-a fixat data recepției. S-a constatat că dv. ați umplut toate bazinele cu apă din dejecții fără a efectua amorsarea stației in continuarea procesului tehnologic, dejecțiile fermeritînd de peste 15 zile in bazine și decantoare. Menționăm si pe această cale că au fost efectuate toate lucrările din anexa la procesul verbal cu obiectivele recepționate. Vă rugăm să convocați de urgență comisia de recepție la obiectivele nerecepționate, deoarece eventualele degradări apărute vor rămine in sarcina dv." (Semnează șef șantier ing. V. Călinescu).Adresa de mai sus a fost trimisă 
de către Șantierul de construcții- montaj Buciumeni cu numărul 4092/ la 16 august a.c. întreprinderii de stat pentru creșterea și ingrășarea porcilor — Periș, beneficiara lucrărilor de extindere și modernizare a 

Trebuie oare Inventat 
un dispozitiv special pentru 

epurarea neglijenței?
Nu. Ajunge doar 
respectarea legii

dacă ceri șl coadă, ți se recomandă să. faci o vizită magazinului „Victoria", altă unitate comercială prestigioasă, din care lipsesc insă... periile. Nu ne Îndoim că se vor găsi și In comerțul bucu- reștean forțe capabile să contribuie la... unirea celor doi aliați firești — mătura și coada ei, întru bucuria și recunoștința gospodinelor, dornice să înlăture praful nu numai din case, ci șl din anumite mentalități Învechite.
Al. MAXIMILIAN

în noul cartier Crihala, din municipiul Drobeta- Tr. Severin, s-au înălțat zeci de blocuri de locuințe, s-au construit numeroase unități comerciale moderne. în prezent, aici locuiesc mii de oameni ai muncii. Toate bune și la locul lor, numai transportul în comun nu merge... ca pe roate.Autobuzele sînt, ca număr, suficiente. Ceea ce dă multă bătaie de cap celor care locuiesc aici este modul în care ele circulă. Bunăoară, autobuzul 6, care face legătura Intre cartierul Crihala șl centrul munici

stației de epurare a apelor, realizate de unitatea amintită.Citind aceste rîndurl poți crede că nu există apărători mai vajnici ai mediului decit constructorii din Buciumeni și șeful lor, inginerul V. Călinescu. Dar să vedem cum stau lucrurile în realitate.împreună cu reprezentanți al Oficiului de gospodărire a apelor am vizitat zilele acestea stația de epurare. N-a fost recepționată nici pină acum. Aflăm, la fața locului, că încă In luna decembrie a anului trecut s-a făcut o recepție „preliminară", în cadrul căreia nu s-a ținut seama de părerea delegațiilor Oficiului de gospodărire a apelor, fapt consemnat în registrul unic de control, din care rezultă că lucrările de extindere la stația de epurare Periș nu sint terminate, că instalațiile din incintă, precum și lazurile biologice din vecinătatea Vlăsiei nu îndeplinesc condițiile pentru recepțlonare și punere in funcțiune. In ciuda acestor obiecții, fără a face remedierile cerute, constructorul și-a încasat banii de la bancă. Extinderea costă peste 22 milioane lei,' dar nici pină acum nimic din ce s-a construit nu se află in stare de funcționare. Chiar și proiectantul, un institut de specialitate, a cerut la mijlocul lunii august (a- dresa IPSCAIA nr. 4 092/16.VIII.1978) oprirea oricăror încercări la aeratoa- re, deoarece a constatat că nu sînt corect montate și executate. Pomelnicul de deficiente e lung. Relatăm cîteva dintre ele : cu toate că firul cu plumb era folosit Încă din antichitate, constructorii din Buciumeni se pare că nu-1 cunosc. Altfel nu sa explică de ce la multe aeratoare nu au reușit să monteze axul în poziția verticală. Se pare că nici de centimetru n-au auzit, fiindcă unele aeratoare sînt plasate mai sus, altele mal jos, deci unele abia vor atinge apa, în timp ce altele vor fi cufundate prea mult și ineficient. Ca să nu-și complice existența au evitat, probabil, calculul rezistenței betoanelor și, drept rezultat, in vecinătatea unui aerator au apărut crăpături. Ca să nu se surpe totul, i-au pus ...proptele.Observlnd nedumerirea noastră în legătură cu starea stației de epurare, a cărei construcție tărăgănează de mal mulți ani, tovarășul director, Ing. Emil Balomirl, din Departamentul agriculturii de stat, a încercat să ne-o risipească, arătînd că printr-un recent ordin al ministrului agriculturii s-a dispus să se facă in trei mari crescătorii — Peris, Băilești (Dolj), Ciocănești (Ialomița) — cu participarea mai multor institute de cercetări agricole de profil, un amplu și complex experiment de valorificare a dejecțiilor lichide la irigarea cimpu- rilor. Desigur, este bine că se fac astfel de experimentări, dar ele nu pot rezolva integral problema dejecțiilor lich'de. Ce se întîmplă cu ele în anii ploioși ? Dar in anotimpul rece ? Și, oricum, ele trebuie stocate, fermentate, limpezite. Așa că. printr-un simplu „ordin de experimentare", fie el și ministerial, nu se poate renunța la stațiile de epurare.Legea pentru protecția mediului înconjurător trebuie respectată întocmai. în spiritul ei trebuie luate toate măsurile necesare pentru ca lacul Căldărușani să fie din nou limpede, pentru ca împreună cu împrejurimile să poată deveni o zonă turistică și de agrement plăcută și atractivă.
Al. PLAIEȘU

piului, circulă după bunul plac al șoferilor. Mai ales la primele ore ale dimineții și la cele de „vîrf" ale amiezii se produce o aglomerație de nedescris. Timp de două zile am cronometrat intervalele la care au sosit in stații autobuzele : la 25 de minute, la 36 de minute, la 40 de minute, la... 60 de minute ! Poate le reglează ceasul tovarășii din conducerea întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă 7
Virgil TATARU 
corespondentul 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc mult, domnule președinte, pentru călduroasa felicitare pe care mi-ați trimis-o cu ocazia sărbătorii naționale a Spaniei. îmi este deosebit de plăcut să vă exprim, la rîndul meu, cele mai bune urări de fericire personală pentru Excelența Voastră și de bunăstare Șl progres continuu poporului român.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, miercuri, pe ambasadorul Republicii Columbia, Fernando Urdaneta, cu prilejul plecării definitive din țara noastră.A avut loc o convorbire cordială. (Agerpres)
JUAN CARLOS I

Regele Spaniei

Ieri, la lași s-au deschis

Lucrările Colocviului national de poezie

Președintele Senatului Malayezlet, Tan Sri Datuk Haji Omar Yoke Lin Ong, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită in tara noastră, a părăsit miercuri dimineața Capitala.
La placare, pe aeroportul oaspetele a fost salutat de Giosan, președintele Marii Naționale, și loan Ceterchl, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare.

Otopeni, Nlcolae Adunări
(Agerpres)

începind de miercuri, la Iași se desfășoară lucrările primului Colocviu național de poezie, prestigioasă manifestare culturală, înscrisă la loc de frunte pe agenda Festivalului național „Cîntarea României" — care reunește un număr de aproape 400 de poeți, critici, istorici literari, directori de edituri, personalități ale vieții literare din Întreaga țară.Eveniment In viața spirituală a tării, Colocviul național de poezie, organizat de Uniunea scriitorilor șl A- sociația scriitorilor din Iași, in colaborare cu secția de poezie a Asociației scriitorilor din București, se constituie ca un dialog complex despre poezia românească contemporană, menirea ei socială și politică.Salutlndu-i pe reprezentanți! obști! scriitoricești, cit și inițiativa organizării acestui colocviu la Iași — vatră de bogată tradiție a culturii șl literaturii naționale — tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., a șublinlat că schimbul de idei, confruntările de opinii ce vor avea loc, in climatul fertil promo-

vat de partid, de stimulare a gîndiril înnoitoare, a creației vii, animate de Idealuri generoase, ancorate in viața și trăirile poporului, vor prilejul o amplă afirmare a creației lirice contemporane, exprimarea unor reflecții și concluzii comune ale celor ce și-au consacrat talentul și viața Înfloririi literaturii și culturii noastre socialiste.în cuvlntul său, tovarășul George Macovescu, președintele Uniunii scriitorilor, a subliniat semnificația Colocviului național de poezie în contextul dezvoltării generale a literaturii și culturii românești, relevînd, totodată, succesele remarcabile ale creației noastre literare din anii fertili ai socialismului, valoarea liricii noastre noi, locul poeziei contemporane în cadrul spiritualității românești, influența acesteia asupra omului de azi, constructor al socialismului și comunismului.în continuare, poetul Ștefan Augustin Doinaș a susținut prima comunicare, după care au început dezbaterile.Lucrările colocviului continuă.(Agerpres)
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Cronica zileiMiercuri dimineața au început In Capitală lucrările celui de-al XX-lea Congres național de neurologie șl ale Conferinței naționale de electroence- falografle, electromiografie șl neurofi- ziologie clinică.La această prestigioasă manifestare științifică, organizată sub egida Uniunii societăților de științe medicale, participă peste 200 de specialiști din clinlcile și spitalele de profil din țară, precum și invitați din Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, R.D. Germană, R.F. Germania, Grecia, Israel, Polonia, S.U.A., Ungaria și U.R.S.S.
★Miercuri la amiază s-a desfășurat in Capitală ședința publică de comunicări a secției de științe filologice, literatură șl arte a Academiei Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, prof. Alexandru Dima, membru corespondent al a- cademlei. a prezentat comunicarea „Viziunea cosmică In poezia română : Tudor Arghezi". în continuare a fost audiată comunicarea profesorului Alexandru Bălăci, membru corespondent al academiei, „Ugo Foscolo, 200 de ani de la naștere".
★în cadrul zilelor literaturii din R.D. Germană, organizate In tara noastră, miercuri după-amiază la Timișoara 

a avut loc un recital literar, la care au participat scriitori, publiciști, oameni de artă și cultură din localitate. Cu acest prilej, scriitorii Ruth Kraft 
și Norst Deichfus din R.D. Germană au citit din creațiile lor literare.

Al I

R.p. bulgaria: Centrul de calcul nr. 125
La Institutul de mașini șl de electrotehnică din Sofia, cea mai mare unitate de lnvă- tămînt superior cu profil tehnic din Bulgaria, a fost dat în exploatare primul centru de calcul din această tară dotat cu echipament computerizat de fabricație autohtonă. Bază de studiu pentru cursanțll institutului, centrul de calcul este folosit, în același timp, și pentru diferite activități de cercetare. Pe baza comenzilor întreprinderilor interesate, specialiștii centrului testează fiabilitatea mașinilor automate din uzine șl fabrici.Acesta este cel de-al »

125-lea centru de calcul pus In funcțiune in Bulgaria începind din anul 1963. 27 dintrecentrele de calcul a- mintite, afectate pe lîngă regiuni, efectuează lucrări pentru unitățile economice și administrative teritoriale, iar 57 aparțin unor întreprinderi industriale. Rețeaua este apreciată ca suficient de extinsă și dotată pentru tnfăptuirea programului „Automatizarea VII", preconi- zînd măsuri de automatizare a producției și a gestiunii, corespunzător obiectivelor celui de-al șaptelea plan cincinal. In viitor, o atenție deosebită va fi acordată înființării

de noi centre de calcul, perfecționării echipamentelor și utilizării lor cît mai raționale.Centrele de calcul dispun de cadrele necesare, formate in institutele de învăță- mînt superior din tară, în flecare an, peste 400 de ingineri specialiști în calculatoare și 250 de economiști specializați în tratarea informației cu ajutorul mașinilor electronice de calcul ies de pe băncile acestor institute. Paralel, școlile secundare, tehnice șl profesionale formează sute de programatori pentru mașinilor de calcul.
și tehnicieni Întreținerea electronice

R.P.D. COREEANA „Fabrica" de
de la Kvanrian
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FOTBAL: în turul II al „Cupei U.E.F.A.“ în cîteva rînduri

Poezia și acțiunea revoluționară
(Urmare din pag. I)rintel șl cel exterior al realității.Dacă vom fl de acord că varietatea mijloacelor de expresie artistică se cere a fi in permanentă creștere, potrivit stadiului de dezvoltare al societății noastre socialiste, vom admite, ca o urmare firească, și faptul că această necesitate trebuie să corespundă spiritului revoluționar al epocii noastre. Atunci cînd inventezi de-a-ndaratelea sau folosești de-a-n- daratelea un mod de expresie avansat, rebutezl cu siguranță, pentru că o anumită modalitate nu se potrivește oricînd și în orice împrejurare, iar o modalitate avansată nu are nici o contingență cu o concepția retrogradă.Important e „să știi cum să saluți Frumusețea" părăsind (cum spune Rimbaud) „salonul din fundul lacului", să știi cum să saluți Frumusețea folosind, In mod exemplar, formidabilul corp translucid al gîndiril și al practicii revoluționare, pentru a traversa realitatea socială de la un cap la altul, transportind-o pe versantul realului absolut fără a înceta o clipă travaliul de investigare în vederea cuceririi unei conștiințe politice superioare. Existența noastră are nevoie de poezia așa cum ara

nevoie de aer. Dar există șl aer irespirabil, Încăperi ermetic închise în care poezia se fanează și moare.Poezia înseamnă revelarea realității, revelarea omului și a lumii în care trăiește, Inlăuntrul șl dincolo de insula lui. Această revelare a omului și a lumii în care trăiește are un caracter activ, în înțelesul că deține germenii unor schimbări necesare, determinînd, pe plan social, o efervescență care înlătură constrîngerea impusă de raționamente vetuste. Poezia este capabilă să lărgească o- rlzontul social în toate direcțiile, fa- vorizind emanciparea socială, determinînd, în societățile unde lupta de clasă continuă, doua culturi, cu nar.Transformarea tructibil legată de interpretarea ei, poezia, pe lingă o sursă a cunoașterii, devine un mijloc de acțiune, și aceasta e una din principalele sale misiuni. Aș ține să adaug în aceste zile, cînd se desfășoară un eveniment de seamă în viața poeziei românești contemporane, Colocviul național de poezie : un mijloc premonitoriu de acțiune pentru că poezia este chemată nu numai să anunțe mișcarea, cî și s-o prefigureze.

apariția celei de-a caracter revolution
lumii fiind tnder

DE LACasa de Economii și Consem- natiuni face cunoscut depunătorilor că tragerile la sorti pentru trimestrul III 1978 ale libretelor de economii vor avea loc în sala casei de cultură „Petofi Sandor", str. Zalomit nr. 6, după cum urmează : pentru libretele de economii pentru construirea de locuințe, libretele de economii cu ciștiguri in materiale de construcție și libretele de economii pentru turism, miercuri 25 octombrie a.c., ora 16,30 ; pentru libretele de economii cu do- bindă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din Capitală, vineri, 27 octombrie, ora 16.30 ; pentru libretele de e- conomii cu dobîndă și cîștiguri in autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din țară, luni, 30 octombrie, ora 16,30. ciale cu rezultatele geri la sorți vor fi Listele ofi- fiecărei tra- pubiicate in

C. E. C.presă. Tragerile la sorți fiind publice. Casa de Economii și Consemnațiuni invită pe cei interesați să ia parte la efectuarea acestora.Totodată, eu prilejul „Săptă- mînii economiei", care va avea loc între 25 șl 31 octombrie a.c., Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția celor interesați, în tot cursul lunii octombrie, obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri, Ia valoarea lor nominală. fără diferență de preț. De asemenea, la tragerea la sorți lunară a obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri din 31 octombrie a.c., pe lîngă cele 9 825 de cîștiguri obișnuite cu valori cuprinse intre 50 000 de lei și 800 de lei, se vor acorda în plus 607 ciști- gurl suplimentare, cu valori cuprinse intre 20 000 de lei și 800 de lei.

F. C. ARGEȘ A ÎNVINS PE F. C. VALENCIA
...dar numai cu 2-1Firesc, partida dintre F.C. Argeș și F.C. Valencia (contînd ca primă manșă în turul II al Cupei U.E.F.A.) a stîrnit un mare interes la Pitești, unde stadionul a fost plin „ochi", ca și în rîndul amatorilor de sport din întreaga țară, care au urmărit desfășurarea jocului pe micul ecran. Și unii, și alții am fost răsplătiți de o confruntare sportivă cu multiple valențe tehnice, a cărei spectaculozitate a crescut evident pe măsura scurgerii minutelor, cel puțin în repriza secundă oferindu-ni-se numeroase momente de fotbal bun.Inevitabila tatonare a durat numai pînă în minutul 10 — cînd Dobrin a executat o lovitură liberă, de la 18 m lateral spre dreapta porții adverse, atît de măiestru, îneît portarul spaniol s-a trezit... privind ' ' ' de marcaj, care arăta 1—0 F.C. Argeș. Peste alte trei același fin tehnician Dobrin fulgerător din viteză, dar trece foarte puțin pe lîngă porții goale din față. în loc scorul devine 1—1 în minutul 28 — cînd Kempes recuperează o minge, deschide lung șl extrema dreaptă Saura, lăsat liber, înscrie peste portarul argeșean. Pînă la pauză nu mai notăm decît cîteva acțiuni individuale ale oaspeților și cîteva șuturi nu prea periculoase ale piteștenilor.Repriza secundă începe cu un „număr" Kempes și, în replică, un alt „număr" Dobrin, pentru ca apoi să urmeze, aproape minutul și ocazia : min. pes ; min. min. min. . .cu... care mai de care ratează, uneori incredibil, exasperant, dovedind că nu posedă pregătirea tehnică și psihică pentru a fructifica ocaziile create pentru piteșteni de Dobrin sau chiar de ei înșiși. Dar nu mai ratează tî- nărul Moiceanu (min. 82), ce înscrie printr-un șut de la distantă și in mișcare — execuție admirată și de Kempes, care, drept apreciere, la final avea să-i ofere tricoul său drept amintire. Trece numai un minut și Iovănescu irosește, singur la 4 m în

cea mal mare ocazie a

tabela pentru minute, Sutează mingea stîlpul de 2—0,

55 Doru Nicolae, min. 56 Kem- min. 57 Ivan, min. 58 Kempes ; 59 Iovănescu ; min. 63 Zamfir ;67 Toma ; min. 75 Radu II ;77 Kempes ; min. 78 Iovănes-

fața porții, meciului.Astfel se meci palpitant, al cărui rezultat ar fl putut fi 5—2, dacă se realizau măcar situațiile elementare, iu care toți spectatorii am „văzut" mingea în plasă. Un meci pe care observatorul U.E.F.A. — italianul Giuseppe Ferrari — îl caracteriza astfel : „Echipa pi- teșteană a meritat victoria, echipa spaniolă s-a apărat cu calm și cu noroc". De la oaspeți s-au remarcat argentinianul Kempes (prezent pe tot terenul), vest-germanul Bonhof (excelent „libero"), fundașul dreapta Carete și portarul Manzanedo. De la ai noștri, cei mai buni au fost: bineînțeles Dobrin, Stancu, M. Zamfir (care, pe post de fundaș central, l-a suplinit bine pe Cîrstea, accidentat), Speriata și Moiceanu.Așadar, in confruntarea dintre e- chipa Piteștiulul și unsprezece fotbaliști buni de la Valencia (13, dacă socotim și înlocuirile) a ieșit învingătoare ECHIPA antrenată de Florin Halagian. Desigur, o victorie mai comodă, la două sau la trei goluri diferență (care, de fapt, a fost posibilă) era mai liniștitoare pentru retur. Totuși, jucătorii argeșeni se vor deplasa la Valencia (unde, apoi, la 15 noiembrie va avea loc și meciul Spania — România) cu avantajul, nu de neglijat, al victoriei, fie și la limită, în prima manșă, cu certitudinea că echipa din Valencia poate fi învinsă. Ceea ce pentru ei, care știu și aplică bine lecția contraatacului, poate fi decisiv pînă la urmă. Cu acest glnd trebuie să joace F.C. Argeș la Valencia peste două săptămini.
Gheorghe MITROI

Trei goluri în șase minute...La Budapesta, echipa locală Honved 
a Întrecut cu 4—0 (1—0) formația Politehnica Timișoara. Au marcat: Weim- per (min. 6, din lovitură de la 11 m), Gyimesl (min. 82 șl min. 88) și Pinter (min. 84). Din minutul 66. formația Politehnica Timișoara a rămas în 10 jucători, ca urmare a eliminării mijlocașului Șerbănoiu de către arbitru.

încheie numai cu 2—1 un

y
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 80, 
tl șl 22 octombrie. In tară : Vremea 
in răcire ușoară. Cerul va fl temporar 
noros, local vor cădea ploi șl burnițe.

vtntul va sufla slab ptnă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată in 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre 2 și 12 grade, iar 
cele maxime vor fi cuprinse între 10 
și 18 grade. La București : Vremea în 
răcire ușoară. Cerul va fl schimbător, 
favorabil ploii. Vint slab, pînă la mo
derat, Temperaturile maxime in scă
dere.

• TIMIȘ. Premiera peliculei in culori „Salutări din Gearma- ta“, producție a studioului „Alexandru Sahia", închinată muncii, vieții și obiceiurilor locuitorilor cunoscutei localități ti- mișene, a avut loc la căminul cultural din comună. Cu acest prilej, realizatorii filmului s-au întîlnit cu locuitorii comunei, români, germani și de alte naționalități. Sub egida Centrului județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă au fost tipărite noi lucrări destinate formațiilor artistice de amatori de la orașe și sate : comedia într-un act „Nu jucăm teatru" de D. R. Ionescu (tradusă și în limba germană) și culegerea de cintece patriotice „Țară de glorii", cuprinzînd creații ale compozitorilor timișoreni. La biblioteca județeană s-a organizat a secție de artă, cu peste 8 000 cărți și albume de artă, diapozitive, discuri, mag- netofoane, picupuri etc. Inau-

gurarea a fost marcată printr-o expunere despre viața muzicală din această parte a țării, susținută de dirijorul Ion Românu, directorul- filarmonicii „Banatul". (Cezar Ioana). • BUCU
REȘTI. Din expozițiile găzduite de galeriile de artă bucureștene

tel aniversări a 60 de ani de la unirea Transilvaniei cu România. în sala Unirii, locul unde s-a hotărît acest act istoric, elevii de la Școala generală nr. 2 din localitate au prezentat un program cultural-artistic intitu- Partid, părinte drag, îți
menționăm : expoziția de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă a filialei Petroșani — Deva a Uniunii artiștilor plastici (galeria „Căminul artei") ; expoziția de artă decorativă — sticlă — Ovidiu Bubă (galeria „Galateea") ; expoziția de grafică — W. Mihuleac (galeria „Orizont"). (Fl. Dinu). • ALBA. în municipiul Alba Iulia se desfășoară un ciclu de manifestări cultural-educative reunite sub genericul „Alba Iulia — leagănul Unirii", consacrate apropia-

mulțumim". (Stefan Dinică). 
• BISTRIȚA-NĂSĂUD. Pe a- genda acțiunilor cultural-artistice și sportive desfășurate în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României" a fost înscrisă și e- diția a 9-a a „Popasului țapinarilor", tradiționala sărbătoare dedicată tuturor celor ce muncesc în cadrul sectoarelor de exploatare și industrializare a lemnului, găzduită de comuna Prundu Bîrgăulul. Aici și-au dat întîlnire finaliștii întrecerilor

cultural-artistice și sportive de masă, desfășurate la nivelul formațiilor de lucru, parchetelor, secțiilor și sectoarelor întreprinderii forestiere de exploatare și transport din Bistrița. (Gh. Cri- șan). • MARAMUREȘ. După „Instanța amină pronunțarea" și „Pintea", filme artistice cu subiecte inspirate din realitățile din trecut și de azi ale Maramureșului, în aceste zile un nou film românesc de lung metraj se realizează în pitorescul peisaj maramureșean. Este vorba de filmul „Moisei", care își propune să evoce crîncena încercare prin care a trecut această așezare în anii celui de-al doilea război mondial și eroismul celor 29 de patrioți căzuți în lupta antifascistă. (Gh. Susa). • BACĂU. La galeriile de artă din Bacău a fost deschisă expoziția anuală a artiștilor plastici din județ cu lucrări de pictură, grafică, sculptură. (Gheorghe Baltă).
• BACTERIILE - ÎM

POTRIVA POLUĂRII. N°« specii de microorganisme capabile să absoarbă fosfatii și petrolul au fost descoperite în apele reziduale ale unei uzine din orașul San Antonio (S.U.A.). Savantii au' observat că aceste specii de bacterii devorează o cantitate mai mare de compuși conținînd carbon decît alte microorganisme de același tip. Experiențele efectuate au pus in evidență chiar și zile. în buie laa cantității de fosfați și petrol din aceste ape. După părerea specialiștilor, această descoperire ar putea servi Ia combaterea poluării și protecția mediului înconjurător.

că prezenta bacteriilor, numai timp de două apele reziduale contri- reducerea considerabilă

• POD INTRE ITALIA 
Șl SICILIA? Ideea construirii unui pod sau a unui tunel care să asigure legătura „pe uscat" între Italia și Sicilia nu este nouă. Asemenea proiecte au existat încă acum un secol. Ele au redevenit însă actuale. Autoritățile locale examinează posibilitatea construirii unui pod de mari proporții pentru transportul feroviar și auto. Potrivit estimărilor, în scop vor fi necesari circa de constructori, ceea ce. opinia presei italiene, ar tribui la reducerea în proporție a numărului șomerilor din Italia.

acest 20 000 după con- aceeasi
• CREȘTE CONSU

MUL DE CIUPERCI, La congresul Internațional de la

Bordeaux consacrat studierii șl cultivării ciupercilor comestibile s-a relevat că recolta mondială de ciuperci de cultură se ridică la aproape un milion tone anual, consumul crescînd constant cu 5—10 la sută pe Deși unii specialiști contestă valoarea proteică atribuită „cărnii pădurii", ciupercile sînt recomandate pentru conținutul bogat în vitamine, substanțe minerale și albumină, precum și pentru procentul redus de grăsimi. Micologii încearcă să obțină noi varietăți de ciuperci comestibile, în acest scop avind Ioc în riențe
•

RECLAMEI. Institutul pentru studierea Comerțului din Koln a dat recent publicității unele

an.

prezent un șir de expe- în diverse țări ale lumii.
RENTABILITATEA

clfre despre veniturile în continuă creștere provenite din reclame. Astfel, principalele coti- diane și periodice, precum și posturile de radio șl televiziune au realizat de pe urma reclamei în 1977 nu mai puțin de 8,6 miliarde mărci, față de 500 milioane mărci în 1943, O pagină de reclamă în revista „Der Spiegel" costă 47 880 mărci, iar in revista „Der Stern" (de format mai mare) — 71 596 mărci. Pentru 20 de secunde de reclamă transmisă pe programul de televiziune se percep între 14 000 și 32 000 mărci. Telespectatorii se plîng de altfel tot mai mult în ultima vreme de întreruperile din ce în ce mai dese ale programelor transmise pe micul

• în orașele olandeze Groningen șl Arnhem a început un turneu internațional de tenis, a cărui finală se va dfesfășura la Rotterdam. în grupa de la Groningen, jucătorul român Ilie Năstase l-a învins cu 7—6, 6—4 pe campionul olandez Tom Ok- ker, iar John McEnroe (S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—2 de Louk Sanders (Olanda). Rezultate înregistrate în grupa de la Arnhem : Tim Gullik- son (S.U.A.) — Eddie Dibbs (S.U.A.) 6—3, 6—4 ; Guillermo Vilas (Argentina) — Ion Tiriac (România) 7—5, 6—2.• în primul tur al turneului internațional de tenis de la Brighton, românca Virginia Ruzicl a lntrecut-o cu 6—4, .6—0 pe Sharon Walsh (S.U.A.), Wade a învins-o pe Dune cu 6—4, 6—0. Primele partide din cadrul turului II s-au încheiat cu următoarele rezultate : Jausovec — Zwaan 6—2, 6—4 ; Kerry Reid — Harford 6—3, 6—3 ; Bohm — Mariana Simionescu 6—3. 1—6, 6—0; Hanika — Glancy 6—1, 6—1.• Meciul pentru campionatul mondial de șah, desfășurat la Baguio (Fi- lipine), s-a Încheiat, după o Întrecere maraton de 3 luni de zile, cu victoria marelui maestru sovietic A- natoli Karpov, care și-a păstrat titlul, învlnglndu-1 cu scorul de 6—5 pe șalangerul său, Viktor Korcinol.
• La Palatul sporturilor șl culturii din Capitală se va desfășura astăzi, cu Începere de la ora 18, meciul retur dintre echipele Dinamo București și Ț.S.K.A. Sofia, contînd pentru primul tur al „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin. în primul joc, handbaliștll român! au clștigat cu scorul de 23—17.

Harta geologică a R.P.D. Coreene este abundent presărată cu semne indicînd zăcăminte naturale descoperite în anii puterii populare. Și totuși, în ciuda unor intense cercetări, geologii n-au reușit, pînă în prezent, să descopere pe teritoriul tării depozite de sare. Pentru acoperirea necesităților economiei s-a recurs la extragerea sării din mare, înflințîndu-se în acest scop cîteva întreprinderi specializate pe litoralul Mării Galbene.Una din aceste „fa-'

brici" de sare — de Înalt randament — se găsește in mica localitate Kvanrian. Pentru extragerea sării, la Kvanrian s-au construit bazine de a- cumulare a apei, a căror capacitate a atins în ultimii ani 1200 000 metri cubi. în ciuda aparentelor, procesul tehnologic la o fabrică de sare Înglobează un mare volum de muncă. Motoarele pompează neîncetat în bazine apă de mare cu o concentrație de sare de 2 la sută. în timpul Iernii, o parte din gheața formată în bazine este îndepărta-

tă și astîel ția de sare mase crește la 11 la sută. Primăvara, pompele scot apa din bazinele de acumulare și o varsă în alte bazine unde are loc un intens proces de evaporare. Cînd concentrația atinge 25 la sută, cristalele de sare se depun pe fundul zinelor ; sarea apoi colectată cu torul unor mașini ciale și Împachetată.în cursul acestui an, „fabrica" de sare din Kvanrian va obține cea mai mare producție de la înființare — 150 000 tone sare.

■concentra» a apei ră-

ba- este aju- spe-

R. P, UNGARĂ; Noile perspective ale
„metalului albAnul acesta industria aluminiului din R.P. Ungară trebuie să realizeze o creștere a producției cu 22 la sută mai mare față de 1977 și un spor al producției de fabricate din aluminiu de 10 la sută. Cele 2,1 miliarde forinți alocate de stat pentru dezvoltarea industriei aluminiului vor fi utilizate pentru construcția u- nor baze de extracție a bauxitei, precum și pentru modernizarea unor capacități de producție existente. Printre exploatările de mare perspectivă se înscriu minele de bauxită din munții Bakony, care, potrivit prevederilor, urmează

să realizeze în 1980 o producție anuală de 750 000 tone. Zăcămintele din această zonă a Ungariei se află a- proape de suprafață, ceea ce permite exploatarea lor prin metoda „la zi" și, implicit, obținerea unei e- ficiențe înalte a producției.La Combinatul de aluminiu din Szăkes- fehărvâr, unul din principalii furnizori de „metal alb" pentru e- conomla ungară, sînt în curs de construcție noi capacități pentru realizarea de semifabricate. Odată cu fi* nalizarea lucrărilor, întreprinderea din Szâkesfehărvâr va putea produce 65 000 tone

„DEUTSCHE VOLKSZEITUNG"

/✓

de semifabricate pe an.La Ajka se construiește o nouă fabrică de alumină, ceea ce va permite creșterea capacității de producție a întreprinderii cu 80 000 tone. Tot aici se va construi șl o turnătorie de aluminiu.Realizarea programului de extindere a producției combinatului de la SzPkesfeher- vâr și de construire a altor unități va contribui la atingerea u- nui obiectiv important al industriei aluminiului din Ungaria — obținerea în acest an a unor beneficii cu 400 milioane forinți mai mari decît în 1977.

Namibia și tentativele unei decolonizări formaleReglmul sud-african se străduiește de mai mult timp să creeze în Namibia bantustane semiautonome, aflate sub controlul Pretoriei și avind în frunte șefi de trib fideli voințeiR. S.A. Dar, pe măsura creșterii presiunii opiniei publice Internationale, a sporirii influenței Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — recunoscută de O.N.U. ca reprezentant legitim al poporului namibian — R.S.A. a fost nevoită să-și schimbe strategia.Rezultatul acestei „noi" politici a fost desfășurarea „conferinței de Ia Turnhalle", ai cărei participanți — reprezentanți ai populației albe din Namibia și șefi de triburi dependent! de Pretoria — au elaborat principiile constituționale privind trecerea „pașnică spre independență" pînă la 31 decembrie 1978. Acest plan s-a bazat pe trei momente principale.în primul rînd, el presupunea menținerea divizării Namibiei pe bază tribală. în fruntea guvernului central de tranziție trebuiau să se afle marionete ca M. Mudye și șeful tribului Herero, Clemens Kapuuo. în al doilea rînd, se prevedea înlăturareaS. W.A.P.O. din viața politică a țării, iar în al treilea rînd — menținerea capitalului străin, mai ales a celui sud-african.Tentativele R.S.A. de a crea în Namibia „a cincea coloană de la Turnhalle" au stîrnit opoziții șl proteste. Această împrejurare, precum și intensificarea luptei armate a S.W.A.P.O. au pus din nou Pretoria într-o situație dificilă. Puterile occidentale au înțeles că fără participarea'S.W.A.P.O. e îndoielnică soluționarea pașnică a conflictului din Namibia. La rîndul său, o asemenea întorsătură a evenimentelor a determinat R.S.A. să renunțe vremelnic la „planul de la Turnhalle" șl să

accepte convorbirile inițiate de cele cinci țări occidentale, membre ale Consiliului de Securitate — S.U.A., R.F.G., Anglia, Franța și Canada.Propunerile puterilor occidentale Izvorăsc, în ansamblu, din concepția unei decolonizări formale a Namibiei. De aceea, nu există nici o contradicție în faptul că Pretoria, pe de o parte, recunoaște „rolul de mediator" al puterilor occidentale, iar, pe de altă parte, continuă să promoveze politica sa colonială. De pildă, ea re-
0 dezvăluire a manevrelor 

regimului de la Pretoria

fuză categoric să retragă in Întregime trupele sale de ocupație, al căror număr, după constatările observatorilor internaționali, se ridică la 50 de mii de oameni, intenționînd. totodată, să acapareze unicul port al Namibiei, Wallvis-Bay. în cazul unei retrageri impuse a armatei, Pretoria își propune nu să o readucă în Republica Sud- Africană, ci să o disloce la Wallvis-Bay, unde va juca rolul săbiei lui Damocles, atîrnată deasupra Namibiei independente. De aceea, este foarte semnificativ faptul că, în pofida cererilor O.N.U., cele cinci puteri occidentale au exclus problema zonei Wallvis-Bay din ultimele convorbiri privind o soluție pașnică.între timp, R.S.A. a trecut la înfăptuirea politicii „faptului împlinit", declanșînd campanii preelectorale. în aceasta s-a înglobat imediat „Alianța democratică de la Turnhalle (D.T.A.), care a fost concepută ca alternativă împotriva S.W.A.P.O. și care se bucură de sprijinul R.S.A. Concepția sa politico-economică pornește de la Interesele generale ale minorității

albe și ale șefilor de trib, care se străduiesc să-și mențină privilegiile, în anii luptei sale, S.W.A.P.O. a reușit să creeze zone eliberate în nordul țării, în care soldații sud- africani reușesc să acționeze numai cu ajutorul aviației. Tocmai în aceste zone S.W.A.P.O. a început să-și aplice programul de măsuri sociale. Influența S.W.A.P.O. continuă să crească.Tocmai de aceea, regimul colonial sud-african intenționează ca, prin farsa alegerilor controlate de el, de la care ar fi înlăturat S.W.A.P.O., să creeze un „guvern de tranziție" pe baza „Alianței democratice de la Turnhalle". Aceasta ar permite Pretoriei să vorbească de „legitimitatea" regimului marionetă, instaurat, chipurile, în njod democratic.O asemenea variantă ar constitui singura (deși vremelnica) garanție de asigurare nu numai a intereselor strategice ale R.S.A. tn Namibia, dar și a celor economice. Pentru că Namibia este nu numai furnizor de produse zootehnice, care alcătuiesc 94 la sută din producția agricolă. Namibia este, de asemenea, bogată în zăcăminte de diamante, minereuri, inclusiv de uraniu.Ținînd seama de toate acestea, se poate conchide că numai S.W.A.P.O. poate pune capăt jocului periculos al R.S.A., îndreptat spre soluționarea în spirit neocolonialist a problemei namibiene.

ecran pentru a se face publicitate unor produse de multe ori inutile. studierea culturii *1 artelor din China antică.
• IMPORTANT TE

ZAUR DE ARTĂ RUPES
TRĂ. Una din cele mai valoroase colecții chineze de „artă a grotelor" se află la Iuncan, în Munții Vuciou. Săpate în rocă, grotele se întind pe o distanță de un kilometru și adăpostesc 51 000 de statui din piatră, în- fățișîndu-1 pe Buda în diferite atitudini. Cea mai mare statuie măsoară 17 m înălțime, cea-mai mică — cîtiva centimetri. Pereții, tavanele și arcadele grotelor sint împodobite cu statuete, basoreliefuri și desene, realizate' cu o mare măiestrie. Grotele de la Iuncan, care au o vechime de peste 1 500 de ani, oferă un material extrem de valoros pentru

• RECORD LA O LI
CITAȚIE FILATELICA. In cursul unei licitații organizate la Hamburg, pentru un timbru suedez datînd din 1855 — considerat a fi printre cele mai rare și scumpe din lume — a fost plătită suma-record de un milion de mărci vest-germane (500 000 dolari). Precedentul record lâ o licitație filatelică fusese stabilit în 1970 pentru un timbru datînd din 1856, din fosta Guyana britanică, pentru care se plătise suma de 280 000 dolari. Cota ridicată la care a a- juns respectivul timbru suedez, ce valora la vremea emiterii sale doar 3 șilingi, se datorește faptului că el este singurul din- tr-o serie de culoare verde care

• EȘEC CHIRUR
GICAL Pacientul în vîrstă de 22 de ani asupra căruia a fost realizată o operație con- stînd în implantarea unei a doua inimi la spitalul sud-african „Groote Shuur" a decedat la puțin timp după terminarea intervenției chirurgicale — a a- nunțat A.F.P. în comunicatul spitalului nu se menționează cauzele acestui eșec chirurgical. Metoda de dublare a Inimii, a- plicată pentru prima oară de renumitul chirurg sud-african Christian Barnard în noiembrie 1974, constă în implantarea unui al doilea cord pacientului bolnav, ca o „pompă" ajutătoare a sistemului circulației sangui
ne.

a fost imprimat in galben-por- tocaliu.

• .amar’Desenul de mai sus reprezintă comentariul grafic al ziarului american „St. Louis Post Dispatch" la recentele schimbări guvernamentale din Africa de Sud. în timp ce fostul premier, Vorster, transmite puterea succesorului său, ex-ministrul apărării, Pieter Botha, în spatele celor doi corifei rasiști, ambii cunoscuti ca fervenți promotori ai apartheidului, se profilează amenințătoare silueta gigantică a unui african, simbolizind marea majoritate a populației tării.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

In sprijinul lichidării subdezvoltării
și promovării unor relații 
interstatale de tip nou

Negocierile de pace de Ia Washington
• înfîlnirea președintelui Carter cu delegațiile egipteana și 
israeliană • Amănunte în legătură cu documentele aflate pe 

masa tratativelor

Primirea delegației U.T.C.—U.A.S.C.R. de către
guvernatorul general al IVoii Zeelande

MADAGASCAR

Intervenția reprezentantului României în cadrul dezbaterilor 
consacrate impulsionării negocierilor privind instaurarea noii 

ordini economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — De la trimisul special: In 

plenara Adunării Generale a O.N.U. au inceput dezbaterile pe mar
ginea raportului Comitetului plenar, constituit la sesiunea precedentă, 
din inițiativa țărilor membre ale Grupului „celor 77", cu scopul de a 
urmări și impulsiona mersul negocierilor care au loc in diverse orga
nisme din sistemul Națiunilor I’ 
economice internaționale.Crearea acestui comitet ca organ al Adunării Generale a materializat un deziderat fundamental, sprijinit larg de statele membre, ca O.N.U. să Constituie singurul forum adecvat și pe deplin reprezentativ. România s-a pronunțat constant pentru desfășurarea unor astfel de negocieri în cadrul O.N.U., inclusiv în bine cunoscutul document de poziție prezentat la O.N.U. în 1975, privind căile instaurării noii ordini economice internaționale — document fundamentat în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al partidului.în cuvîntul rostit în plenara Adunării Generale, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., ambasadorul Tepdor Marinescu, a subliniat concepția de principiu a guvernului român privind căile lichidării subdezvoltării și promovării u- nor relații de tip nou între state, bazate pe deplina egalitate și echitate. El a subliniat rolul central ce trebuie să revină Adunării Generale în dezbaterea și soluționarea problemelor fundamentale ale economiei mondiale, în desfășurarea și impulsionarea dialogului privind transformarea structurilor din economia mondială. Vorbitorul a relevat că problematica restructurării profunde a raporturilor economice internaționale este puternic influențată de perpetuarea

Unite privind promovarea noii ordiniși agravarea fenomenelor de criză e- conomică, precum și de lipsa de rezultate a încercărilor de pină acum de a le depăși, care afectează îndeosebi țările în curs de dezvoltare. S-a subliniat în context necesitatea luării măsurilor adecvate pentru accelerarea creșterii producției și a diversificării economiilor țărilor rămase în urmă, inclusiv pe calea creșterii sprijinului internațional acordat acestora, prin desfășurarea liberă a comerțului internațional și reglementarea judicioasă a prețurilor, pentru asigurarea accesului neîngrădit al țărilor în curs de dezvoltare la știința și tehnologia modernă.îndeplinirea mandatului conferit Comitetului plenar de către Adunarea Generală — a spus reprezentantul țării noastre — impune angajarea deplină a tuturor membrilor săi in impulsionarea negocierilor și facilitarea reglementării problemelor in suspensie, in identificarea priorităților și urmărirea aplicării acordurilor realizate. Totodată, acestui organ îi vor reveni atribuții importante în . pregătirea corespunzătoare a sesiunii speciale a Adunării Generale din 1980. Natura problemelor abordate în comitet, esențiale pentru destinele progresului economic . și social în lume, implică participarea nemijlocită a tuturor celor interesați.

WASHINGTON. — Președintele 
Carter s-a întîlnit separat marți 
cu negociatorii egipteni și israe- 
lieni. El a afirmat că scopul între
vederilor a fost acela de a face 
bilanțul progreselor realizate pini 
acum la negocierile de pace și de 
a trece în revistă problemele aflate 
încă in suspensie.

Președintele american a subliniat 
că „totul merge bine". Nu s-a ri
dicat vreo problemă deosebită și nu există o situație de criză sau de 
impas.

Șeful delegației Israeliene, Moshe 
Dayan, ministru al afacerilor ex
terne, a apreciat ca „foarte utilă" 
intîlnirea cu președintele american, 
subliniind, totuși, că negocierile- de 
pace „intimpină unele dificultăți"

După întrevedere, șeful delegației 
egiptene,, Kamel Hassan Aii, citat 
de agenția M.E.N., a declarat că „o 
anumită etapă a negocierilor a fost 
parcursă, in timp ce alte puncte se 
află în curs de examinare". „Există 
încă concepții diferite în legătură 
cu anumite puncte și este necesar 
un examen aprofundat pentru a se 
facilita aplicarea lor" — a spus el.

Din surse apropiate Casei Albe 
s-a apreciat, totodată, că informa
țiile potrivit cărora negocierile de 
pace ar putea fi terminate la sfir-

DUPĂ REUNIUNEA

tăptămini tint încășitul acestei 
premature.

Pe de altă 
„Al Ahram" 
respondență din 
primul din documentele americane 
propuse săptămina trecută delega
țiilor egipteană și israeliană se re
feră la retragerea trupelor israelie- 
ne, măsurile de securitate, implan
tările israeliene în Peninsula Si
nai și libertatea de navigație in 
zona Canalului Suez. Cel de-al doi
lea document privește comerțul, tu
rismul și schimburile culturale egip- 
teano-israeliene. Ambele documen
te, insumind 60 de pagini, fac obiec
tul unui studiu aprofundat din 
partea celor două delegații, care so
licită din partea delegației ameri
cane clarificări privind diverse as
pecte.

După cum informează agenția 
M.E.N., marți au fost reluate ședin
țele oficiale din cadrul negocieri
lor de pace, după trei zile de tra
tative neoficiale. Convorbirile neofi
ciale — adaugă agenția citată — 
„au reușit să reducă deosebirile de 
vederi dintre Egipt și Israel atit in 
privința cadrului de pace privind 
Peninsula Sinai, cit și, intr-o anu
mită măsură, asupra cadrului pri
vind o reglementare cuprinzătoare 
in Orientul Mijlociu".

parte, ziarul egiptean 
dezvăluie, intr-o co- 

Washington, că

DE LA BEITEDDIN

Declarații în favoarea unei reglementari
globale a crizei din Liban

„Este dreptul sacru al fiecărui popor
de a-și organiza viața așa cum o dorește**

Dezbaterile din Comisia pentru probleme social-umanitarelonialismului, împotriva politicii de amestec in treburile interne. Pre- zentînd poziția României în legătură cu punctul discutat, reprezentantul țării noastre a subliniat că este necesar ca in relațiile dintre toate statele — mari, mijlocii și mici — să se respecte dreptul fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea așa cum o dorește, fiecare stat, fiecare popor are specificul său, ceea ce impune ca in raporturile interstatale să se țină seama de acest lucru, să se respecte dreptul sacru al fiecărui popor de a-și organiza viața așa cum o dorește. Nimănui nu îi este admis să încerce să dicteze altui popor cum să-și organizeze viața, cum să-și asigure dezvoltarea economico-socială.

tn cadrul Comisiei a IlI-a pentru 
probleme social-umanitare a Adună
rii Generale a O.N.U. se discută în prezent problema asigurării dreptului universal al popoarelor de a-și hotărî de sine stătător destinele și a acordării rapide a independentei țărilor și popoarelor coloniale.Reprezentantul român, loan Voicu, a arătat, în cadrul dezbaterilor, că asigurarea exercitării de către toate națiunile a dreptului la independență și dezvoltare autonomă face parte din problemele cruciale ale lumii contemporane. Voința de a fi independente, de a fi cu adevărat stăpîne pe destinele lor mobilizează popoarele în lupta lor istorică și solidară împotriva colonialismului și neoco-

BEIRUT 18 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor Conferinței miniștrilor de externe ai țărilor ce participă cu trupe sau finanțează Forța Arabă de Descurajare (F.A.D.), care a avut loc la Beiteddin (Liban), constituie baza unei reglementări globale a crizei libaneze — a declarat ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Saud El-Faisal. Bunele intenții și dorința tuturor părților libaneze de a rezolva criza — a adăugat el — constituie cea mai bună garanție pentru realizarea hotărîrilor conferinței.Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministrul sirian al afacerilor externe, a arătat, de asemenea, că rezoluțiile aprobate de reuniune presupun crearea cadrului și a bazelor unei reglementări de ansamblu a

problemei libaneze, inclusiv a problemelor referitoare la securitatea tării.într-o declarație făcută la înapoierea sa în Kuweit, vicepremierul, ministrul de externe kuweitian, șeic Sabah Al-Ahmed Al-.Taber, a exprimat speranța-1 că reuniunea menționată va contribui la reinstaurarea stabilității în Liban. El a subliniat necesitatea, ca toate fracțiunile poporului libanez să colaboreze la reconstruirea Libanului și la restabilirea integrității sale.La rîndul său, vicepremierul și ministrul libanez al afacerilor externe, Fuad Boutros, a declarat că reco- maridările conferinței vor fi examinate de conducătorii libanezi, care vor studia posibilitățile lor de aplicare.
Convorbiri sovieto-iordanieneMOSCOVA 18 (Agerpres). — Aleksei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe Hassan Bin Talal, prințul moștenitor al Iordaniei, care se află în vizită la Moscova, la invitația Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. După cum relatează agenția T.A.S.S., părțile au subliniat că o pace dreaptă și durabilă in Orientul Mijlociu

poate fi realizată numai pe baza unei reglementări globale, cu participarea nemijlocită a tuturor părților interesate, inclusiv Organizația pentru E- liberarea Palestinei. Cele două părți, precizează agenția citată, au afirmat că este necesară folosirea în acest scop a mecanismelor Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Mijlociu.

WELLINGTON 18 (Agerpres). — Delegația U.T.C.—U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C,, a fost primită miercuri la Wellington de Keyth Holyoake, guvernatorul general al Noii Zeelande, Cu acest prilej, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost transmis guvernatorului mesaj obține care oExprimînd întreaga sa gratitudine pentru mesajul transmis, guvernatorul general a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său călduros, sincere urări de sănătate și fericire și a subliniat interesul cu care sînt. urmărite în Noua Zee- landă personalitatea președintelui Republicii Socialiste România, activitatea sa internă și internațională, precum și contribuția țării noastre la înfăptuirea unui climat de înțelegere și colaborare între popoare.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.în aceeași zi, delegația tineretului român a avut o întrevedere cu B. E.

general al Noii Zeelande un de prietenie și urarea de a noi succese în activitatea pe desfășoară.

Talboys, ministrul afacerilor externe, care a exprimat deplina satisfacție pentru vizita delegației U.T.C. — U.A.S.C.R., încrederea că raporturile de prietenie dintre tineretul român și tineretul din Noua Zeelandă vor cunoaște în viitor o continuă dezvoltare.Miercuri după-amiază au avut loc convdrbiri între delegația U.T.C. — U.A.S.C.R. și Ross Tanner, președintele Consiliului Național al Tineretului din Noua Zeelandă, S-a realizat un amplu schimb de opinii privind activitatea Uniunii Tineretului Comunist și a Consiliului Național al Tineretului din Noua Zeelandă, expri- mîndu-se convingerea că vizita delegației tineretului român constituie o contribuție la mai buna cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea raporturilor prietenești dintre țările și popoarele noastre.Delegația U.T.C. — U.A.S.C.R. a avut discuții la Ministerul Recreației și Sportului cu R.J. Tizard, membru al parlamentului, adjunct al liderului Partidului laburist, și s-a întîlnit cu conducerile Uniunii studenților universitari, Uniunii studenților de la institutele.tehnice și Uniunii studenților de la școlile pedagogice.

Prima expoziție 
economică a României

ANTANANARIVO 18 (Ager
pres). — In capitala Republicii 
Democratice Madagascar a fost 
inagurată prima expoziție națio
nală economică a României.

La deschiderea oficială au 
participat reprezentantul pre
ședintelui Didier Ratsiraka, dr. 
Jerome Razanabahiny Maroja- 
ma, membru al Consiliului Su
prem al Revoluției, Ratsifehera 
Arsene și dr. Andriamanjato 
Richard, membri ai Consiliului 
Suprem al Revoluției, dr. Rako- 
toarivelo Jonah, președintele Co
mitetului Executiv al Regiunii 
Antananarivo, miniștri, șefi ai 
misiunilor diplomatice, consulare 
și organizațiilor internaționale 
acreditați la Antananarivo.

Exponatele românești, repre- 
sentînd aproape toate ramurile 
economiei naționale, îndeosebi 
ale industriei constructoare de 
mașini, s-au bucurat de o deo
sebită apreciere din partea ofi
cialităților și vizitatorilor.

Dispute comerciale interoccidentaleIn contrast cu bunele Intenții, exprimate în declarațiile oficiale ale reprezentanților americani la diferite reuniuni internaționale. Congresul S.U.A. nu a reînnoit o prevedere, ce urmează să expire la 3 ianuarie 1979, referitoare la scutirea de tarife punitive aplicate importurilor de produse care beneficiază de subvenții guvernamentale în țările de origine. Congresul a refuzat, de asemenea, să liberalizeze importul de textile în S.U.A.întrunit marți la Luxemburg, Consiliul ministerial ăl C.E.E. a reacționat la aceste decizii, cu vădită nemulțumire, apreciindu-le drept „ho- tărîri grave", de natură să amenințe convorbirile multilaterale de la Geneva din cadrul G.A.T.T. (Acordul general pentru tarife și comerț). Miniștrii de externe ai celor'nouă țări membre ale Pieței comune au declarat că o continuare a negocierilor de la Geneva este condiționată de eforturile pe care Washingtonul le va de-

pune pentru modificarea acestor practici discriminatorii.Agențiile Associated Press și France Presse relevă că, în contextul uneia dintre cele mai grave dispute comerciale, din ultimii ani, între S.U.A. și Piața ' comună, purtătorii de cuvînt vest-europeni au avertizat că, „dacă în poziția americanilor față de convorbirile de la Geneva nu intervine o schimbare substanțială, C.E.E. nu va putea definitiva punctele-cheie ale negocierilor pină la data scadentă — jumătatea lunii decembrie".

VARȘOVIA

Schimb de opinii și experiențăVARȘOVIA 18 (Agerpres). — Intre 16 și 18 octombrie, la Varșovia a avut loc o reuniune consacrată unui schimb de opinii și experiență pe tema: „Mijloacele de informare în masă și rolul lor in munca de educație și în activitatea ideologică". Au participat delegații ale partidelor comuniste si muncitorești din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.E și Vietnam. La încheierea lucrărilor, Jerzy Lukaszewicz, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., s-a întîlnit cu reprezentanții delegațiilor participante.

Jungla din Bronx

Eroziunea dolarului 
continuăDolarul american a coborlt pe unele piețe de devize la noi niveluri minime record : marți, față de marca vest-germană, s-a înregistrat 1,83 mărci pentru un dolar ; miercuri, în raport cu yenul japonez, dolarul a fost cotat la 180 yeni. Urmarea neîncrederii în moneda americană este recurgerea la o unitate de valoare cu un curs mai stabil sau chiar în creștere, cum este aurul. Astfel, la Londra prețul unciei de aur a atins marți nivelul record de 228 dolari.

ale ale ale ale

tn ultimul timp, în Italia s-au înmulțit acțiunile grupărilor teroriste. O statistică, întocmită de secția pentru probleme de stat a P.C.I., a- rată că 27 de persoane au căzut victime a- tentatelor teroriste în primele nouă luni ale a- cestui an. în a- ceeași perioadă au fost atacate 70 de sedii P.C.I., 100P.D.C., 16P.S.I., 67altor partide Populația a reacționat cu indignare la provocările grupărilor teroriste. Imaginea prezintă o demonstrație antifascistă organizată la Roma

Instaurarea unui regim democratic
obiectiv al forțelor deMANAGUA 18 (Agerpres). — ’ Frontul Amplu Opoziționist din Nicaragua, Care grupează personalități politice, oameni de afaceri și ecle- ziaști nicaraguaieni cu vederi progresiste, a decis continuarea eforturilor pentru găsirea unei soluții negociate a crizei politice din țară, în scopul de a se evita noi ciocniri armate între forțele fidele regimului dictatorial al generalului Somoza și cele care se pronunță pentru instaurarea unui regim democratic și popular în Nicaragua. Hotărîrea a fost anunțată după o reuniune a reprezentanților Frontului Amplu Opoziționist cu mediatorii O.S.A., William Browdley (S.U.A.), Alfredo O-

opoziție din Nicaraguabiols (Guatemala) și Emilio Jimenez (Republica Dominicană), care în prealabil au purtat negocieri privind criza nicaraguiană cu șeful statului, Anastasio Somoza, Frontul Amplu Opoziționist a anunțat cu acest prilej că își menține cele 16 revendicări formulate drept condiții pentru inițierea unui dialog cu regimul. Intre acestea se numără retragerea dictatorului și a clanului său din postu- rile-cheie deținute în prezent și acceptarea instaurării unui guvern democrat de largă reprezentare.După cum s-a mai anunțat, dictatorul Somoza a declarat că nu abandonează puterea înainte de expirarea mandatului său, în mai 1981.

Ușa nu . o mai des
chide decît atita cit 
permite lanțul de si
guranță. De cînd a fost 
jefuit, in plină zi, de 
o ceată de gangsteri, 
îmbrăcați în cerșetori, 
pensionarul Hasse 
Williams (75 de ani) ii 
privește cu suspiciune 
pe toți cei care bat la 
ușa locuinței sale din 
Bronx — cunoscutul 
cartier al New York-u
lui. Cazul acestui bă- 
trin nu este singular : 
silnic sint jefuite in a- 
cest cartier zeci de 
persoane virstnice — 
majoritatea răufăcăto
rilor fiind adolescenți.

„Pe la 17,30 am auzit 
soneria. Am deschis 
crezînclcă este fiica 
mea și s-au năpustit 
asupră-mi ca niște 
fiare sălbatice — trîn- 
tindu-mă de perete — 
trei băieți cu fețele 
mascate de ochelari 
mari de schi" — arată, 
la rîndul 
Madeline 
vîrstă de 
„Pe mine 
pe podea, 
cu o bucată de 
adaugă soțul ei, de 77 
de ani. Apoi au răsco
lit toată casa, pină au 
descoperit în dulap 
cei 75 de dolari puși 
deoparte pentru plata 
cheltuielilor gospodă
rești și alți 95 de 
dolari, banii pentru 
medic".

...Un cartier mizer

ei, bătrîna 
Desiena. in 

72 de ani. 
m-au trimit 
lovindu-mă 

lemn,

ca blocuri în paragi
nă, în dreptul cărora 
se îngrămădesc gu
noaie și lăzi goale. O 
suprafață de 12 kmp, 
cu peste 500 000 de 
locuitori. Acesta este 
astăzi Bronx-ul. tn 
urmă cu o generație, 
era un cartier munci
toresc îngrijit, 
treptat a 
adevărat 
șomerilor 
nevoiașilor 
metropolă. ____
nual al unei familii 
din Bronx este cu 40 
la sută mai scăzut 
decît venitul mediu al 
celorlalți locuitori ai 
New York-ului. Ma
joritatea tinerilor nu 
au urmat școala, iar 
acum sint Șomeri. In 
aceste condiții, delinc
venta proliferează ca 
o pecingine.

Victime sint cu pre
cădere bătrînii și, în ge
neral, persoanele lip
site de apărare. Agre
sorii ? tineri, de 
copii. Potrivit relată
rilor 
germane „Stern", care 
consacră un amplu re
portaj acestei proble
me, Esther Klein, o 
femeie de 69 de ani, 
a fost atacată in drum 
spre magazinul ali
mentar de un copil de 7 ani, înarmat cu un 
retevei. „La început 
am crezut că vrea să

dar 
devenit un 

ghetou al 
și tuturor 
din marea 
Venitul a-

în majoritate 
multe ori

revistei vest-

glumească șl i-am spus 
-Drăguță, nu e frumos 
să faci astfel de glu
me^ — dar copilul m-a 
lovit, strigînd : -Scoa
te banii sau te o- 
mor

Situația a ajuns atit 
de gravă incit dtn 
toamna lui 1974 a fost 
creată o unitate 
cială de poliție 
să se ocupe de acest 
gen de delicte, 
lițiștii, bărbați și* fe
mei, se travestesc in 
șoferi de taxi, „hip
pies" sau cerșetori. 
In 1976, ei au elucidat 
doar 84 din cele 619 
cazuri petrecute, prin
tre care cinci crime. 
Se apreciază Insă că 
numai unul din 30 de 
atacuri constituie o- 
biectul unei plingeri 
la poliție, bătrînii fie 
ajungind la resemnare, 
fie temindu-se de răz
bunarea ulterioară a 
celor denunțați. O so
luție nu se întrevede. 
„Atita timp cit nu se 
va întreprinde nimic 
pentru a rupe cercul 
vicios al șomajului, 
analfabetismului și să
răciei, străzile Bronx- 
ului vor rămine, in 
continuare, o adevă
rată junglă, in care nu 
numai la lăsarea nop
ții, dar chiar și in 
plină zi, locuitorii pot 
deveni victime" — 
scrie revista „Stern".

șpe- 
care

Po-

Ioana BĂRBAT

QHSe &■ v
agențiile de presă transmit

cuprinzînd și întrevederi ale minișfr. lor de finanțe, ai comerțului și agriculturii din cele două țări, va fl abordată cu prioritate problema creării noului sistem monetar vest- european.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Convorbiri nigeriano-bul- 
gaiC. T°dor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, aflat intr-o vizită in Republica Federală Nigeria, a început convorbirile cu Olusegun Obasanjo, șeful guvernului militar nigerian și comandantul suprem al Forțelor armate.

tn cadrul Zilelor literaturii 
românești in R.D. Germană, la 
Dresda s-a deschis o expoziție 
de carte românească. Expoziția 
cuprinde 1 600 de titluri repre- 
zentind domeniile științelor so- 
cial-politice, tehnicii, beletristi
cii, istoriei, artei, turismului.

FRANȚA

Dosarele social-economice rămîn prioritareReluarea activității politice a avut loc în această toamnă la Paris într-o atmosferă dominată, după aprecierile agenției FRANCE PRESSE, de „tensiunile existente pe frontul social", de „situația economică destul de preocupantă", precum și de • „anumite incertitudini" pe plan politic.Stagiunea parlamentară, care s-a deschis la începutul lui octombrie, a fost precedată de un șir de alegeri parțiale, în care stînga, considerată global, a progresat, iar majoritatea a înregistrat reculuri. Patru din locurile puse în joc au revenit partidului socialist, iar al cincilea partidului comunist. Firește, o consultare parțială are limitele ei, nefiind de natură să pună în cauză echilibrul politic. Cu toate acestea, faptul că in cinci zone diferite ale țării, cu configurații politice deloc identice, scrutinurile s-au încheiat cu același rezultat indică, reluînd cuvintele ziarului „LE MONDE", „o nemulțumire ce ciștigă 
teren in rîndul corpului electoral, 
determinată de stagnarea producției 
industriale, de creșterea șomajului și 
a crețurilor".Statisticile Ministerului Muncii a- rătau, într-adevăr, existența la sfîr- șitul lunii septembrie a 1 284 600 de șomeri, cu 11,1 la sută mai mult față de situația de la sfîrșitul lui august. Vorbind despre perspectivele economiei, cotidianul economic „LES ECHOS", scria zilele trecute că „atit

șomajul, cit și inflația riscă să se ac
centueze pină in 1980“, unicul element încurajator părînd a fi cel legat de evoluția comerțului exterior. 
„Apărarea locurilor de muncă — releva la rîndul său ziarul «L’HUMA- NITE« — a devenit in prezent pro
blema numărul I“.Acesta a fost contextul în care partidul socialist a avansat în Adunarea Națională moțiunea de cenzură privitoare la politica economică a guvernului. In pofida criticilor la a- dresa acestei politici chiar din partea unor grupări ale majorității — este vorba de Adunarea pentru Republică (R.P.R.), al cărei lider este fostul premier Jacques Chirac — moțiunea de cenzură a fost respinsă, în favoarea ei votînd 199 de de- putați (socialiști și comuniști), față de 246 cît ar fi fost necesar. Semnificativ este însă că, reconfirmîn- du-1 în mod implicit pe Raymond Barre în funcția de prim-ministru, președintele Giscard d’Estaing i-a trasat ca sarcină principală tocmai redresarea situației economice, lucru apreciat de presa franceză ca o recunoaștere indirectă a valabilității criticilor stîngii.Aceste ultime evoluții, care au evidențiat, din nou, necesitatea și importanța strategiei unitare a stîngii, au arătat că pentru sectoare importante ale electoratului francez năzuința de schimbare este asociată, în mod indisolubil, programului politic al for-

tnțelor de stînga. Reculul stîngii alegerile generale din martie nu s-a materializat, așa cum sperau cercurile de dreapta, printr-o restrîngere a audienței celor două principale formații ale sale : socialiștii și comuniștii. Dimpotrivă, ultimele alegeri parțiale au reliefat că stînga continuă să reprezinte o forță politică cu un potențial electoral apreciabil, acțiuneâ sa unită — punîndu-se pe primul plan interesele comune ale clasei muncitoare, ale maselor largi — fiind de natură, după cum a arătat experiența trecutului, să ducă la creșterea acestui potențial și invers, divergențele răsfrîngîndu-se în mod negativ asupra fiecărei formații politice în parte și a ansamblului forțelor de stînga.Analizînd trăsăturile actualei situații politice, comuniștii au chemat din nou, în cadrul ultimei plenare a Comitetului lor Central, la acțiuni ferme și unite în vederea unor prefaceri reale. '„Schimbările democra
tice trec, in mod obligatoriu, pm re
forme profunde ale actualelor struc
turi. Tocmai in jurul acestor obiec
tive transformatoare trebuie să se 
realizeze uniunea forțelor populare, 
uniunea stingi! — arăta secretarul general al P.C.F.. Georges Marchais, zilele trecute la televiziunea franceză. Acestea sint motivele pentru care 
comuniștii au fost și vor rămine 
partizani ai Uniunii stîngii".

0 delegație a Partidului 
Socialist Belgian,care a făcut o vizită în R.P. Ungară, a fost primită de Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și a avut convorbiri la C.C. al P.M.S.U. Reprezentanții celor două partide, se arată în comunicatul comun difuzat de M.T.I., au subliniat că, în condițiile actuale, se impune, ca un factor important pentru asigurarea păcii, securității și progresului social al popoarelor, dezvoltarea colaborării între țările cu sisteme sociale diferite, atit pe plan bilateral, cît și în cadrul organizațiilor internaționale.

PlimilS. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, l-a primit pe Ezekias Pa- paioannou, secretar general al C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.),
Comunicat. ° de,esa*ie a pc- Francez, condusă de Maxime Gre- metz, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., a făcut o vizită în R.D. Germană și a avut convorbiri cu o delegație a P.S.U.G.. condusă de Hermann Axen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., în probeme privind situația internațională și mișcarea comunistă si muncitorească. în comunicatul dat publicității se subliniază importanța luptei pentru încetarea cursei înarmărilor și realizarea de progrese în domeniul destinderii.

Radu BOGDAN

Seminor național în Cuba.La Havana au luat sfîrșit lucrările seminarului național cu privire la

Biblioteca de istorie a 
R.S.F.S.R. din Moscova, mem- 

. bru colectiv al Asociației de prie
tenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
a găzduit miercuri o adunare 
consacrată împlinirii a 70 de ani 
de la nașterea scriitorului Ale
xandru Sahia. Lectorul universi
tar I. P. Zaiumcikovski, membru 
al Conducerii centrale a A.P.S.R., 
și poetul K. V. Kovaldji au vor
bit despre viața și opera scriito
rului român, iar actorul Aleksei 
Golovin a citit fragniente din 
proza lui Alexandru Sahia.

CongrCS. cadrul lucrărilor celui de-al X-lea Congres național al Ligii Tineretului Comunist din China, Han In, președintele Comitetului pregătitor al congresului, a prezentat un raport în care se arată, între altele, că edificarea unei țări socialiste moderne și puternice a devenit o sarcină militantă a generației actuale din R.P. Chineză. Principala sarcină a ligii este organizarea și conducerea tineretului pe calea însușirii științei moderne și a tehnologiei. Totodată, tinerii trebuie să-și sporească nivelul cultural și științific, să-și însușească înalte principii morale, pentru a deveni o adevărată forță în dezvoltarea rapidă a țării.
Primul ministru al Marii 

Britanii, James Callaghan, sosit intr-o vizită la Bonn, a avut o primă rundă de convorbiri cu cancelarul vest-german, Helmut Schmidt. In cadrul dialogului anglo—vest-german,

Declarație. Intr_un «uscum pronunțat la Peshwar, în vestul țării, generalul Zia-Ul-Haq, președintele Pakistanului, a afirmat căintervalul martie-octombrie 1979 vor fi organizate alegeri generale, vederea revenirii la un regim civiL
In

tn

Un acord-cadru de coo
perare 8 fost semnat de președintele Republicii Populare Angola, Agos- tinho Neto, și președintele Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, aflat într-o vizită oficială la Luanda. Documentul stipulează crearea unei comisii de control, ce va acționa sub auspiciile Organizației Unității Africane, fiind însărcinată cu securitatea la granița angolezo-zaireză. Se prevede, de menea, redeschiderea 15 noiembrie a.c. Benguela pentru nereu zairez.

Înainte a căii ferate exporturile de
ase- de spre mi-dezvoltarea social-economică de perspectivă a Cubei pină în anul 2000. Ultima ședință a fost prezidată de Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri.

.în parlamentul japonez. Camera Qonsilierilor — camera superioară a Dietei nipone — s-a pronunțat, miercuri, pentru ratificarea tratatului de pace și prietenie Japonia — China. Anterior, tratatul a fost aprobat de Camera Reprezentanților — camera inferioară a parlamentului. Tratatul urmează să fie aprobat, oficial, vineri de guvernul japonez.DSCIOt. Printr"un decret al guvernului militar federal nigerian se legalizează activitatea partidelor politice in țară. Totodată, s-a anunțat oficial că guvernul federal a adoptat noua Constituție a Nigeriei, care va intra în vigoare în toamna anului 1979, -odată cu transferul puterii către o administrație civilă.

Așa arată 
„egalitatea" femeii...Deși egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul este prevăzută în constituția multor țări occidentale, in practică această e- galitate continuă să rămînă încă un deziderat. Semnificativ este graficul de mai sus, publicat de cotidianul „Die Welt", care indică procentajul salariului femeilor în comparație cu al bărbaților din R.F. Germania. Față de 1950, cînd acest procentaj era de numai 60,6 la sută, în deceniile următoare — 1960 și 1970 — s-a înregistrat o ușoară îmbunătățire (procentajele respective fiind de 64,5 și 68,6 la sută). Decalajele rămîn, totuși, apreciabile : în prezent, femeile primesc pentru aceeași muncă cu 26,9 la sută mai puțin decît bărbații.

Stundenverdierrate 
weibtcher ' 
Arbeiterin f 
der Manner 
vertienste

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 Ml, București Piața Sclntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele «e fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șl instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str, 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEU M 360


