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în munca și în viața
Vfiecărui cetățean!„Firea omului este astfel alcătuită— notează Marx — incit el nu poate ajunge la desăvîrșire decit muncind pentru desăvirșirea semenilor săi, pentru binele lor. Omul care muncește numai pentru sine poate ajunge un savant celebru, un mare înțelept, un excelent poet, dar niciodată un om desăvirșlt, un om cu adevărat mare“. Nu există oameni în afara societății, liberi de răspunderea pentru colectivitate, pentru faptele lor — iată un adevăr incontestabil, o axiomă a vieții sociale ; avem fiecare îndatoriri precise față de colectivitatea în mijlocul căreia muncim, trăim, de care depindem, în personalitatea, ne țiile.Meditație adîncă destinului său in de idei cuprinsă Codului etic comunist — cartă rală elaborată de partidul nostru — este focalizată tocmai asupra raporturilor multiple dintre cetățean și colectivitate, asupra responsabilității sociale inalte Ia care trebuie să se ridice comuniștii și necomuniștii, toți făuritorii noii orinduiri sociale. în fond, care sint izvoarele firești ale acesteia, ce înseamnă și ce presupune a-ți asuma, in etapa istorică pe care o parcurgem, responsabilitatea socială ?De aproape treizeci și cinci de ani înfăptuim cu dăruire și pasiune revoluționară linia strategică a Partidului Comunist Român de a construi o țară nouă. Dezvoltăm in ritmuri fără precedent industria, agricultura, știința, cultura. Mecanismele conducerii, ale deciziei privind prezentul și viitorul sînt în mina făuritorilor de bunuri materiale și spirituale. în spațiul acestor decenii de prefaceri structurale, dobindite nu rareori cu eforturi eroice, prinde contur, in același timp, și fizionomia moral-politică a unui om nou. Uri om conștient de destinul său revoluționar, care și-a asumat misiunea istorică de a făuri — împreună cu semenii săi. pentru fericirea lui și a întregii colectivități, pentru generațiile viitoare — cea mai bună și mai dreaptă orinduire socială— supremul obiectiv al Programului partidului. Această uriașă responsabilitate socială, asumată din îndemnul conștiinței, ca reflex al atașamentului profund față de politica partidului, descinde tocmai din înțelegerea necesității obiective a operei in care fiecare se simte plenar angajat Implicarea profundă, indiferent de locul de muncă încredințat de societate, fie că este vorba de activitatea cotidiană in cimpul creației materiale și spirituale, de participarea la viața obștească, de organizarea vieții de familie ori de relațiile de bună conviețuire.Conținutul conceptului de responsabilitate socială iși are, așadar, la noi geneza în comunitatea țelurilor colectivității și fiecărui individ în parte, în capacitatea uriașă a societății de a armoniza, intr-un tot indes

care ne afirmăm implinim aspira-asupra omului și socialism, textura intre marginile mo-

tructibil, interesul personal cu cel general. Tocmai această cauză comună determină atitudinea activă a constructorilor socialismului față de tot ceea ce se întîmplă in jur. Stăpîn pe conștiința, convingerile și aspirațiile lui, omul nou al României socialiste știe că iși poate împlini propriile aspirații numai militînd pentru desăvîr- șirea conștiinței colective, pentru împlinirea aspirațiilor colective. Fericirea la care năzuiește, prin edificarea operei de construcție socialistă, numai astfel poate prinde contur. Pentru că — este un adevăr arhicunoscut — n-a existat niciodată și nici n-ar fi de imaginat o fericire construită în vid, în afara societății, ruptă de practica și existența socială, ruptă de climatul fericirii generale.Decurge, în mod normal și moral, din acest concept, datoria și obligația fiecărui membru al societății de a milita cu patos revoluționar, la fiecare loc de muncă și în viață, pentru ca programele partidului de edificare 
a civilizației socialiste pe pămintul României să capete întocmai dimensiune materială, pentru respectarea cu rigoare a legilor țării și normelor noastre morale — emanație a voinței colectivității, deci și a fiecăruia, in interesul societății, deci și al fiecăruia dintre noi. Decurge, in mod nor* mal și moral, din această osmoză, datoria și obligația civică a fiecărui cetățean de a veghea permanent pentru ca toți cei din jur să-și asume 
răspunderea, să se ridice la nivelul de înțelegere că nu poți tolera, ci, dimpotrivă, trebuie să acționezi ferm la orice abatere, indiferent de mobi- lurile ori conjunctura care i-a dat naștere. Starea de letargie, de de-, lăsare, de indiferență, traiul în propria găoace, cu exagerată grijă pentru liniștea personală definesc fizionomia morală a altui tip uman, apar- ținind orinduirilor întemeiate pe exploatare, pe înavuțire in detrimentul altuia, pe înstrăinarea oamenilor, dezbinarea și învrăjbirea dintre ei.Omul societății noastre, părtaș Ia marile creații, la munca întregii colectivități, solidar' la bine și la greu cu semenii săi, ca într-o mare și trainică familie, nu poate să-și împrej- muiască in armură inexpugnabilă viața tihnită cînd la un pas de el observă că se aduc prejudicii avuției colectivității din care face și el parte, avuție în care se află cuprins și cuantumul său de bunăstare, de fericire. Nu poți afișa masca reprobabilă a indiferenței cînd la un pas de tine se încalcă normele moralei noi. democrația de organizare a muncii și vieții noastre, principiile muncii colective, nutrind în același timp dulcea și iluzoria speranță că aspirațiile tale de viață, interesele tale nu vor suferi nici o atingere, nici o ingerință, nu vor fi cîtuși de puțin clătinate. Iată tot atîtea motive care pledează decis pentru asumarea responsabilității sociale intr-o orinduire ca a noastră, care și-a asumat la rindul ei. prin toți membrii săi, prin toți porii săi,

răspunderea de a construi trainic pentru azi și pentru nou ce se modelează— fericirea tuturor.Să ne oprim fie și exemplu — acțiunea nală pentru trecerea nouă calitate., Este limpede că deziderat presupune, pentru tuirea sa, mobilizarea energiilor întregii societăți. Impune, înainte de toate, un salt în conștiința fiecăruia și care, la rindul lui, să determine : o muncă mai bine organizată, ordine și disciplină exemplară. Calitatea nouă se realizează prin efort și participare plenară în fiecare celulă a vieții sociale, prin înnobilarea oricărei gîndiri și acțiuni cu trăsăturile morale proprii comunistului, omul intrat pe poarta mare a istoriei tocmai pentru că și-a propus, programatic, să transforme revoluționar lumea și omul, spre fericirea tuturor celor ce muncesc.După cum se știe, socialismul nu are pretenția de ă fi rezolvat, în mod magic, toate problemele existențiale ale omului. Dar, rezolvîndu-le pe cele fundamentale — desființînd exploatarea, asuprirea socială și națională, inegalitatea, creind condițiile pentru creșterea standardului de viață și dezvoltarea multilaterală a personalității umane, instituind accesul larg și egal la cultură și știință. adincind procesul de democratizare și punînd frinele conducerii in miinile stăpinilor de drept și de fapt ai țării, producătorii bunurilor materiale și spirituale — el oferă perspectiva tonică a armonizării tuturor celorlalte relații sociale, îl implică direct pe cetățean in creșterea și promovarea responsabilității obștești.Sînt tot atitea temeiuri care pledează pentru instaurarea, in toate compartimentele activității economi ce și sociale, a tutui climat moral propriu afirmării răspunderii fiecăruia. Nu o dată, în anchetele publl-

mîine, cu omul sub ochii noștrila un Ia scară cantității singur națio- intr-o acest înfăp-

Hie TANASACHE
(Continuare in pag. a V-a)

Au îndeplinit planul pe primii 3 ani
ai cincinaluluiLa întreprinderea „Colorom" din Codlea, dezvoltarea ■ capacităților de producție e- xistente — in special cu forțe proprii, folosirea mai deplină a potențialului tehnic și uman — rezultat al raționalizării proceselor de producție, al

perfecționării tehnologiilor și ridicării nivelului profesional al personalului muncitor, au creat condiții ca planul pe primii 3 ani . ai cincinalului la producția fizică să fie îndeplinit cu mult Înainte de vreme. Aceasta face posibil ca, pină la

finele anului, chimiștii din Codlea să realizeze suplimentar o producție de coloranți și intermediari în valoare de 360 milioane lei, să livreze la export, > peste duse 18 000 colae prevederi, pro- în valoare de lei valută. (Ni- Mocanu).
Succes al constructorilor
de pe Valea SebeșuluiLa hidrocentrala Gîlceag. prima dintre centralele electrice care vor intra în funcțiune pe Valea Sebeșului. lucrările de montaj se desfășoară în ritm intens. Zilele trecute aici a fost înregistrat un eveniment

deosebit : lansarea statorului generator in blocul turbinei nr. 1. Uriașa piesă, care cîn- tărește 129 tone, este realizată in întregime cu echipament românesc. Această operație dificilă a fost executată cu o deosebită

precizie de formația de montori condusă de maistrul loan Lupea- nu. Cu acest prilej montorii de la Gilceag s-au angajat să execute in continuare toate lucrările in avans față de grafic. (Ștefan Di ni că).

Mă îndrept spre întreprinderea de calculatoare electronice și mă văd deodată in mijlocul unui adevărat oraș al electronicii : platforma electronică Pipera. Blocuri mari, cu arhitectură modernă, hale cu imenși pereți de sticlă, spații verzi. întreprinderea „Electronica", unde se produc o gamă largă de aparate de radio și televizoare : întreprinderea pentru piese de radio și semiconductoare Băneasa ; întreprinderea „Conect“, pentru piese de legătură conexiuni ; întreprinderea de echipamente periferice pentru tehnica de calcul ; întreprinderea pentru întreținerea și repararea utilajelor de calcul ; întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale ; un grup școlar de profil ; Institutul de cercetări și proiectări pentru tehnica de calcul ; Societatea mixtă Rom Control Data. Și a- cest palat elegant și sobru al întreprinderii de calculatoare in care intru acum.Intru în întreprinderea de calculatoare deloc intimidat de imensele hale cu aspect de centru spațial sau ca o imensă hală de operații pentru cea mai înaltă chirurgie sau, ca să fiu mai aproape, ca o uriașă maternitate. Pină cu vreo 15 ani în urmă, pe' locul acestui oraș....................................... '■că erau viță de prinderi de griuAici, la întreprinderea de calculatoare — aer condiționat. temperatură controlată — douăzeci și unu de grade, umiditate controlată ; din Ioc in loc, aparate de înregistrat tempe-

al electronicii cred porumbiști, căsuțe, vie, pruni, între- modeste, tarlale pipernicit.

1La 21 octombrie, oamenii muncii de pe ogoarele județelor Ilfov și Dîmbovița au anunțat încheierea insămințării griului și orzului pe întreaga suprafață planificată.în telegramele adresate C.C. 
•1 P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetele județene Ilfov și Dîmbovița ale P.C.R. se subliniază hotări- rea mecanizatorilor, țăranilor cooperatori și lucrătorilor întreprinderilor agricole de stat de a acționa și in continuare, cu toațe forțele, la recoltatul, transportul și depozitarea recoltei de porumb și sfeclă de zahăr, la insilozatul furajelor și executarea arăturilor de toamnă, la strîngerea întregii producții de legume și fructe.

In săptămina pe care o încheiem, culesul porumbului a atins cifra de 1.2 milioane hectare. cu 350 000 hectare mai mult decit la sfirșitul săptăminii trecute; suprafețele de pe care s-a strins sfecla de zahăr au mai crescut cu 37 000 hectare, ajungîndu-se la aproape 70 la sută din suprafața cultivată ; cu viteze sporite s-a lucrat și la recoltarea culturii de soia, în grădinile de legume și în livezi, in podgorii, unde strugurii se culeg de pe ultimele suprafețe.Dar, așa cum se știe, pe cimp au mai rămas incă mari suprafețe nerecoltate. în uneie județe — Sibiu, Bacău. Sa- tu Mare, Cluj. Bihor, Sălaj, Neamț — răminerile în urmă ?i-au găsit pină acum o explicație, in starea de vegetație întârziată a culturilor, în altele însă — Dolj, Constanța, Mehedinți, Galați — cauza nereâli zării programului săptămirfal se datorează unor defecțiuni de ordin organizatoric, unei slabe preocupări pentru mobilizarea la munca cimpului a tuturor forțelor satelor. Iată de ce este nevoie de acțiuni hotărite din partea comandamentelor comunale pentru organi-
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dezarea perfectă a activității, pentru participarea efectivă la strinsul recoltei din zori și pină în noapte — și chiar toată noaptea, acolo unde Situația o cere — a tutu- locuitorilor satelor.

de producție la data deagricole 
reprezintă. suprafețele în procente 
porumbulEste necesar ca pretutindeni să se lucreze și astăzi. duminică, la strinsul recoltei, iar munca să continue cu intensitate tot mai mare in cursul săptăminii viitoare. Organele de partid și de stat sint chemate să or-

ganizeze buna folosire a tuturor forțelor și mijloacelor, precum și un control riguros in cîmp, la fața locului, pentru ca fiecare formație, lucrător să-și nească integral ce le revin. fiecare indepli- sarcinile

Ca in toate localitățile, și la Reșița se construiește mult. Noile cartiere sint mai mari decit vechiul oraș. Unul din 
aceste „cartlere-oraș" este și cel din fotografie: Lunca Birzavei

cutezătorilor

REPORTAJ DIN ACTUALITATEAși umiditatea aeru- curâțenie, și liniște, tuburi deratura lui. Și și strălucire ;neon îngropate in plafon, șirurile de mese cu lămpi deasupra și ordinea de pe aceste mese ; sute de fple și femei tinere in haiate albe, cu niște sertare de „bijuterii", de giuvaeruri lingă ele, cu delicate instrumente in miini, brodind, ca la gherghef, sirrjie subțiri din metal nobil ; lu-

creier omenesc — privind prin ochii lui verzi, roșii, galbeni — fără să vorbească, dar capabil să scrie la mașina lui de scris un număr incredibil de rinduri ■ pe minut ; capabil să rezolve sute de mii de operații pe secundă ; capabil să răspundă la cele mai complicate și mai grele probleme, întrebări, ecuații uriașe ale uzinelor, ale combinatelor, ale ministe-

gineri Florin Dănălache și Viorel Coste, care au bună- tfoința să mă călăuzească prin intreprindere. Viorel Coste este inginer automatist ; Florin Dănălache, inginer mecanică fină ; lucrează la echipamentele de calcul — amindoi sint sub 30 de ani.Nu știu însă ce înseamnă calculator din generația 3'A, ce înseamnă generație, de calculator, deși am mai
Prin lanurile de aur

ale electronicii românești
REPORTAJ de Troiancrind ca la ceasornicării, lucrind ca la bijuterii — sau ca in cele mai mari săli de operații, pe cord, pe creier. Din loc in loc, in aceste spațiicurate, cu aer condiționat, cu temperatură și umiditate controlate — în grupuri tăcute, părți ale monstrului tehnic sau chiar El, întreg geniul însuși — calculatorul Felix C-512 — strălucitor, sclipitor, impresionant — în activitate sau in testare, sau in așteptare, liniștit, neauzit, nebănuit — dulap elegant de bibliotecă sau frigider, șifonier, soclu de monument, combină muzicală, container, ascunzind în el cîteva sute de mii de piese electronice, ca paginile intr-o capodoperă, ca celulele intr-un

luminoase,

COȘOVEIrelor. Totul este să știi să-l intrebi ; totul depinde de cum știi să-1 intrebi și ce vrei să afli de la el... •Și toată această minune a științei și a tehnicii înalte se realizează pe platforma electronică de la Pipera. in halele întreprinderii de calculatoare, pe un loc unde cu puțini ani in urmă mai sau vița de bul în fața căsuței către niște copilăria lor păstrată incă pe fața lor adolescentă vor fi prășit răsaduri, vor fi îngrijit flori poate chiar pe locul acestor calculatoare...— Acestea sint calculatoare de capacitate medie, din generația .TA — mi le prezintă sau mă prezintă pe mine lor ! — tinerii in-

creșteau griul vie sau porum- și de oameni care in

auzit cuvintele. Prima generație de se explică struite cu ția a II-a nente discrete, tranzistori, așa cum sint a- paratele de radio ; generația a III-a se construiește cu circuite integrate, așa cum sint acum noile tipuri de televizoare pe care le produce „Electronica" — uzina vecină. Un circuit integrat cuprinde in el un număr mare și uneori un număr foarte mare de componente discrete. Ați văzut piesa aceea cit degetul mic sau ca un miriapod — ca o broșă : aceea concentrează în ea foarte multe componente discrete, foarte mulțr tranzistori... Mai de-

calculatoare mi — au, fost con- lămpi ; genera- este cu rompo- adică cu

parte — nu intrăm în detalii...Deci acesta este un calculator din generația 3*/z — Felix C-512. îl veți întilni — imi spun însoțitorii mei — prin marile fabrici de ciment, prin întreprinderile și combinatele industriale, prin centralele industriale, bănci, ministere, centre de calcul teritoriale, lucrind la lansarea și la urmărirea producției ; la rezolvarea marilor probleme ale economiei, probleme sociale...Spun că aproape am înțeles, schițez un salut pentru calculator — care, am tot timpul impresia, mă vede, mă înregistrează — și mergem mai departe prin halele strălucitoare, in ambianța plăcută, in timp ce inginerii îmi arată și imi explică, punindu-le să funcționeze demonstrativ, părțile calculatorului ; unitatea centrală ; memoria internă ; echipamentul periferic — perifericele; consola sau pupitrul de comandă... unitatea de discuri magnetice... unitatea de bandă magnetică... imprimanta rapidă... cititorul de cartele... perforatorul de bandă... cititorul de bandă perforată... Toate aceste părți ale calculatorului sînt ele însele mici uzine in blindajul lor colorat, compartimente ale uriașului creier. Mai înțeleg că în jurul întreprinderii de calculatoare există celelalte cîteva uzine spec’alizate care produc piese, sau elemente, sau componente, sau nervii, neuronii, celulele, conexiunile pentru această uzină centrală care construiește. creează calculatorul.Continuăm să umb’ăm ■
(Continuare in pag. a V-a)

în universul industriei al „tehnicii de virf": oameni lucrind ca la ceasornicării, ca la bijuterii, sub semnul eforturilor calitative pentru maximum de gindire și eficiență. Imagine de la întreprinderea .Automatica" din Capitală 
Foto : E. Dichiseanu

Busola fermă pentru întregul 
an școlar, pentru pregătirea • ti
nerei generații este dragostea de 
muncă, idealul de a sluji patria 
și poporul, idealul pe care socie
tatea, școala, organizațiile de ti
neret și copii il insuflă școlarilor 
de azi. tmi îndrept gindul, in a- 
ceste zile, către copiii intilniți 
pe plaiurile Sătmarului, la Hal- 
meu.

M-arn aflat acolo cu un timp 
in urmă, la decernarea „Buso
lei de aur", marele trofeu trans
misibil al expedițiilor pionie
rești, ce revine anual „cuteză
torilor" din cel mai bun echipaj, 
ti aveam in minte pe acești copii 
incă din bogatul album cu ima
gini din expediție, incă din pa
sionantele file de cronică (200 
de pagini de registru) scrise de 
un povestitor minunat, un băiat 
de 13 ani din Halmeu, Viorel 
Bura.

De-a lungul a două săptămlnl, 
echipajele „Lanterna magică 1" 
și „Lanterna magică II" (12 
băieți și 11 fete, împreună cu 
inimoșii lor profesori-coman- 
danți, soții Mircea și Maria Sfâ
șie) au desfășurat o romantică 
acțiune de cunoaștere a patriei, 
de investigare științifică a pește-

ÎNSEMNĂRI de Mihai
NEGULESCU

rilor din Munții Apuseni și Mun
ții Țibleș, cu temeritate și sigu
ranță de sine, cu competență și 
pasiune, trăsături minunate pe 
care școlarii de azi le deprind 
de la părinții și dascălii lor ca pe 
o zestre neprețuită. Cei 25 de 
expediționari-speologi din Hal
meu, aducind acasă „Busola de 
aur" a pasiunii și cutezanței lor, 
au adus, deopotrivă, impresii de 
neuitat despre peisajele dintot- 
deauna și de azi ale țănii.

Aflați in competiție cu alte 
2 000 de echipaje, insurhind circa 
30 000 de expediționari, copiii din 
Halmeu au dobindit aprecierea 
deosebită a juriului republican, 
format din personalități ale ști
inței, culturii și sportului de 
performanță, edificatoare fiind 
in acest sens mărturia 
dintre aceștia, cunoscutul „ 
log dr. Mircea Bleahu : „Explo
rările celor două echipaje pio
nierești se situează la nivelul 
celor efectuate de speologii pro
fesioniști. Traseele parcurse de 
ei sînt excepțional de grele, dar 
pregătirea temeinică și mate
rialele speologice pe care și 
le-au confecționat — dintre care 
unele sînt inovații pe plan mon
dial — le-au permis să-și reali
zeze obiectivul propus fără nici 
un fel de risc".

Ceea ce trebuie subliniat este 
faptul că atit pregătirile, cit și 
desfășurarea expediției nu con
stituie un punct izolat. Trofeul 
însuși a sosit la Halmeu după 
ce a revenit unor echipaje din 
județele Iași, Prahova, Hune
doara, Suceava, Maramureș (de 
două ori), Ilfov, Bacău. Nu pu
tem să nu ne gîndim, totodată, 
și la expediționarii de ieri, as
tăzi tineri în toată puterea cu- 
vîntului, care ne-au mărturisit, 
ori de cite ori ne-am întîlnit. ce 
minunată experiență de viață a 
constituit pentru ei participarea 
la aceste acțiuni avind ca scop 
cunoașterea patriei, călirea fizi
că. realizarea unor investigații 
științifice, dezvoltarea autocon- 
ducerii și gospodărirea prin for
țe proprii la Vârsta de 13—14 ani. 
Vară de vară, copiii și coman
danții lor iau cu asalt munții, 
desfășoară cercetări istorice, 
geologice, geografice, sociologi
ce, folclorice și etnografice cu 
temeinicie, cu aviditatea unei 
vîrste mindre a cunoaște trecu
tul și prezentul patriei, mindră 
a cunoaște minunății oameni ai 
acestui pămînt.

„Busola de aur" este șl o bu
solă a vocațiilor In plină deve
nire pe itinerarul tinereții în
sorit de raza iubirii de patrie.

unu iacreo
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| cu „Mobra"
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In județul Suceava a avut loc 
finala campionatului republican 
de regularitate și rezistență a 
motoretelor „Mobra". Printre 
finaliști se afla și o fată — Ili
ana. Băieții se uitau la ea peste 
umăr, cu neîncredere. Ba, unul 
din ei i-a și spus : „Aici e trea
bă grea, bărbătească, nu grădi
niță de copii".

S-a dat startul. Toți au ple
cat ca din pușcă. Dar, datorită 
traseelor foarte dificile, mai 
mulți sportivi, deși consacrați, 
au fost nevoiți să abandoneze. 
In schimb, fata cu pricina, in- 
fruntind „bărbătește" aceleași 
condiții vitrege, a avut o com
portare foarte bună, fapt pen
tru care a și fost distinsă cu o 
diplomă de către federația de 
specialitate. Merită !
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Pescărească, 
dar
adevărată

Nicolae Leuștean este unul 
din cei mai pasionați pescari 
sportivi din Brașov. Cu câteva 
zile inaintea închiderii sezonu
lui de pescuit, a aruncat, ca de 
obicei, in apă, undița cu mo
meală. Cind a simțit că „mușcă", 
a tras ușurel și, ce să vezi ? In 
cîrlig, un păstrăv indigen de o 
mărime nemaiintilnită pînă 
acum pe meleagurile Brașovu
lui. Greutatea : 5,5 kilograme ! 
Considerindu-l un veritabil tro
feu, o asociație internațională 
de pescuit sportiv i-a conferit 
pescarului brașovean insigna de 
aur. Este a treia distincție in
ternațională pe care a „pes
cuit-o" pină acum. La mai 
multe !
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Ursul păcălit |
de... Ion

De la o vreme, o namilă de 
urs dădea tot mai des tircoale 
prin ogrăzile gospodarilor din 
localitatea Ruscova, județul 
Maramureș. Nepoftitul musafir 
prinsese gust de prună coaptă 
și de mere roșii, pe care le gă
sea gata culese prin grădinile 
oamenilor. Văzind că nu-i chip 
șă scape de el, brigadierul sil
vie Ion Hontău împreună cu 
Ion Ostaș au recurs la un șire
tlic. Mai exact, i-au întins lui 

■ moș Martin o capcană, in care 
l-au prins... viu și nevătămat. 
După care l-au legat burduf și 
l-au trimis in rezervația Ocolu
lui silvic Dragomirești.
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Un cetățean din comuna Fe- 
liceni, județul Harghita, a arun
cat in ogradă niște vișine îmbi
bate cu spirt. Rămase, firește, 
de la vișinată. Nici n-a apucat 
bine să intre gospodarul in ca
să, că ratele au și inceput să 
„devoreze" vișinele cu pricina. 
Dar la foarte scurt timp, toate 
și-au întors picioarele către 
bolta cerească. Omul, crezind 
că a dat vreo molimă In ele, 
s-a apucat degrabă să le ' ju
mulească, să rămină măcar cu 
penele. Dar, spre asfințitul 
soarelui, surpriză mare : rațele, 
mahmure, au inceput să dea 
din nou semne de viață. Văzin- 
du-le dîrdiind de frig, omul s-a 
apucat cu mâinile de cap : „Ce 
mă fac eu acuma cu voi, pros
tatelor, că vine iarna In
tr-adevăr !...
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Ocrotiți 
floarea 
de colț!

„Zilele acestea — ne scrie 
loan Dobrescu, responsabilul 
cercului de speologie -Piatra 
Craiului» din Cimpulung Mus
cel — am intilnit in apropiere 
de peștera Dtmbovicioara și de 
cabana „Brusturet- o serie de 
indivizi cu cărți la subsuoară. 
Nu, nu erau pentru citit. Intre 
filele cărților, ei aveau, presa
te, zeci și sute de fire din fru
moasa șl tot mai rara floare de 
colț, monument al naturii*ocro
tit de lege", In continuare, sem
natarul scrisorii ne semnalează 
ci respectivii indivizi vindeau 
turiștilor florile presate la pre
țuri fixe un leu bucata. Unul 
din ei, din Cimpulung Muscel, 
care avea o „recoltă" bogată de 
flori de colț, a declarat textual : 
„Ce, le-am furat 1 M-am 
țat pe munte după ele, și 
să nu fac și eu rost de o 
două

Oameni buni ! Turiști, 
îndrăgiți natura : nu-i încura
jați pe negustorii de flori mo
numente ale naturii!

coco- 
acurti 
bere,

care
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| Cu tractorul j 
[ în... Dunăre

Trăind pe malurile Dunării, ' 
Igălățenii sint obișnuiți să se , 

scalde în apele ei. Dar iată că 
nu numai oamenii se scaldă. I 
Faptul s-a petrecut zilele tre-

Icute la trecerea cu bacul peste J 
Dunăre pentru autovehicule. Un | 
tractor cu remorcă de la ferma

[piscicolă Jijlla-Măcin a căzut — a 
bîldibic ! — în Dunăre. Tracto- 1 
Tistul s-a salvat înotind, iar I 

[„restul" a fost scos anevoie, cu 
macarale și cu scafandri. Cer
cetările au stabilit că tractorul j 
„îmbăiat" avusese frina defectă.

IToți șoferii prezenți la acest ■ 
inedit spectacol s-au jurat să 
nu mai plece niciodată la drum • 
fără verificarea tehnică a ma- șinii. I

1 
L.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
„ScînteU"

Acțiuni și inițiative in sprijin ui 
învățământului politico-ideologic

Principalele 
sarcini reliefate 

prin filmul 
documentarO inițiativă interesantă ți utilă a secției de propagandă a Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. : realizarea unui film documentar care redă momente ale recentei vizite a tovarășului Nicolae Ceaușescu in județ. însoțit de materiale documentare — scheme, grafice, care concretizează indicațiile primite, redau evoluția diferiților indicatori ai activității economice — filmul a fost utilizat în instruirile propagandiștilor la nivelul județului și al principalelor unități economice : oombinatul siderurgic, întreprinderile constructoare de mașini din Reșița și Bocșa. „Oțelul roșu". De asemenea, el a fost proiectat la primele dezbateri din lnvățămîntul politico-ideologic, contribuind la cunoașterea mai aprofundată a direcțiilor de dezvoltare economico- socială a județului, a sarcinilor ce decurg din acestea pentru organizațiile de partid din diferite sectoare. '

întîlniri ale pro
pagandiștilor cu 
cadre din uzineDeschiderea noului an de studiu in tnvățămîntul

politico-ideologic la Combinatul siderurgic Galați a avut loc într-un mod mai deosebit față de alți ani. înainte ca propagandiștii să conducă primele dezbateri, au fost invitați la o întîlnire cu directorii uzinelor și șefii grupurilor de șantiere. Intîlnlrea s-a transformat intr-o reușită dezbatere a principalelor aspecte ce se ridică în legătură cu realizarea producției nete, producției fizice, recuperarea restanțelor la investiții, pregătirea producției anului viitor. Factorii de conducere au răspuns la întrebările lectorilor și propagandiștilor, stabilin- du-se direcțiile în care se her conjugate eforturile. O acțiune care va înriuri pozitiv eficienta dezbaterilor din cadrul cursurilor <de partid.
Fotoexpoziția

- material 
didacticLa Instruirile de anul a- eesta, propagandiștilor din județul Vîlcea li s-a prezentat o fotoexpoziție care redă inițiative și preocupări pe linia muncii de propagandă. Fiecare inițiativă in domeniul folosirii timpului de lucru, creației tehnice, reducerii cheltuielilor materiale de producție, utilizării fondului funciar etc. este însoțită de fotografii care înfățișează aspecte pozitive și negative din unitățile județului. Un material in

tuitiv util pentru legarea strlnsă a muncii de propagandă de realități, de sarcinile economice specifice. Avîndu-se în vedere o astfel de destinație, fotoexpoziția a fost transpusă pe diapozitive și difuzată comitetelor de partid din unitățile economi- co-sociale.
Lucrările de ab
solvire - orien
tate spre soluțio
narea probleme

lor concretePornind de Ia o experiență a anului trecut, secția de propagandă a Comitetului județean al P.C.R. Cluj se preocupă. încă de la începutul noului an de studiu, să orienteze lucrările de absolvire ale cursanților Universității politice șl de conducere spre soluționarea principalelor probleme ale muncii de partid și ale activității economice în unitățile in care muncesc. Cum se procedează ? Organizațiile de partid, conducerile unităților economice au fost consultate asupra unor dificultăți cu care se confruntă și unde au nevoie de sprijin concret. Așa s-a întocmit o tematică orientativă cuprinzind probleme cum sînt : „Căi și rezerve de creștere a eficientei e- conomice la întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie**, „Căi șl posibilități de sporire a

eficienței muncii în investiții", „Integrarea tineretului școlar în activitatea so- cio-profesională“. Cursan- ții studiază un an tema pe care și-au ales-o, apoi întocmesc o lucrare cu concluziile investigației. Lucrările vor fi difuzate organizațiilor de partid din unitățile unde au fost întocmite, urmînd a fi dezbătute în adunări de partid în vederea răspindirii experienței pozitive, a valorificării propunerilor.
„Caietul 

schimbului 
de experiență"Cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politlco-educatlvă Dîmbovița a întocmit, cu ocazia deschiderii noului an de învățămint, un caiet documentar asupra problemelor actuale aflate în fața unităților economice și sociale din județ. Cu contribuția organelor economice locale de sinteză au fost înscrise realizările obținute. dar și răminerile în urmă ale principalelor întreprinderi în îndeplinirea unor indicatori, rezervele existente, indicindu-se totodată căile de acțiune pentru înlăturarea carențelor. Carnetul documentar înlesnește informarea lectorilor și propagandiștilor spre a putea imprima dezbaterilor un caracter cit mai concret șl combativ, slujind la realizarea unui schimb de experiență.

Dezbateri 
pe probleme 
de metodicăPe această temă au avut loc la Brașov, in toate centrele unde s-a desfășurat instruirea propagandiștilor, dezbaterea unor probleme de metodică, organizată pe microgrupe. Conduse de specialiști ajutați de cadre din Întreprinderile județului, dezbaterile au urmărit să-i Înarmeze pe propagandiști cu cunoașterea celor mai adecvate metode de conducere a discuțiilor la cursurile de partid, de stimulare a schimbului de idei, de ujilizare a mijloacelor audiovizuale. Reușita acțiunii s-a datorat și faptului că ea nu s-a limitat la formularea unor cerințe generale. Dimpotrivă, fiecare dezbatere metodică a urmărit descifrarea modalităților de soluționare a problemelor cu care se confruntă întreprinderile, a posibilităților prin care lnvățămîntul de partid poate contribui la întărirea disciplinei, realizarea planului de export („Electroprecizia" — Săce- le), asigurarea ritmicității producției și îmbunătățirea calității acesteia („Steagul roșu**), stimularea creației tehnice și a inițiativei, promovarea tehnologiilor de virf („Tractorul").

Grupaj realizat de
Paul DOBRESCU

Modernul spital din Călărași Foto : S. Cristian
Sâ nu apelăm inutil la medicamente...Intre 18 și 21 octombrie a.c. au (avut loc la București lucrările celui de-al XX-lea Congres național de neurologie și Conferința națională de electroencefalografie, electromiografie și neuroflziologie clinică. Au fost dezbătute probleme importante, de specialitate, pentru îmbunătățirea diagnosticului șl tratamentelor. Din multitudinea temelor abordate ne-am oprit la cîteva de interes mai larg, solicitind precizări tovarășului prof. dr. VLAD VOICULESCU, președintele comitetului de organizare al acestei prestigioase manifestări științifice.

ORAȘUL CARE VREA CASE 
ARE Șl ZIDARI!

Ca în toate orașele, și la Rm. Sărat s-au stabilit pentru acest an sarcini mari in domeniul construcției de locuințe. Ele țin seama atit de necesitățile actuale ale orașului, cit și de perspectivele dezvoltării lui in anii următori. In primii doi ani ai. cincinalului, de pildă, trebuiau predate „la cheie" peste 1 000 de apartamente, dar n-au fost realizate declt 802. Nici anul 1978 n-a inceput sub auspicii prea bune. în primul trimestru, constructorul n-a putut preda nici un apartament 1Evident, situația nu mai putea continua. Cu sprijinul organelor județene de partid și de stat, comitetul orășenesc de partid Rm. Sărat a - trecut la acțiuni hotărîte pentru recuperarea restanțelor și construirea, pînă la in-, cheierea anului 1978, a tuturor celor 1 043 apartamente prevăzute în plan.— Deficitul de forță de muncă de pe șantiere, Insuficienta dotare tehnică. precum și folosirea incompletă a celei existente, productivitatea scăzută, ritmul lent de aprovizionare cu materiale — ne spune tovarășul Constantin Dinu, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid — ne-au determinat să reflectăm mai atent asupra acestor stări de lucruri. Am ajuns astfel la concluzia că, lntr-o mare măsură, problemele construcției de locuințe „ne-au scăpat din mină" și datorită slăbirii muncii politice a organizațiilor de partid și de masă. Concomitent cu acțiunile întreprinse în rîndul colectivelor de muncă din șantiere, am trecut la o sistematică mobilizare a cetățenilor orașului, precum și a personalului din unitățile industriale, pentru atragerea acestora la realizarea investițiilor pentru locuințe.Implicarea concretă a tuturor în destinul urbanistic al orașului a declanșat energii nebănuite șl, drept

urmare, ritmul construcției s-a amplificat. Unul din obiectivele prioritare de pe agenda muncii politice l-a constituit completarea formațiilor de muncă de pe șantiere cu un număr mai mare de meseriași. Oricine cunoștea un zidar, dulgher, zugrav, vopsitor, fierar-betonist. instalator, se angaja intr-un dialog „de la om la om" pentru a-1 convinge să-și înscrie numele în „cronica înălțării orașului".
Un exemplu bun, o expe
riență utilă în participarea 
cetățenilor din Rîmnicu 
Sărat la realizarea planu
lui construcției de locuințe

Așa s-a reușit să fie sporite forțele constructorilor cu multi oameni.— Sprijinului ce ni s-a acordat eu meseriași — avea să ne confirme inginerul Gheorghe Mijoc, șeful șantierului de construcții din oraș — i-am răspuns și noi cu măsuri tehni- co-organizatorice adecvate. Adică am trecut la o organizare temeinică a lucrului atît a formațiilor — unde s-a generalizat acordul global -- cit și a utilajelor. Am organizat munca în două schimburi sau în schimburi prelungite, asigurînd frontul corespunzător de lucru și asistența tehnică necesare. Din întreprinderile industriale și unitățile economice au venit pe șantiere o serie de mecanici de utilaje care au completat numărul celor existenți și astfel s-au putut constitui formații complete pentru cite două schimburi.

La rîndul său. inginerul Ion Stan- ciu, directorul întreprinderii de garnituri de frină și etanșare, ne-a spus: „Pentru ca implicarea beneficiarilor de locuințe în impulsionarea actlvită* ții șantierelor să fie cit mai eficientă, biroul comitetului orășenesc de partid a stabilit numărul de apartamente și blocurile .destinate fiecărei întreprinderi și instituții. Consiliile oamenilor muncii âu aprobat nominal, in funcție de priorități, oamenii care urmează să primească locuințe. Apoi s-a stabilit de comun acord ca fiecare beneficiar de apartament să presteze peste 200 ore de muncă patriotică la diferite lucrări de pe șantiere. Este lesne de Înțeles că volumul respectiv a fost depășit de către fiecare om.Trebuie să mai adăugăm că, «îmbăta șl duminica, elevii, toți cetățenii orașului au lucrat și lucrează pe șantiere la muncă patriotică pentru sporirea zestrei edilitare și amenajarea spațiilor verzi ale așezării.Cele înfățișate pînă aici sînt edificatoare pentru modul nou in care atit organizațiile de partid, cit șl colectivele de muncă, cetățenii acționează pentru realizarea planului la construcția de locuințe. Despre bilanțul celor înfăptuite pină acum, iată ce ne-a spus primarul orașului : „Din totalul de 14943 apartamente ce trebuie construite în cursul acestui an, din luna aprilie șl pină la ^firșitul lunii septembrie s-au finalizat 547. Avem 190 de apartamente cu fundațiile turnate. 60 la nivelul I. 100 la al III-lea nivel și 140 în diferite faze de finisaj. Acum putem spune cu certitudine că pînă la încheierea anului «e va realiza integral numărul de locuințe prevăzut".
Florea CEAUȘESCU 
Mihai BÂZU 
corespondentul „Scîntell"

Tratamente în sanatoriile 
balneare de pe litoral In această perioadă modernele sanatorii balneare din Eforie Nord, Mangalia și Neptun primesc în continuare oaspeți din țară și de peste hotare. Se efectuează peste 2 000 de proceduri — băi cu apă de mare încălzită, împachetări cu nămol de Techirghiol, plajă în solarii amenajate special. Oaspeții au la dispoziție piscine, cinematografe. jocuri mecanice, participă la excursii în împrejurimi. In sanatoriile balneare din aceste stațiuni se tratează cu rezulta'te identice celor obținute în sezonul estival afecțiunile aparatului locomotor și in special bolile reumatismale degenerative abar- ticulare, inflamatorii și posttrau- matice, maladii neurologice, a- fecțiuni ginecologice și ale căilor respiratorii, boli de nutriție și metabolism. (Publicitate).

■<

«— Unul din aspectele discutate a 
fost și accidentul cerebrovascular. 
Care sint cauzele producerii și con
secințele lui și ce posibilități de pre
venire există in prezent ?— Spargerea sau astuparea unui vas de singe la nivelul creierului înseamnă compromiterea parțială sau totală a -activității cerebrale (paralizia unor centri nervoși). Cauza cea mai importantă a accidentului cerebrovascular este hipertensiunea arterială, o boală care de cele mai multe ori este neglijată de bolnavi. în prezent dispunem de medicamente de o mare eficacitate, cu ajutorul cărora pot fi rezolvate in totalitate hipertensiunile. dar. aceste medicamente nu sînt utilizate, pentru că mulți oameni nu știu că sint hipertensivi sau. dacă știu, neglijează tratamentul. Sint mulți pacienți care consideră tensiunea mărită ca pe o stare a lor normală : „așa am eu tensiunea, 20, întotdeauna", ca și cum ar fi ceva firesc. în realitate, valorile crescute ale hipertensiunii duc la alterarea vaselor, deci la posibilitatea de a se astupa sau a se rupe. Dacă s-ar face controlul medical periodic și tratamentul corect, în mod consecvent, numărul accidentelor cerebrale vasculare ar scădea considerabil. In combaterea și prevenirea hipertensiunii este deci indispensabilă medicația. Căile de prevenire a accidentelor vasculare cerebrale sint tratamentul corect și controlul medical, concomitent cu un regim alimentar adecvat, rațional. Cine este hipertensiv trebuie să reducă consumul de sare, să renunțe la alcool și fumat.

—- Numeroase cercetări s-au refe
rit- la posibilitățile actuale ale știin
țelor medicale de a sțăpini mai bine 
durerea în cazul diferitelor boli, prin 
medicamente noî, mai eficace. Ce 
importanță au aceste noutăți pentru 
sănătatea populației ?

— A stăpini mai bine durerea nu înseamnă că pe măsură ce apar medicamente din ce in ce mai specifice, pentru fiecare simptom, lista medicamentelor -de pe rețetă să crească. Or, in prezent se constată in

toată lumea tendința de a consuma medicamente in exces, fie că este vorba de acei bolnavi care urmează tratamente medicamentoase pentru stări care s-ar ameliora foarte bine prin factori naturali (alimentație, exerciții fizice, sport, mișcare), fie că alții, în adevăr cu o afecțiune care se rezolvă numai cu ajutorul medicamentelor, exagerează utilizarea lor. Multe persoane fac abuz de tranchilizante și somnifere. Sint bolnavi care iau 3—5 medicamente fără a avea nevoie in realitate de nici unul. O serie de insomnii, dureri de cap, astenil se pot
OMUL Șl
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In (Impui tratamentului la sanatoriul „Doina" din Neptun-Mangalia

vindeca prin factori naturali, prin- tr-o viață igienică și numai la nevoie printț-o medicație simplă. Se știe că un medic bun recomandă medicamente puține. Vechiul dicton latin „multitudo reme- diorum filia ignorantiae" este mai actual ca oricind, semnificația lui fiind aceea că a prescrie medicamente multe Înseamnă neștiință.
— Ce date noi au adus cercetările 

medicale in legătură cu diagnosticul 
nevralgiei de trlgemen și in trata
mentul unor migrene ?— Prima problemă care se ridică în legătură cu nevralgia trigemenu- lui este aceea de a se pune un diagnostic exact, pentru că se cunosc foarte multe dureri la nivelul feței sau al capului, care au o infinitate de cauze și care pot fi generate și de o boală a ochilor, nasului, gitu- lui. urechilor ori de alte boli ale sistemului nervos etc. Dintre acestea, unele sînt forme atipice de migrenă și numai un număr redus sint in adevăr nevralgii ale trigemenului. în prezent, durerile de trigemen se pot trata medicamentos cu rezultate bune .și numai rareori In cazuri rezistente la tratament pe cale chirurgicală.Durerile de cap cu cauze șl forme foarte variate se tratează fiecare in parte în mod diferit in funcție de mecanismul care le produce, multe fiind de natură nevrotică, altele de natură migrenoasă. Se impune. prin urmare, de la inceput un diagnostic corect, cu un medicament specific. La majoritatea persoanelor care se pling de astfel de stări este suficientă dozarea efortului, a activității fizice și psihice, a odihnei și modului de. relaxare. în nici un caz cumulul de medicamente nu ajută, el este nu numai nerațional, dar chiar dăunător, pentru că flecare medicament are interacțiuni, care nu sint întotdeauna cunoscute, și poate influența iu mqd diferit celulele organismului. în același timp, un medicament influențează metabolismul celuilalt după direcții pe care nu le cunoaștem Întotdeauna, așa incit ne scapă din mină, nu le mai putem stăpini efectul și nici prevedea consecințele combinării lor in organism in cazul consumului concomitent, in exces. De aceea, medicul are datoria să nu cedeze, in fața insistențelor bolnavului, el trebuie să aibă curajul, corectitudinea profesională și răbdarea să-i explice clar și să-l facă să înțeleagă care medicamente îi ajută efectiv și care sint inutile. Trebuie să fim foarte sinceri față de pacienți și foarte corecți.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

-■j

Indiferentismul 
costa, indiferenții 
sînt buni de plata!

O IDEE AMARĂ ÎN SECTORUL 
PRĂJITURILOR Șl...Putem spune că bucureștenii au băut In urmă cu un timp 7 milioane de sticle de ci-co pe gratis. Adică de achitat, consumatorii și-au achitat consumația, dar banii — 14 milioane de lei la primele verificări — n-au ajuns unde trebuia. Cum de a fost posibil se vede (prea tirziu 1) dintr-o serie lungă de dosare ce privesc unele cofetării aparținind de I.C.R. 1, al cărei contabil șef, Mirică Jean, a avut o idee originală : sriclele goale de ci-co și navetele lor să nu mai fie considerate ambalaje, ci... prăjituri. Se înțelege că n-a spus ad-literam, dar logica este exact aceasta, iar dispoz1- ția, nedublată de o vigilență pe măsura riscurilor ei, a avut pentru amatoarele și amatorii de fraude un gust mai dulce decît cataiful.Cum s-o fi făcut că exact această derogare a ajuns exact la urechile „unor distribuitori incorecți ai fabricii de ci-co (I.P.A.-București) nu se știe exact, Insă cert e că aceștia (adică „unii") au inceput s-o valorifice. Propuneau gestionarelor de cofetării să le confirme fictiv restituirea unor sticle goale și navete destinate transportului faimoasei băuturi. Ei știau că, zilnic, I.P.A. vinde întreprinderilor comerciale mii și zeci de mii de sticle cu conținut și recumpără de la ele tot atitea sticle goale și că ani de zile nimeni nu a verificat rulajul acestor ambalaje. Astfel, in loc ca personalul cofetăriilor șă mai depună toți banii din vinzări, depuneau numai o parte, iar o parte îl însușeau, fiindu-le achitați de... fabrica de ci-co. Aceasta -- I.P.A. — credea că decontează

sticle goale (al căror stoc nu mai era verificat in neantul rulajelor) dar banii deveneau la I.C.R. înregistrați în contul de prăjituri, înghețată, băuturi răcoritoare etc.Confirmările fictive aveau tarif fix : o sticlă goală costă 1,20 lei ; 80 de bani erau dați p'e loc distribuitorului care „ridica" presupusele ambalaje, 40 de băni rămineau celor din cofetărie.
...O POVESTE CU RĂCORITOARE 

DE TE TREC NĂDUȘELILEExistau destule indicii ca revizorii contabili care purecau unitățile de cofetărie să observe că ceva e necurat la mijloc. Reviziile se soldau însă cu constatări modeste. Un singur exemplu : de-a lungul a 8 inventare de fond efectuate la cofetăria „Garofi- ța II". s-au constatat doar două nereguli ! o lipsă de 272 de lei (și 50 de bani) și un plus (!) de 2 348 de lei (și 75 de bani). Prejudiciul cauzat la acea cofetărie este de 200 000 de Jei. La altele 300 000, la altele 400 000 sau 600 000.Un și mai strident semnal da alarmă putea proveni dinspre fabrica de ci-co însăși. Ea a cumpărat în perioada respectivă de la întreprinderea de colectare și valorificare a ambalajelor nu mai puțin de 3 500 000 da asemenea recipiente care fuseseră recuperate de la populație, de la consumatorii care cumpăraseră băutura cu sticlă cu tot ; deci sticlele nu aveau cum să mai fie recuperate de la cofetării. Și totuși, nu s-a observat multă vreme.Pînă la urmă insă, cu toate strategemele, cu toată abilitatea sistemului, nu se putea ca frauda să rămină nedescoperită. Datorită complexității cauzei, ea a fost disjunsă de organele de urmărire penală pentru fiecare cofetărie (dintre cele la care s-au produs pagube) In parte. Astfel s-a creat posibilitatea ca justiția să intervină mal operativ, să aplice pedepsele meritate, ceea ce s-a și făcut. Și să i se creeze întreprinderii de cofetării posibilitatea să încaseze debitele. în fiecare dosar în parte s-a stabilit ca Întreprinderea comercială să restituie sumele virate în mod necuvenit fabricii de ci-co — care răscumpărase mult mal multe sticle

decît se aflau pe piață — urmind ca tutelara cofetăriilor să recupereze pagubele de la subordonații ei. Soluție limpede, impusă de întregul sistem al răspunderii legale. Interesul obștii impunea ca toți factorii competenți, cei ai unităților implicate in primul rînd, să depună toate eforturile, să dovedească o mobilizare a forțelor și spiritului de solicitudine pe măsura gravității prejudiciului și să contribuie la încasarea banilor și indisponibilizarea bunurilor de la cei vinovați șl cel puțin in ultimul ceas majoritatea covîrșitoare a sumelor să fie ori Încasate, ori asigurate pentru recuperări rapide, pe măsură ce se vor pronunța hotăririle judecătorești. Era vorba doar de avutul obștesc, avutul intregii obști, a întregului popor, nu al unei „ogrăzi" sau alteia.Din păcate, poziția reprezentanților întreprinderii comerciale respective a fost de complacere în indiferentism. S-au schimbat anumite persoane din conducere, inclusiv contabilul șef, după care s-a așteptat ca totul să vină de-a gata de la organele de urmărire penală și de justiție. Debite mari și foarte mari se află sub semnul Întrebării ca solvabilitate. Spre exemplu, în dosarul ce privește pe Băduleț Virginia și alte Inculpate, dlntr-o pagubă de aproape 640 000 de lei, s-a recuperat (ori in- disponibilizat pentru recuperare) cam un sfert; cîteva mostre de eforturi: Inculpatei principale i s-au sechestrat bunuri in valoare de 3 600 lei, de la Constantin Viorica (ținută să răspundă solidar pentru 275 481,25 Iei) s-au încasat... 210 lei depuși ca garanție, atît ! Concludent este și e- xemplul „minor" al fostului gestionar al cofetăriei „Mimoza 11“; lui nu i s-au reținut decît 32 727,36 lei ca însușiți, iar o pagubă cu 11 000 de lei mai mare (43 699,86 lei) ca produsă prin neglijență. Nu s-a încasat nici o sumă. Ca orice gestionar el avea insă un garant, garantul girase pentru 15 000 de lei, dar nici de Ia acesta nu s-a obținut nimic, fiind insolvabil. Uneori, la pagube Impresionante, unitatea s-a consolat cu depuneri ca 108 lei sau chiar 29 de lei.Desigur, măsurile asigurătorii sint luate

de organele de urmărire penală. Cu sprijinul cui insă, mai ales la o asemenea pagubă. dacă nu cu sprijinul celoi- direct interesați să o recupereze ?! Era de datoria conducerii unității ca, în situația critică creată, să fi făcut toate investigațiile, prin serviciul de personal, prin oficiul juridic, prin antrenarea masei de oameni ai muncii, ca să se afle totul despre solvabilitatea inculpatelor și inculpaților, să afle unde s-au dus banii.
CU TEORIA CHIBRITULUI 

NU SE ACOPERĂ PAGUBELEȘi totuși, pe ceva s-au bazat reprezentanții I.C.R., insă acel ceva nu e decit o altă fațetă, calificată, a indiferentismului. S-au bazat pe un artificiu juridic. Au sperat că, paguba fiind comisă in cirdășie cu distribuitorii de la I.P.A., va fi suportată și de această unitate și va părea mai dulce. Ca și cum nu tot de același avut al tuturor ar fi fost vorba. Și in loc de alte diligențe, în loc de orice altă preocupare, s-a dat mandat jurisconsultei — iar aceasta și l-a Însușit — să susțină de-a surda, dosar după dosar, aceiași punct de vedere, nelegal și . neîntemeiat : ca și I.P.A. să plătească, chiar și in procesele în care reprezentanții ei nu erau inculpați. Iar cum instanțele, tot dosar după dosar, respingeau acest punct de vedere, se făcea recurs : „Considerăm că in mod cu totul neîntemeiat cererea noastră a fost respinsă. Vă rugăm să aveți in vedere că, pină la această dată, intreprinderea de cofetării și răcoritoare a fost obligată la restituirea a milioane de lei ; in acest fel I.P.A. București iși întregește de îndată patrimoniul. pe cind unitatea noastră este pusă in situația de a urmări un număr foarte mare de debitori, persoane fizice, ceea ce face improbabilă acoperirea in întregime a acestui prejudiciu șl un număr mare de ani spre a Încerca recuperarea da la aceștia". Singurul efect al acestor recursuri era de a mai obliga I.C.R.-ul și la cite 30 de lei cheltuieli de judecată.S-a școntat probabil că aceste sume „mici" nu vor mai fi înregistrate ca pagu

be. după cum neeîntărită a rămas, pînă Ia această dată, vina tuturor celor care ar fi trebuit să observe la timp infracțiunile și sistemul defectuos de evidență, dar n-au fâcut-o. Indiferentismul iși cere insă nota sa de plată. Trebuie ințeles limpede și dc către oricine — asemenea manifestări de pasivitate sau de Înlocuire a măsurilor eficiente cu chițibușăreală sterilă, se mai in- tilnesc și prin alte procese — că orice act de păgubire a avutului obștesc se cere privit cu toată intransigența, cu maximum de stăruință pentru recuperarea daunelor, nu numai de către organele judiciare, ci, in egală măsură cel puțin, și de către colectivele cu patrimoniul direct afectat. Pentru ca să nu se mai ajungă la situația stranie ca păgubitorii să fie inventivi și dinamici, iar păgubașii să îi trateze sclerotic și cu moliciune. E necesar ca toți membrii colectivelor direct afectate, factorii cu responsabilități în primul rînd, să nu aibă liniște pină ce nu se recuperează ultimul ban, pină ce nu se îndreaptă, măcar pe această cale, neatenția manifestată cindva.
Din caietul 
grefierului

„Această contestație limitează instanța numai la lămurirea noțiunit de «coteț de păsări» in loc de «curte de păsări»" pentru că „deși s-a admis cererea reconvențională așa cum a fost formulată, in loc de curte de păsări s-a inserat greșit coteț de păsări. Din această cauză, executorul judecătoresc nu a găsit la fața locului nici un coteț de păsări și nu a putut pune in executare hotărirea", care prevedea „evacuarea piritului din curtea de păsări".(„Dezbateri" din dosarul Tribunalului municipiului București nr. 2845/78).
Sergiu ANDON:
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PE OGOARELE 
TELEORMANULUI

Adevă rații gospodari folosesc 
acum toate mijloacele pentru 
impulsionarea și ușurarea trans
portului recoltei. Utilajul din 
prima imagine nu — -------
decît un „Graifăr", 
nr. 8 aparținind 
drla, înlocuiește munca a 20 de 
oameni la încărcatul porumbu
lui. La cooperativa agricolâ din 
Ciuperceni (a doua imagine), 
prin constituirea de formații 
speciale pentru încărcat și des
cărcat, se reușește ca tot ce se 
recolteazâ să ajungă în aceeași 

zi in magazii.

este altceva 
care, la ferma 

I.A.S. Aiexan-

Foto : I. Pop

Sînt încă suficiente rezerve pentru a scurta

CALEA RECOLTEI SPRE HAMBARE
Ce întreprindeți pentru a grăbi culesul porumbului? La încărcarea și descărcarea mijloacelor de transport

Azi, răspunsuri din județele Dolj, Dimbovița și Bihor
DOL.T. Ing. Iulian Ioana, directorul direcției agricole : în cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat din județul Dolj, porumbul a fost recoltat de pe 64 la sută din suprafața cultivată. Pentru grăbirea lucrărilor s-a prevăzut să se realizeze o viteză zilnică de 4 670 hectare. Pe 19 octombrie, această viteză a fost de numai 2 852 hectare, procent mai mic decît media ultimelor zile și sub posibilitățile existente. Principala cauză a acestui ritm scăzut o constituie faptul că mobilizarea forțelor s-a axat, in ultimele zile, pe transportul porumbului. La această dată, pe cîmp se află peste 20 000 tone de știuleți. Capacitatea de transport a județului fiind în deficit cu circa 3 000 tone pe zi, multe unități agricole au încetinit ritmul culesului, urmă- rindu-se ca tot ceea ce se recoltează să se și transporte în aceeași zi. Fără îndoială, sînt și unități unde munca este slab organizată, cum este cazul cooperativelor agricole din Galicea, Seaca de Pădure sau Moțăței. Sint dese cazurile cind unități agricole vecine, care dispun de aceeași dotare, obțin rezultate deosebite. în ziua de 19 octombrie, în timp ce unitățile din consiliul intercooperatist Predești au recoltat cele din realizat măsuriforța de muncă și mijloacele

canice, astfel incit intr-un timp cît mai scurt să se încheie recoltarea porumbului.

porumbul de pe 282 hectare, consiliul Seaca de Pădure au numai 100 hectare. Vom lua să fie folosite mal intens me-

DÎMBOVIȚA, Ion Bucur, secretar al comitetului județean de partid : Pină sîmbătă seara, în județ au fost recoltate 20 000 ha din cele 35 400 ha cultivate cu porumb, în ultimele zile s-a înregistrat o viteză medie de 1 200 ha, realizîn- du-se cea planificată. întreaga cantitate de porumb recoltată se transportă din cîmp în aceeași zi. Avînd în vedere însă Că timpul este avansat, comandamentul județean a stabilit măsuri pentru intensificarea culesu-, lui, astfel încît, în săptămina urmă-' toare, să se ajungă la un ritm de 2 000 ha pe zi. Județul dispune de forțe suficiente. Măsurile luate vizează, în principal, concentrarea mijloacelor de transport șl folosirea lor corespunzătoare. întrucît recoltarea sfeclei de zahăr se apropie de sfîrșit, mijloacele mecanice — autocamioane și tractoare cu remorci — sînt dirijate operativ la transport. îndeosebi in zona de mijloc și de nord a județului, unde recoltarea a început mai tîrziu, se folosesc atelaje aduse din comunele necooperativizate. Pentru buna desfășurare a recoltării, în aceste zile se află în cîmp din zori și pină noaptea, alături de cooperatori, întregul activ de partid și de stat, toți specialiștii.

BIHOR. Ing. Gheorghe Laza, directorul direcției agricole : Pe măsura coacerii lanurilor de porumb, s-a intensificat culesul. Comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole a analizat cauzele nerealizării vitezei zilnice prevăzute la recoltat și a stabilit o serie de măsuri pentru intensificarea lucrărilor. Pînă la această dată, în unitățile agricole porumbul a fost recoltat de pe 10 000 de hectare cultivate. între măsurile luate pentru urgentarea culesului amintesc cele care vizează organizarea formațiilor de combine și dirijarea acestora în cooperativele agricole care au suprafețe mai mari cu porumb ajuns la maturitate. Asemenea formații de combine au fost grupate cu prioritate în cooperativele agricole Diosig, Să- cuieni, Valea lui Mihai, Otomani și altele. Sint in curs de rezolvare și unele probleme legate de asigurarea pieselor de schimb la tractoare și combine. O altă măsură se referă la depistarea zilnică a lanurilor ajunse la maturitate, îndeosebi în zona coli- nară, unde există circa 10 000 hectare cu porumb încă necopt. O atenție deosebită acordăm mobilizării la muncă a forțelor și utilizării depline a mijloacelor mecanice și. de transport. în zilele următoare vom organiza mai multe acțiuni de întrajutorare, îndeosebi cu combine dotate cu echipamente pentru recoltarea știuleților.

•o»

UN PROCENT IN PI.I SȘI CÎTEVA MINUSURI ORGANIZATORICE
Supunem atenției două cifre consemnate în evidenta economică a întreprinderii de mașini-unelte din Bacău : dacă in anul trecut s-a realizat un indice de utilizare a , mașinilor-unelte de 87 la sută, in acest an s-a ajuns la 88 la sută. Este mult ? Este puțin ? Să vedem deci ce înseamnă acest spor de un procent obținut anul acesta față de realizările anului trecut.Un calcul făcut de secretarul comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii, Miliai Molmau, arată că, menținind acest indice pină la finele anului, se' va obține suplimentar, pe întregul an, o producție netă în valoare de pțste 4 milioane lei. Sau, concret, fizic, vor fi livrate peste prevederi 4—5 mașini moderne, de înaltă tehnicitate, pentru prelucrarea metalului prin așchie- re. Și acestea, cu aceiași oameni, cu aceeași dotare tehnică.După cum ni s-a explicat in discuțiile cu muncitori, specialiști și cadre de conducere din întreprindere, pasul înainte în utilizarea mai bună a capacităților de producție s-a făcut ca urmare a aplicării urior măsuri tehnice și organizatorice judicioase, de mare eficiență. Bunăoară, inginerul Vasile Talpă, directorul unității, s-a referit la organizarea lucrului in trei schimburi în toate secțiile de bază și auxiliare, la asigurarea asistenței tehnice pe timp de noapte, la ridicarea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor, la intărirea disciplinei în muncă.în secții au apărut și o seamă de Inițiative care vizează mai buna folosire a zestrei tehnice. Maistrul Petre Mîrza, de la mecanică ușoară, ne spunea că în atelierul de roți dințate, de curînd organizat, pentru a fi executate o serie de piese speciale, care pină nu de mult se procurau de la alte unități din țară, s-a stabilit să se introducă polideservirea mașinilor. Concret, aceasta inseamnă că unii din cei mai buni muncitori lucrează simultan pe 2—3 secția alăturată, cea grea, inginerul Vasile secției, ne-a relatat că, încărcate rațional toatese evita strangulările pe fluxul tehnologic, se fac adesea modificări și adaptări de tehnologii, executînd

un 
deiase

mașini. La de mecanică Huștiu, șeful pentru a fi mașinile și a

unele operațiuni prevăzute pentru raboteze pe freze sau invers.In acest mod s-a reușit in unele secții de baza să se obțină indici de utilizare a mașinilor mult superiori celor planificați : la mecanică ușoară, bunăoară, s-a realizat in acest an indice de aproape 92 la sută, față 88 la sută cit era prevăzut.Revenind la întrebările puse începutul anchetei, și anume dacăpoate aprecia ca ceea ce s-a realizai pină acum este mult sau puțin, trebuie să afirmăm însă, cit se poate de limpede, că rezervele pentru creșterea indicelui de utilizare a mașinilor sînt încă mari și așteaptă să fie puse în valoare. în acest sens, din discuțiile purtate cu o serie de muncitori și factori de răspundere din diferite sectoare, am reținut citeva puncte de vedere :• Tehnicianul Ionel Vasilescu, din compartimentul C.T.C. : .^Consider că dacă numărul de ore de staționare. din cauza defecțiunilor accidentale a? fi fost cu numai 19 la sută mai redus, indicele de utilizare a unor mașini de performanță din secțiile mecanică ușoară și grea ar fi putut ajunge- lesne la 95 la sută11.Lucru absolut posibil dacă ținem seama de faptul că, intr-o singură lună, strungurile carusel au staționat peste 500 de ore din cauza unor opriri accidentale. De aceea, nu este deloc întimplător că de la începutul anului și pină acum aceste mașini au realizat un Indice de utilizare de numai 83,2 la sută, față de 92 la sută, cit a fost planificat.• Ing. Matei Timofte. șeful atelierului d« roți dințate : „Aprovizionarea cu materii prime nu se face in mod ritmic, iar sculele nu sînt întotdeauna de bună calitate ; de aceea, uneori sîntem nevoiți să oprim mașinile sau să acceptăm funcționarea lor în gol. plerzîndu-se minute bune de lucru11.Fapt de care ne-am putut convinge lesne în timpul vizitării atelie'relor și secțiilor întreprinderii.• Maistrul Ion Chirilâ, locțiitorul secretarului organizației de partid din secția mecanică grea „Dacă s-ar elimina -timpii morți» dintre schimburi și ar fi puse în funcțiune cele 10 macarale pivotante — care sint montate, dar zac nefolosite încă din luna februarie — ar putea spori cu

cel puțin 5 la sută indicele de utilizare a tuturor mașinilor pe care le avem în secție11.4 Subinginerul Ștefan Ionică, din aceeași secție, opinează : „Alte 5 procente ar putea fi cîștigate prin intărirea disciplinei in muncă și, in mod deosebit, prin eliminarea absențelor nemotivate. Este adevărat că în trimestrul II numărul absențelor a scăzut la jumătate față de primul trimestru, dar ele se cifrează totuși, in secția noastră, la circa 2 500 ore-om, timp in care s-âr fi putut prelucra pe puțin 12 sănii longitudinale pentru mașinile de alezat și frezat. De asemenea, pentru folosirea mai bună a mașinilor, este necesară o mai strinsă colaborare intre compartimentul de proiectare și atelierele prelucrătoare".Un lucru este clar : punerea în. valoare a acestor rezerve depinde nemijlocit de spiritul organizatoric și gospodăresc al colectivului, al muncitorilor și specialiștilor din întreprin- dex-'e. Așteptăm noi vești !
Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii"

fORTE MAI MUEIE $1 MAI BINE ORGANIZATE!
5 1în Teleorman, bătălia recoltei a intrat în faza sa decisivă. Porumbul și sfecla de zahăr au fost strînse de pe aproape 70 la sută din suprafața cultivată în cooperativele agricole, în tjmp ce în întreprinderile agricole de stat au mai rămas de recoltat doar 4 000 ha cu porumb. Problema care se ridică este aceea a transportului produselor. Nenumăratele grămezi de porumb și chiar legume aflate pe cîmp stau mărturie nedorită, dar adevărată a necorelării transportului cu ritmul recoltării. Dacă în cazul celor aproape 60 000 tone de porumb știuleți „adăpostiți" sub cerul liber nu se ridică încă probleme deosebite, în grădinile de legume se poate vorbi de pe acum de o pierdere apreciabilă de tomate. Și aceasta datorită unor grave carențe de ordin organizatoric în preluarea și prelucrarea legumelor ia fabrica de conserve din Tr. Măgurele. In una din zilele trecute, la porțile fabricii coloane de mașini așteptau la rînd de ore și ore prea ranțe junge la ceea. De data aceasta se defectase o pompă de apă. Altădată, fabrica stătea pentru că nu era curent. Și cind era și apă și curent, se oprea cazanul de fierbere. Și toate acestea pentru că fabrica a fost pregătită necorespunzător — începînd de la reparații și pină la preluarea tomatelor.în dorința de a limită cu price preț pierderile de legume, comandamentul județean a concentra^ in acest sector — în detrimentul altor- sectoare, unde gradul de utilizare putea fi de 3—4 ori mai mare — aproape o treime din mijloacele de. transport repartizate județului. în asemenea situație își găsește o deplină explicație cererile tot mai insistente de noi mijloace de transport venite din partea multor conduceri de unități agricole.' Pentru că un anume deficit de capacitate de transport există, chiar dacă nu se ridică la mărimea celui pe care îl reclamă organele agricole. Dar tot atît de adevărat este că nu acest deficit este principala cauză a stocului mare de porumb din cîmp. Este vorba in primul rînd de modul în care sînt folosite mijloacele de transport existente. Din analiza unei situații operative pe perioada 1—15 octombrie rezultă că autovehiculele din parcul I.T.A. repartizate unităților agricole de stat au transportat un volum total de produse de 93 000 tone, respectiv cu aproape 45 000 tone mai puțin decît era prevăzut. La acestea se adaugă și nerealizările de la parcul propriu al unităților agricole care raportate la capacitatea efectivă folosită în această perioadă însumează alte 30 000 tone. Că se putea lucra mai repede la transportul produselor o dovedesc faptele. în unele cooperative agricole — Fîntînele, „Partizanul roșu" Zimnicea, „Dunărea" Ciuper-

ceni. Moșteni-Furculești etc. — sînt conducători auto care înregistrează o productivitate de 4—5 curse pe autovehicul. în multe locuri însă ei nu fac decît două transporturi și chiar unul singur. De ce 1Nu peste tot sînt constituite acele formații permanente la încărcare și descărcare de care depinde atît de mult efectuarea volumului de transport planificat. La cooperativa agricolă Cetate, bunăoară, am întîlnit autocamioane de mare capacitate care atit pentru încărcat, cît și pentru descărcat în baze aveau repartizați aceiași doi cooperatori. Dar dacă aici, de bine de rău, mașinile tot fac cîte două curse pe zi, în alte unități — Crevenicu. „Viața nouă11 Videle, Viisoara. „23 August" Braga- diru, 'la fermele Traian și Măldăieni ale I.A.S. Roșiori de muncă unele
TELEORMANmari de fără _____________________spe- a a-descărcat In ziua a-

— din lipsa forței autocamioane așteaptă cîte 6—8 ore la încărcat, efectuînd, de regulă, un transport distanțe depășesc km. Nu cazuri, autovehiculetinesosesc
singur pe zi la oe nu20—30 în puiabazele volantebasculante. Cite 5—6 oameni descarcă din ele porumbul in pătule. Aceste mijloace de transport trebuiau îndrumate spre platformele betonate, unde să indicat Dacă la rile" în gol datorate indisciplinei unor șoferi și chiar a unor conducători de unități, care dau cu totul o altă utilizare mijloacelor de transport, găsim și răspuns la întrebarea : unde s-au pierdut cele peste 70 000 tone capacitate in primele 15 zile ale acestei luni ?Soluție pentru lichidarea grabnică a stocului de produse aflate pe cîmp este folosirea deplină a mijloacelor existente. înțelegerea faptului că deocamdată alte mijloace de transport nu pot fi puse la dispozi- . ția agriculturii județului Teleorman. Or, tocmai acest lucru e- sențial este ignorat de unele conduceri de unități agricole. Și le-am aminti în primul rînd pe cele de la cooperativele agricole din Tătărăstii de Sus, Traian, Orbească, Nanov, Bu- rieni sau Țigănești care, din rațiuni numai de ele înțelese, continuă să confirme conducătorilor auto cile 12—14 ore de muncă efectivă și să plătească peste 600 lei pentru autovehicule închiriate ce fac doar o cursă-două pe zi. Toate aceste neajunsuri sint rezultatul direct al unui mod defectuos de trol, activitate ce, rezumă la un fel șoferi și cei care firme foile de parcurs. Pentru înlăturarea grabnică, a unor asemenea neajunsuri se cere ca membrii comandamentului județean să intervină cu mai multă fermitate și eficiență.

descarce direct, așa cum a comandamentul județean, acestea adăugăm „plimbă-

îndrumare și con- în unele cazuri, se de tîrguială intre trebuie să le con-

I

■ Pe șantierul de extindere a întreprinderii metalurgice „Repu
blica" din Reghin, prevederile planului de investiții au fost depășite 
cu 30 milioane lei. în acest fel, constructorii și-au îndeplinit sarcinile 
pe acest an. în patria viorilor, treaba merge strunâ ■ Pomlcultorii 
din Dîmbovița au cules anul acesta douâ mii tone de fructe peste 
ce era planificat. Soarele toamnei a surprins „Frumosul" de Volnești 
simțlndu-se, mai mult ca orieînd. la el acasâ ■ 3 500 de familii din 
Bacău s-au mutat în cursul anului 1978 in case noi. Alte 2 000 de 
„chei" sînt în mina constructorilor, care le promit pe eurînd în buzu
narele locatarilor ■ Metalurglștii din Slatina au elaborat peste plan a 
2 100-a tonă de aluminiu primar și aliaje. Fruntași intre fruntași — ei 
sint distinși cu Ordinul Muncii cl. I — slâtlnenll au făcut din nou 
dovada hărniciei lor: sporul de producție fizică realizat pină acum 
înseamnă de șapte ori mal mult decît s-au angajat. ■ Sub egida Sec
ției de științe tehnice a Academiei, a avut loc o sesiune de comuni
cări științifice consacrate proceselor și sistemelor informaționale. Re
gistrul tematic, foarte larg : de la prelucrarea informației in sistemul 
nervos, la bănci de date și probleme ale reprezentării cunoașterii în 
inteligența artificială. Oamenii de știință fac tot ce le stă in putință 
pentru a ne a|uta să tragem foloase de pe urma exploziei informa
ționale. ■ „Acolo unde-n Argeș se varsă Rîul Doamnei", la Pitești, 
petrochimlștii au dat peste plan o producție fizică de 7 000 tone po
lietilenă ■ In replică, o veste de la Hunedoara : siderurgiștii au tri
mis unităților beneficiare cea de-a 30 000-a tonă de laminate finite 
peste sarcinile de plan. ■ Specialiștii din Focșani sînt autorii unor 
aparate de limitare a mersului în gol la motoarele electrice de la fu- 
nicuîare și benzi transportoare. Motoarele nu mai merg in gol, iar 
economiile îșl fac plinul: pînă acum 33 tone combustibil și 42 000 
kWh ■ La mina Paroșeni, 18 000 tone cărbune în plus. Pe curind, ni se 
spune, îndeplinirea integrală a angajamentului anual înscris in che
marea la întrecere, pornită din Valea Jiului către toți minerii țârii.
■ De la Mărâșești așteptăm detergenții bio-degradabili, fabricați 
în noua capacitate de producție Intrgtă în funcțiune aici. Cine 
le-a ales numele, precis iubește florile: „Demar-zefir", „Demar-crin", 
„Demar-dlafan". ■ Cel obișnuițl, decenii la rînd, sâ rezume industria 
județului Harghita la „fierul de Vlăhița" sînt invitați sâ rețină: azi, din 
întreprinderile industriale harghitene se exportă produse în peste 50 de 
țări ale lumii. Șl nu orice: aparataj electric de joasă tensiune, mașini 
și utilaje pentru industria lemnului, produse de mecanică fină, mobilă, 
tractoare pe șenile. ■ Muncitorii întreprinderii „Victoria" din Arad au 
realizat, de la începutul anului, o producție echivalentă cu 10 000 de 
ceasuri. Sporul depășește angajamentul pe întregul an. Un fel, dacă 
vreți, de a ne atrage atenția odată in plus că timpul trebuie 
bine drămuit. ■ Șl pentru că tot sîntem în zodia cifrelor 
rotunde: Producția Industrială suplimentară consemnată la uzina 
specializată din Bîrlad se concretizează in 700 000 de rulmenți,
■ întreprinderea de utilaj minier Rogojelu este prima unitate eco
nomică gorjeană care a îndeplinit, la principalii indicatori economici, 
planul pe primii trei ani ai cincinalului. B „Firlza", „Tg. Secuiesc", 
„Callatis", „Buzlaș", „Focșani" — sînt nave ale flotei noastre comer
ciale, cu nume frumoase, care primesc în aceste zile botezul primei 
curse. ■ în primii trei ani ai cincinalului, specialiștii Institutului de 
proiectări automatizări au „semnat" apariția a 70 grupe de produse 
noi și 35 de tehnologii originale. Cu echipamente și utilaje fabricate 
după proiectele Institutului au fost puse in funcțiune 90 de obiective. 
Cit privește eficiența activității cercetătorilor șl prolectanților din 
automatizare, ea a fost calculată... electronic: Importurile reduse 
cu aproape 300 milioane lei volută, exporturile au crescut 
milioane lei valută.

Mi-a răspuns la telefon, cu amabilitate, o voce tinâră :— Cu tata doriți ? Nu e acasă.— încă ?— S-ar putea să fie la „Capitală1*.— La Capitală ?— Așa cred. Spunea ceva de o plenară...— Cu cine am vorbit ? Cu tovarășa Iuliana ?— Nu, cu Mihaela.Știam că are două fete. Că amjn- două lucrează la Institutul de proiectări de pe lingă întreprinderea la care muncește și tatăl lor.Eroul Muncii Socialiste Antonache Hristache conduce atelierul de forjă grea al ’ întreprinderii „23 August1'. Lucrează aici de cenii. „Din 18 ianuarie ii place să precizeze.L-am cunoscut cîteva de-1943“, cum

CHE HRISTACHE Ia o ședință. Știam că e in sală, făceam din priviri ocolul mesei, încercind să ghicesc care ar putea fi. Mă mir că nu l-am bănuit în bărbatul acela împlinit la trup, sfredelind aerul cu niște ochi care puteau Ii doar ai lui. Poate imaginea fotografică să-i surprindă ? Fotoreporterul a încercat, atunci cînd a reușit să-l „prindă" citeva clipe libere pe tovarășul Antonache Hristache. Nu că ar fi tot timpul ocupat cu ședințe ale organelor în care este ales. Dintre multele preocupări cărora le mai acoperă timpul liber să amintim acest „amănunt". Eroul Muncii Socialiste are în panoplia succeselor sale profesionale și această cifră de invidiat prin ceea ce semnifică : 140 de inovații. Foto : Sandu CristianIosit POZ>
ANTONA-

însemnate economii de lemnColectivele combinatelor prelucrarea lemnului din Piatra Neamț, Comănești, Focșani și Gugești dețin o valoroasă experiență în promovarea creației tehnico-știin- țifice, ideile novatoare ale muncitorilor și specialiștilor conducind la găsirea unor eficiente soluții tehnologice in vederea valorificării superioare a materiilor prime, de economisire a unor de Și de in pere mobilier. Astfel, au putut fi reintegrate in circuitul econofnic peste

pentru Bacău,

importante cantități lemn. Printre acestea se numără procedeul de folosire a așchiilor lemn și a resturilor de exploatare procesul de fabricare a unor re- din componența pieselor de

45 000 tone coajă, 12 000 tone așchii, pierdeau. Specialiștii de specialitate din Bacău au trecut recent la fabricarea unor componente de mobilier din plăci aglomerate din lemn, mulate la dimensiuni fixe, tratate cu anumiti ingredienți, care le conferă o rezistență și o ținută estetică superioară. în acest mod, se reduc în totalitate pierderile de prelucrare a P.A.L.-ului. Economiile rezultate în urma deelor moderne de prelucrare a zonă a țării se milioane lei.

28 000 tone talaș și care pină acum se Combinatului

aplicării precede lucru în unitățile lemnului din această ridică la peste 14,3(Agerpres)

— Smteți recunoscut drept un spe
cialist in tehnologia prelucrării la 
cald. Aveți în spate ani îndelungați 
de activitate in acest domeniu. Cînd 
v-ați convins că meseria reprezintă, 
pentru dv., o pasiune ?— în facultate știam asta. Am avut norocul, student fiind, să fac parte dintr-v.n colectiv de cercetare. Tema de care ne ocupam, elab’orarea unor oțeluri de calitate folosind semicOcs românesc, ne-a captivat. M-au atras multele necunoscute care au intervenit pe parcursul rezolvării temei. Lucrul efectiv — era prima oară cînd ieșeam dintre coperțile tratatelor de specialitate, pentru a face ceva cu mintea și cu mina .noastră — a confirmat, sub ochii mei, adevărul îndeobște cunoscut : orice meserie are frumusețea ei. Cu o condiție — s-o practici ! Am lucrat mai tîrziu în atelierele uzinei „Vulcan11 ani de zile. Muncind efectiv, m-au captivat și riscurile acestei meserii, în care procesele intime au loc dincolo de ceea ce poate surprinde o- chiul. „M-am lipit11 de turnătorie și am inceput de la A : alegind fierul vechi pentru încărcătura metalică. Cred că in asta a constat A-ul. Am lucrat ca șef de echipă, ca maistru și numai după aceea ca., inginer.

— Care vi se par a fi acele piscuri 
pe care specialiștii in prelucrări ' la 
cald trebuie să le abordeze cu con
vingerea escaladării în timp 
pentru a asigura astfel saltul 
cantitate la calitate ?— Turnătoria este o meserie și nu doar din punct de vedere Eu spun că ea este mult mai sub aspectul performanțelor ceo industrie și calitativ foarte iin- de indus-

locuitor", așa și „cantitatea de piese turnate pe lucrător11 exprimă nivelul atins de țara respectivă. Noi, în 1977 am fost din punct de vedere al producției de piese turnate la numărul de muncitori din turnătorie pe locul 9—10 in lume. în 1973, cînd a luat ființă institutul nostru eram pe locul 14. Saltul este concludent.Am găzduit la București Congresul specialiștilor în turnătorie. Opt sute

bine evoluția progresului tehnic sfera sa de acțiune. Răspunderea cercetătorului, a proiectantului față de bunurile poporului, de modul cum lp administrează este imensă. Pentru a lua decizii corecte, eficiente, trebuie să parcurgă neapărat traseul profesional care staționează un timp, de dorit cel optim, în perimetrul producției. Doar așa poți asigura acea răspundere in manevrarea valorilor

care se poate accede ramidei în meserie.majoritate a inginerilor formați în vremea aceea, pentru mine cel puțin, profesorul însemna foarte mult. Era un lucru formidabil să vezi pe specialistul abia sosit din fabrică, uneori nici n-avea timp să- și schimbe salopeta și să demonstreze problema la tablă. N-are nimeni nici cea mai mică îndoială că. măsurile luate în

spre vîrful pi- Pentru marea

„Esențial pentru cercetător?
Să știe și.„ foarte multă practică"

scurt, 
de lagrea fizic.grea trebuie atinse. Ea a devenit al cărei nivel cantitativ reprezintă un barometru portant pentru gradultrializare al unei țări. Așa cum este indicele „cantitatea de oțel pe

de specialiști din toată lumea . s-au putut, convinge de nivelul ridicat al tehnologiilor, al utilajelor din sectoarele calde. Acest nivel calitativ trebuie continuat. Eu l-aș privi din două puncte de vedere : crearea unor condiții mai bune, mai ușoare, convenabile operatorului uman și realizarea unor piese de calitate, cu caracteristici superioare, cu consum de metal mai redus, cu aspect comercial corespunzător.
— încercafi, prin prisma propriei 

experiențe, portretul-robot al specia
listului pe care vi l-ați dori alături, 
in realizarea programelor încredin
țate institutului dv. •— Vreau să subliniez, și nu pentru că am bătut eu drumul acesta, lucrul pe care îl consider capital : într-un institut de concepție este extraordinar de important ca cercetătorul și proiectantul să „știe11 multă, foarte multă producție, să cunoască

Convorbire cu ing. Mircea 
POPOV1CI, 

director adjunct, 
la Institutul de cercetări și proiectări 
tehnologice pentru sectoare calde

aflate pe mina ta. Am apreciat și a- preciez pe acei oameni care au străbătut acest filtru. Avem in institut cițiva tineri excepționali, dar a căror afirmare intirzie. Explicația : nu au simțit îndeajuns pe umeri răspunderea pentru activitatea concretă, în fabrică. Au o anume nesiguranță tocmai pentru că nu au inceput cum era normal : de la ,,A“...
— Ce imagini vă urmăresc din vre

mea consumată in amfiteatrele din 
Polizu ?— Politehnica ne-a învățat și arătat multe. între altele, și multe căi pe

ultima vreme, prevederile Legii în- yâțămîntului — care se dezbate chiar în aceste zile — au împins foarte sus coordonatele pregătirii ' politehnice. Dar mi se pare mie că această experiență cîștigată ar fi nemaipomenit de bine să fie amplificată. Să avem in învățămîntul superior cit mai multe cadre care au legătură producția, cu cercetarea tarea. Inspiră încrederea oricărei probleme.
— Numiți cea mai bună 

dv., ca specialist.— Am îndeplinit o vreme funcția de director tehnic al întreprinderii de mașini grele. Aveam în vizită la noi un oaspete de vază care, la un moment dat, mi s-a adresat cu reproș : „Cum de ai lăsat să treacă atîta timp fără să-ți dai doctoratul ?“ Se afla de față și ministrul nostru coordonator. A replicat pe loc : „El și-a dat doctoratul aici, în fabrică.

directă cu și proiec- rezolvării
realizare a

Turbina de 330 este teza lui de doctorat". Acesta este și răspunsul meu la întrebarea dv. : cea mai frumoasă realizare, lucrul la care țin cel mai mult este acel rotor de turbină de 330 megawați făcut la I.M.G.B.
— Care ar fi proiectul cel mai am

bițios la care visați ?— îmi pregătesc în momentul de față teza de doctorat, cea care va fi consemnată ca atare în lista mea de studii, cu o temă de interes tehnic : „Formarea pieselor în vid". Aș vrea să se facă o turnătorie numai cu acest procedeu. Ar fi extraordinar. Sub aspectul preciziei, al condițiilor de lucru. Ar fi incă un pas, un mare pas jnainte spre punctul in care turnătoria să intre la concurență cu ceasornicăria, cu medicina...
— Ca director de institut, ce vă 

necăjește fără să fie nevoie, dacă am 
avea vreodată nevoie de așa ceva ?— .. Cel mai des ? Neînțelegerea problemelor cu care se confruntă sectoarele calde. Și mulțimea de oameni la care, rupîn- du-ți din timpul afectat creației, trebuie să le explici același lucru, unul după altul. Numărul de ștampile de care ideile nu pot să circule.— Ce rol acordați inițiativei in 
versul dv. de mișcare ?— Este una din problemele m-au preocupat dintotdeauna. N-am acceptat și nu accept nici acum să lucrez cu oameni fără inițiativă. Mie mi se pare că acolo unde lipsește inițiativa putem aprecia că activitatea ce se desfășoară poartă amprenta superficialității, a stagnării, viziunea în care se duce poate fi numită într-un singur fel : retrogradă. Și, în consecință, păgubitoare. Eradicarea unor situații de acest fel se poate face printr-un mijloc de eficiență sigură : stimularea, pe toate căile, a inițiativei. '

Neagu UDROIU

fără
li

căre



I

PAGINA 4 SClNTEIA “ duminîcâ 22 octombrie J978

Ilustrație de Gheprghe Adoc

Evocări și invocări de Paul EVERACCu sorcova
C

ind eram mic, mă duceam de Anul nou Ia Ștefan Cicio Pop, să-l sorcovesc. „Baciul" mă privea cu o bonomie indulgentă (sorcovitul nu prea intra in obiceiurile ardelene) și-și pleca zimbind capul leo- nin, lăsindu-mă să-mi fac meseria. Era un om bine clădit, chiar impozant, de o demnitate blinda, cu vorbă directă, do- moală și apăsată, simplu dar conștient de misiunea monumentală în care se încorporase. Avea, și Ia această ocazie, o familie numeroasă in jurul lui, prieteni și „aparținători", cu care sfătuia gospodărește in jurul unei mese încărcate. Nu ne dădea bani, să nu ne ofenzeze, dar. după ce ne umplea săculețele noastre de prichindei cu prăjituri și poame, nu uita să se intereseze : — La Goldiș ați fost ? Era convenit pentru el că cei doi mari fruntași arădani trebuiau să cunoască un tratament asemănător și se amuza gindin- du-se cum va intimpina Goldiș. la rindul său, miruitul cu sorcova in creștet. Poate era curios să știe și in ce ordine de preferință ne alcătuisem itinerarul, cui ne sfătuiseră părinții să-i dăm prioritate. Cei doi bărbați clăditori de istorie se țineau 

intr-o deferentă care nu-i putea nici apropia mai mult și nici despărți vreodată. Unul fusese președintele Consiliului Național. dar celălalt președintele Comitetului de acțiune, atunci, in octombrie; unul alcătuise scrisoarea ultimativă prin care cerea trecerea sub stăpinire românească a județelor Transilvaniei, celălalt o semnase cu greutatea numelui său de vajnic și vechi deputat în Parlamentul de la Pesta; unul dusese neînduplecate tratative cu ministrul naționalităților, celălalt pusese in picioare o forță militară care să le garanteze. Goldiș era mai mult ideologul. omul cu idei și strategii : Cicio Pop era tribunul, omul acțiunii, al marilor adunări, al oratoriei de mase. Nedes- părțiți in momentele mari, aveau totuși deosebiri de procedare, la urma urmei erau oameni. Nu știu exact dacă au avut și asperități intre ei, dar prezența unuia o evoca necondiționat și pe a celuilalt. — Ați fost la Goldiș ? era rostit șl cu oarecare grijă : nu cumva 1-ați uitat pe Goldiș la această frumoasă sărbătoare ? Evident, nu-1 uitasem...Acești doi bărbați care plănuiseră împreună, semnaseră împreună și riscaseră 

împreună de atltea ori. pentru o cauză căreia ii dăduseră întreaga lor suflare, nu s-au putut despărți nici de propria lor suflare, decit tot impreună: Murind Goldiș, ne-au scos ctrduri-cirduri din școli, să-i facem cortegiu. Suflam în pumni, tropăiam din picioare, era februarie, iar noi. niște neisprăviți de copii de zece ani, oarecum excitați de un spectacol rar. pe străzile, altfel molcome, ale Aradului. Mortul înainta pe un afet de tun, sub culorile naționale. Ne-am scos stingaci chi- pileanca de pe țestele tunse, am privit. N-am înțeles prea mult atunci, marile evenimente trecuseră, noi, urmași ignoranți. ne născusem in țară unită.Peste citeva zile, din nou convoi militar cu puștile in cumpănire, din nou afetStrăzi și locuri
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m stat la Arad pe strada „Românului" și multă vreme nu m-am dumirit de ce îi zicea așa. Astăzi ci nd știu că acolo, la două sute de metri de noi, fusese marea pompă ideologică prin care se pulsau energii în toată Transilvania, mi se pare absolut neverosimil. Nu era un-ziar-între- alte-ziare. A fost pentru citeva luni, hotă- ritoare, ziarul, organul central cu difuziunea cea mai largă, foaie directoare, îndemn, ordin de zi, trimbiță, lege și argument, pentru cei care își căutau punctele cardinale, pentru cei care voiau să știe ce și cind, Mai ales cînd. Era o clădire destul de oarecare, treceam în fiecare zi pe lingă ea. Murise, nu mal însemna nimic. Cu moartea lui Goldiș, locul iși pierduse însemnătatea. Apoi strada s-a numit Goldiș. Și pînă la urmă, Anatole France. Acolo, pe această stradă s-a cimentat prin slove înaripate, in anii hotăritori, sentimentul unei solidarități uriașe și al unei dreptăți Istorice iminente in favoarea celor ce au fost atît de rău tratați de o soartă părtinitoare și de domnii vremelniciei. Acolo, pe strada astăzi Anatole France (1), s-a editat ani în șir, cu nu puține riscuri, buletinul simțirii patriotice, și cazania îndreptățirii noastre la egalitate istorică cu alte popoare. O biată pivniță a controlat pulsul unei națiuni in momentul marilor decizii. Iar dincolo, unde mergeam eu la sorcovit, fusese vreme de vreo două luni de zile cartierul general transilvan in care s-au plămădit actele hotărîtoare în vederea Unirii. Era această căsuță (nici ea prea grozavă) pentru Unire cam ceea ce fusese, schim- bind proporțiile, Smolnîi pentru Revoluție : locul unde se centralizau știrile, comenzile. tacticile, demersurile politice ; unde veneau delegați țărani, volintiri militari, căuzași de tot felul să primească instrucțiuni, ajutoare, bani ; unde se organizau campanii de chete, acțiuni de a- provizionare pentru cei rămași de izbeliște sau care treceau prin gară ; unde se legau alianțe frățești cu alte minorități oprimate — in fine, creierul, inima și voința insurgență ațintită spre un ideal milenar, funcționind fără șovăire și fără greș, ca sub impulsul poruncii mai multor generații ce se stinseseră cu speranțaȘiria și etapele ei
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onografia Șiriel n-am s-o fac acum. Nici nu pot. Dar pot să spun că această veche comună româneasca domină podgoria Aradului, fiind,după mine, așezarea cea mai închegată, mai mîndră și mai rostuită întretoate grădinile lui Bachus. din aceastăzoriă. ba și o vrednică producătoare agricolă. Ce dulceață va fi avindin miezul ei pietros și nisipos de unde mustesc minunate licori pină la Miniș și Măderat, ce dreaptă cumpănire intre pustă și deal, ce rinduială trainică mocnește in vitalitatea ei. nu pot să spun ; dar totdeauna șirienii. chiar colegii mei de școală, mi s-au părut a avea un cumpăt și o noblețe țărănească dintre cele mai deslușite. Aveau in ei o limpezime cuminte și un rost care uneori se putea chema conștiință, și care veneau, se pare, de foarte departe.Deasupra Șiriei stă, în ruine, o cetate medievală, care ii certifică fosta însemnătate strategică. Era deci această Șlrie și un bastion in calea vinzolirilor de pe cimpie, un punct de observare și control, o redută de apărare extremă. Istoria, cu nesfirșitele ei convoaie belicoase, va fi trecut de multe ori pe aici, unde astăzi trece un tramvai electric încărcat cu giș- te și coșuri de struguri. Dacă pietrele cetății vorbesc despre praf de pușcă, in schimb colnele din vii spun despre o viață așezată și voioasă, propice muncii, dar și tihnelor desfătătoare. Din aceste a-. mestecuri se zămislesc oameni bine cumpăniți, gospodari, cu scaun la cap. /Unul dintre ei a fost George Popa, care vine de alături, din Galșa, atenansa rurală a Șiriei, și care după o scurtă carieră de avocat începe una lungă de administrator și funcționar înalt, urcind prin treptele de pretor și prim-pretor. consilier de Curte și referendar aulic pină la funcția de comite suprem al orașului și județului Arad. Se pare că înființarea Tribunalului din Arad i se datorează lui. în 1861, George Popa candidează pentru dieta austro-ungară, in chiar circumscripția Șiriei și împotriva chiar a domnului feudal de atunci al Șiriei, nobilul Bohuș : șirienii il votează și-l trimit in Parlament pe Popa. Era o mică restituție pentru faptul de a-și fi pierdut în 1848 tatăl, care fusese pur și simplu împușcat, fiindcă trăsese, in semn de alarmă, clopotele bisericii din Galșa. Acum, fiul, deputat de Șiria, se rostește în Dietă astfel : „Știu anume că uniunea Ardealului (cu Ungaria — n.n.) a decretat-o la 1848 dieta privilegiată a Ardealului și știu și aceea că majoritatea țării acesteia, aproape două terțialități, n-a recunoscut-o niciodată" și „la conferința de la Alba Iulia (din 1848 — n.n.), românii din Ardeal au declarat in unanimitate că n-au recunoscut această uniune, făcută pentru ei, fără de ei. prin care e primejduită existența lor națională și politică". Tot el se războiește și cu inegalitatea socială, ce- rind Dietei potrivnice ca la textul „fără deosebire de lege și naționalitate" să se adauge expres „și nici de naștere". Iată concluzia lungii sale argumentări : „Mă simțesc dator a atrage atenția Onoratei Case asupra împrejurării că privilegii de drept și de naștere tot mai există in patria aceasta și că privilegiile acestea nu mai pot avea rol ilusoriu pe lingă perfecta egalitate de drept" și amintește apoi de „împrejurările care au făcut ca votul unui nobil să fie egal cu votul unei mulțimi de 500 000 suflete". Lucrul șl mai sesizant e că această revendicare democratică în sprijinul abolirii inegalității „de naștere" nu venea de la un veleitar, căci George Popa era el însuși dintr-o stirpe nobilă. ..de Teiuș" (de fapt, țărani înnobilați), purtind pe armuri un leu cu o lance in gură și in lance un cap de turc, ceea ce arată că strămoșii săi s-au distins in lupta antiotomană. Deputatul de Șiria va rămine, ca prefect al județului, consecvent idealurilor sale. Aveam pe chipiu tresa cursului superior cind, stindIdeologia
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ată că am amintit așadar de cițiva dintre numeroșii luptători arădani pentru marea Unire — și numărul lor. dacă adăugăm pe Suciu, pe Oncu și pe alții, e mai mare — și am poposit mai îndelung la una din cele mai active populații reprezentate in viața politică a vremii prin deputatul de Șiria. 

de tun, cai țesălați. lume îngtndurată. Sub steagul național stătea acum Ștefan Cicio Pop. Ne-am scos din nou chipiile in ziua însorită și rece. Ne-am strecurat, ca intiia oară, intre înfrigurare și joacă, în rotonda Palatului Cultural, am privit prin grila de marmură : primul-ministru de atunci, stringind in stingă mănușile și cilindrul, luase vocea cea măi baritonală și aerul cel mai solemn : — Sint aici din porunca lui... așa începea discursul funebru. Am simțit că și de data asta se intîmplă ceva foarte mare și greu de înțeles Moartea venise, îndărătnică, să-I sorcovească pe Baciul, care Întrebase blind și prietenos : — La Goldiș al fost 7Evident, fusesem și la Goldiș.
pe buze. Aici, pe strada Fabian, astăzi 6 Martie, a funcționat, la încordarea maximă, in acel noiembrie 1.918, Consiliul Național Român Central, adică aici a fost, in momentele cele mai hotăritoare, sediul politic al populației autohtone românești care a militat și a înfăptuit Unirea. Trecînd vremea, însemnătatea locului s-a mai stins, • iar noi care intram acolo ca niște copii tembeli, și care credeam că viața începe cu noi. nu i-am mai simțit fiorul, decit mult mai tirziu, cind am inceput să înțelegem. Istoria nu se lasă percepută decit în momente de mare tensiune, altfel viața, ca un rîu imens, spală și duce înainte totul, clădind pe margini citeva pietre încremenite. Pietrele acestea sint însă momente ale simțirii noastre dintotdeauna, simțire în același timp socială și națională, căci în menghina con- stringerii istorice s-a zbătut nu numai ființa noastră etnică, dar și condiția noastră socială, aservită și săracă. De aceea in Consiliul Național și mai apoi la Alba Iulia, șuvoiul socialist venea să-și aducă puternica sa aluviune, întărind astfel și întregind marea matcă, intrucît era vorba tocmai de întregirea statului nostru social- politic, uman. Această componentă socialistă a balănsat-o un timp pe cealaltă, apoi a luat-o înainte și s-a întrupat intr-o nouă revoluție, deșteptind alte posibilități vitregite de isterie, punînd națiunea pe drumul unei înfloriri moderne de mare perspectivă. Idealurile de la 1918 s-au văzut astfel depășite, ca și glndirea oamenilor ce le-au agitat : nu-i mai puțin adevărat însă că in înfăptuirile noastre de acum acești mari bărbați arădani au fost vrednici precursori, au fost „oamenii momentului", exponenții maselor populare, și că istoria e greu de ințeles fără marele lor aport. Eu am trăit intr-un Arad cam asanat de efervescență istorică (nu și de evocări istorice) și au trebuit să treacă mulți ani ca să înțeleg că ceea ce sorcoveam eu nu era un cap de boiernaș transilvan, bine rostuit, ci tin cap de luptător neînfricat, care în replici zdrobitoare tăiase avintul clasei oprimante. îi zgîlțîise siguranțele și arogantele, ii opusese evidența unei crunte realități. Acesta era Ștefan Cicio Pop, deputat de Șiria.

aliniat, cu tot liceul, am asistat la dezvelirea monumentului său din Arad, fără să știm atunci prea bine despre ce e vorba.Alături de el se dezvelea monumentul unui alt luptăto^ pentru unire și cultură românească. Ion Russu, tot din Șiria. atît de tare legat de comuna de sub dealul cu cetate incit și-a zis Șirianu. Făceau, cu Mircea V. Stănescu, o tripletă de bronz la care ne uitam cu nedumerire, in primăvara anului 1937. (Cum ne-am uitat, cam tot în aceeași epocă, la bustul pedagogului Petru Pipoș sau ne-am descoperit la comemorarea slovacului Gustav Augustlni, ferment al solidarității cu alte naționalități cîndva oprimate).Șiria a dat prozei românești pe un mare precursor al ei și, aș putea spune, pe unul dintre cei mai însemnați întemeietori ai literaturii noastre moderne, Ioan Slavici. Firea șiriană, cumpănită, gospodărească. de o solidă noblețe populară, e foarte bine distilată in acest scriitor.Șiria a dat muzicii românești pe Emil Monția (dealtfel din zona limitrofă Aradului provin muzicienii Drăgoi, Conta, Boboc), care ajunge in 1915 prizonier în Rusia, unde contribuie activ la înființarea corpului de voluntari români, devine un militant activ al Unirii și, după realizarea ei. dă expresie melosului românesc din părțile sale natale. II vedeam din cind in cind pe Monția la concertele de la Arad : modest, cu mustața pe oală, cu o privire mare, puțin îndreptată inlăuntru, cu un aer de neprihănit amical și stingaci.,Șiria l-a trimis în Parlamentul ungar, în persoana lui Cicio Pop. pe cel mai însemnat combatant parlamentar de atunci pentru drepturi sociale și politice al populației autohtone, învestindu-1 succesiv, perseverent, o dată în 1905, apoi in 1906. in sfîrșit in 1910, pentru o perioadă de 13 ani neintrerupți. impotriva tutui'or con- tracandidaților săi.Și mai are, printre multe altele, Șiria, o însemnătate istorică, tristă dar plină de învățăminte : aici a eșuat, la 13 august 1849, pe cimpul din fața Șiriei. sub dealurile cu struguri tineri, o revoluție pornită dintr-un nobil impuls de libertate și decimată de reacțiune. O revoluție a cărei căpetenie a ințeles prea tirziu că dorul de libertate este comun tuturor oamenilor și naționalităților subjugate, că el este un drept egal pentru toți. Nici lupta eroică a lui Avram Iancu, nici misiunea înalt umanitaristă a lui Bălcescu n-au putut limpezi această întemeiată înțelegere a torturilor unei revoluții în sufletul celor, care au pornit-o, decit la un ceas inutil, cind generalul imperial Puchner era deja în drum spre Șiria, unde Gorgely a capitulat dureros. S-a putut pricepe și din a- ceastă întîmplare că marea soluție socială și națională a celor ce doresc mai multă libertate și un trai mai omenesc este solidaritatea dintre ei, respectul reciproc al dreptății fiecăruia, consacrarea egalității lor in fața vieții și istoriei. Șiria a oferit atunci această tragică învățătură, care se fructifică astăzi în noua așezare socială, in cadrul nou. socialist al vieții națiunilor noastre.Strugurii erau copți. negri, grei hi noaptea in care am traversat Șiria. mai tirziu. in septembrie ’44. cu ranița in spinare, in echipament de război, mergi nd cu școala de ofițeri să asigurăm rezerva unei divizii sovietice combatante. Nu trăsesem încă nici un foc de armă. Colegii noștri pieriseră la Păuliș, intr-o superbă încleștare victorioasă. Era acum rindul nostru. Mergeam. sub noaptea lunară, în pas cu căruțele trenului regimentar, abătindu-ne cind și cind din drumul prăfos ca să pipăim. sub frunzele de viță, boabele învelite in brumă, voluptăți candide'ale unei vieți ce o simțeam amenințată. De sus. cetatea Șiriei ne priveghea tutelar. Mergeam flăminzi, incordați, incovoiați de greutate, să apărăm Unirea din 1918.Baciului
Cind acest deputat a fost George Popa de Teiuș, el a cerut, cum am văzut, o departajare exactă a drepturilor și libertăților, în cadrul monarhiei („In locul cuvintelor reprezentanții națiunii maghiare aș dori să văd întrebuințate cuvintele reprezentanții Ungariei, fiindcă in patria a- ceasta locuiesc mai multe națiuni și na

țiunile acestea doresc cu deplină jaluzie ținerea in vedere a principiului de perfectă egală îndreptățire"), asigurarea egalității tuturor confesiunilor, implicind expres și emanciparea israeliților, egalitatea nașterii, votul universal.Să vedem ce a cerut celălalt deputat de Șiria, Ștefan Cicio Pop. La 8 mai 1905 el arată în Dietă că „acea parte din legea despre egala îndreptățire a naționalităților care e favorabilă naționalităților n-a fost executată nici intr-un singur punct al ei".La 2 iunie 1906 : „Binevoiți a acorda muncitorilor din fabrici organizații autonome, ca organizația lor să nu poată fi desființată orișicind după plac".In vara lui 1907 apără revendicările feroviarilor din toată țara de a lucra numai 9 ore (1), apoi interpelează in legătură cu uciderea țăranului Zaharie Pop de către un jandarm : in 1908 ia apărarea țăranilor din Cimpeni și Brad. Privitor la alegerile din 1910 spune : „De-o parte am văzut pușca, puterea publică și banul, de altă parte cetățenii dezarmați". Intervențiile lui pentru apărarea nedreptăților sint nenumărate, începind de la sprijinirea bibliotecilor amenințate, a populației sărăcite, a colegilor săi lezați, pină la pledoarii in procesele socialiștilor : tot așa și apostrofele lui la adresa oligarhiei dominante... „Arătăm cea mai desăvîrșită neîncredere guvernului condus de Tisza deoarece el este un personaj orb nu numai in ce ne privește pe noi, dar este fatal chiar și pentru elementul unguresc", încrederea în poporul pe care il reprezintă, și pe care iși face un program politic din a-1 „lumina", se exprimă in termenii următori : „Cine citește istoria acestor 19 veacuri se convinge că noi mai multe zile de durere am avut decit de bucurie și dacă totuși intre popoarele care erau pe vremea aceea numai noi am rămas, este dovadă numai de hărnicia și vrednicia noastră".Dar iată că, prin conlucrarea multor factori, momentul servitutii se destramă și •Unirea e aproape. Cum se rostește deputatul de Șiria in ziarul „Românul", la 13 noiembrie 1918, in plină revoluție ? Cere gărzilor naționale române, atunci Înființate, să susțină și să restabilească ordinea (intr-o stare de lucruri haotică) și să meargă iii' satele romanești „ca luminătoriȘcoală pentru tot poporul
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area obsesie a mai tuturor precursorilor Unirii din 1918 a fost învățătura, cartea. Ei simțeau că dincolo de adunările obștești, prilej de lămurire și de însuflețire comună (adunări uneori de zeci de mii de oameni), dincolo de lupta politică din diete și congregații, soluția viitorului cere o întemeiere, prin școală •și cultură, a unei conștiințe unitare, a unei ridicări înaripate a spiritului spre cugetare și artă, spre con-simțire eu marile vălori, în care să se distileze puterea zăgăzuită a poporului de pe aceste meleaguri. N-a fost aproape nici unul care să nu fi militat în acest sens. Cind făceam liceul la Arad, spiritul de rigoare pedagogică și de dignitate profesorală aducea încă din trecut ecouri ale acestei mari obsesii, întemeiată aici de pedagogi emi- nenți ca Dimitrie Tichindeal sau Moise Nicoară. Civili și prelați se zbătuseră pentru școli civile și confesionale, oameni politici — ca Goldiș sau Cicio Pop — pentru teatru, învățători pentru reuniuni corale, iar femeile grupate în societăți, pentru ridicarea și școlarizarea tuturor copiilor de țărani din județe. Societățile culturale, dominate de „Astra", foiau, încă din 1862, George Popa de Teiuș, cu cițiva intelectuali inimoși ca Vincențiu Babeș, Anton Mocioni, Ioslf llodoș șj alții întemeiase „Asociația națională arădană pentru cultura și conversarea poporului român", căreia îi lasă prin testament și 500 de florini de aur. „Conversarea" aceasta era de fapt stabilirea de relații la nivel cultural, cimentarea unei legături prin beneficiul culturii. Toți fruntașii arădani aveau dorința „conversării" culturale, întrețineau legături cu toate virfurile culturii românești. Caragiale, Coșbuc erau predilecți la Cicio Pop, Iorga il prețuia mult pe Gpldiș. Vizitele, întrevederile agrementate de literatură se țineau lanț. Dedesubtul lor stătea, firește, idealul național șl social, atît de puternic Ia cei numiți sau la Goga. Cînd l-am auzit eu pe -Octavian Goga la Teatrul din Arad, prin ’35, idealul social începuse să se decompenseze la el. iar celălalt, bătut de un vînt extremist, se hipertrofiase peste limitele normale. Dar in epoca Unirii, simțămintele stăteau echilibrate, poetul se zbatea vulcanic împotriva împilării si înstrăinării și avea cu marele poet maghiar Ady legături frățești. Programul transilvan nu era șovin, el tintea la afirmarea victorioasă a unei culturi oprimate, a unei vieți publice ținute in chingi de oîndreptățirilelui Nicolae Cristian
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u nu cunosc, n-am cum, pe Nicolae Cristian, fost notar la Pecica, decît din documentul nr. 322/1868, fila 2, al Arhivei prefecturii Arad, publicate anul acesta, la Arad, de doi inimoși muzeografi, dintre care unul e chiar directorul muzeului. Dar aș vrea ca din publicațiile arădane și din excelenta revistă Ziridava să-i desprind îndreptățirile pentru care a intrat illo tempore in infracțiunea de a fi visat o țară unită, de față cu cel mai mare poet al Românilor.Această îndreptățire va fi stat, printre altele, și in corespondența tainică pe care Nicolae Cristian o va fi simțit cu pămintul din care s-a obirșit. cu generațiile multe ce s-au succedat, acolo in Cîmpia Aradului, urcind pină la vremea cind alți Cristiani, dinaintea lui Nicolae al nostru, își apărau țara, limba, legea din calea celor ce voiau să le urgisească. Cronica numită „Legenda Știutului Gerard" ca și săpăturile de la Arad — Vladimirescu fixează această vreme a primei înfruntări atestate in preajma Aradului la 950 de ani depărtare de noi, iar Nicolae Cristian e solidar cu ea.Dar mă bate gîndul că acest Nicolae Cristian pomenit in arhive, fost notar la Pecica. nu și-a oprit genealogia la acel ceas de cumpănă, ci că rădăcinile din care s-a tras seva visului său sint înfipte mult mai departe, sub incă alte multe zăcăminte de frămintări, lupte si ciolane albe, in pămintul Ziridavei dacice, ce se fundase demult lingă Mureș, așa cum spune Ptolemeu, și chiar in marginea comunei Pecica, așa cum întărește arheoloprețioasă moștenire depășităO

N
-am trăit în Aradul lui Ioan Slavici. Nici in cel al lui Ion Russu- Șirianu. N-am trăit (deși la școala de ofițeri cantonată la Zăbrani poate să fi dormit în patul lui, cu contaminarea literară respectivă), nici în Aradul acelui important dramaturg de limbă și origine șvabă, care a fost Adam Muller- Guttenbrunn. Când mă ridicam, marii bărbați arădani ai Unirii piereau și se auzeau primele împușcături extremiste. Am trăit 

și voitori de bine ai poporului". „Coborî- ți-vă la el, luminați-1, ridicați-1 șl veți vedea că este demn de libertatea și drepturile ciștigate. Spuneți-i că după atita suferință i se va face dreptate. Promiteți-1 că tot ce a indurat i se va răsplăti, că 1 se va împărți pămint, că fieștecare om muncitor va fi împărtășit de bogățiile pămin- tului.Explicați-i că dușmănia între popoare nu mai are rost, deoarece libertatea, frățietatea și egalitatea sint comori comune. Dușmăniile, ce se fac și acum, provin din neștiință, pentru că cei care se răfuesc sint îndemnați tot de un cuget și o dorință, și dacă s-ar cunoaște unii pe alții și-ar da mina ca frații.Băgați de seamă fraților că, cu domnii de Ieri nu putem lucra impreună. Ei nu se știu împăca cu soartea să abzică de puterea asupra noastră de azi pe miine (...). Noi nu dispunem de arme trecătoare, ci de tăria poporului, peste care au trecut atâtea urgii a viacurilor, să fim precauți in organizarea noastră, să nu provocăm, să nu înscenăm vărsări de singe. (...) Ne aducem aminte de fărădelegile indurate, dar nu vrem să ne răzbunăm".Și mai jos. acest accent atit de profetic și de democrat, atit de contrastant cu ideologia „domnilor" și chiar a unor revoluționari de la 1848 : „Noi vrem înțelegere frățească cu toate popoarele. O vrem și cu poporul maghiar democratizat".Baciul anicipa. fără sâ știe, vremea solidarități de astăzi. Dar nu-și putea reprima și un accent, de demnitate națională : „Nu sintem insă lași și acum, a- junși la libertate, dacă va pretinde soartea, vom lupta pentru drepturile noastre pină la ultima picătură de singe ! Strămoșii noștri romani, cu 2000 de ani înainte, au fost stăpinii lumii și au răspindit sămința culturii pe intreg pămintul cunoscut. Aveau și o zicală înțeleaptă : Ordo est anima rerum. V-o însemnați și urmați-o, fiți calmi, fiți cu mintea intreâgă (...) Fiți mari la suflet și nobili la inimi. Ocrotiți și ajutați și pe cei care au păcătuit in contra voastră...".Asta spunea vocea pe care au urmat-o șirienii și in cele din urmă tot poporul transilvan, voce care se indulcea cind ne punea mina pe creștet și ne întreba Ctți ani avem și cum ne merge la școală.
clasă stăpinitoare exclusivistă. Era o nevoie uriașă de afirmare, prin școală și cultură, a valorilor autohtone.(Nici după Unire, cind o nouă promoție de profesori ardeleni, dimpreună cu dascăli veniți de dincoace de munți, au început să predea, in spiritul promovării zăcămintelor neexploatate ale populației eliberate, nu s-au produs adversități de nici un fel. Aveam colegi de toate naționalitățile și confesiunile, pină la sirbi și slovaci, cu care emulam în mod leal, iar tatăl meu făcea ore de literatură română și la liceul românesc, și la cel maghiar, cu același scrupul pedagogic și bucu- rîndu-se de același respect).Astăzi, cînd invățămintul e un drept al tuturor și s-a dezvoltat în proporții nemaiîntâlnite, e greu să ne închipuim ce lupte au fost necesare pentru menținerea unei școli sau preparandii în momentele critice premergătoare Unirii. Acești misionari neobosiți, ocupînd fel de foi de trepte, au făcut insă eforturi continue să modeleze și să educe, s-au certat adesea pe metode și pe tactici, dar nu s-au abătut de la datoria lor. „Luminarea" era programatică. Pentru ea venea Pascaly și cu trupa sa, pe care un document îl surprinde in august 1868 la Arad, cu ocazia sedițiunii unui oarecare Nicolae Cristian, fost notar la Pecica, ce vorbise la hanul Csâzy despre o Dacoromanie posibilă și care trebuia, firește, să fie cercetat din ordinul comitetului suprem. E mai mult decît verosimil că la acea masă se găsea și Emlnescu. suflerul lui Pascaly. O altă anchetă surprinde în 1869 la Gurahonț. la comemorarea lui Buteanu, pe un Secula. advocat, pe un Moga, comerciant din Hălmagiu. pe un Papp. nretof. pe un Balint Simion. protopop (ÎI cunoaștem 1). apoi pe un Axentie. care nu e decit Sever, și pe un lank Avram, care nu e decit eroul din ’48 ! Se ordonă, de asemenea, anchetă. Aceste forme de „luminare" ș-au urmat însă mereu, pentru că în ele stătea o revendicare a însăși conștiinței ponorului pentru o viață mai bună și mai întreagă. Si. în orice caz. mai dreaptă. N-am avut așadar numai b Scoală ardeleană, adică un curent consacrat de istorie, am simții. Ia Arad, si o uriașă sete de carte, ca rezultat si prelungire a eforturilor atitor generații de luminători ardeleni. care și-au convertit viața intr-o permanentă aspirație spre cultură și au transformat la un moment dat întreaga Transilvanie intr-o școală.

gia curentă. De-acolo a venit glasul acestui anonim notar, care s-a însoțit cu glasurile altor milioane de oameni, cu o o- birșie tot atît de veche, și s-au rostit unanim în marele conclav de la Alba Iulia. Ziridava are acum atestare de două mit de ani. însă neamul lui Nicolae Cristian, după părerea mea. este și mai vechi. De aceea nu cred că l-a luat gura pe dinainte cind a cerut, la hanul arădan Csâzy, ca dacii și romanii să-1 legitimeze, așa cum i-au legitimat comuna, comitatul, țara. Pentru asta el nu avea nevoie, atunci, să cunoască prea multe date arheologice : Ie avea in singele și in sufletul său. Cristian stătea la Ziridava, și-n multe alte locuri, de peste două mii de ani.El nu voia, și nici urmașii lui n-au dorit să urgisească pe nimeni. în 1919, nepotul sâu va fi făcut parte din Garda Națională Română care a primit îndrumarea pașnică amintită mai sus. de la Consiliul Național. și cînd această Gardă urma să se dizolve „populația comunei Ineu in adunarea populară ținută (la 29 ianuarie) cu participarea românilor și maghiarilor" a stăruit să fie păstrată, zice aceeași arhivă la nr. 139/919. In 1944—1945 strănepotul său a pășit in socialism șl idealurile lui au devenit in mod și mai evident cele ale frăției, cooperării, identității de interese, egalității și păcii, făcind să triumfe pe a- cest pămint. cu aproape o sută de ani in- tirziere, principiile care ar fi trebuit Sâ încoroneze revoluția de la 1848. Iată incă una din îndreptățirile lui Nicolae Cristian, pe care la Csâzy. in Arad, reacțiunea l-a arestat degeaba...

intr-un Arad de tranziție. Cel comunist de astăzi, înflorind pe coexistența armonioasă a mai multor populații, sub protecția Ziridavei antice și din plămada u- nor lungi lupte de emancipare, își poate aroga, prin moștenirea, copios depășită, social și politic, a generației de la 1918, mîndria de a fi fost, in momentul cheie, fermentul și punctul de sinteză al marii Uniri pe care ne pregătim s-o aniversăm.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Kampuchia șl al întregului popor din Kampuchia, exprimăm profundele noastre mulțumiri pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a creării Partidului Comunist din Kampuchia.Mesajul dumneavoastră constituie o mare Încurajare pentru noi în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în etapa actuală a revoluției din Kampuchia.La rindul nostru, vă adresăm, stimate tovarășe secretar general, urările noastre de sănătate, da viață lungă și de succese, de noi mari victorii poporului român.Solidaritatea militantă dintre cele două partide ale noastre, dintre popoarele și țările noastre se va dezvolta, și mai mult, in interesul popoarelor noastre și al cauzei revoluționare a popoarelor lumii.Cu cele mai călduroase salutări revoluționare,

POL POT
Secretarul Comitetului Central al 

Partidului Comunist din Kampuchia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului Botswanei, ca și al meu personal, am plăcerea să folosesc acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre sincera noastră recunoștință pentru foarte amabilul mesaj pe care ni 1-ațl trimis cu ocazia celei de-a XII-a aniversări a independenței noastre.

SERETSE M. KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Plecarea delegației Partidului
Socialist ItalianDelegatia Partidului Socialist Italian, condusă de tovarășul Bettino Craxi, secretar general al partidului, care, la invitația C.C, al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie In țara < noastră, a părăsit, sîmbătă dimineața. Capitala. Din delegație au făcut parte Giorgio Gangi, membru al C.C. aJ P.S.I., prim-secretar al Comitetului regional Lombardia al P.S.I., și Francesco Gozzano, redactor-șef adjunct al ziarului ,.Avânți".La plecare, pe aeroportul Otopeni,

t V «k

PROGRAMUL l
8.00 Gimnastica la domiciliu
8.15 Tot înainte !
9.10
0,20

Șoimii patriei
Film serial pentru 
junglei. Episodul 9 
Pentru căminul 
Viața satului 
Bucuriile muzicii

copil : Cărțile

delegația a fost salutată de tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Mi- tea, membru al C.C. al P.C.R., redac- tor-șef al ziarului „Scinteia”, de activiști de partid.A fost prezent Giuseppe Scarpa de Masellis, însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Italiei la București.(Agerpres)- -------- --- ,------------- -------------------------

Cronica zileiAsociația pentru Națiunile Unite din Republica Socialistă România și Filarmonica „George Enescu” au organizat, simbătă seara, în Capitală, un concert dedicat apropiatei sărbătoriri a Zilei Națiunilor Unite.
★Sîmbătă s-au încheiat la București lucrările celui de-al XX-lea Congres național de neurologie și Conferinței naționale de electroencefalografie, e- lectromiografie și neurofiziologie clinică. (Agerpres)

Depunerea jurămintului militar de către elevii anului intii 
ai Școlii militare de ofițeri activi a Ministerului de Interne Simbătă dimineața, la Școala militară-de ofițeri activi a Ministerului de Interne a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către elevii anului intii.Au participat membri ai Consiliului de conducere al Ministerului de Interne, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori din unitățile ministerului, reprezentanți al U.T.C., părinți ai elevilor, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiuni- 'or. de pregătire a tineretului pentru rirarea patriei, pionieri.în cuvîntul său, tovarășul Neculal Târba, adjunct al ministrului de*interne și secretar al Consiliului Politic, a adresat tinerilor elevi îndemnul de a depune toate eforturile pentru a deveni cadre cu înalte calități politice, morale și profesionale, apărători de nădejde ai independenței și suveranității țării, ai cuceririlor revoluționare ale poporului, ai drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor.Solemnitatea depunerii jurămîntu- lui s-a transformat intr-o vibrantă manifestare a dragostei și devotamentului fată de partid, patrie și

popor, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate.In încheierea festivității, fntr-o atmosferă de puternic entuziasm. a fost adoptată o telegramă adresată I C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :Ne exprimăm voința nestrămutată ca in întreaga noastră activitate să milităm neîncetat pentru aplicarea în viață a prevederilor Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., a principiilor eticii și echității socialiste.Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că, în spiritul înaltului le- gămint pe care l-am făcut, noi, cei mai tineri fii a'i țării aflați sub drapel, vom face totul pentru a fi gata in orice moment să apărăm, cu bărbăție și devotament, independenta, suveranitatea și integritatea României socialiste, viitorul lîber si fericit pe care poporul român și-1 făurește. (Agerpres)
(Urmare din pag. I)prin fantastica lor realitate. Privesc din cind în cind tinerele fete, femei, tinerii muncitori, in halatele lor albe, adinciți în munca lor, în dexteritatea și in conștiinciozitatea muncii lor. Simt că de la ei pornește calculatorul. Din cei aproape 2 000 de oameni ai întreprinderii de calculatoare aproximativ 40 la sută sint fete și femei tinere. Virsta medie pe uzină este puțin peste 23 de ani. Cei mai multi dintre muncitori au urmat cursuri de specializare post liceale ; unii au școli profesionale .sau pregătire la locul de muncă. Datorită complexității produselor. întreprinderea are un număr mare de tehnicieni și ingineri cu specializare post universitară. La realizarea calculatoarelor multe operații le fac numai inginerii. Este uzina unde muncitorii sint ingineri sau inginerii sint muncitori.Pe lingă calculatoarele din generația 3’4, întreprinderea produce mini- calculatoare. calculatoare de birou cu imprimantă și afișaj ; mașini de facturat și contabilizat — o familie largă și variată de calculatoare cu capacitate de memorie diferită. Institutul de cercetări și proiectări pentru tehnica de calcul a ajutat permanent întreprinderea. Produsele prezentate la tirguri și expoziții, in tară și peste hotare, s-au bucurat de prestigiu. în 1977, la Plovdiv, mașina de facturat și contabilizat, model F.C.-64, a primit medalia de aur.— Realizarea noastră cea mai mare — apreciază tovarășul Florea Tănase. directorul general al Întreprinderii — șl cu care sintem îndreptățiți să ne min- drim stă in faptul că am pus bazele industriei națio- 
■ B ■ ■ ■

nale de echipamente ale tehnicii de calcul și totodată am pus bazele școlii românești in domeniul tehnicii de calcul. Am pornit fără tradiție în acest domeniu, am pornit de la ceea ce s-a luat cu licență și astăzi oamenii, cadrele noastre sint capabile să realizeze echipamente la nivel mondial. în aproximativ 10 ani, de cind ne preocupăm de problemele calculatoarelor, am ajuns la

(Urmare din pag. I)
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maritimă One-Film serial : Linia 
din. Episodul 61 
Micul ecran pentru cel mici 
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așezare românească. Documentar. 
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15.55 Telex
16.00
19,00
19.20
19,30
19,50
20.20

de

18.40
19.00
19,25
19,45

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 octombrie, tn țară i Vremea 
va continua să se răcească ușor. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea ploi mai frecvente in prima 
parte a intervalului. In zona de muntp. 
Izolat in nordul țării, precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapovită șl nin
soare. Vintul va sufla slab, pină la 
moderat, cu Intensificări locale in zona 
de munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre zero și 10 grade, Izolat 
mal coborite în nordul tării, iar cele 
maxime vor oscila intre 5 si 15 grade, 
izolat mai ridicate spre sfirșitul in
tervalului în sud-vestul țării. Izolat, 
condiții de brumă. In București : Vre
mea va continua să se răcească. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea ploi 
mal frecvente tn prima parte a inter
valului. Vint slab, pină la moderat.

că. Pot construi un amplificator de radio, de exemplu, folosind foarte multe piese și pot să-1 fac cu piese puține. Totul depinde de calitatea proiectării, de calitatea concepției. în 1969 un calculator de birou avea 16 kg. Era mare. Astăzi a- celași calculator are un gabarit mic, are performanțe superioare, execută un număr mare de operații, iar greutatea lui a ajuns de la 16 kg la 900 gr ; prețul lui
Prin lanurile

de aur
nivelul firmelor cu vechi tradiții.Productivitatea muncii a crescut in 1978 cu aproximativ 50 Ia sută față de anul trecut. Secretul acestei creșteri stă în faptul că s-au introdus tehnologii noi, s-au introdus echipamente de control care au ușurat mult procesul de muncă, care au redus mult volumul manoperei. U n exemplu : în 1972 se cheltuiau 80 de lei manoperă pentru o producție de T 000 de lei ; în 1978, prin repro- iectări, s-a ajuns la 34 lei manoperă pentru o producție de 1 000 de lei. Și sint produse care, datorită soluțiilor moderne utilizate, ajung cu o manoperă de 14 lei la 1 000 de lei producție- marfă.Funcțiunile unei scheme electronice — imi explică directorul general, tovarășul Florea Tănase — pot fi realizate cu un consum mai mare sau mai mic de piese și materiale, ceea ce atrage și un volum mai mare sau mai mic de mun-

a scăzut de mai bine de 10 ori. Alt exemplu : calculatorul luat cu licență executa 150 000 de operații pe secundă. Noile tipuri de calculatoare, elaborate de institutul tehnicii de calcul și realizate in întreprinderea de calculatoare, au o viteză de peste 300 000 de operații pe secundă și au o putere de calcul și performanțe mult superioare față de licență. în anul 1978 exportul de produse al intre- ' prinderii este de 4 ori mai mare decit in 1977 — iar in 1979 exportul se estimează a fi cu 15 la sută mai mare decit anul acesta. Ponderea de produse noi, creație proprie șl produse repro- iertate reprezintă 45 la sută din totalul producției.— Tehnica de calcul te părăsește imediat dacă nu înnoiești, dacă nu modernizezi, dacă nu creezi întruna. Este un domeniu in care viteza de uzare morală, de îmbătrinire a produsului este mare și trebuie să-i ții piept — prin pro-

duse noi, prin soluții tehnice noi, tehnologii moderne, prin o mie de mijloace care să facă posibilă competitivitatea.Am întrebat pentru mine: cam cite piese sint într-un calculator electronic. O pădure de fire. " 'griu, aș spune, dat fir cu fir, cu măiestrie și total 200—300 piese. Preocuparea și orgoliul — și sarcina I insă rea, riale
,r aii o _____ ._______, cientă valoare funcțională.Maximum de gindire și e- ficiență in minimum de volum. Aș vrea să consemnez numele unor oameni din această întreprindere de elită. Ar Însemna să scrieți prea multe nume de oameni — imi spune directorul general — pentru că toți sint buni și. foarte buni. Nu se poate vorhi aici de unii, de cițiva, de o echipă bună, de o secție bună — deoarece complexitatea uzinii. complexitatea procesului de producție, complexitatea produsului cere in fiecare loc de muncă oameni foarte buni, bine pregătiți.Cind cobor treptele acestui adevărat palat al tehnicii. amintind un centru spațial, mai îmbrățișez odată cu privirea întreaga platformă electronică Pipera — sclipitorul oraș al electronicii românești, in care muncesc și strălucesc prin gindirea, prin inteligenta și prin măiestria lor douăzeci de mii de oameni.Este un noroc pentru mine și o mindrie să trec din lanurile de griu ale Dobrogei in lanurile de aur ale electronicii românești, în lanurile de aur al glndi- rii creatoare românești.

Un lan de țesut, bro- cu migală, rigoare. în de mii de— sint concepția, reproiecta- simpiificarea ; mate- care intr-o masă mică cit mai mare,, mai efi-

Emisiune tn limba maghiară 
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1001 de seri 
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Panoramic
Roman-foileton : Putere fără glo
rie.'Episodul 9. Regia John Gauci. 
Orizont tehnico-științific21,10

21,45 Melodii pentru toate virstele 
22,00 Cadran mondial
22,20 Telejurnal
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16,30 Cenaclul tinerilor din comuna 

Brânești — Ilfov
17,05 Intilrtire cu satira și umorul (re
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Cîntece șl Jocuri populare 
Documentar TV : București — 
vatră de cultură șl civilizație 
In alb și negru 
io«l de seri
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17.40 
18.05
18.30
19.20
19.30 ________
19,50 Film seria! pentru copil : Slndbad 

marinarul (reluare)
20.15 Seară de balet.
21.15 Telex
21.20 Reportaj TV : „Mercur” se... În

noiește
21,40 Film serial : Om bogat, om sărac. 

Reluarea episodului 19

DE LA CE. C.Casa de Economii și Consemna- țiuni pune la dispoziția oamenilor muncii din întreprinderi, instituții și organizații economice o formă de economisire practică și avantajoasă : depunerile prin conșimțămint scris. Formularul prin care se solicită depunerea parțială sau integrală la C.E.C. a retribuției se poate procura la ghișeul C.E.C. de Ia locul de muncă sau la oricare unitate C.E.C. Consimțămintul trebuie depus la ghișeul C.E.C, iar in lipsa acestuia la serviciul financiar al întreprinderii sau instituției. Înscrierea in libretul de economii a sumelor depuse prin conșimțămint scris se face la ghișeele C.E.C. sau la agenția C.E.C. la care s-a virat depunerea. Restituiri se pot efectua la cerere orieînd. Depunătorii prin consimță- mint scris beneficiază totodată de drepturile și avantajele pe care legea le acordă cetățenilor care iși păstrează banii la C.E.C. : secretul privind numele depunătorilor și al operațiunilor efectuate, garanția statului asupra sumelor depuse, do- bînzilor și ciștigurilor obținute, dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C., dreptul de condiționare a restituirilor etc.

Lucrările Congresului P. C. German
Mesajul de salut al C, C, al P. C. R.BONN 21 (Agerpres). — Simbătă au continuat la Mannheim lucrările Congresului Partidului Comunist German. Delegații au adoptat in unanimitate programul partidului — document care stabilește sarcinile imediate și de perspectivă ale P.C.G. — după care s-a trecut la discuții asupra raportului conducerii P.C. German, prezentat de tovarășul Herbert Mies, președintele partidului.Raportul a făcut o analiză a situației politice, economice și sociale actuale din R.F. Germania, relevînd activitatea depusă de P.C.G in apărarea intereselor clasei muncitoare, tineretului, ale tuturor oamenilor muncii. O sarcină prioritară a partidului — se spune in raport — este de a cîștiga noi membri, in special in întreprinderi, de a amplifica activitatea P.C.G. in rindurile tineretului și ale femeilor. Raportul sa pronunță, totodată, pentru o politică externă a R.F. Germania care să respecte consecvent principiile coexistenței pașnice și să fie orientată spre dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu statele socialiste.

★Simbătă. tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., șeful delegației Partidului Comunist Român, a transmis mesajul de salut adresat congresului de C.C. al P.C.R., de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Comuniștii români, oamenii muncii din România, se spune în mesaj, urmăresc cu viu interes și sentimente de profundă solidaritate activitatea P.C.G. pentru promovarea intereselor fundamentale ale celor ce muncesc. pentru afirmarea idealurilor democrației, independenței și progresului social.Mesajul evidențiază evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German pe baza solidarității internaționaliste, a principiilor egalității, neamestecului in treburile interne, a

dreptului fiecărui partid de a-șl elabora de sine stătător propria politică. în acest cadru, apreciem că un rol hotăritor in aprofundarea legăturilor dintre partidele noastre l-au avut convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Herbert Mies, desfășurate în vara anului trecut la București. Este relevată apoi dezvoltarea continuu ascendentă a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania.în continuare, mesajul prezintă vastul efort constructiv in care esta angajat poporul român pentru transpunerea in viață a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale P.C.R. și se referă la politica externă activă a partidului, a statului nostru socialist închinată cauzei generale a păcii, securității și socialismului In lume.Partidul Comunist Român, continuă mesajul, militează pentru dez- • voltarea continuă a colaborării și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității lor pe baza deplinei egalități, neamestecului ip treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică in mod independent, corespunzător condițiilor in care iși desfășoară activitatea. Totodată. partidul nostru promovează legături largi cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcarea de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt din țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu alte partide și organizații revoluționare, progresiste si democratice, cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, in lupta comună pentru securitate, pace, independență și progres social.în încheierea mesajului se spune: Sintem bucuroși să constatăm și cu acest prilej voința și hotărirea comună a partidelor noastre de a extinde și adinei in continuare relațiile de prietenie și solidaritate frățească. în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii in lume.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ.

ECHIPELE ROMÂNIEI- GATA PENTRU STARTAzi, în Franța, la Strasbourg, va avea loc deschiderea oficială a celei de-a XlX-a ediții a campionatelor lumii la gimnastică. Va fi prima întrecere de proporții mondiale după Jocurile Olimpice din 1976, ceea ce conturează cadrul de interes al acestei ediții. Semnificativă in acest sens este participarea record ca număr de echipe, atit în concursul formațiilor masculine, cît. mai ales, în concursul pentru formații feminine. Astfel, la turneul masculin sint înscrise 26 de formații (23 de echipe naționale, plus trei mixte), in timp ce la concursul fetelor vor participa 28 de formații (26 de echipe naționale, plus două mixte).Concursul pentru echipele feminine va începe în dimineața zilei de 24 octombrie, cu exercițiile impuse, in forma lor valabilă și pentru viitorul turneu olimpic, urmind să continue, la 26 octombrie, cu spectaculoasele exerciții liber alese. La acest concurs — cu importanță deosebită pentru stabilirea ordinii la turneul „individual compus”, și, de aici, la intrarea in finalele pe aparate — cele 28 de echipe au fost repartizate prin tragere la sorți tn șapte grupe a cite patru formații fiecare.Echipa grupa a U.R.S.S., notărilor impuse se va alcătui o nouă ordine a echipelor, primele patru formații constituind grupa valorică nr. 1 pentru e-xercițiile liber alese (formațiile din această grupă vor evolua deci ultimele la întrecerea finală programată in seara de 26 octombrie). După opiniile specialiștilor consultați, în pofida marelui număr de echipe participante, favoritele la poziții fruntașe vor fi aceleași formații care s-au clasat pe primele șase locuri la Montreal. Aceasta ar însemna : echipele României și U.R.S.S. din grupa a IH-a, grupa cea mai puternică, in care, teoretic, și notările ar trebui să fie mai mari, echipele R.D. Germana (grupa a Il-a), Ungariei (V), S.U.A, (VII) și Cehoslovaciei (I). Șefii bri- arbitraj la turneul pe fost de-acum desemnați, exercițiile impuse (24 cît și pentru cele liber octombrie), in timp ce

României face parte din IlI-a, împreună cu cele ale Elveției și Braziliei. Pe baza din grupe la exercițiile

arbitrii efectivi urmează să fie stabiliți prin tragere la sorți (Ia ambele concursuri va fi cite un arbitru român la cite unul dintre cele patru aparate). Cele patru conducătoare de brigăzi sint, la exercițiile impuse : Maria Simionescu (bîrnă), Jackie Fie — S.U.A. (sol), Matlahova — Cehoslovacia (sărituri) și Letheren -- Canada (paralele) ; iar la „liber alese” : Berg -~ Suedia (sărituri), Letheren (birnă), Matlahova (paralele) și Simionescu (sol).Lotul României — selecționer șl antrenor principal Bela Karoll — are in alcătuirea sa pe renumita noastră sportivă — Nadia Comăneci, gimnaste consacrate ca Teodora Ungureanu, Anca Grigoraș și Marilena Neacșu, dar și gimnaste foarte tinere și talentate, abia afirmate cu prilejul recentelor campionate europene de junioare — Emilia Eberle, campioană ' europeană absolută, cîștigătoare și a titlului național în fața tuturor contracandidatelor cu multă experiență, ceea ce arată forța ei competitivă, Marilena Vlădărău, Gabi Gheorghiu. Din acest lot antrenorul principal va stabili formația de șase gimnaste (și o rezervă) care va intra in turneul pe echipe.în turneul masculin, gimnașfii români vor participa la exercițiile impuse din dimineața zilei de 23 octombrie, in cadrul grupei a II-a. alături de echipele U.R.S.S., R.D.G. și alte două formații combinate. zReprezentativa României — care este condusă de selecționerul și antrenorul principal Costache Gheor-

ghiu — are de asemenea tn frunte un sportiv renumit, Dan Grecu, alături de care vor evolua gimnaști cu experiența marilor turnee — Sorin Cepoi, Ion Checicheș, Nicolae Opres- cu, Mihai Borș — dar și doi tineri talentați — Kurt Silier, proaspătul campion absolut al țării, și Aurelian Georgescu.După cum se observă, din loturile noastre reprezentative, atit la feminin, in mod deosebit, cit și la masculin, fac parte, alături de sportivi cu bogată experiență, elemente tinere dotate cu înalte calități, temeinic pregătite șî verificate in competiții interne și internaționale. Aceasta asigură reprezentativelor noastre de gimnastică o. bună capacitate de concurs, plosibiHtatea exprimării convingătoare — și la campionatele mondiale, așa cum dovediseră in turneul olimpic din 1976 — a talentului, pregătirii ți spiritului de luptă sportivă, atit de elogios și unanim apreciate pe parcursul Jocurilor Olimpice de la Montreal, cit și in alte concursuri internaționale, la care gimnastele și gimnaștii noștri de frunte au luat parte în ultimii ani.Sperlnd că marea întrecere a campionatelor mondiale se va bucura de asistenta și judecata competentă a tuturor factorilor, jurii arbitri și alți tehnicieni, să succes gimnastelor noștri, să le dorim le justifică înalta națională.
de concurs, . " urămși gimnaștilor medaliile pe care lor clasă inter-

Valeriu MIRONESCU

Virginia Ruzici victorioasă la Brighton

sgăzilor de echipe au atit pentru octombrie), alese (26
cate in coloanele ziarului nostru, am combătut manifestări antisociale. încălcări ale legii, cazuri de abuz și favoritism, derogări de la normele vieții sociale și de familie. Și. de fiecare dată, investigația faptelor, a împrejurărilor concrete de viață a relevat că factorul favorlzant,' care hrănește abaterea de orice fel. acolo unde aceasta este lăsată să se prp- ducă, rezidă tocmai în absenta intervenției active, in eclipsa simțului de răspundere a unor factori de conducere, a celor care trăiesc și muncesc în locul unde s-a produs abaterea. Carență generată de pasivitate, de indiferentă, de grija exacerbată pentru comoditatea existenței personale. exprimate prin sloganuri derizorii, de tipul : ,.Ce să-mi strict eu relațiile cu colegul sau vecinul ?“ „Las’ că s-o găsi cineva să facă or-

Responsabilitatea socială

LONDRA 21 (Agerpres). — Turneul internațional feminin de tenis de la Brighton (Anglia) s-a încheiat cu o splendidă victorie a jucătoarei românce Virginia Ruzici, care în finala disputată simbătă a învins-o in trei seturi, cu 5—7. 6—-2, 7—5. pe olandeza Betty Stove, la capătul unei partide aprig disputate șl de inaltă factură tehnică. Virginia Ruzici, care in tururile anterioare e- liminase sportive redutabile cum sint englezoaica Virginia Wade și aus- tralianca Kerry Reid, a prestat și de data aceasta un joc remarcabil, cu deplasări derutante in teren și lovituri de drive de mare efect, relatează corespondenții presă. Românca a dat agențiilor de dovadă de o

putere de luptă deosebită, reușind să se concentreze în momentele dificile ale întrecerii și să obțină avantaj decisiv in cel de-al treilea set, cind partenera sa ar fi avut la rindul său șanse de victorie.Astfel, talentata noastră campioană, învingătoare anul acesta în turneul de la Roland Garros de la Paris, cîștigătoare a titlului de campioană europeană și a altor turnee internaționale, adaugă in palmaresul său un nou succes de prestigiu, si- tuindu-se pe locul intii în acest important concurs, contind pentru desemnarea celor mai bune 8 jucătoare din lume ce vor participa luna viitoare la turneul campioanelor al Federației internaționale de tenis.
dine !“ „Eu șă stau cuminte tn banca mea !“ etc.Cum se „decontează” ulterior o asemenea mentalitate ? într-o formă sau alta, lipsa de atitudine și intervenție civică față de un act huliganic. politica struțului față de un abuz, tolerarea practicilor ce aduc prejudicii averii obștești, Întoarcerea indiferentă a privirii de la risipă și chiul se plătesc, in ultimă instanță, scump I Păgubim cu toții, pentru că din buzunarul nostru se plătesc parazitismul, risipa, lenea. Numai atitudinea pătrundă de răspundere socială l'ață de tot ceea ce se petrece in jur. numai acțiunea fermă, de intransigență cu abaterile mai mici ori mai grave, sint de natură să extirpeze asemenea racile, să instaureze pre-

tutindeni valorile morale ale orin- duirli noastre socialiste.Afirmarea responsabilității «octale se află in directă legătură cu forța opiniei publice, cu manifestarea ei in toate împrejurările. Combaterea publică a abaterilor de Ia normele eticii și echității socialiste — ince- pind cu ședința grupei sindicale și pină la consiliul oamenilor muncii și adunările comuniștilor, dezvăluirea curajoasă a comportărilor retrograde — constituie mijlocul deosebit de eficient pentru întărirea climatului moral. Din păcate insă, mai sint cite unii care ezită să-și rostească răspicat, cuvîntul in obște, așteptind ca alții să scoată „castanele din foc” ; așa, intre patru ochi, se arată revoltați față de tarele morale din preajma lor, dar cind sint întrebați

ce au Întreprins concret pentru lichidarea neajunsurilor, se mulțumesc doar să ridice din umeri.Or, in condițiile democrației socialiste, care presupune o înaltă conștiință civică și o participare plenară la viața cetății, întărirea responsabilității sociale este, fără excepție, o cauză a fiecărui membru al colectivității. Această atitudine proprie omului înaintat trebuie să se afirme deschis, perseverent, cu dreaptă fermitate comunistă, cu neclintită încredere în necesitatea transformării revoluționare a conștiinței. Cu profunda convingere că numai prin însușirea organică de către toți cetățenii patriei a înaltelor valori etice înscrise in programul partidului, prin transpunerea lor integrală în viață, vom fi in măsură să desăvir- șim opera de mare amplitudine a modelării omului nou, făuritor al celei mal bune și mai drepte orln- duiri pe pămintul României.

ÎN• Întilnirile din cea a competiției feminine „Trofeul Carpați”, care
CÎTEVA RÎNDURIde-a doua zi de handbal __________ „ . ____ se desfășoară în sala sporturilor din Brăila, s-au terminat cu următoarele rezultate : România A — Iugoslavia 15—11(8—6) ; U.R.S.S. — Ungaria 18—17(7—7) : R. D. Germană — România B 25—11 (10—6).• Meciurile disputate ieri în cadrul Cupei federației \de fotbal s-au Încheiat cu următoarele rezultate : Dinamo București — Gloria Buzău 3—0 ; Sportul studențesc — Chimia Rimnicu Vilcea 2—1 ; Politehnica Timișoara — Corvinul Hunedoara 2-2.• Sala sporturilor din Bala Mare a găzduit aseară in prezenta a 1 500 de spectatori meciul dintre echipele Minaur Baia Mare și Macabi Hărăzim (Israel), contind pentru com-

petiția masculină de handbal „Cupa Cupelor”. Victoria a revenit sportivilor români cu scorul de 35—16 (16—6). Returul se va disputa tot la Baia Mare, luni 23 octombrie, ince- pind de la ora 16.• în campionatul republican de rugbi s-a desfășurat ieri dintre echipele Sportul și Dinamo, încheiată la 10—10, după ce studenții la pauză cu 6—4.e La Timișoara s-au finalele campionatelor de canotaj academic In probele fond. La schif simplu, titlurile au revenit sportivilor Mircea Roman (A.S.E. București) și Maria Maca- viciuc (Voința Timișoara). în celelalte probe, reprezentanții clubului Dinamo București au cucerit 6 titluri de campioni.

întilnirea student"’ sc egalitate au condusdesfășurat republicane de

• PROIECT HIDRO
LOGIC. In Uniunea Sovietică a fost aprobat proiectul construirii unui canal cu o lungime de 2 300 kilometri, pentru dirijarea unei părți a apelor fluviilor siberiene spre Turkmenia și Kazahstan. Acest canal, cu o capacitate de tranzit de 25 kilometri cubi de apă pe an, va ridica nivelul Mării Arai și va a- meliora balanța hidrologică a canalului Karakum și a fluviului Amudaria. Construirea canalului a devenit necesară ca urmare a creșterii populației și a înaltelor ritmuri de dezvoltare a economiei in Turkmenia și Kazahstan. Canalul soluționarea multor între care scăderea de apă in bazineleberiene Obi si Irtiș, precum și

va permite probleme, surplusului fluviilor si-

irigarea a milioane de hectare în cele două republici. Construcția va începe in 1981 și realizarea ei va permite dezvoltarea planificată a aprovizionării cu apă a Asiei centrale sovietice, unde se obține 95 la sută din bumbacul cultivat in U.R.S.S.
• „DOSARELE NE

GRE" analizate in cadrul dezbaterilor Adunării generale a Interpol-ului, desfășurate zilele trecute la Ciudad de Panama, pun in lumină statistici revelatoare cu privire la efectele luptei coordonate desfășurate tm- potriva fenomenelor infracționale in cele 115 țări membre ale organizației. Astfel, potrivit fișelor Interpol, infracționalita- tea pe plan mondial a continuat să ia proporții, in pofida măsu-

rilor și acțiunilor Întreprinse. Pe primul plan se situează traficul cu stupefiante : din cele 37 000 de dosare din evidenta organizației, 21 000 s-au referit la droguri in perioada 1977— 1978, fată de 15 000 in perioada1975— 1976. De asemenea, au luat proporție falsurile în domeniul artistic și tehnic, numărul acestora crescind de Ia 4 000 la 7 355 cazuri în perioadele menționate mai sus ; furturile, escrocheriile și fraudele au sporit de la 4 300 la 5 500 de cazuri. Numărul deturnărilor de avioane pe liniile aeriene internaționale este șl el in continuă creștere : 22 de cazuri în 1975—1976. 24 în1976— 1977. 30 de cazuri în 1977— 1978. Interpol a clasat în fișierul său 6 804 răufăcători internaționali cu o „înaltă specializare”.

DE PRETUTINDENI
• PENTRU MENȚINE

REA ECHILIBRULUI E- 
COLOGIC. Congresul internațional de climatologie. care s-a încheiat zilele trecute in localitatea Nice din sud-estul Franței, a analizat un șir de i- poteze interesante cu privire la viitorul climei pe Terra. Astfel, potrivit oamenilor de știință prezenți la această reuniune, in următoarele decenii deserturile ar putea să se extindă, ca o consecință a poluării atmosferei terestre de către gazul carbonic rezultat din activitățile industriale. Ca urmare, a fost lansat un nou apel in vederea intensificării eforturilor pe plan mon-

dial pentru menținerea echilibrului ecologic.
• TURISM IN HAR

LEM. Cartierul Harlem din New York nu mai vrea să ră- mină un ghetou al negrilor ignorat de turiști — a declarat Williams Rogers, directorul Camerei de comerț din Harlem. în acest scop, de luna viitoare, turiștilor li se vor pune la dispoziție o hartă detaliată a acestei zone a New York-ului. precum și numeroase pliante și fotografii. Noua hartă ’ turistică este prima de acest gen după mai bine de o jumătate de veac. Potrivit unui recent sondaj, Harlemul rămlne totuși unul dintre cele mai cunoscute cartiere din New York, figurînd în majoritatea tururilor de oraș, în aceste condiții, se pare că

tnițiativa Camerei de comerț vizează mai ales încurajarea dezvoltării economice a acestui cartier.
• „SALVAȚI BROAȘ

TELE ȚESTOASE I". Bo®a- ta faună din insulele Galapagos — denumirea semnificind „insulele broaștelor țestoase” — a permis in 1835 lui Charles Darwin să întreprindă cercetări care l-au condus la formularea primelor ipoteze ale teoriei lui despre evoluția speciilor. De a- tunci, faima acestui „paradis al animalelor” a decăzut tot mai mult. De pildă, dușmanii cei mai înverșunați ai broaștelor țestoase au devenit caprele, clinii, pisicile, porcii și șobolanii aduși de sutele de corăbieri de-a lungul deceniilor. Ca urmare a unei vizibile tendințe de exterminare a faunei originare

din Galapagos, sub egida UNESCO a fost pus in aplicare un amplu plan de salvare a a- cesteia, la care cei 5 000 de localnici sint chemați să aducă un sprijin substanțial. ’
• HOCHEI PE PLAS

TIC. în localitatea vest-germa- nă Oberhausen s-a montat recent un patinoar neacoperit, care permite practicarea sporturilor pe gheată chiar și în zilele de vară cele mai toride. Este vorba despre un patinoar cu „gheață” din folii de plastic foarte lucioase, care, pe lingă calitățile obișnuite ale gheții, a- sigură chiar o mai mare rapiditate tn exercițiile de patinaj. Specialiștii anticipează Că noul tip de patinoar va cunoaște o mare răspindire, mai ales tn țările calde.

• CARAȘ-SEVERIN. In această ultimă decadă a lunii octombrie se desfășoară „Zilele culturii la Reșița”. Calendarul actualei ediții, înscrise in cea de-a doua ediție, a Festivalului național „Cintarea României”, cuprinde peste 60 de acțiuni dintre cale mai variate : sesiuni de comunicări tehnico-științifice și simpozioane pe teme ale creației științifico-tehnice : concerte dedicate aniversării a 150 de ani de activitate a fanfarei la Reșița : o expoziție „Fotoind” gru- pînd fotografii artistice ale amatorilor din județ ; expoziții de carte și de filatelie ; spectacole ale formațiilor artistice de amatori etc. (Nicolae Cătană). • TI
MIȘ. Teatrul maghiar de stat din Timișoara a prezentat, in sala clubului C.F.R. din localitate, cea de-a doua premieră a stagiunii : „Piticul din grădina de vară", de D. R. Popescu. Spectacolul este pus in scenă de regizorul Seprbdt-Kts» Attila, de la Teatrul de stat din Sfintu Gheorghe. „D-âle circulației” se intitulează comedia într-un act de D. R. lonescu, editată de Inspectoratul județean al Ministerului de Interne, pusă în scenă de echipa de teatru a întreprinderii „Industria linii” din Timișoara. (Cezar Ioana). • CON
STANȚA. între 20 și 30 octombrie, in județul Constanta au Ioc tradiționalele manifestări politice si cultural-educative sub genericul „Pontica ’78”. Programul cuprinde o dezbatere cu președinții consiliilor de educație politică și cultură socialistă din județ, pe tema „Educația politico-ideologlcă a maselor in contextul Festivalului național „Cintarea României”, sesiunea anuală a Muzeului de istorie națională și arheologie Constanța pe tema „Locul Dobrogei în contextul istoriei românești”, o prezentare bibliografică dedicată împlinirii a 2 050 de ani de la constituirea primului stat centralizat dac, sub titlul „Epoca lui Burebista și Decebal in viziunea scriitorilor români", vernisajul expoziției artiștilor plastici participant) la simpozionul de creație „Constanța ’78“ etc. (G. Mi- Văescu). • CLUJ. Universitatea „Babeș-Bolyai", facultatea de matematică, in colaborare cu Universitatea din Craiova, a organizat la Cluj-Napoca al treilea colocviu de ciclu operațional, in 4 secțiuni : programarea matematică ; modelarea matematică in economie, știință și tehnică ; teoria cercurilor și calculul optimal ; teoria generală a optimizării. Au participat cadre universitare, cercetători, specialiști din mari unități industriale din Cluj-Napoca. Iași, București, Brașov, Reșița etc. (Al, Mure- șan). • SUCEAVA. Galeria de artă din Suceava găzduiește expoziția de grafică satirică, din cadrul celei de-a V-a ediții a Salonului umorului, manifestare organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă, în colaborare cu revista „Urzica". ExpurTCaricaturiști din 32 județe ale țării și municipiul București. în expoziție sint prezenți. pentru prima oară, carica- turiști din Cehoslovacia, Iugoslavia și Franța. (Gh. Parascan).
• DÎMBOVIȚA. La Muzeul tiparului și cărții vechi românești din Tirgoviște a avut loc o seară de muzică și poezie „A patriei cinstire”, dedicată Împlinirii a 470 de ani de la tipărirea primei cărți pe teritoriul românesc. Și-au dat concursul membrii cenaclurilor literare „Grigore Ale- xandrescu” și „Cicerone Theo- dorescu” șt formația-grup „Folk T“ a casei științei și tehnicii pentru tineret. (Gh. Manea).
• IAȘI. Cei peste 400 de poeți, critici, Istorici literari, editori și

i

• critici, istoricialte personalități culturale din întreaga țară, care au participat la Colocviul național de poezie, desfășurat la Iași, in zilele de 18, 19 șl 20 octombrie, au luat parte și la o serie de intîlniri cu publicul ieșean, care au avut loc în sala Teatrului Național „Vasile A.lecsandri”, in întreprinderi și unele comune din județ. La sala „Victoria” s-a deschis un salon de carte „10 ani de poezie”, iar la Galeriile de artă ale Teatrului Național s-a vernisat o expoziție de portrete, realizată de Dan Hatmanu. La casa de cultură a tineretului și studenților a avut loc spectacolul de poezie „O parte dintr-o pasăre” susținut de Leopold! na Bălănuță și Anda Călugăreanu. (Manole Corcacl),
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La Națiunile Unite, România subliniază La încheierea vizitei delegației P.C.R

SCÎNT£M - duminică 22 octombrie 1978

Secretarul general al P. C. Italian a primit SE INTENSIFICĂ
Cooperarea internațională 

să servească tuturor țărilorNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — De la trimisul special : In cadrul dezbaterilor generale din Comitetul 
pentru problemele economice și fi
nanciare al Adunării Generale a O.N.U. asupra situației economiei mondiale și a relațiilor internaționale a luat cuvîntul reprezentantul român Marian Chirilă. El a arătat că, în contextul situației politico-so- ciale din chidarea cooperare echitabilă luptei de totodată, viață a principiilor coexistenței pașnice, subliniind, în context, ca indispensabile concursul și cooperarea tuturor statelor lumii, precum șl rolul primordial al efortului propriu al fiecărui popor.Evidențiind importanța majoră a accesului liber la cuceririle științifice și tehnologice pentru progresul

lume, acțiunea pentru li- subdezvoltării, pentru o internațională cu adevărat constituie o continuare a eliberare a popoarelor și, o expresie a aplicării în

fiecărei țări, reprezentantul român a arătat că țara noastră, ca unul din Inițiatorii Conferinței pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării, va acționa pentru ca acest forum internațional să se soldeze cu rezultate pozitive pentru țările în curs de dezvoltare, pentru progresul general în lume.Arătînd, in Încheiere, că actualul sistem de relații economice internaționale s-a dovedit nu numai inechitabil, dar și incapabil să servească interesele tuturor țârilor lumii, delegatul român și-a exprimat încrederea că negocierile desfășurate in sistemul O.N.U. se vor încheia cu angajamente concrete din partea tuturor statelor, care să contureze un adevărat cod al relațiilor economice, cuprinzînd normele și direcțiile de acțiune, ca și drepturile șl obligațiile ce incumbă statelor in diferite domenii ale cooperării internaționale.
Manifestări cu prilejul Zilei Armatei 

Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România, la Viena a fost organizată o gală de filme documentare din viața militarilor români. De asemenea, a fost prezentată o expoziție de fotografii ilustrînd lupta armatei române in războiul antihitlerist, pregătirea de luptă a militarilor români, aportul ce-1 aduc la dezvoltarea economică a României.

cu tematică militară. A fost organizată o expoziție documentară de fotografii, care înfățișează aspecte privind participarea ostașilor români la războiul antihitlerist, gătirea de români. momente din pre- luptă a militarilor

La Lisabona a avut loc. cu același prilej, o gală de filme
La Tokio nea, organizate tari dedicate ment : o gală de filme și o expoziție de fotografii înfățișind aspecte din viața și activitatea militarilor români.

au fost, de aseme- două manifes- aceluiași eveni-

Convorbirile tripartite de la Washington
WASHINGTON. - 

Statele Unite au pro
pus un nou proiect 
care să servească 
drept bază pentru ne
gocierile tripartite ce 
se desfășoară la 
Washington în vederea 
redactării tratatului 
de pace egipteano-is- 
raelian. El a fost ac
ceptat ca bază de lu
cru de cele trei dele
gații.

Vineri, președintele 
Jimmy Carter a avut 
întrevederi separate cu 
șefii delegațiilor egip-

teană șl israeliană, 
consacrate, după cum 
s-a anunțat oficial la 
Casa Albă, „trecerii in 
revise a progresului 
negocierilor și a pro
blemelor ce nu au 
fost încă soluționate". 
Comunicatul Casei 
Albe informează, tot
odată, că miniștrii is- 
raelieni ai afacerilor 
externe și apărării, 
Moshe Dayan șl Ezer 
Weizman, vor reveni 
la Tel Aviv pentru 
consultări cu guvernul, 
in timp ce Osama El 
Baz, consilier juridic

al delegației egiptene, 
se va intîlni la Londra 
cu vicepreședintele 
Husni Mubarak, care 
ulterior îl va informa 
pe președintele Anwar 
El Sadat asupra sta
diului negocierilor.

intr-un comunicat 
comun al celor 
delegații se relevă 
legătură cu cele 
mai sus că „nu
vorba de o ruptură în 
cadrul negocierilor. 
Acestea au atins sta
diul in care au devenit 
necesare consultări cu 
guvernele respective".

trei 
in 
de este

Întîlnirea trimisului S. U. A. cu reprezentanți 

ai populației palestiniene din Cisiordania și GazaTEL AVIV 21 (Agerpres). — Harold Saunders, asistent al secretarului de stat ai S.U.A., trimisul special al președintelui Jimmy Carter în Orientul Mijlociu, s-a întîlnit. la sediul Consulatului Statelor Unite din Ierusalim, cu un număr de personalități palestiniene din Cisiordania și Gaza — transmite agenția M.E.N. citind postul de radio israelian. Potrivit postului de radio menționat, Harold Saunders s-a întreținut cu personalitățile palestiniene asupra acorduri-

asupralor de la Camp David și punctului lor de vedere in legătură cu aceste acorduri.Potrivit agenției France primarul orașului Bethleem, Freiji, care a asistat la reuniune, a declarat postului de radio israelian că notabilii palestinieni au revendicat din nou dreptul lor la un teritoriu suveran, încetarea implantărilor evreiești în Cisiordania și participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei la negocieri.

Presse, Elias

in Spania pe ministrul de externe al României CONLUCRAREA ECONOMICA
MADRID 21 (Agerpres). — Pentru prima dată, In perioada 14—21 

octombrie a.c. s-au intilnit la Madrid delegațtile Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
portanță, care relevă evoluția 
care îl trăiește Spania.Delegația Partidului Comunist Român a fost formată din tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R;, viceprim-mlnistru al guvernului român, Ferdinand Nagy, membru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Co- ‘ vasna ăl P.C.R., Ion Vilsan. adjunct de șef de secție la C.C. ai P.C.R., loan Dan Ștefan, activist la secția relații externe a C.C. al P.C.R.Delegația Partidului Comunist din Spania a fost formată din Ignacio Gallego, membru al Comitetului Executiv al P.C. din Spania, vicepreședinte al Congresului deputaților, Leonor Bornao și Jose Maria Jerez, membri ai Comitetului Executiv, și Damian Pretel, membru al Comitetului Central al P.C. din Spania.în timpul vizitei în Spania, delegația Partidului Comunist Român a fost primită și a avut o convorbire cordială, prietenească cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania.Discuțiile care au avut loc la Comitetul Central al P.C. din Spania s-au desfășurat in spiritul punctelor de vedere exprimate cu ocazia întîl- nirilor recente de la București dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, și au confirmat relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare existente între cele două partide.Delegația P.C.R. a exprimat satisfacția pentru pașii tăcuți în direcția consolidării democrației în Spania și pentru rolul pe care Partidul Comunist din Spania, împreună cu celelalte forțe politice, democratice și progresiste îl joacă în viața politică spaniolă.Delegația P.C. din Spania a dat o Înaltă apreciere succeselor obținute de România pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și a exprimat, totodată, mulțumirile sale pentru dovezile constante de solidaritate ale Partidului Comunist Român față de cauza democrației în Spania.în cadrul acestor cedat la un schimb reri în legătură cu preocupările actuale ale partidelor vire la probleme actuale ale vieții internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești.Ambele delegații au scos în evidență hotărîrea de a continua să dezvolte relațiile lor pe baza deplinei egalități în drepturi, respectului reciproc, autonomiei și independenței, dreptului fiecărui partid de a stabili propria sa linie politică, strategia și tactica sa revoluționară, conform realităților și condițiilor specifice, istorice, naționale și sociale din țara respectivă.în scopul dezvoltării fructuoase a acestor relații, cele două partide au subliniat utilitatea organizării de colocvii și simpozioane pe teme de interes comun și schimburi de delegații desemnate de conducerile celor două partide.în timpul discuțiilor s-a reafirmat dorința comună de a contribui la dezvoltarea colaborării între România și Spania în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural, fiind ex- • primată convingerea că aceasta corespunde intereselor celor două popoare, cauzei păcii și cooperării în Eurona și in lume.Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania subliniază că este mai necesară ca oricînd întă-

din Spania, fapt de o deosebită im- 
pozitivă a procesului democratic perirea solidarității și colaborării tuturor forțelor muncitorești, socialiste, democratice, progresiste și antiim- perialiste în lupta pentru pace, destindere și înțelegere între națiuni.în ceea ce privește situația din Europa, ambele partide acordă o importanță deosebită pregătirii întilni- rii de la Madrid din 1980, chemată să adopte măsuri concrete pentru punerea in practică a Actului final de la Helsinki, pentru accelerarea procesului de creare a unui climat de înțelegere, cooperare și destindere pe continentul nostru șl. îndeosebi, pentru a se trece la acțiuni e- ficiente de dezarmare și dezangajare militară, fără de care nu se pot concepe pacea și securitatea în Europa.Cele.....................................................sita tea pentru primul pentru a problemelor lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Delegația P.C.R. a vizitat și a avut convorbiri cu conducerile comitetelor provinciale Madrid. Toledo, Sevilla și Granada ale Partidului Comunist din Spania, cu conducerile ziarului „Mundo Obrero" și Centrului de studii marxiste de pe lingă C.C. al P.C. din Spania.Vizita și discuțiile s-au desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie, deplină Înțelegere și respect re- c'iproc, caracteristice relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.

★în timDul vizitei in Spania, delegația P.C.R. a fost primită și a avut convorbiri cu președintele Cortesu- rilor. Antonio Hernandez Gil. De a- semenea, a fost primită de către președintele Congresului deDUtaților, Fernando Alvarez de Miranda.

ROMA 21 (Agerpres). — Tovarășul Enrico Berlînguer, secretarul general al Partidului Comunist Italian, a primit pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor externe, aflat în vizită oficială în Italia.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Enrico Berlin- guer, secretarul general al P.C.I., un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări.Mulțumind, secretarul general al P.C.I. a rugat să se transmită . din partea sa un cordial salut și urări de sănătate și succes tovarășului Nicolae Ceaușescu.In cadrul convorbirii s-a efectuat o

informare reciprocă privind preocupările actuale ale celor două partide.S-au relevat cu satisfacție evoluția raporturilor frățești de prietenie, conlucrare și de solidaritate d'intre P.C.R. și P.C.I., importanța deosebită a dezvoltării acestor raportpri pentru întărirea legăturilor dintre cele două țări și popoare.în cadrul convorbirii au fost abordate probleme de interes comun ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești, ale lărgirii relațiilor româno-italiene.La convorbiri au participat Giancarlo Pajetta. membru al Direcțiunii și al Secretariatului P.C. Italian, Antonio Rubb'i, membru al C.C. al P.C.I.A fost de fată tovarășul Ion Mărgineanu. membru supleant al al P.C.R., ambasadorul României Italia.

romAno-austriacă

C.C. în

discuții s-a pro- reciproc de pă-noastre, cu pri-

două partide subliniază nece- de a se acționa cu fermitate înfăptuirea dezarmării, în rind a dezarmării nucleare, soluționarea pe cale' politică conflictuale, pentru

Ambasadorul României
in Finlanda și-a prezentat

scrisorile de acreditareHELSINKI 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Finlanda, dr. Urho Kekkonen, a primit vineri pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România, Maria Stănescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost transmis președintelui Republicii Finlanda un călduros salut de prietenie, urări de sănătate și fericire, precum și urări de prosperitate pentru poporul finlandez.Mulțumind călduros pentru mesaj, președintele Urho Kekkonen a rugat să fie transmise președintelui Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire, iar poporului român urarea de prosperitate și pace.în continuare a avut loc o convorbire desfășurată intr-o atmosferă de cordialitate, în cadrul căreia s-au discutat probleme legate de dezvoltarea pe mai departe a relațiilor prietenești pe multiple planuri dintre cele două țări și popoare.

Întîlnire cu secretarul politic
al Partidului Democrat-CreștinROMA 21 (Agerpres). — Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, aflat in vizită oficială în Italia, s-a întîlnit cu Benigno Zaccagnini, secretar politic al Partidului Democrat-Creștin. Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, lui Benigno Zaccagnini i-a fost transmis un mesaj de salutMulțumind pentru mesaj, secretarul politic al P.D.C. a rugat să trânsmită ". ' 'Ceaușescu un cald salut, precum șii setovarășului Nicolae

sentimentele sale de stimă și prețuire. El a subliniat, totodată, importanța Contactelor dintre cele două partide pentru dezvoltarea și diversificarea raporturilor româno-italiene.Convorbirea, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de înțelegere și cordialitate, a relevat preocuparea și dorința de colaborare a celor două partide pentru continua dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări și popoare, atit pe plan bilateral, cit și In soluționarea problemelor internaționale de interes comun.La primire a fost prezent ambasadorul țării noastre in Italia, Ion Mărgineanu.

SOFIA 21 (Agerpres). — în cursul vizitei de lucru făcute în R.P. Bulgaria de președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Ipn Ursu, s-a convenit realizarea de noi programe de cooperare pentru rezolvarea împreună a unor probleme de cercetare-dezvoltare de interes reciproc pe anii 1979—1980, în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, metalurgiei, agriculturii, economiei forestiere și altele, s-au pus de acord direcțiile principale ale colaborării tehnico-științifice dintre

România și Bulgaria pe 1981—1985 și s-a adoptat colaborare directă dintre Comitetul de Stat pentru ,Progres Tehnic din R.P.B, pe perioada 1979—1980.Președintele C.N.Ș.T., Ion Ursu, șl președintele C.S.S.P.T., Nacio Pa- pazov, au semnat un protocol care consemnează acțiuni și măsuri menite să conducă la accelerarea rezolvării programelor de cooperare științifică și tehnologică convenite intre cele două țări.

cincinalul planul de C.N.S.T. și Știință șl

agențiile de presă
Ședință a Consiliului Na

tional aî apărării al Prezi
diului R.S.F.I. La Herțeg Novi a avut loc o ședință a Consiliului Național al apărării al Prezidiului R.S.F, Iugoslavia, prezidată de Iosip Broz Tito. Au luat parte conducători la nivel federal, republican și provincial — informează agenția Taniug. Au fost discutate înfăptuirea în continuare a conceptului de apărare a întregului popor, legat de autoapă- rarea socială, precum și unele probleme actuale privind pregătirile pentru apărare și capacitatea de apărare a societății.

In cadrul sultei de manifestări 
organizate in Spania dedicate 
creării statului national unitar 
romăn, la San Sebastian a avut 
loc o „Săptămlnă a României". 
Au fost prezentate expuneri 
consacrate istoriei României, 
succeselor obținute de poporul 
nostru si au fost proiectate fil
me artistice și documentare 
românești.

In cadrul manifestării a fost 
inaugurată o expoziție de repro
duceri după opere de artă 
plastici reprezentind lupta po
porului român pentru unitate și 
Independență națională, expo
nate ale creației populare româ
nești, cărții albume^ de artă si 
artizanat.

ACTUALITATEA ÎN IMAGINI

VIENA 21 (Agerpres). — Simbătă s-au încheiat lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale laborare dustrială Viena in a.c. Cele duse de dustriei președintele părții române in Comisia guvernamentală mixtă, și de dr. Josef Staribacher, ministrul federal al meseriilor, comerțului și industriei. președintele părții austriece in comisie.Lucrările sesiunii au prilejuit evidențierea evoluției ascendente a schimburilor comerciale și a cooperării economice, industriale, tehnice și științifice intre România și Austria, precum și noile posibilități concrete de dezvoltare a cooperării economice multilaterale intre cele două țări. în acest cadru au fost adoptate măsuri pentru extinderea continuă a schimburilor comerciale, convenin- du-se asupra unor noi acțiuni de cooperare pe plan bilateral și pe terțe piețe în domeniile utilajelor și instalațiilor pentru industriile metalurgică, chimică și petrochimică, pentru fabricile de hirtie și altele.în cadrul sesiunii a fost subliniată importanța deosebită a intilniri- lor la nivel înalt pentru dezvoltarea în ansamblu a relațiilor de prietaiV-1' româno-austriece, faptul că ințele ' < gertte convenite în legătură cu dezvoltarea schimburilor economice bilaterale. cu prilejul vizitei oficiale întreprinse in Austria de tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, în anul 1970, au fost transpuse in viață și că apropiata vizită de stat in țara noastră a președintelui federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirch- schlaeger, convorbirile intre cei doi șefi de stat vor reprezenta un hou moment important pentru extinderea și adincirea continuă a raporturilor de colaborare prietenească pe multiple planuri, între cele două țări.

româno-austriece de co- economică și cooperare inși tehnică desfășurată 1st perioada 9—21 octombrie două delegații au fost con- Ioan Avram, ministrul in- conștrucțiilor de mașini,

transmit
Convorbiri ungaro-polo- 

nOZO Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit Simbătă pe Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R .P. Polone, aflat intr-o vizită de prietenie in R.P.U. Tot simbătă au avut loc convorbiri intre Piotr Jaroszewicz și președintele Consiliului de Miniștri al R.P.U., Gyorgy Lazar.
Primire la Varșovia. Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a primit pe Ezekias Papaioannou, secretar general al C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), care se află într-o vizită în Polonia.
fl sosit la Moscova secre* tarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, pentru continuarea convorbirilor so- vieto-americane privind limitarea armamentelor strategice — anunță agenția TASS.
In perspectiva aderării 

Greciei la C.E.E. t primul mi- nistru al Greciei, Constantin Karamanlis, a efectuat simbătă o scurtă vizită la Roma, unde a conferit cu primul ministru al Italiei,- Giulio Andreotti, asupra aderării Greciei la Piața comună. Ulterior, premierul Karamanlis a plecat spre Paris.

încheierea lucrărilorcelul de-al IX-lea Congres al Federației Sindicatelor din intreaga Chină a avut loc simbătă la Pekin. Congresul a ales Comitetul Executiv al Federației, compus din 278 membri, și a aprobat noul statut, care înscrie principiile de bază ale activității sindicatelor în noua perioadă, subliniind- că acestea au sarcina să unească, să educe și să mobilizeze masele largi de oameni ai muncii pentru transformarea Chinei intr-un socialist modem și puternic.
forțelor patriotice

masa negocierilor

ZIMBABWE: Ripostă fermă a

N. CORBU

Păcat că geniul lui Carqgiale a cauterizat dear moravuri și nă
ravuri.

Sau poate, totuși, se ocupă, chiar și postum, pe ici, pe colo, de 
unele probleme esențiale ale dezarmării ?

...Să se schimbe, da; dar sd nu se modifice... cel mult, să se revi
zuiască — pe ici, pe colo, prin punctele esențiale I

Păcat că geniul lui Caragiale a cauterizat doar moravuri și năravuri. 
Păcat că nu s-a ocupat și de problemele politicii internaționale.

In capitala S.U.A. continuă negocierile intre delegațiile egipteană, 
israelicnă și americană în vederea încheierii unul tratat de pace. Sursele 
conferinței au arătat că negocierile au. progresat, deși în ultimele zile 
s-au ivit un șir de dificultăți legate de concretizarea acordurilor de 
principiu intervenite luna trecută la Camp David.

Acțiunile de represiune împo
triva populației africane și a sta
telor independente vecine, ca și 
manevrele diplomatice de ultim 
moment la care recurg autori
tățile rasiste de la Salisbury pri
mesc riposta fermă a forțelor 
patriotice Zimbabwe, care con
trolează în prezent întinse re
giuni ale țării,. Imaginea alătu
rată prezintă un detașament al 
forțelor de eliberare ale Uniunii 
Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) — una din cele două 
componente ale Frontului Pa
triotic.

PARIS: în sprijinul 
îmbunătățirii 

sistemului 
de. învățămînt

WASHINGTON: La
în vederea încheierii unui tratat de pace

BERLINUL OCCIDENTAL Berufsverbot 
proteste împotriva unei legislații discriminatorii

9 000 de cetățeni din Berlinul occidental au luat parte la o mare 
demonstrație organizată la „Deutschlandhalle" in semn de protest 
impotrlva practicilor discriminatorii prin care se interzice persoanelor cu 
convingeri politice de stingă să ocupe posturi in serviciile publice 
(„Berufsverbot"). Motivul imediat care a declanșat această largă mișcare 
de protest l-a constituit concedierea recentă a învățătorului Hans Apel 
pentru apartenența sa la Partidul Socialist Unit din Berlinul occidental.

Celebrul cartier parizian 
Montparnasse a fost zilele tre-’ 
cute teatrul unei ample mani
festații a tineretului studios. De
monstranții au cerut îmbunătă
țirea structurilor sistemului de 
învățămînt și asigurarea unor 
locuri de muncă pentru proas
peții absolvenți.

Desigur că exclusiv spiritul filantropic șl altruismul cel mai dezin
teresat au fecundat gîndirea și activitatea celor care au pus la punct 
proiectul bombei cu neutroni. Concepută în iubirea fierbinte față de 
aliatele europene din N.A.T.O., pentru protecția acestora.

Este drept, nașterea i-a fost întîrziată fiindcă protejatele nu s-au 
orătat entuziasmate de perspectivele unui amor neutronizat — adică 
prea înfocat, prea înflăcărat sau prea incendiar. Și au răspuns, pre
cum domnișoarele la cofetărie — „vai, mersi de derani, dar nu 
prefer".

Așa că fructul dragostei s-a oprit pe drum. în dosarele proiectan- 
ților. Iar părinții, cuscrii și celelalte rude au anunțat suspendarea 
fericitului eveniment.

Faire-part-ul de rigoare a fost publicat — desigur nu la mica 
publicitate, alături de nunți, logodne sau decese — la o săptămână 
după 1 aprilie. Sau cu două luni înaintea deschiderii sesiunii spe
ciale a O.N.U. consacrate dezarmării. Ceea ce a constituit, desigur, 
o pură coincidență...

Dar natura își are legile ei — o naștere nu poate fi prea muit 
întîrziată.

Sorocul a venit, ca la prematuri, la șapte luni după amintita de
cizie. Anunțîndu-se câ hotărîrea... nu se schimbă, ci doar se modi
fică : bomba cu neutroni nu se va produce, ci „se vor fabrica doai 
părțile ei esențiale".

...Așa, ca să fie. Iar uzinele de armament nuclear de ia Rocky 
Flats, Colorado, au și primit ordinul să înceapă producția focoaselor 
cu plutoniu — componenta esențială a bombei cu neutroni. Din feri
cire, nu se produc și părțile neesențiale — ambalajele, lăzile sau con- 
teinerele de transport.

...Așa se naște, fără să se producă, un nou tip de bombă. Căreia 
îi va urma, inevitabil, o contra-bombă, care se va produce fără să 
se nască. Și așa mai urcă, umanitatea, încă o treaptă — în sus. 
spre ceruri.
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