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30 de ani de la proclamarea
Republicii Populare Chineze
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Corespondența pentru un

I.A.S. Sadova-Dolj. In marele sistem de Irigații, pe fosta 
cîmpie de nisipuri, ploaia la comandă potolește setea 

zecilor de mii de hectare
Foto : E. Dichlseanu

„Cit despre familie, unde o pot avea mai

Nlcolae BĂBĂlAU
corespondentul
„Scînteii"

E VREMEA
CULESULUI 1N VII Sulițele arșiței po- 

gonte 
cimpie 
trund 
cele mai mănoase zone 
agricole ale Doljului, 
și deopotrivă ale țării, 
ce formează triunghiul 
(eu baza pe Dunăre și 
virful în Cetatea Ba
nilor), Craiova — Be- 
cnet — Dâbuleni. Este 
fostul spațiu geografic 
al faimoaselor nisipuri 
zburătoare : peste
120 000 hectare, numi
te cu ani in urmă, pe 
drept cuvint. „mica 
Sahară olteană". Pă- 
mint sterp si neputin
cios cindva. întruchi
pare fidelă a solului 
ce nu poate fi bun de 
nimic (nici măcar de 
ulcele), peste care 
ploaia, soarele și su
doarea celor ce se în
cumetau să-l cultive, 
treceau in zadar. Ho
tărât lucru, transfor
marea fostei „Sahare" 
într-o zonă agricolă 
roditoare constituie o 
realizare grandioasă 
ce poate fi asemuită 
cu epopeea „Porților 
de Fier" sau a „Cetății 
oțelului" de la Galati, 
cu nașterea Transfăgă- 
rășanului ori a multor 
altor zidiri durate în 
răstimpul celor trei 
decenii și jumătate de 
transformări revolu
ționare, socialiste, pe 
pămintul patriei.

peste
doljană 

într-una
solara 

pă- 
din

Pe bună dreptate s-a 
dus vestea despre do
mesticirea nisipurilor 
spulberate din stingă 
Jiului, zonă predesti
nată de către unii 
sceptici a fi de-a pu
ruri „eminamente ari-

re, dar nu chiar
de... zburătoare. Iată 
însă că atunci. în pri
mii ani. cînd oamenii 
acestor locuri au por
nit marea bătălie in
tru smulgerea nisipu
rilor din blestemul să-

aproape pustiu. Movile 
uriașe de nisip. Ici- 
colo. pe virful dune
lor, cîțiva vlăstari de 
saLcîm. Ici-colo. prin
tre dune, cîteva firave 
fire de pir, coada- 
vacii sau pelinariță. In

Ogoare fertile
în fosta

„Sahara olteană"
dă". Multora 
cei ce aud 
du-se astăzi 
fostul „triunghi al să
răciei". sau il calcă cu 
piciorul, văzind „mira
colul" petrecut pe a- 
ceste pustietăți nu le 
vine să creadă, afir- 
mînd mai in glumă, 
mai in serios că „dra
cul n-o fi fost ații de 
negru pe cit il fac oa
menii". Asta vrea să 
însemne că or fi fost 
ele nisipuri zburătoa-

nu-i numai anotimpul însamințărilor și recoltării porumbii-

dintre 
vorbin- 
despre

răciei. s-au glndit să 
rezerve pentru noi. cei 
de astăzi, un argument 
forte, de netăgăduit. 
S-a păstrat pentru a- 
ducere aminte o frân
tură de 4—5 hectare de 
nisipuri in stare natu
rală, in care construc
torii acestui pămint- 
grădină au înfipt, in 
virful unei dune, o 
„firmă" pe care scrie 
cu litere de-o șchioa
pa : parcelă muzeu. 
Un relief dezolant și

rest, nisipuri la supra
fața cărora tempera
tura ajunge vara pină 
la plus 65 de 
Celsius și poate 
in cursul iernii 
la minus 30 de 
nisipuri sterpe, al că
ror procent de humus 
este cuprins doar intre 
0.1 și 0.9 la sută. Să le 
ogorăști, nici vorbă ! 
„Sărăcie lucie, nu alta. ' 
isi amintește coopera
torul Ion Șerban, om 
la virsta unei jumătăți

de secol, ce a prins și 
nisipurile zburătoare, 
dar și pe cele roditoa
re. Eu zic că o istorie 
a modernizării agricul
turii românești ar tre
bui să cuprindă, nea
părat, și imblînzirea 
nisipurilor de pe la 
noi. In trecut, țăranii 
din Dâbuleni. Călărași, 
Bechet și alte comune 
din jur, mergeau să 
muncească în Dobro- 
gea, Banat sau prin 
alte părți. Acolo gă
seau pămînturi bune, 
ei acasă aveau nisip. 
Pe-aid doar vita de 
vie incerca să prindă 
rădăcini... Ne' strîn- 
geam vecinii laolaltă 
și săpan, azi la unul, 
miine la altul, un șanț 
adine de 4—5 metri 
pînă dădeam de tavan, 
adică de vina pămin- 
tului. îl străpungeam, 
și aici, la 5 metri, să
deam vița de vie, care, 
în 6—10 ani. ieșea la 
suprafață, dacă mai 
ieșea. Cine se gin dea 
atunci la minunile a- 
griculturii de astăzi 7"

Să apelăm, prin in
termediul unor cifre 
grăitoare, doar la cîte- 
va minuni ale agricul-
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Toamna_____ ______ ___  __ . __  ._________ .
și altor culturi tirzii. Tot acum se culeg viile. In cele 

i multe podgorii roadele sint bogate, iar datorită bunei or
ganizări a muncii in multe unități agricole culesul strugurilor de masă 
sau destinați vinificării este avansai. Se remarcă și o mai bună orga
nizare a activității la centrele de vinificație, evitindu-se astfel degra
darea strugurilor datorată staționărilor. Ce fac viticultorii pentru ca 
roadele viilor să fie culese la timp și fără pierderi ? Ce răspunderi 
au ei și, odată cu ei, organele agricole și consiliile unice agroindus
triale ? în pagina a treia, relatări de la fata locului din județul 
Vrancea, unde sint cele mai mari podgorii ale țării.

frumoasă realizare a proiectanților 
si constructorilor bucureșteni

„ S?>, s'<
*: .........

ROD DE AUR
Au strins cimpiile lumină. 
Au strins și muncă și iubire — 
Livadă mîndră ni-i prezentul 
Cu rod de aur, însutit.
Ai libertății și-ai rodirii 
Sîntem pînă în nemurire. 
Iar nemurirea-nseamnă fructul 
Crescut prin noi spre infinit.

în crengile-aplecate-s steaguri 
Foșnind pe-ntinderi, tricolore ; 
E viitorul tării mele
De veghe-n sîmburi și-n copii 
O permanentă de milenii 
Pură iiltrindu-se prin ore, 
Limpede-n ginduri și-n simțire 
Poporul spre-al desăvîrși.

Visate fructe, hrănitoare 
Ca idealu-ntr-un destin — 
Pe iruntea lor plutesc corăbii 
Cu veacuri, ceruri se-arcuiesc. 
Inima noastră bate-n ele, 
Rodirii-acesteia mă-nchin : 
Ea e emblema tării mele 
Si-a sufletului românesc

Primim in fiecare zi 
la redacție sute de 
scrisori din toate col
țurile țării și, adese
ori. de pe cele mai în
depărtate, meridiane 
ale globului. Ieri, sim- 
bătă, 29 septembrie, 
poșta ne-a adus 294 de 
scrisori de pe intreg 
cuprinsul țării. Pe mă
sură ce le citeau, cole
gii de la secția de spe
cialitate luau cunoștin
ță de universul celor 
mai 
pări 
lor 
goriile _____ __
evidențiază, in scriso
rile lor, fapte vrednice 
de laudă, dar care 
semnalează și anumite 
neajunsuri, propunind 
soluții de îndreptare.

Dar ce fapt ne-a în
demnat să evocăm a- 
ceastă realitate ? la- 
tă-l : intre cele 294 de 
scrisori primite ieri la 
redacție se afla și un 
plic cu un scris fru
mos caligrafiat, de
venit atit de familiar, 
incit colegii de la sec
ția respectivă știau de 
la o... poștă de unde 
vine : din Rin. Vilcea, 
de la Gheorghe Ispă
șoiu. Deși se obișnui
seră de mult cu plicu
rile primite de la el, 
uneori și de cite două- 
trei ori pe săptămină,

diferite vreocu- 
ale semnatari- 

din toate cate- 
sociale, care

de data aceasta au 
deschis plicul proaspăt 
sosit cu 
Gheorghe 
este unul din cei mai 
vechi corespondenți 
voluntari a'i ziarului 
nostru. De cind ? 
Chiar azi, 30 septem
brie, se împlinesc 
35 de ani de cind 
foarte tinărul pe atunci 
și entuziastul munci
tor Gheorghe Ispășoiu 
a pus mina pe condei, 
a luat o bucată de hir- 
tie și a așternut pe ea 
prima corespondență 
pentru „Scinteia". El a 
transmis, din miezul 
fierbinte al vieții, cele 
mai proaspete fapte, 
cele mai frumoase gin
duri și simțăminte ale 
vilcenilor. După 
de cite ori a fost 
nu s-a sfiit 
ascută condeiul.

...Ieri, printre 
294 de scrisori 
la redacție 
și plicul cu 
frumos caligrafiat, atit 
de familiar, al lui 
Gheorghe Ispășoiu. 
Era a 3 748-a corespon
dență trimisă ziarului 
sub semnătura lui. 
Corespondență care se 
încheie astfel : „Acum, 
cind se împlinesc 35 
de ani de cind sint 
corespondent voluntar 
al „Scînteii", nu pot

emoție : 
Ispășoiu

cum, 
cazul, 
să-și

cele 
sosite 

s-a aflat 
scrisul

să nu mă gindesc la 
unii din cei care în
drugă verzi și uscate 
despre drepturile omu
lui.
oare
va _ .....
spun cuvîntul, în cel 
mai mare ziar al țării ? 
Si ca mine sint cu 
miile, cu milioanele, 
toți fiii acestui 
vechi și frumos 
mint românesc, 
întotdeauna. și 
aceste momente, „ 
dul meu se îndreaptă 
cu recunoștință spre 
partid, spre secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept 
și clarvăzător, care ne 
cheamă și ne îndeam
nă să ne spunem sin
cer, deschis cuvîn
tul în toate problemele 
— de la cele care 
privesc colectivitatea 
in care muncim și 
trăim, pină la cele 
care vizează conduce
rea treburilor societă
ții.

Parcurgem, cu emo
ție. rindurile frumos 
caligrafiate ale cores
pondenței cu nr. 3748 
și așteptăm ca, in zilele 
următoare, poșta să ne 
aducă, intre miile de 
scrisori, coresponden
ța 3 749, 3 750...

Petre POPA

M-a împiedicat 
pe mine cine- 

să scriu, să-mi

stră- 
pă- 
Ca 
in 

gin-

Acest nou șl modern ansamblu arhitectonic a fost înălțat pe bulevardul 
Magheru, una din arterele centrale ale Capitalei noastre

Este bine că și noi, oamenii de 
artă, mai tineri sau .mai virstnici, 
avem posibilitatea să ne pronunțăm 
pe marginea Proiectului de directi
ve : l-am citit și recitit de cîteva ori 
și. ca să mă folosesc de o plastică 
expresie a gospodarului român, l-am 
întors oe toate părțile. Ce-i drept, 
cu un asemenea gen de proiecte — 
monumentale, prin aria, profunzimea 
și vastitatea lor — am fost obișnuiți 
de practica partidului încă de la pre
cedentele congrese. Prezentul proiect 
are darul de a se înscrie pe același 
făgaș al politicii noastre interne, de 
continuitate și înțelepciune, dar a- 
duce, totodată, elemente noi.

întotdeauna, mințile luminate ale 
neamului nostru au visat o Românie 
pusă la adăpost de jaful economic 
al marilor puteri, o autentică Româ
nie modernă, care să lichideze de
finitiv cu statutul unei țări cu o ca
pitală fastuoasă. înconjurată însă, 
ca de o salbă scheletică, de mizere 
sate și tîrguri de provincie. Această 
tristă situație s-a menținut după 
cum multi dintre cetățenii patriei 
știu din propria lor experiență de 
viață, pînă către jumătatea acestui 
secol. Nu de mult., marele viitorolog 
norvegian Johann Galtung îmi de
clara că este plăcut impresionat de 
modul în care România a izbutit 
să-și găsească o cale proprie de dez
voltare. înscriindu-se pe orbita unei 
civilizații specifice, de sine stătătoa
re si plină de strălucire. Acum, dacă 
este să judecăm drept, din punct de 
vedere cultural nu am fost niciodată 
vasali nimănui, intrucît avem o cul-

tură de talie europeană veche de cl- 
teva milenii și am reprezentat, din- 
totdeauna. o mare putere (în sensul 
bun al cuvîntului) în acest domeniu. 
Rămîne însă celălalt aspect, cel eco
nomic. teritoriu în care am plătit 
tributuri extraordinar de grele față 
de „jandarmii" Europei. tributuri 
care, ca să fim sinceri, încă se mai

resimt și astăzi. .Toate au trecut însă, 
popoarele și-au ales căile lor de dez
voltare sub propriile stele polare, 
iar România a devenit, prin inter
mediul noii sale ideologii, una din
tre țările aflate în avangarda uma
nismului mondial : socialismul.

Am făcut acest scurt excurs isto
ric pentru a arăta că premisele care 
au dus la elaborarea proiectului ■ de 
Directive fac parte integrantă din 
ceea ce străinii numesc, entuziaști, 
„miracolul românesc". în acest sens, 
este sugestiv faptul că, fată de anul 
1938, forța industrială a tării a cres
cut de 47 de ori. Numai un răuvoi-

tor nu va vedea In fațetele diaman
tine ale acestei cifre ce frumos și 
înalt crește totul sub soarele dătător 
de viată al noii orînduiri. Există, fi
rește. mai multe căi de a gîndj la 
viitor. Așa cum a fost conceput, în 
toate articulațiile sale socio-econo- 
mice. de invătămînt. știintă si cul
tură. el nu ne apare ca o grădină 
suspendată în văzduhul bunelor in
tenții. ci ca un uriaș fruct ce-șl va 
trage sevele din niște rădăcini reale 
și se va pirgui sub un soare tot atit 
de real.

întîia mare calitate a proiectului, 
ce ne apare și ca o garanție a înde
plinirii sale, o constituie faptul că 
se află într-o dialectică concordanță 
cu cele mai fierbinți idealuri ale na
țiunii române : apărarea independen
tei și cuceririlor revoluționare, pros
peritatea și fericirea patriei, înscrie
rea ei in rîndul celor mai dezvoltate 
țări ale lumii. Este limpede pentru 
noi toți, ca buni gospodari ce ne 
aflăm, că menținerea unui înalt ritm 
de industrializare, asigurarea unei 
continue combustii a economiei, agri-

Așezarea, agroindustria
lă Deta — județul Timiș 
— și-a . căpătat statut de 
oraș cu cițiva ani in 
urmă. A fost un sat ca 
toate satele. Azi se află 
în cuprinsul ei o stațiune 
de mașini agricole înzes
trată cu peste 200 trac
toare. 100 combine, o fa
brică de placaj și furnire 
cu producție de export, 
cinematograf, blocuri de 
locuințe, magazine mari. 
Inginerul șef al S.M.A. 
Deta, Calu Costică, este 
unul dintre 
orașului. 
7 000 de 
mâni și

și-i zic eu vreo două". Nu 
știe nici el cîți români și 
ciți germani sint în oraș. 
„Nimeni nu te judecă 
după asta, ei după mun
că, replică el calm. "încolo, 
drepturi egale. datorii 
egale". Nea Hanze își 
amintește de anii tinere-

spice. Griul 
,.Lovrin-13“ 
231“. Soiuri 
producție la
5 500 kilograme, pe masi
ve întinderi. Toate selec
ționate la Stațiunea de 
cercetări agricole din co
muna Lovrin, cultivate in

„Lovrin-10“, 
și „Lovrin- 

rezistente, cu 
hectar de

„fondatorii" 
Azi orașul are 
locuitori. Ro- 
germani. Ciți 

români și cîți germani 2 
Nu știe, nu și-a pus nici
odată întrebarea. Sigur, 
se poate afla la consiliul 
popular, la evidență. Dar, 
pină atunci, 
Hanze știe, 
cam ocupat 
de balotat 
capricioase, 
ori cind ți-e lumea mai 
dragă. Dar le vine nea 
Hanze de hac. Meseriaș 
a-ntîia, nea Hanze. de 
fapt Ioan Lauer, se apro
pie de virata pensiet

In sfirșit, iată-1 că so
sește puțin supărat: „n-o 
fi avind ea mașina suflet, 
că-i de fier, dar dacă nu 
pui suflet, tu, ca om, cînd 
lucrezi cu ea, te lasă, tl 

^aștept aici pe flăcăul ăla

poate nea 
Acum însă e 
cu niște prese 
paie. Mașini 
te lasă une-

ții, cînd asemenea deose
biri, da, erau. Dar uite, 
acum, pe fiul lui, tot loan, 
tot lăcătuș, nimeni nu l-a 
întrebat de naționalitate 
cînd i s-a dat aparta
ment la Timișoara. In
terlocutorul nostru ara
tă spre panoul de onoa
re o adevărată oglindă 
a „componenței națio
nale" a S.M.A.-ului : Mi
hai Roșea — mecanizator, 
Petru Mausheine — me
canizator, Anton Welter 
— mecanic etc. Oameni 
care, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbesc aceeași limbă, 
limba muncii.

...La sediul comitetului 
de partid comunal Lovrin, 
inginerul cercetător loan 
Hoffmann venise cu niște

întreaga țară, ba șl peste 
hotare. Printre principalii 
autori ai soiurilor — ti- 
nărul cercetător Ioan Hof
fmann. De ce a venit cu 
spicele ? Să le pună pe... 
stemă. „Da, pe stemă, 
confirmă Nicolae Pătrui, 
secretarul cu propaganda 
al comitetului de partid. 
Pionierii comunei au ho- 
tărît să facă o stemă a 
patriei in relief. Si s-au 
adresat tînărului cercetă
tor pentru niște spice 
mari, de soi". „Le-am 
ales pe cele mai viguroa
se pentru stemă. Dar mai 
aveam ceva, de-aia am ve
nit chiar eu“ — adăugă 
inginerul. Propune înfiin
țarea unui cerc pionieresc 
al „căutătorilor pîinii". 
Griul e o pasiune a lui

din copilărie. Cind era 
mic, il creștea în ghivece. 
Părinții aveau prea pu
țin pămînt să-i dea și liti 
o fișie. După terminarea 
facultății, in 1964, a venit 
aici. Și-a adus și mama. 
Au locuit un timp nur-o 
casă cu chirie. Acum lo
cuiește împreună cu soția, 
Irina, asistentă medicală, 
cu cele două fetițe, Hana 
și Haline, și cu mama. 
„Mama e cea mai ferici
tă femeie din lume. Are 
o droaie de nepoți, și nu 
numai ai ei. Și Claudia, 
fetita vecinului Arcadie 
Popa, și Cornelia (a veci
nului Cornel Panda) ii 
zic „orna" („bunica"). „Pe 
urmă se știe mamă de sa
vant" — adaugă secreta
rul de partid. „Ei. nu 
chiar savant, ci simplu 
căutător de pîine", co
rectează tinăruL Șl. dîn- 
du-și seama de calam
bur, ne atenționează : 
„Nu cumva să interpre
teze unii că în România 
un tinâr inginer de na
ționalitate germană caută 
o pîine, adică n-are de 
lucru. Eu caut în spicele 
astea o pîine mai mare,

Laurențiu DUȚA 
Cezar IOANA

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Tovarășului HUA GUOFENG
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze 

Tovarășului YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze
BEIJING

Aniversarea a trei decenii de la proclamarea Republicii Populare Chineze 
ne oferă plăcutul prilej ca. în numele Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român_ și al nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari și Consiliului de 
Stat ale Republicii Populare Chineze, precum și poporului frate chinez un 
salut cordial și calde felicitări.

Rezultat al îndelungatei lupte revoluționare pentru eliberare națională 
și socială, desfășurată de ponorul chinez, sub conducerea gloriosului său 
partid comunist, proclamarea Republicii Populare Chineze a inaugurat o nouă 
epocă în istoria multimilenară a Chinei, epoca revoluției și construcției so
cialiste, constituind, totodată,- un eveniment de mare însemnătate internațio
nală care a modificat substanțial raportul mondial de forțe in favoarea socia
lismului și păcii, afirmării voinței popoarelor de a se dezvolta liber și inde
pendent. de a fi stăpine pe propriile destine.

în acești ani. harnicul șl talentatul popor chinez, sub conducerea parti
dului comunist, a obținut, prin eforturile sale entuziaste și tenace, succese 
remarcabile in propășirea economi co-socială a patriei, în construirea socia
lismului. Astăzi. însuflețiți de obiectivele și hotărârile Partidului Comunist 
Chinez, tn frunte cu tovarășul Hua Guofeng, oamenii muncii chinezi desfă
șoară o amplă activitate constructivă în scopul accelerării progresului multi
lateral al tării, al ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporu
lui. Apreciem, de asemenea, rolul important al Republicii Populare Chineze 
în viata internațională, în lupta pentru progres și pace, în dezvoltarea cola
borării pe bază de deplină egalitate și echitate între toate națiunile lumii.

Cu deosebită satisfacție constatăm că relațiile de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare 
continuă în toate domeniile. Ridicată pe un plan superior de înțelegerile pri
lejuite de întilnirile la nivel înalt de la Beijing și București, colaborarea 
româno-chineză aduce o contribuție importantă la construcția socialismului în 
cele două țări, la lupta forțelor antiimperialiste, anticolonialiste, democratice 
și progresiste, corespunzind atit intereselor popoarelor român șl chinez, cit 
și cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume.

Dînd expresie bucuriei sincere a poporului român față de realizările 
poporului frate chinez, vă adresăm, cu prilejul marii sărbători naționale, 
dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii chinezi urări de noi 
și tot mai mari succese în construcția socialismului. în 
fericirii poporului chinez, în înfăptuirea 
rală a Republicii Populare Chineze.

programului
ridicarea bunăstării șl 
de înflorire multilate-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România
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41 din 41
In vara acestui an, cei 41 de 

absolvenți ai uneia din clasele 
a XlI-a de la Liceul industrial 
nr. 5 din Satu Mare (diriginte — 
profesorul de matematică Va
sile Toth) s-au prezentat la exa
menele de admitere la diferite 
facultăți din țară. Din cei 41 au 
reușit numai... 40. Dar iată 
că, acum, după sesiunea din 
toamnă, a intrat la facultate și 
cel de-al 41-lea. O performantă 
realizată printr-un 
mun" 
siune și perseverență de către 
elevii și cadrele didactice de la 
liceul

numai...

„front co
de muncă, seriozitate, pa-

sătmărean. Felicitări !

I po- 
an
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Un cartof, 
doi cartofi...

Asemenea voinicului din 
veste, care creștea intr-un
cit alții in zece, la I.A.S. Sinăuți 
— Suceava, un năzdrăvan de 
cartof a ținut să bată toate re
cordurile de pină acum. Nu i-a 
trebuit decit o jumătate de an 
să ajungă la greutatea (cintărit 
ca la farmacie) de 1,700 kg (un 
kilogram și șapte sute de gra
me). De unde și ideea, că dacă 
în viitor tot mai mulți confrați 
o să-l urmeze în... greutate, 
gospodinele nu vor mai cere 
„dați-mi, vă rog, un kilogram 
sau două", ci „un cartof, doi 
cartofi"...

Grivei și orzul
De necrezut, și, totuși, faptul 

s-a intimplat aevea. Iată cum . 
conducerea cooperativei agricole 
din Breznița de Motru și-a dat 
turma de oi in grija unor cio
bani. După ce s-a căzut de 
acord asupra condițiilor de pla
tă, ciobanii au cerut morțiș să 
le fie plătiți și dinii, „că și ei 
muncesc, săracii, că latră și 
aleargă toată ziua și toată 
noaptea". (Chiar dacă uneori 
mai latră și la... lună, asta nu 
contează).

De teamă să nu se „supere" 
ciobanii, s-a găsit o soluție năs
trușnică. Pentru cei șase dini 
ai ciobanilor s-au prevăzut lu
nar cite... 45 kg orz, fiind tre- 
cuți in acte, adică pe... fișele de 
pontai!

Poate că „pontează" și 
trebuie cele mai sus-zise.

cine

I In autobuz, 
sub umbrela

Din autogara Birlad a plecat 
în cursă un autobuz cu călători 
spre Corodești. Pe traseu — o 
ploaie torențială, in rafale. Abia 
în clipa aceea călătorii și-au dat 
seama că autobuzul nu are... 
geamuri. Cine a avut umbrela 
la el a scos-o în grabă, cine nu, 
s-a făcut... ciuciulete. Cînd au 
ajuns la destinație, oamenii s-au 
uitat la ei a mirare. Dar nu la 
ei trebuiau să se uite, ci la cei 
care trimit în cursă mașini, 
fără să le doteze și cu... umbrele.

Cine plătește ?
Am primit la redacție citeva 

scrisori de la locatarii blocului 
02 din București, str. Matei Vo
ievod, în care sesizează același 
lucru : zilnic, din apa destinată 
locatarilor, o mare cantitate 
este risipită pe... caroseria ma
șinilor proprietate personală. Cit 
e ziulica de mare (mai ales sim- 
băta și duminica) pe cele trei 
furtunuri — cite unul la fiecare 
scară a blocului •— curge apa 
in valuri...

Locatarii își spun : „Acum, 
știm : blocul nostru a devenit... 
spălătorie de mașini". Vorba e : 
cine plătește 7 O fi ea, apă. dar 
nu de ploaie...
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Cînd ajungi in Drobeta-Turnu 
Severin și nu ești din partea lo
cului, dacă vrei să cauți strada 
Vasile Alecsandri, întrebi pe pri
mul întilnit in cale. Cunoscător 
al vorbei natale, omul te în
deamnă, amabil : „Mergeți drept 
inainte, faceți la dreapta, apoi 
la stingă, apoi iar inainte și ime
diat la dreapta...".

Memorezi toate aceste indica
ții prețioase și ajungi... „imediat 
la dreapta", dar in loc de strada 
„Vasile Alecsandri" dai de o tă
bliță pe care scrie „Vasile Alex.“. 
Mai întrebi o dată pe primul in- 
tilnit in cale, care se uită la tine 
mirat : „Păi chiar asta e Vasile 
Alecsandri".

Oare cit o fi avut la limba 
.română cel care a scris numele 
străzii cum . l-a scris ? Răspun
sul îl așteptăm de la edilii ora
șului : ei ce notă i-ar fi pus ?

Musai, 
o sâpunealâ!

Reproducem textual urmă
toarea adresă ștampilată ș: 
înregistrată cu nr. 5152 din 
26—05—1979. purtind antetul coo
perativei „Electrobobinaj" Bucu
rești : „Către tov. Bădescu Lu- 
creția, oraș Vulcan, Hunedoara, 
Aleea Muncii, Bloc 6 A : Puteți 
să expediați M.S.R. (Mașina de 
spălat rufe) pe adresa Calea Flo- 
reasca nr. 13, București, pentru 
a fi remediată (.'). Semnează : 
șef compartiment C.T.C., ingi
ner S. Horia, și economist prin
cipal, P. Olteanu.

Este una din adresele pe care 
cititoarea noastră, Lucrețla Bă
descu, le-a primit, pentru a tri
mite M.S.R.-ul (adică mașina de 
spălat rufe) care avea o defec
țiune de fabricație, pentru a fi... 
remediată. Defecțiunea, nu ma
șina.

Mașina cu pricina a făcut dru
mul Vulcan—București și retur 
de citeva ori, dar nici acum nu 
e reparată (scuzați, remediată).

O fi vorba de o mașină de spă
lat rufe, dar tn cazul de fața, 
rufele nu se mai pot spăla 
familia... Electrobobinajului. 
cere o săpuneală zdravănă.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteli'

in 
Se
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De la 1 octombrie 1979

Majorarea retribuțiilor 
în unități din industria 

construcțiilor de mașini

UN SUDOR
— categoria 6, treapta 1, construcții mașini A acord —

Ciștlgul înainte Ciștigul după Sporul de 
de majorare majorare ciștig

(7 la sută)

Retribuția tarifară 2 377 lei 2 764 lei 387 lei
Sporul de vechime 238 lei 276 lei 38 lei
(10 la sută)
Adaosul de acord 166 lei 193 lei 27 lei

2 781 lei

NEAMȚ. Constructorii de mașini de la întreprinderea meca
nică din Roman au livrat cel de-al 1 000-lea strung carusel fabricat 
in unitatea lor. Dacă primul carusel asimilat in 1973 avea comandă 
manuală șl prelucra piese cu diametrul pină la 800 mm. cel de-al 
1 000-lea este prevăzut cu comandă numerică și are diametrul de pre
lucrare de 1 700 mm, puțind, de pildă, prelucra automat o roată pen
tru vagonul de cale ferată în numai 20 de minute. (Constantin Bla- 
govici).

TOTAL
Dacă acest muncitor va fi pro

movat — cu respectarea condițiilor 
prevăzute de lege — în noua cate
gorie — 7, bază, ce se va putea a- 
corda după 1 octombrie, atunci el 
va putea beneficia de un spor de

3 233 lei 452 lei
venituri de Încă 240 lei. corespun
zător creșterii retribuției tarifare, 
sporului de vechime si adaosului de 
acord, luate tn calculele exemplului 
dat.

GORJ. La Tg. Jiu se află in construcție un riou pod peste Jiu. 
El va asigura scurtarea traseului Craiova—Tg. Jiu—Motru, desconges
tionarea traficului rutier din centrul orașului datorită dirijării pe 
această arteră, a autovehiculelor grele. Modernul pod va avea o lun
gime de aproape 180 metri și o deschidere de 10 metri. (Dumitru 
Prună).

După cum se știe, oamenii muncii 
din industria construcțiilor de ma
șini au Început să beneficieze — e- 
șalonat — Încă de la 1 august, de 
majorarea retribuțiilor In etapa a 
II-a. La cei 500 000 constructori 
de mașini care primesc deja retri
buții majorate, li se adaugă de mîl- 
ne alti 830 000 lucrători din între
prinderi constructoare de mașini 
ale M.I.C.M. (din centralele indus
triale de autovehicule si trac
toare — Brașov, autoturisme — 
Pitești, rulmenți — Brașov, meca
nică șl utilaje pentru Industria 
ușoară — București, construcții na
vale — Galați, grupul de între
prinderi pentru mașini agricole — 
București) și din celelalte mi
nistere economice (întreprinderea
metalurgică Aiud. întreprinderea 
„Energoreparatii" — București, În
treprinderile de utilaj chimic Făgă
raș, Găeștl, Borzești. Centrala de 
articole casnice. Centrala de uti
laje și piese de schimb din ca
drul MEFMC, centralele de repa
rații auto și de material rulant 
din cadrul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. între
prinderilor mecanice pentru agri
cultură și Industria alimentară din 
cadrul M.A.I.A. etc.), unde nu s-a

aplicat Încă etapa a II-a de creș
tere a retribuțiilor. în acest fel, 
numărul celor care beneficiază în 
prezent de retribuții majorate in 
etapa a II-a se ridică la peste 2 
milioane, adică aproape 30 la sută 
din totalul personalului muncitor 
din economie.

Majorările de retribuții vor fi și 
in aceste întreprinderi substanțiale 
— de 14,3 la sută, la care se vor a- 
dăuga creșterile din prima etapă, 
astfel că pe ansamblul cincinalului 
sporul de retribuire va fi de 34,5 la 
sută, superior mediei pe economie. 
Să mai menționăm că oamenii 
muncii din aceste unități vor bene
ficia și el de la 1 octombrie de 
măsurile de perfecționare a legii 
retribuirii, care se aplică odată cu 
majorarea retribut'ilor tn etapa a 
II-a. Astfel, se va introduce o ca
tegorie In plus de încadrare a mun
citorilor, se va Introduce o nouă 
funcție pentru maiștri — de maistru 
principal specialist, și o nouă gra
dație — gradația a 7-a pentru per
sonalul T.E.S.A., ceea ce va asigura 
posibilități sporite de cîștig si pro
movare pentru fiecare om al mun
cii.

Iată citeva exemple cu noile rfș- 
tiguri de la 1 octombrie :

UN MAISTRU PRINCIPAL
— gradația 6, construcții de mașini A

Ciștigul inainte 
de majorare

Ciștigul după 
majorare

Sporul de 
ciștig

Retribuția tarifară 3170 lei 3 500 lei 330 lei
Sporul de vechime 317 lei 350 lei 33 lei
(10 la sută)
Adaosul de acord 222 lei 245 lei 23 lei
global (7 la sută)

3 709 lei

HARGHITA. La Odorheiu Secuiesc, in cartierul Taberei, a fost 
dată in folosință o nouă școală generală cu 16 săli de clasă, dotată 
cu aparatură didactică modernă, precum și două cămine de zi. La 
Miercurea Ciuc ființează, de curind, pe lingă Liceul industrial nr. 1, 
un nou internat cu 230 de locuri. Noi grupuri școlare dotate cu labo
ratoare, ateliere școlare, săli de gimnastică, internate și cantine se 
află în stadii avansate de construcție la Miercurea Ciuc, Odorheiu 
Secuiesc și Vlăhița. (I. D. Kiss).

BACAU. Pentru minerii din Comănești șl familiile lor au fost 
construite aproape 500 de apartamente. Minerii din sectorul Asău au 
la dispoziție in timpul lor liber un nou club, un ștrand, terenuri de 
sport, un popas turistic la punctul Livada și un sat de vacantă la 
Eforie Nord. Pentru minerii de la exploatarea Lupoaia, pină la sfîr- 
șitul anului, vor fi date in folosință o nouă cantină, o sală de sport, 
precum și 200 de apartamente. (Gh. Baltă).TOTAL

Prin promovarea acestui maistru 
principal — cu respectarea condiții
lor legale — la noua funcție de 
maistru principal specialist, ce se 
va Înființa după aplicarea etapei a 
II-a de majorare a retribuțiilor, el

UN INGINER
— gradația 6, grupa III de ramuri

4 095 lei 386 lei
va putea realiza un spor suplimen
tar de venituri de Încă 199 lei, co
respunzător creșterii retribuției ta
rifare. sporului de vechime si adao
sului de acord global, luate tn e- 
xemplul dat
PRINCIPAL

IALOMIȚA. Zilele trecute, in comuna Lehliu Gară a intrat in 
exploatare uzina de apă potabilă și rețele. Dotată cu sisteme automate 
de filtrare, ea asigură alimentarea cu apă potabilă a 15 000 de locuitori. 
(Mihai Vișoiu).

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime
TOTAL

Ciștigul inainte Ciștigul după Sporul de 
de majorare majorare ciștig

3 640 lei 4 020 lei 380 lei
364 Iei 402 lei 38 lei

VÎLCEA. în nordul municipiului Rîmnicu Vîlcea a prins contur 
o nouă platformă industrială profilată pe unltătl ale industriei ali
mentare. După punerea în funcțiune a unui modern abator, aici ur
mează să fie date in exploatare o fabrică de produse lactate, o moară 
de grîu cu o capacitate zilnică de 240 tone, o fabrică pentru indus
trializarea legumelor și fructelor, precum și două mari depozite de 
produse alimentare. Tot aici vor mai fi construite fabrici de piine, 
bere, sucuri concentrate și un depozit frigorific. (Ion Stanciu).

4 004 lei 4 422 lei 418 lei
Acest inginer principal va putea 

promova — cu respectarea condiții
lor prevăzute de lege — Ia noua 
gradație, a 7-a, care se Introduce 
după aplicarea etapei a II-a de ma
jorare a retribuțiilor, obtinînd ast

fel un spor de venituri de Încă 231 
lei, corespunzător creșterii retribu
ției tarifare și sporului de vechime.

SATU MARE. La întreprinderea „Unio" — Satu Mare au fost 
realizate în acest an 22 inovații și 18 studii tehnico-economice. Dispo
zitivele de mecanizare și automatizare create aici asigură sporuri 
însemnate de producție, reducerea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie. Eficiența postcalculată a acestor 
inovații și studii tehnico-economice se ridică la 7 milioane lei. (Octav 
Grumeza).

IN PREGĂTIREA C0MSIIU1I fll XII LEfl fll P.C.B.
adunări de dări de seamă si alegeri in organizațiile de partid

Cu fermitate 
și spirit critic

La întreprinderea „Hidromecanica" — 
Brașov

j Cine nu și-a spus
cuvîntul...

La I.C.S. „Cocor" — București

Caracteristica dominantă 
a adunării generale a or
ganizației de bază de la tur
nătoria întreprinderii „Hi
dromecanica" — Brașov a 
constituit-o analiza exigen
tă, critică și autocritică a 
modului în care comuniștii 
de aid au acționat Si acțio
nează pentru aplicarea în 
viață a Programului adop
tat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., a orientărilor și 
sarcinilor trasate de- secre
tarul general al partidului.

Pornind de la una din 
exigențele exprimate de se
cretarul general al partidu
lui la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. prin care se cere co
muniștilor. tuturor oame
nilor muncii să acționeze 
cu toată fermitatea tn ve
derea reducerii cheltuieli
lor de producție — aceasta 
constituind calea cea mai 
sigură a realizării produc
ției nete, a creșterii venitu
lui național — vorbitorii au 
arătat că situația cheltuieli
lor de producție constituie, 
poate, latura cea mai ne1 
gativă a activității secției, 
pe primele șapte luni ale 
anului ele fiind depășite cu 
8 lei la 1 000 lei productie- 
marfă. Acest rezultat slab 
constituie un semnal că în 
acest domeniu organizația 
de bază nu a acționat 
cu suficientă perseverență, 
ceea ce denotă carențe ale 
spiritului de responsabili
tate mai ales la comuniștii 
care organizează și conduc 
procesul de producție.

— Depășirea normei pla
nificate a cheltuielilor de

producție — sublinia tur
nătorul Alexandru Bună — 
se explică, trebuie s-o re
cunoaștem, prin slabul spi
rit gospodăresc ce a carac
terizat munca unora dintre 
noi. Cum altfel am putea 
explica faptul că in jurul 
secției se mai găsesc îm
prăștiate materiale care se 
degradează și care ne-au 
costat bani grei 7

PartiiCipanții la dezbateri 
n-au omis să nominalizeze 
pe aceia care au dat dova
dă de îngăduință nepermi- 
să fată de cei ce muncesc 
de mintuială, pricinuind 
pagube. Analizînd cauzele 
acestor manifestări nega
tive. adunarea a reliefat că 
ele își au originea în slaba 
activitate ideologică și po- 
litico-educativă desfășura
tă de organizația de bază 
în vederea dezvoltării spi
ritului gospodăresc al co
muniștilor și al celorlalți 
membri ai colectivului, 
educării lor ca militanti in
transigenți fată de lipsuri 
și neajunsuri. S-a recoman
dat biroului nou ales să-și 
sporească exigenta și răs
punderea pentru a forma 
la toți membrii de partid 
— îndeosebi la cei de cu
rind primiți tn rîndurile 
partidului — trăsăturile 
moral-politice proprii re
voluționarului înflăcărat, 
cu o concepție înaintată 
despre lume și societate, cu 
o temeinică pregătire poli
tică și profesională.

N. MOCANII
corespondentul „Scînteli"

12

Adunare generală de 
dare de seamă și alegeri a 
celor peste 100 de; Comu
niști din’ organizația de 
partid de la I.C.S. „Co
cor". Sini puse în ’discu
ție probleme legate de îm
bunătățirea activității eco
nomice a marelui magazin 
și ridicarea la un nivel 
mai înalt a serviciilor.

îi ascultăm pe cei
vorbitori — cadre cu funcții 
de conducere în întreprin
dere. un electrician și... o 
gestionară. De ce nu și-au 
spus cuvîntul comuniștii — 
lucrători operativi. care 
vin zilnic în contact cu 
publicul și de care de
pind în mod 
perfecționarea 
de desfacere, 
unor relații corecte cu ce
tățenii. adică, tocmai cei ce 
se află mereu în miezul 
activității economice 7 Fap
tul ilustrează o lacună mâi 
veche din activitatea aces
tei organizații, menționată 
dealtfel și în adunare : in 
activitatea de partid, la so
luționarea sarcinilor poli
tice, economice, sint antre
nați doar o mică parte din 
comuniștii 
argument 
noul birou 
întîrziat Ia 
gului efectiv de 
de partid la îndeplinirea sar
cinilor, a obiectivelor stabi
lite în hotărtrea adoptată de 
adunarea generală.

Neîndoielnic, organizația 
de partid de la „Cocor" a 
obtinut în ultima perioadă 
unele rezultate meritorii, 
materializate în mai buna 
organizare a muncii și re
dresarea activității econo
mice. Cu prilejul adună
rii generale ar fi fost de

nemijlocit 
procesului 
stabilirea

organizației. Un 
in plus pentru 
de a trece ne- 
atragerea între- 

membri

așteptat ca fostul secretar 
al organizației, răspunză
tor pentru minusurile care 
ș-au manifestat în activi
tatea organizației de partid, 
să fi făcut o analiză apro
fundată și amplă, exigentă, 
din care să rezulte con
cluzii precise vizind îm
bunătățirea stilului și me
todelor de muncă. Din pă
cate, el nici măcar nu a 
luat cuvîntul.

Faptul că intr-o aseme
nea unitate comercială im
portantă se lucrează insu
ficient cu masa largă a lu
crătorilor are consecințe și 
pe planul pregătirii poli
tice și profesionale. al 
educării numeroșilor ti
neri vînzători. Acordînd 
atenție acestui aspect, vor
bitorii au subliniat că 
pentru înlăturarea feno
menelor de indisciplină, a 
unor atitudini de incorec
titudine in relațiile cu pu
blicul, ca și pentru apă
rarea avutului obștesc, este 
necesară îmbunătățirea ac
tivității organizatorice și 
politico-educative, atrage
rea tuturor comuniștilor la 
soluționarea sarcinilor.

*
în aceste adunări, comu

niștii au aprobat cu nemăr
ginită satisfacție propune
rea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, să fie 
reales, la Congresul al 
XII-Iea al P.C.R., in înalta 
funcție de secretar general 
al partidului — garanție 
sigură a înfăptuirii neabă
tute a mărețului Program 
al P.C.R. de făurire a so
cietății comuniste pe pă- 
mintui României.

M. BABOIAN

Grupaj realizat de
Mihai IONESCU

Bîrladul, oraș în plinâ înflorire

Igienă dentară —organism sănătos
Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.) arată că In 

ultimele decenii au devenit tot mai frecvente îmbolnăvirile dinților — 
care, la rindul lor, creează poarta de intrare și de instalare in orga
nism a unul șir de maladii. La unele din aceste probleme s-a referit, 
in cadrul convorbirii, prof. dr. Ioan I. GALL, directorul Policlinicii me
todologice universitare de stomatologie din București.

— Toată lumea crede că în lipsa 
dinților nu putem mînca. în reali
tate, majoritatea mîncărurilor fiind 
moi, păstoase, ori tocate pot fi consu
mate și fără ajutorul dinților. Altele 
sint insă motivele medicale — mult 
mai serioase — care justifică nece
sitatea îngrijirii sistematice a din
ților, păstrarea lor sănătoasă. Este 
cunoscut că foarte multe boli (cardio
vasculare, reumatismale-articulare, 
renale, hepatice, digestive etc.) sint 
declanșate și întreținute prin foca
rele cronice de la nivelul dinților și 
faringelui. Dinți neingrijiți. cu focare 
cronice, vegetații adenoide și amig
dalite netratate la vîrsta de 5—10 ani 
sint tot atitea cauze certe în apari
ția unor boli cardiovasculare, reuma
tismale etc., la tineri de 14—18 ani. 
Aceste afecțiuni se instalează pe 
nesimțite, adevărata lor cauză (origi
nea dentară sau faringiană) fiind 
luată în considerare abia după in
stalarea bolii. Or. se știe că unii co
pii pină la 9—10 ani suferă de ve
getații adenoide și inflamatii amig- 
daliene ; ei se obișnuiesc să respire 
cu gura deschisă, iar în această po
ziție defectuoasă, din timpul respira
ției. maxilarul nu se mai dezvoltă 
normgl, iar maxilarele turtite și cu 
dinții înghesuiti favorizează apariția 
cariei și a paradontopatiei. Si rahi
tismul (caracterizat prin lipsa cal

ciului din organism) poate favoriza 
îmbolnăvirea dinților : carența de 
calciu dă nervozitate, copilul isi suge 
degetul, creionul, isi apasă si mo
difică poziția dinților care astfel de-

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

vin mai expuși cariei sau parodonto- 
patiei.

— Cum se explică, ce factori au 
Contribuit la creșterea frecventei îm
bolnăvirilor de dinți ?

— Este demonstrat științific că un 
anumit tip de alimentație (rafinată, 
bogată în zaharuri și care nu cere 
un efort de masticație) favorizează, 
atît prin conținut, cit și prin consis
tență, dezvoltarea pe dinți a unei, 
plăci bacteriene dentare și a tartru- 
lui care nu se pot îndepărta singure, 
de la sine, favorizînd astfel apariția 
cariei și a parodontopatiilor. De 
aceea, curățirea dinților cu periuța, 
clătirea gurii — operații curente, in
dividualizate — sint absolut indis
pensabile. Un periaj corect se face 
de sus în jos la maxilarul superior 
și invers la cel inferior cu scopul de 
a se înlătura toate resturile de mîn- 
care. în școli și în cabinetele de pro

fil colectivul nostru a inițiat acțiuni 
speciale pentru a învăța copiii cum 
să-și spele corect dinții.

— In legătură cu alimentația, ce 
măsuri de igienă recomandați pen
tru prevenirea cariei 7

— Se știe că omul primitiv nu a 
avut carii și nici paradontopatii. De
sigur, nimeni nu poate pretinde să 
ne întoarcem la ce a fost, dar pu
tem cultiva unele deprinderi de igiș, 
nă alimentară. De exemplu, ace,.-, 
alimente care favorizează cai. 
să nu constituie decit suplimente, 
rației zilnice. Formarea unui com
portament alimentar corect este deo
sebit de necesar la virsta preșcolară 
cînd organismul are un ritm viu de 
creștere generală, în care se include 
și dezvoltarea aparatului dento- 
maxilar. De aceea, copiilor preșco
lari să li se ofere alimente care soli
cită un efort masticator pentru ca 
oasele de suport ale dinților să se 
dezvolte suficient și să devină încă
pătoare pentru dinții permanent! 
care urmează să iasă după vîrsta de 
5—6 ani. Astfel, se recomandă con
sum cotidian de alimente care ir 
un efort masticator : fructele și le
gumele crude, carnea fiartă sau frip
tă (și nu tocată), plinea bine coaptă 
și prăjită (coajă).

Experiența demonstrează că infor
marea corectă a părinților si forma
rea unor deprinderi corecte de igie
nă dentară la copii sint de natură 
să contribuie la diminuarea frecven
tei îmbolnăvirilor dentare.

Convorbire consemnată de 
Elena MA.XTU

„Love story“ la... 
Cerat de Dolj

La Început a fost, intr-un anume fel, love 
story. Acțiunea se petrece la Cerăt, lingă 
Segarcea. Protagoniștii : El — Vasile Lungu 
56 de ani, căsătorit, croitor șl șef de ate
lier la cooperativa de consum din comună ; 
Ea — mai tînără, îndrăgită de el și îndră
gostită. îndrăgostită de... modă, petreceri și 
turism. Bineînțeles, in afara localității. Mai 
cu seamă la Craiova. în rolurile secunda
re : soția lui — bolnavă sau nu, după cum 
avea să-și ticluiască V. L. apărarea — co
legii de muncă șl ceilalți martori la proces. 
Adică Vasile Constantin, Ion Voiculescu, 
Firu Negreț, Gheorghe Chlchea. Și alții- 
Precis, mal toată suflarea comunei care a 
văzut, dar s-a făcut că nu vede, cum arun
că consăteanul lor cu banii în stingă și tn 
dreapta, nici ce viață de nabab duce. „Ne
norocirea" care le-a curmat — brusc — fe
ricirea n-a fost vreo boală, ca în cunoscu
tul film, ci revizia. Revizia contabilă, in
sensibilă la sentimente, in urma căreia s-a 
stabilit că intre 31 decembrie 1976 și 21 sep
tembrie 1977 în gestiunea craiului din Cerăt 
a apărut o... lipsă. încadrarea juridică : de
lapidare.

Cu ajutorul martorilor, instanța de jude
cată avea să stabilească apoi și pe ce S-au 
dus banii : „inculpatul obișnuia să frec
venteze restaurantul, i-a confecționat prie
tenei sale (gratis, din stofele cooperativei 
— fl.n.) măi multe obiecte de îmbrăcămin
te, precum și fiului acesteia, se deplasa in

amintita companie la Craiova făcînd chel
tuieli cu mult peste cit ii îngăduia punga". 
Ceea ce V. L., dealtfel, a și recunoscut. 
Dar numai la judeoata. La recurs, neagă 
totul. Și, culmea neobrăzării, susține că „lip
sa s-ar datora condițiilor de depozitare a 
mărfurilor, care puteau fi luate de ceilalți 
croitori". (Aviz tuturor acelora care se mul
țumesc cu rolul de simpli martori la fără
delegile care se săvirșesc sub ochii lor !). 
Firește, n-a fost crezut pe cuvînt. Nici nu 
putea să fie altfel, cînd întreaga demonstra
ție a inocentei sale era cusută cu frînghie, 
nu cu ață albă. Iată o mostră : „...însăși 
faptul că în această recunoaștere (cea ini
țială — n.n.) am afirmat că am folosit suma 
de circa 2 000 lei din gestiune deoarece so
ția mea a fost grav bolnavă, este infirmată 
de certificatul medical depus la dosar, 
atestînd că soția mea este deplin sănătoa
să". Curat, murdar ! — vorba personajului 
lui nenea Iancu.

Epilogul — 2 ani închisoare pentru In
fractor. Și un avertisment pentru toți cei 
sub ochii cărora se comite vreo infracțiu
ne : oameni buni, nu vă mulțumiți cu ro
lul de simpli martori, mai ales atunci cînd 
este vorba de avutul obștesc.

Alta placa, 
același patefon. 

Stricat
Dacă P. Pasăre din Ploiești, strada Ghil- 

coș nr. 5, l-ar fi dat în judecată pe P. Toma,

tot din Ploiești și tot de pe strada Ghilcos. 
dar de la nr. 6, pentru că are un număr mai 
mare la casă, putea să pară o glumă. Nu 
cea mai bună din lume, totuși o glumă. 
Dar așa, s-a făcut, pur și simplu, de rts. 
Este adevărat, pe banii lui. însă pe timpul 
și răbdarea instanței. Numai hazul e al 
nostru.

La începutul tnceputurilor s-a dus cu 
jalba la comisia de judecată. Cică mai in- 
tii, adică prin septembrie anul trecut, i-ar 
fi dat vecinului un tranzistor ca să-1 facă 
să meargă la priză. După care, adică prin 
noiembrie, i-ar fi dat și un picup să-i 
„facă un ax pentru Invîrtire pe plafon" (7 I). 
Pe scurt, vecinul îi datora 1 250 lei — 500 
pentru picup șl 750 pentru tranzistor — 
deoarece i-ar fi distrus cele două aparate. 
Dar n-a fost crezut pe vorbe. Iar vecinul 
a refuzat să se recunoască dator. Deci nu 
s-au împăcat. Sau, mai exact, P. Pasăre 
nu s-a împăcat. Drept pentru care se plinge 
la judecătorie.

Bineînțeles, zice vreo două si despre co
misia de judecată. Fondul problemei rămî- 
ne insă povestea cu picupul și cu tran
zistorul. Și tocmai aici începe hazul. Șl ne
cazul. La mintea cocoșului — care tot îna
ripat este — ar fi fost să nu schimbe 
nici... firul poveștii. Pasăre al nostru face 
tocmai inverș. Ori că a uitat ce-a spus la 
comisia de judecată, ori s-a lăsat furat de 
inspirație. Cert este că in noua ticluire mai 
întîi i-a dat vecinului picupul să-l repare 
și abia după aceea, „fără să-și dea seama de 
intenția acestuia de a nu i-1 mai înapoia", 
l-a chemat la el acasă ca să-i facă și tran

zistorul. Iar acum, nici unui, nici celălalt 
nu mai sint bune de nimic — apreciere 
care i-a fost confirmată de specialiștii de 
la cooperativă. Deci vecinul îi datorează 
1 250 Iei. (Din acest punct de vedere este 
consecvent). De astă dată propune si mar
tori. Ba ii mai și schimbă pe parcursul pro
cesului. Ce folos ! Nici unul nu știa ce i-ar 
fi plăcut lui să știe șl mai ales să declare. 
Oricum, pentru a-i respinge acțiunea, in
stanței de judecată i-a fost suficient să 
constate că „susținerea reclamantului. în 
sensul că pîrttul i-ar fi distrus bunurile în
credințate. apare ca neverosimilă atît timp 
cit in acțiune el însuși menționează că atît 
picupul, cit și aparatul de radio nu 
funcționau". într-adevăr, altfel de ce le-ar 
mai fi dat la reparat 7

Clar ca lumina zilei pentru toată lumea, 
numai pentru Petre Pasăre nu. în conse
cință, merge, la propriu și la figurat, mai 
sus. Adică la tribunalul județean. își începe 
cererea cu un... „scurt istoric". Iar cînd 
ajunge, tn fine, la subiect isi dă friu liber 
fanteziei. Păstrează personalul ..pîrît". „mă
rul disoordiei" — adică picupul și tran
zistorul și cuantumul ..pagubei", dar mai In
troduce un personaj și citeva elemente, de 
atmosferă : „in lipsa mea de acasă (vecinul 
— n.n.) a mers la proprietăreasă, o femeie în 
vîrsta și bolnavă, căreia, spunîndu-i că a 
vorbit cu mine, deși nu vorbise, i-a cerut 
și aparatul picup, pe care l-a luat și l-a 
defectat și pe acesta". Variantă aproape 
inedită.

S-a împotmolit însă, din nou. la capitolul:

„probe". Iar martorii 1-âu dezamăgit. Din 
nou. Firește și recursul i-a fost respins.

P.S. în eventualul memoriu, pentru even
tualul recurs extraordinar, probabil Va re
nunța la picup și tranzistor in favoarea 
unui televizor...

Din caietul 
grefierului

„Față de declarațiile martorilor audiați, 
instanța consideră că pîritul este cel care a 
aruncat dinele in fintina reclamantului, de
oarece numai el avea acces in curte și el 
a fost auzit noaptea țipind, ca urmare a 
faptului că anterior consumase băuturi 
alcoolice".

(Dosar 5 658/1979, sentința civilă 
nr. 7 166 a judecătoriei din Cra
iova).

„Din declarațiile acelorași martori, re
zultă și faptul că înainte de despărțirea in 
fapt, cei doi soți se insultau reciproc șt 
aceasta in prezența martorilor, deci fără a 
căuta ca neînțelegerile din familie să 
ajungă la cunoștința altor persoane".

(Dosar 4 425/1979, sentința civilă 
nr. 6 942 a judecătoriei din Cra
iova).

Florin CIOBANESCU
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OGOARE FERTILE IN FOSTA „SAHARĂ OL TEANĂ“
simplă și nici

porumb după o 
de nisip...
cu venirea primă- 
agricultura acestor

hectar, pentru 
distinsă cu 

Meritul Agricol

noastre socialiste, 
pe aceste me- 

Mai întîi o pre- 
întreaga „Sahară din mijloacele 

de „domestici-

(Urmare din pag. I)

Spațiul geografic al celor peste 120 000 de hectare de nisipuri zbură
toare. Cîmpie stearpă cîndva, grădină înfloritoare acum. Este rezultatul in
tervenției din ultimii ani a omului înarmat cu tehnica modernă, al efortului 
de îmblînzire a naturii.

...Șl astfel la I.A.S. Sadova, precum se vede șl din fotografiile noastre, 
lanurile de porumb și livezile de piersici cresc viguroase, cu rod bogat. 
Mersul de fiecare clipă al recoltelor este privegheat, cu mijloace științifice, 
în laboratoarele Stațiunii centrale de cercetări pentru ameliorarea solurilor 
din Dabuleni, după cum e supravegheat cu grijă și „cursul apelor" de iri
gații din același sud torid.

turii 
petrecute 
leaguri. 
cizare: 
olteană" a fost transforma
tă în pămînturi fertile. 
C.A.P. Călărași a recol
tat 16 305 kilograme stru
guri la 
care a fost 
Ordinul 
clasa I. La C.A.P. Dăbuleni 
s-a obținut peste 7 000 kg 
porumb boabe la hectar. Ba 
mai mult, după recoltarea 
cartofilor timpurii și extra- 
timpurii, suprafețele s-au 
însămînțat cu porumb cul
tură dublă de pe care s-au 
mai strîns vreo 4 500—5 000 
kg de porumb boabe Ia 
hectar. La Sadova s-au în
ființat 884 hectare planta
ții de piersic, una dintre 
cele mai vestite din țară, 
obținîndu-se pe fiecare pom 
cite 12—15 kilograme de 
fructe.

Cum a fost posibil ca 
hambarele țării să pri
mească an de an roade tot 
mai îmbelșugate de pe un 
loc predestinat de oamenii 
altor vremi a fi întru veș
nicie sterp? Datorăm și a- 
ceastă realitate fără prece
dent strategiei îndrăznețe, 
științifice a partidului nos
tru, care a grăbit și aici 
ivirea primăverii agricultu
rii românești. S-a născut 
această realitate din hotărî" 
rea de nestrămutat de a 
valorifica gospodărește fie
care palmă de pămînt din 
această zonă, chiar dacă nu 
figura în statisticile agrico
le. Cu o pilduitoare dra
goste și grijă față de glia 
strămoșească pe care stră
bunii au apărat-o, nu de 
puține ori, cu prețul vieții. 
Firește, epopeea făuririi 

unel zone fertile în locul a 
mii de hectare de pustiu nu 
a fost nici 
ușoară.

— Unul 
hotărîtoare 
re“ a nisipurilor zburătoa
re, iar mai apoi de sporire 
a producțiilor, a fost și este 
unirea strînsă a cercetării 
cu producția — ne spune 
prof. dr. inginer Petre M. 
Baniță, directorul stațiunii 
centrale de cercetări pen
tru ameliorarea nisipurilor 
din comuna Dăbuleni, sta
țiune care în acest an ju
biliar aniversează două de
cenii de activitate. Intru- 
cît studiile întreprinse pen
tru valorificarea nisipuri
lor în stare naturală (de 
dune și interdune) nu au 
avut efectul scontat, din 
1966 s-au demarat intens 
cercetările pe nisipurile a- 
meliorate. Asta înseamnă 
suprafețe de teren luate în 
cultură abia după nivelare, 
fertilizare, irigare, deseca
re și înființare a perdele
lor de protecție antierozio- 
nale eoliene.

Așadar, distrugerea „mun
ților de nisip" pentru 
uniformizarea terenului; 
s-au nivelat circa 15 000 
hectare, deplasîndu-se a- 
proape 2 000 metri cubi la 
hectar. S-a impus comba
terea deflației nisipuri
lor și s-au creat aproape 
1 800 hectare perdele fores
tiere de protecție (salcîm, 
pin și plop), amplasate per
pendicular pe direcția vîn- 
tului dominant (Austrul) la 
distanțe cuprinse între 272 
și 544 metri. Iar ca o con
diție sine qua non a ro
dirii fostelor nisipuri zbu
rătoare, s-a trecut la apli
carea irigațiilor și s-a con

struit unul dintre, cele mal 
ample sisteme de irigații 
— Sadova-Corabia — care, 
cu un debit de 51 metri 
cubi pe secundă, potolește 
setea nesățioaselor nisipuri 
de pe 79 500 hectare. 25 
C.A.P.-uri, 3 I.A.S.-uri și 
stațiunea de cercetări 
(2 800 hectare teren agri
col, 214 cîmpuri expe
rimentale, laboratoare, sta
ție pilot, casă de vegetație, 
seră biologică) rodesc cu 
apa primită din acest sis
tem.

In fața ofensivei științei, 
a muncii indîrjite și a per
severenței oamenilor, pă- 
mîntul neputincios cîndva 
a devenit o „împărăție" a 
producțiilor agricole re
cord, o zonă fertilă de mari 
dimensiuni. Inginerul A- 
lexandru Triculete, direc
torul I.A.S. Dabuleni, ne 
pune la dispoziție un reve
lator jurnal cu imagini fo
tografice din care reporte
rul se convinge pe viu 
despre munca eroică pen
tru înnobilarea acestor 
locuri. Privim cum au fost 
defrișate hectare întregi de 
tufani de salcîmi; cum uti
laje moderne nivelează 
munții de nisip, cum arătau, 
înainte de înființarea per
delelor de protecție, cultu
rile de 
furtună

Odată 
verii în 
meleaguri s-a împrimăvâ- 
rat și viața oamenilor. Ei au 
schimbat înfățișarea pustiu
lui de altădată după vrerea 
și priceperea lor, adăugind 
această uriașă înfăptuire la 
șirul marilor împliniri du
rate în răstimpul celor 
35 de ani de libertate, 
de înflorire socialistă a 
României.

Craiova Bechet Dabuleni

Foto : E. Dichiseanu

E vremea culesului în viii

Aspecte din podgoriile 
Vrancei

SITUAȚIA LUCRĂRILOR LA ZI: • Pînâ la 28 septembrie au fost re
coltate circa 70 000 tone de struguri — aproape 40 la sutâ din producția 
evaluatâ • Culesul a fost terminat în cinci cooperative agricole de pro
ducție — Tîmbolești, Rimniceni, Ciorâștl, Pufești, Adjud • VITEZA ZILNICA 
LA RECOLTAT: fațâ de cantitatea de 2 200 tone planificate a se realiza 
în întreprinderile agricole de stat în perioada 24—28 septembrie s-a re
coltat în medie 2150 tone. Sub ritmul planificat se desfâșoarâ culesul în 
cooperativele agricole unde în aceeași perioadă s-au recoltat doar 9 000 tone 
fațâ de 24 000 tone stabilit.

încheia nici peste 20 de zile. Restanțe 
față de grafice se înregistrează în 
cele 15 cooperative agricole, unde cu
lesul nu reprezintă nici 30 la sută 
din producția evaluată. Stadiul îna
intat de coacere al strugurilor impu
ne grăbirea lucrărilor.

Cu participarea tineretului

—CONTRASTE—
Mulțumiri, incomplete, pentru cal...

...Privind cu încredere viitorul
(Urmare din pag. I)

Realități — între grafice

și motivări

După un debut mai timid — expli
cat in bună parte de concentrația re
dusă a zahărului in struguri — din 
această săptămină. culesul viilor tre
buia să atingă cota sa maximă. Re
zultatele bune și foarte bune din 
unele unități agricole care au în
cheiat. de acum sau sînt pe cale de 
a încheia recoltarea constituie un ar
gument care stă la baza acestei afir
mații. Există însă mari diferente 
între unități viticole vecine care 
dispun de condiții asemănătoare 
atit in ce privește asigurarea for
ței de muncă, cit și dotarea 
cu mijloacele mecanice. Un exem
plu : în timp ce la Tîmbolești cu
lesul a fost încheiat pe cele aproape 
500 de hectare, la Bordești a fost 
strînsă doar 40 la sută din cantitatea 
de struguri evaluată, ritmul zilnic 
din această săptămină situîndu-se 
intre 6 și 64 tone față de 200 de tone 
cit s-a stabilit. Și asemenea exem
ple există practic în fiecare consiliu 
agroindustrial. Explicația constă în 
modul diferit în care comitetele co
munale de partid, cadrele de condu
cere din unitățile agricole înțeleg 
să-și ducă la îndeplinire sarcinile

pe care de fapt singure și le-au sta
bilit. Este vorba însă și de lipsa unei 
orientări corespunzătoare în ce pri
vește stabilirea priorităților în acti
vitatea legată de efectuarea volumu
lui și numărului de lucrări. Se 
motivează, în unele unități, că o bună 
parte din cooperatorii repartizați la 
culesul strugurilor ar lucra la recol
tarea porumbului pe suprafețele pe 
care urmează să se însămînțeze grîul. 
Motivarea este valabilă doar pe ju
mătate. In condiții normale, această 
lucrare trebuia să se încheie în cel 
mult 3—4 zile în fiecare unitate. Dacă 
ar fi să exemplificăm cu situația în- 
tilnită la Jariștea, atunci ne-ar fi 
foarte greu să explicăm cauzele ră- 
mînerilor în urmă de aici după da- 
tele pe care ni le-a furnizat secreta
rul comitetului comunal de partid, to
varășul Toma Tirtan. Pentru că ajunși 
la unul din punctele de lucru nu am 
găsit nici unul din cei 68 de coopera
tori care in evidențe figurau Ia cu
lesul strugurilor. De la șeful de fer
mă Năstase Buchidău aflăm că nu au 
recoltat struguri de fapt toată săp- 
tămîna. Ce au făcut ei în această pe
rioadă ne este foarte greu să spunem. 
Ceea ce știm este că la Jariștea par
ticiparea la muncă este foarte redusă, 
că unitatea'de aici este printre cele 
mai rămase în urmă la culesul stru
gurilor, iar în ritmul în care s-a lu
crat pină acum, recoltarea nu se va

De la primele ore ale dimineții 
brigăzi de studenți și elevi se în
dreaptă spre fermele unităților agri
cole din Panciu, Odobești, Cotești, 
Cimpeneanca, Urechești și altele 
Brigăzile de la I.A.S. Panciu totali
zează un efectiv de 250 studenți ve- 
niți aici de la Academia de Studii 
economice din București, la care se 
adaugă aproape 500 de elevi de la 
liceele agroindustriale din Panciu și 
Adjud, precum și elevii școlilor ge
nerale din Tulnici, Vizantea și Vidra 
în podgoriile Vrancei numărul elevi
lor și studenților care participă, ca 
dealtfel toți colegii lor de pe întreg 
cuprinsul țării, la bătălia strîngerii 
recoltei acestei toamne bogate depă
șește 27 000. Valoarea muncii fiecă
ruia dintre ei se măsoară zilnic in 
200—250 kilograme de struguri. De 
la începutul campaniei, elevii și stu
denții au cules și trimis spre valo
rificare în medie 1 500 tone struguri 
pe zi. Este o realizare dublată de 
valoarea patriotică educativă a unei 
munci de asemenea interes pentru 
economia națională. La Panciu. bu
năoară, am ajuns în jurul orei 16, 
deci după programul de lucru al 
studenților. In plantații însă se mai 
aflau la cules grupe de studenți. 
Aceasta este de fapt și explicația de
pășirii cu regularitate a normelor 
zilnice stabilite și nu numai de către 
studenții și elevii de aici, ci și de 
colegii lor care lucrează în alte uni
tăți. După o asemenea lecție practi
că, calificativul la examenul de bi
lanț al muncii nu poate fi decit 
„foarte bine".

Dan DRĂGULESCU 
Iosii POP

întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă 
Rm. Vilcea are de 
executat numeroase 
utilaje pentru noile 
capacități de produc
ție ale Combinatului 
petrochimic Năvodari. 
Printre utilajele ex
pediate spre Năvo
dari se numără și un 
uriaș rezervor cu ca
pacitatea de 50 000 
tone. „Bravo construc
torilor vîlceni I" —

Buturuga
De la începutul anu

lui. colectivul intre- 
prinderii „Electropu- 
tere" din Craiova a 
reușit să economi
sească 417 000 me
tri cubi gaze natu
rale, cantitate suficien
tă pentru funcționarea 
întreprinderii timp de 
15 zile. Desigur, aceas
ta este o faptă lăuda
bilă, numai că. la o 
analiză mai exigentă 
a modului cum func
ționează instalațiile 
mari consumatoare de

veți zice. Nu vă gră
biți 1

Exact cu un an și 
jumătate în urmă, re
zervorul cu pricina a 
ajuns la destinație pe 
platforma Năvodari. 
El însă nu a putut 
fi montat deoarece 
vilcenii au „omis" să 
le trimită odată cu 
rezervorul și niște ba
nale șuruburi, piulițe, 
capace și alte piese 
mărunte, dar indispen-

sabile punerii pe po
ziție a mastodontului 
de oțel. Abia după ce 
chimiștii de la Năvo
dari au trimis un de
legat în două reprize 
de cite o săptămină, 
s-au hotărit și con
structorii de mașini 
din Rm. Vilcea să se 
achite integral de da
toriile asumate. Vorba 
ceea : „mulțam pentru 
cal, dar cind îmi dai 
și caielele să-l pot
covesc ?“. (I. Stanciu).

mică se numește clapetă
gaz metan am consta
tat că sînt încă nume
roase „ventile" ale 
risipei. La atelierul de 
turnătorie fontă, aproa
pe lunar se înregis
trează depășiri la con
sumurile planificate, 
întrucît încălzitul oale
lor pentru turnare și 
a cochiliilor se face ru
dimentar, in „baie" de 
gaze, procentul de ab
sorbire a căldurii fiind 
de cel mult 25 la sută. 
La atelierul de forjă 
sint ținute în stare de 
funcționare cuptoare

defecte, cu consumuri 
exagerate de gaze, in 
timp ce patru cuptoa
re nou-nouțe, sosite 
aici cam de multișor, 
nu pot fi folosite pen
tru faptul că între
prinderea de construc
ții metalice Bistrița, 
furnizorul acestora, nu 
a livrat... clapetele de 
gaze, fără de care cup
toarele cu pricina sînt 
simple obiecte de mu
zeu. „Ciotul", după 
cum se vede, are pu
tere nu glumă. (Nico- 
lae Babălău).

Remorcile la promenadă
Șoferii de ne cami

oanele cooperativei 
agricole Odobești și 
încă multi din cei care 
lucrează acum la 
transportul recoltei in 
zona Titu — Găești, 
vrind-nevrind. sînt 
obligați, să fredoneze 
tot mai des cunoscuta 
melodie „De la mine 
la Ploiești, nu-1 de
parte...". pe un text 
adaptat : „De la Titu 
la Găești nu-i depar
te, să tot mergi".

Intr-adevăr, Titu nu

e prea departe de 
Găești, dar pe acest 
drum fac promenadă, 
zilnic, fără rost, cami
oane încărcate cu floa- 
rea-soarelui sau po
rumb, deoarece șeful 
bazei de recepție. 
Gheorghe Stan, ră- 
mîne... stană la toate 
rugămințile producă
torilor de a le primi 
marfa — pentru că, 
dumnealui nu vrea 
„decît produse us
cate și de calitatea 
I“. Am vrea să-i spu

nem că într-o sin
gură zi cooperatorii 
din Odobești și din 
alte unități agricole 
au consumat cu ase
menea plimbări inu
tile cîteva sute de li
tri de benzină și au 
fost obligați să țină 
imobilizate toate au
tocamioanele. Și asta, 
în timp ce in baza de 
recepție nu am găsit 
la descărcat nici mă
car un autocamion... 
(I. Pop).

culturii și vieții spirituale vor duce 
in final la consolidarea independen
ței noastre cucerite cu atitea jertfe 
și, totodată, la o participare tot mai 
sporită a României la schimbul mon
dial de valori. Elaborind acest pro
iect, partidul a dat o nouă și genia
lă probă de înțelegere a resorturilor 
intime ale dezvoltării actuale și vii
toare a societății românești.

îmi amintesc cu plăcere de o dis
cuție purtată la București cu publi
cistul american Alvin Toffler, auto
rul celebrei cărți „Șocul viitorului", 
care îmi spunea, printre altele, un 
adevăr ce m-a făcut să mă simt mindru 
că sînt român : „o țară ca România, 
care-și pregătește viitorul, cu grijă, 
pe o perioadă de 30—40—50 de ani, 
înseamnă că are o concepție foarte 
sănătoasă despre dezvoltare". Așa 
este, într-adevăr, mai ales în 
condițiile în care pe alte me
ridiane ale lumii, sub drapajul sclipi
tor al reclamei și făgăduințelor de
șarte, omul de rînd trăiește într-o 
permanentă incertitudine, aflîndu-se 
într-o tristă dependentă de convul
siile societății de consum, de ratele 
sporite ale inflației, șomajului și cri
minalității.

Ne apropiem de sfirșitul unui veac 
și al unui mileniu. ■ Cum- va arăta 
chipul de miine al țării ? Fără îndo
ială, asta depinde, in primul rind, 
de modul în care la nivelul fiecărei 
celule a societății, al fiecărei con
științe, vom izbuti să ținem tor
ta demnității muncii cit mai 
sus, să ne pătrundem de impera
tivele epocii, să ne facem datoria, 
cu răspundere șl angajare totală, 
fiecare la locul său de muncă. Repet, 
dacă pînă acum viitorul țârii depin
dea de alții, acum depinde numai de 
noi. Aceasta este una dintre cele mai 
de seamă izbînzi ale socialismului 
românesc, un izvor de mîndrie a în
tregii societăți, dar și de răspundere 
gravă în fața istoriei. Trebuie să fim 
conștienți de faptul că generațiile de 
miine ne vor judeca în funcție de ceea 
ce am întreprins nu în folosul nos
tru, ci pe altarul fără de moarte al 
patriei. Avem șansa istorică de a fi 
chemați de către acest arhitect de 
geniu care e partidul pe frontul pa
triei. al luminii și belșugului, front în 
tranșeele căruia putem săvîrși fapte 
cu nimic mai puțin eroice decît cele 
ale înaintașilor noștri. Piatra de te
melie a acestui viitor, ca și cea a atî- 
tor impresionante testimonii ale so
cialismului, a pus-o un om cu un 
acut simțămînt al istoriei în deve
nirea ei diacronică, un bărbat care 
a intrat definitiv in galeria iluștrilor

ctitori ai nației și care încă din fra
geda lui tinerețe, aflată în umbra 
legii, trimitea lumini solare către pa
tria de mîine, dorindu-i „viitor de 
aur" : tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
El are meritul — gigantic, în per
spectiva timpului — de a fi înțeles 
mai bine decît noi toți că România 
are suficiente resurse de a ieși de 
pe orbita umilitoare de simplu grînar 
al Europei, cu ceva spoială industria
lă, și de a lua cu asalt o civilizație 
superioară, pe măsura virtuților noas
tre milenare de popor viteaz, cinstit 
și harnic, a trecutului de glorii și 
nădejdi ce se înalță în urma noastra. 
Postulînd necesitatea revoluției teh- 
nico-științifice, secretarul general al 
partidului și-a pus sigiliul inconfun- 
dabil și pe acest proiect, înzestrind 
poporul cu un instrument de lucru 
pe cît de realist, pe atît de eficient, 
la flacăra albăstruie a căruia se des
lușesc contururile unei vieți îmbel
șugate, a unei Românii înfloritoare. 
Pentru încrederea lui nestrămutată 
în vitalitatea poporului român, în 
dreptul său funciar de a-și înălța 
fruntea cu și mai multă demnitate 
în rindul semințiilor lumii, pentru 
veghea, înțelepciunea și dragostea lui 
nestinsă față de țară, noi, slujitorii 
culturii, alături de toți fiii României 
socialiste, ii mulțumim Președintelui 
nostru iubit din cele mai adinei co
mori ale inimii.

însăși dezbaterea publică a acestui 
proiect (operă care demonstrează cu 
limpezime că sintem „apți pentru 
cea mai înaltă civilizație", cum ar fi 
spus Nicolae Iorga) este un semn al 
mutațiilor fundamentale petrecute in 
structura societății noastre, a clima
tului democratic care domnește în 
Cetate, al participării noastre comu
ne și pe deplin responsabile la pupi
trele de comandă ale conducerii tre
burilor obștești.

Proiectul, în faza în care se află 
acum, reprezintă o platformă de ple
care extraordinar de rodnică, o con
stelație de idei care are de pe acum 
în cronologia și doctrina noastră po
litică locul pe care îl are pe boltă 
luceafărul de ziuă. Nu mă îndoiesc 
că, așa cum el va influența în bino 
creația culturală a țării, și aceasta, 
la rîndul ei, prin opere de ținută și 
valoare, va avea înrîuriri binefăcă
toare asupra transpunerii lui in viață. 
Este frumoasă priveliștea României 
în al 35-lea an al revoluției noastre 
și. în viitor, o vom face și mai fru
moasă. „Idealul nu este, la urma 
urmei, decît o realitate în devenire" 
— spunea un mare umanist. Nicolae 
Titulescu. Iar proiectul de Directive 
este, fără îndoială, un asemenea 
ideal.
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„Manifestare de
prestigiu într-o țara 
a înfloririi continue

a talentelor"
• •Declarații ale unor participant

„Relațiuni culturale trebuie să existe Intre toate popoarele Iubitoare 
de pace, libertate, bună înțelegere și... frumusețe" : o opinie, apărută 
în paginile ziarului „Scînteia", în anul 1946. Semnatar : G. Enescu. 
Cuvintele unui muzician-patriot, artistul de geniu pe care milioanele 
de melomani l-au omagiat în aceste zile prin Festivalul Internațional 
„George Enescu". O succintă recapitulare a programului celor 10 zile 
ale festivalului : 40 de manifestări, 60 de lucrări semnate de compozi
torii români, paiticipanți din trei continente, din 14 țări ale lumii. Pe 
prim plan — lucrările enesciene. Am ascultat, astfel, „Eroica" enes- 
ciană și Rapsodiile, în concertul final — „Vox Maris", „Oedip" — o ca
podoperă lirică a secolului nostru. O personalitate a baghetei — Roberto 
Benzi, un ansamblu de prestigiu, — Orchestra Radioteleviziunii din 
Praga, soliștii de la Wielki Teatr (Varșovia) au demonstrat că pe meri
dianele lumii, in mari centre muzicale, creația enesciană, ca și, în ge
neral, creația românească este în atenția publicului, se manifestă un 
teres sporit pentru cunoașterea cuprinzătoare a artei românești.

Cîteva 6curte declarații, opinii 
festival:

national, de cunoaștere mai adîncă 
a universului sonor enescian".

in

ale unor oaspeți participant! ia

NIKITA MAGALOFF : L-am ad
mirat întotdeauna pe acest mare ar
tist al tuturor vremurilor, pe com
pozitorul și interpretul George Enes
cu. La Ateneul Român, sub baghe
ta lui Mircea Basarab. s-a cîntat 
Simfonia I, și luminozitatea aces
tei lucrări de tinerețe a marcat mo
mentul solemn al deschiderii unei 
prestigioase manifestări".

de George Enescu. împreună 
Orchestra Radioteleviziunii praghe- 
ze am Încercat în Rapsodia I 
bucuria contactului cu o muzică pe 
cit de accesibilă, pe atît de fascinan
tă ca scriitură orchestrală".

cu

PETRE CODREANU : „Prin artă 
se poate cuceri o stare de spirit care 
refuză nedreptatea, violenta, dezu
manizarea și prin artă — cum spunea 
Enescu — se înfăptuiește apropierea 
dintre națiuni, favorizind o mai bună 
cunoaștere, chezășie a respectului 
reciproc. Instituind festivalul, foru
rile noastre de partid și de stat au 
acționat deopotrivă în numele cul
turii și al politicii — al politicii de 
pace, de prietenie șl cunoaștere".

THEODOR DRĂGULESCU : „O 
ediție care ne Îndreaptă cu gîndul 
spre datoria tuturor muzicienilor de 
a-și închina forțele, toată puterea 
de muncă artei adevărate, artei mu
zicale cu larg ecou în rindul mili
oanelor de oameni ai muncii".

ROBERTO BENZI : „în momen
tul de față, în repertoriul orchestre
lor simfonice ale lumii paginile 
enesciene sînt la loc de cinste: nu 
numai coloratele și inspiratele rap
sodii, dar și acele creații de substan
ță — simfoniile. Nu mai vorbesc de 
„Oedip" — creație de geniu, prin 
dramatismul, forța uimitoare a în
tregii desfășurări ; sînt lucrări cu 
care muzica românească a intrat în 
universalitate, dezvăluind iubitori
lor ei comorile artistice ale unui 
popor Înzestrat".

VIKTOR TRETIAKOV : „Pentru 
români, vioara pare a fi dintotdeau- 
ta un instrument național, dar. la 
a. a cintat și marele George Enes- 
l Cu atît mai mari sînt emoția ș! 
\oarea de a fi participat la aceas- 

sărbătoare, în fața unui audito- 
foarte atent, excelent instruit".

XIE DAGIVN : „Știți de ce am 
ales pentru recital „Toccata" de Paul 
Constantinescu ? Pentru mine este 
o piesă reprezentativă, o lucrare în 
care simt pulsul jocului românesc, 
o pagină tonică, plină de vitalitate, 
care îți incintă sufletul".

MIYAGI MINORU : „Guvernul 
japonez ne-a dăruit, ca răsplată a 
muncii ansamblului nostru (am îm
plinit 10 ani de activitate), acest 
turneu în România, posibilitatea de 
a participa la Festivalul internațio
nal „George Enescu". Am venit aici 
cu ritualurile și dansurile Okinawei, 
ne Întoarcem în Japonia cu expe
riența cunoașterii unor mari muzi
cieni. a unor impresionante lucrări 
românești, cu imaginea unei țări 
unde arta, creația se dezvoltă ne
încetat. Cunoșteam folclorul aces
tei țări, clntece și dansuri de mare 
muzicalitate în care se simt, se 
țeleg temperamentul, fantezia 
mânilor".

IOSIF SAVA : „Zece zile am avut 
sentimentul împlinirii artistice, dar 
am fost martorul marii bucurii pen
tru masele de auditori. Seară de 
seară, sălile de concert, de specta
cole au fost arhipline. Mai ales ti
nerii și-au arătat dragostea de mu
zică. dorința de a înțelege capodo
perele românești și universale".

EDGAR ELIAN : „Festivalul s-a 
desfășurat și în afara sălilor de con
cert, prin cele „7 întîlniri — Dez
batere cu arta", fructuoase schim
buri de opinii între muzicienii ro
mâni și ansambluri de peste ho
tare".

în- 
ro-

COSTIN CAZABAN: „Se poate 
vorbi despre tinerețea acestei con
fruntări. Alături de oaspeți, a stră
lucit și arta interpretativă româ
nească. Tinerii soliști afirmați pe 
podiumurile de concert naționale și 
internaționale au adus o contribuție 
remarcabilă. De asemenea, s-au 
prezentat clteva pagini aparținînd 
tinerilor compozitori".

am

al corului „Ma- 
prilej de a re- 
inegalabile. dar 

de compoziții de

4LF DAVIDSON : „Festivalul 
orge Enescu» este una din ma- 
manifestări muzicale din lume, 
•enit să ascult pagini din crea- 
esciană, lucrări aparținînd ti- 
școli românești de compozi- 

luăm un singur exemplu : 
cui concert 

Nu nuinai
... ‘Interpretări 

a. i' Aiat cunoștință
interes, de impresionante prime au
diții. De asemenea, recitalurile In
strumentale, susținute de tineri In
terpret! virtuoși, care arată modul 
strălucit în care țara dumneavoastră 
cultivă, educă talentele spre satis
facția publicului exigent pe care îl 
aveți. în România există o exce
lentă școală de muzică".

JAN CSEKAI: „Multe roluri 
abordat, de-a lungul carierei mele 
de artist liric: „Oedip" însă mă 
fascinează. Greu pot descrie emoția 
de a fi protagonistul unui specta
col în acest extraordinar festival de 
muzică".

Iată acum și cîteva opinii apar
ținînd unor critici muzicali pre- 
zenți, zl de zi, in sălile festivalului:

VIOREL COSMA: „în perspecti
va timpului. Festivalul „George 
Enescu" a devenit o manifestare 
prestigioasă dedicată marii muzici 
slujită de unii dintre cei mai re
prezentativi interpret! ai epocii 
noastre".

RADU STAN : „Festivalul • pro
pus în concertul inaugural Simfonia 
I de Enescu, iar In final Simfo
nia a IX-a de Beethoven. Final — 
simbol pentru că, sub bagheta lui 
Iosif Conta, alături de orchestra Ra
dioteleviziunii, de corurile Radio
televiziunii si Filarmonicii „George 
Enescu". „Oda bucuriei" a fost cîn- 
tată de Sheila Armstrong (Anglia), 
Penka Dilova 
ner Goldberg 
Crăsnaru".

Acord fina!
ediție a Festivalului internațional 
„George Enescu". Omagiu celui 
mai mare muzician român, cel pe 
care istoria muzicii universale II 
așază alături de Stravinski, Bar- 
tok, pe care românii, demonstrînd 
„esența înaltă a răzoarelor bogate 
ale culturii naționale", îl numesc 
alături de Eminescu, Brâncuși.

Sînt convinsă că toată 
lumea știe că Radu Beligan 
a fost și va rămîne „neuita
tul" Rică Venturiano. Ca- 
tindat și Agamiță Danda- 
nache. că el a dat viață, cu 
talentul său inegalabil și 
farmecul său unic, multor 
ipostaze ale unuia sau al
tuia din Miticii care animă 
schițele lui Caragiale. Nu 
îmi dau seama însă cit de 
multă lume știe că. pentru 
Beligan, lumea și arta lui 
Caragiale reprezintă un per
manent termen de refe
rință și obiect de medita
ție. Și — mai ales alt
ceva : că Radu Beligan, 
care semnează azi regia 
noului spectacol de la Na
țional, cu „O scrisoare 
pierdută" de I. L. Caragia- 
le. este coautor la „Caie
tul de regie" pentru „O 
scrisoare pierdută" întoc
mit de Sică Alexandrescu: 
că muncind ca actor, dar 
și ca teoretician împreună 
cu marele nostru regizor, 
Beligan era, încă de atunci 
în posesia unei concepții 
clar cristalizate asupra lu
mii lui Caragiale 
lității estetice a 
său.

Găsesc demn 
stima faptul că Radu Be
ligan, ca regizor al unui 
nou spectacol cu „O scri
soare pierdută", rămine 
(oricît de legitime ar fi 
alte viziuni) solidar cu în
țelegerea dobîndită în anii 
formării sale artistice.

„Al domniilor voastre 
prea plecat servitor"... 
Cortina cu acest moto luat 
din Caragiale care se vrea, 
probabil, și profesiunea de 
credință a slujitorilor Na
ționalului față de marele 
clasic și față de noi, spec
tatorii — se ridică peste 
o lume convențional-somp- 
tuoasă și strălucitoare 
creîndu-ne din start o dis
poziție spre joc teatral. 
Elementele de bază ale de
corului lui Mihai Tofan au 
tot o valoare simbolică : 
paravanele trimit, intr-a
devăr, cu gîndul la „fal
sitate. minciună, mister, 
deghizament moral", oglin
zile ovale uriașe, încadra
te în rame aurite, aspiră 
să sugereze „ideea de du
plicitate a eroilor", dar, 
după opinia mea, nu reu
șesc suficient acesta, nu 
„joacă" destul în spectacol.

Piesa este interpretată, 
„ca la început", de oameni 
tineri (e vorba mai ales 
da cuplul Tipătescu-Zoe). 
în chip deliberat si pe de
plin realizat : 
spirit pe care 
spectacolul e 
vie, replicile 
și o vigoare 
nită.

plărilor decurge alert, punc
tată prin acorduri de pian
— nostalgice sau patetice
— fin persiflate ironic.

Chiar primele scene vor
besc despre 
de a reda 
adevărata lor 
dimensiunea 
tală dominantă si. în pri
mul rind. adevărată condi
ție morală, divulgată in 
„luptă".

Trahanache (Mihal Fo-

preocuparea 
personajelor 

«tare civilă, 
temper amen-

dlcă să-și folosească min
tea și farmecele pentru a 
obține ceea ce vrea : să 
nu se compromită și să 
nu scape puterea din 
mîini. Jocul actriței, cuce
ritor prin diversitatea ati
tudinilor și registrelor, 
prin siguranță și aplomb 
și-a integrat modelele ofe
rite de interpretările ce au 
precedat-o, filtrindu-le cu 
personalitate.

Costel Constantin creează

„O SCRISOARE
PIERDUTĂ"

de L L. CARAGIALE
la Teatrul Național din București

și moda- 
teatrului

de toată

starea de 
o transmite 
extrem de 
au un nerv 
nemaiîntîl-

„Povestirea" întîm-

(R.P. Bulgaria), Rei- 
(R.D. Germană), Gh.

!n cea de-a VIII-a

JOSEF HRNCIR: (R.S. Cehoslova
că) : „Nu-i tocmai simplu să concer
tezi intr-un festival care este închi
nat lui George Enescu cu o lucrare

ELENA ZOTTOVICEANU : „In
tegrarea în circuitul mondial al va
lorilor este unul dintre principalele 
țeluri pe care le atinge acest fes
tival : un prilej de propagare a mu
zicii românești in repertoriul inter- Smaranda OȚEANU

(L’rmare din pag. I)

mai frumoasă pentru tara 
mea întreagă, cu stema în
conjurată de spicele mele". 
Și fără să vrem, discuția 
aiunge la acei care mai po
luează undele cu înșelătoa
rele afirmații despre asa- 
zise „întregiri de familii" 
sau despre niște imaginare 
opreliști în calea oamenilor 
de știintă din România. 
„Cit despre familie, unde-o 
pot avea pe lume mai în
tregită decît aici. în patria 
mea. unde m-am realizat ca 
om de știintă. alături de 
ceilalți colegi români, unde 
mama mea este si „orna" 
copiilor români ?“

Sună telefonul, distingem 
o voce de femeie emoțio
nată. „Felicitări, răspunde 
secretarul. Locul patru pe ' 
țară. Bravo. Vă așteptăm". 
La telefon. învățătoarea 
Erika Burger. Grupul de 
recitatori ai scolii germane 
din Lovrîn condus de ea a 
cucerit locul patru oe tară 
la cea de-a doua edi
ție a Festivalului „Cîntarea 
României". Un recital unic ‘ 
în țară (ba chiar în lume) 
de versuri șvăbesti — de la 
începuturi pînă la zi. adi
că inclusiv de Nikolaus 
Berwanger. poetul din Ti
mișoara.

întreprinderii s-a ocupat 
personal de tinerii absol
venți. Dar cine a pomenit 
pe lume mame... neîngrijo- 
rate ? Mediașul e totuși 
cam departe, copilul, chiar 
dacă are 25 de ani. pentru 
mamă e totuși copil. „Ei, 
cum e departe Mediașul, 
cîteva ore cu trenul și 
gata". „Asa o fi. dar cînd 
să-mi găsesc eu timpul, căci 
am o groază de treburi. Ce

răspuns la ase-un singur 
menea întrebări : pușche-ți 
pe limbă. Cum adică : să-ți 
iași patria unde te-ai năs
cut. ai devenit om așezat 7 
Cei care îndeamnă la așa 
ceva n-au decît să vină cu 
microfonul aici, la noi, să 
vadă, să ne audă. Adresa 
mea e ușor de reținut : 
„Cojnuna Lovrln 410, Ro
mânia".

...Șeful de brigadă Ion

A

Erika Burger și soțul său. 
Anton Burger, sint într-a- 
devăr emoționați. O dublă 
emoție. Fiica lor. Heide- 
marie. proaspăt absolventă 
a Politehnicii din Timi
șoara, le-a scris din Mediaș, 
unde a fost repartizată. I 
se va da in curînd o gar
sonieră, deocamdată stă 
Încă la cămin. Directorul

crezi că degeaba am luat 
locul patru ne tară ? Pun 
mina-n foc că noi sîntem 
singuri în lume care am 
dezgropat comorile vechi 
ale poeziei șvăbești. Pe 
urmă, școala, pregătirea co
piilor". Școala este intr-a
devăr printre cele mai bune 
din iudet. Se snune că 
unele familii din R.F.G. 
au solicitat să le fie pri
miți copiii aici. Contra unor 
taxe, bineînțeles. în institu
tele de învățămînt superior 
din Timișoara există stu
dent! din asemenea familii. 
„Fata mea, ne spune Erika 
Burger, nici n-a apucat să 
termine facultatea că au și 
început ofertele de serviciu. 
Cam departe Mediașul ăsta, 
dar e-n țara mea. îmi fac 
eu timp să mai dau clte-o 
fugă". „Dar dacă ar fi fost 
In altă țară ?“. „Românii au

Lezeu, de la C.A.P. Gotlob, 
ne explică „pe viu" ce în
seamnă pentru locuitorii 
români și germani din sat 
„a trăi ca-ntr-o familie" : 
„Muncim același pămînt, 
ne dăm copiii la aceeași 
grădiniță, cîntăm împreună, 
tot împreună ne veselim la 
nunti. Și nu numai la nun
țile mixte, dar și la cele cu 
ambii miri români sau ger
mani. Cit despre președin
tele C.A.P.-ului. Vasile I- 
lieș. așezat aici de prin 
părțile moțești, el chiar 
trăiește ca-n... familie. Cînd 
a făcut nunta cu Ecaterina 
Reinchard (acum Ilieș) au 
venit în afară de consăteni 
și-o droaie de moți".

O întrebăm pe Ecaterina 
Ilieș cum se simte cu noul 
ei nume. „E numele de la 
omul meu drag, cu care am 
întemeiat o familie ferici-

IALOMIȚA • De curînd «-a 
întors de la Festivalul de fol
clor de la Soufli (Grecia) an
samblul de cîntece și dansuri 
„Borcea" din Fetești. Dansatorii 
români au prezentat, în afara 
spectacolelor propriu-zise, pa- 
răzi ale portului popular și de
monstrații de virtuozitate în fața 
ansamblurilor din Creta. Soufli. 
Drama și Alexandropolis. (Mihal 
Vișolu). NEAMȚ • La Piatra 
Neamț s-a desfășurat a doua 
ediție a festivalului filmului de 
amatori „Rutier 8“, consacrat 
filmelor de educație rutieră. în 
acest an,' festivalul a avut ca 
temă protejarea copiilor împo
triva accidentelor de circulație.

(Constantin Blagovici). VASLUI 
• Noua stagiune a teatrului 
„V. I. Popa" din Bîrlad a fost 
inaugurată cu un recital liric — 
„Bună-ziua lume", in regia și 
scenografia Magdalenei Klain 
precum și piesa „Sacoul" de 
Stanislav Stratiev, — regia 
semnată de Magda Bordeianu. O 
stagiune permanentă va deschi
de teatrul bîrlădean tn orașul 
Negrești. (Crăciun Lăluct). RM. 
VÎLCEA • Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Rm. 
Vîlcea a găzduit un amplu 
spectacol susținut de ansamblul 
național ..Mahmoud Reda" din 
Republica Arabă Egipt Specta

tino) este printre cele mai 
reușite creații în sensul 
complexității și fineții ca
racterizării unui personaj 
comic substanțial, caragia- 
lian și totuși nelipsit de o 
notă originală. Trahana- 
che-Fotino pendulează in
tre inocență și satanism. 
Ei are aerul unui qm cu 
„chestiuni mai arzătoare la 
ordinea zilei" decît „onoa
rea de familist". Un 
om care țintește să „îi 
joace", în plan social, 
pe toți, inclusiv „amicul 
Tipătescu" — marea lui ob
sesie fiind de a triumfa 
prin „puțintică diplomație".

Cea mai riscantă dintre 
ideile distribuției s-a sol
dat, de asemenea, după 
opinia mea, cu un succes 
deosebit. Tamara Crețules- 
cu conturează o Zoe care 
iubește cu adevărat și e 
iubită, ceea ce nu o lmpie-

un Tipătescu tînăr suplu 
și elegant, pătimaș în iubi
re și politică, energic și 
întreprinzător — slab, ne
putincios și stupid doar in 
fata lui Zoe.

„Nu vă gîndiți la efecte 
comice. Sînt solidare cu 
adevărul dramei... Comicul 
să fie o rezultantă, un 
produs firesc al autentici
tății situațiilor șl tipurilor, 
al conflictului" — citim în 
caietul-program că cerea 
regizorul actorilor. Jean 
Constantin este mai aproa
pe de acest îndemn prin 
organicitatea ce o conferă 
efectelor — fie că e vorba 
de înțepeneala 
respectuos umilă, 
își ascultă 
de frenezia 
podeaua la 
Cațavencu, 
original în 
orchestra

poziției. 
____  în care 
superiorul, fie 
cu care șterge 
picioarele lui 
fie de modul 
care conduce 

banchetului fi-

nai, tn euforia împăcării 
— toate sub semnul „pupă-1 
tn bot și papă-i tot". Ace
lași lucru se poate spune 
și despre cetățeanul tur
mentat jucat de Dem Ră- 
dulescu cu aplombul și 
meșteșugul cunoscut (deși, 
evident, lipsesc unele nu
anțe ale contratimpului și 
ambiguității personajului), 
ca si despre compoziția so
lidă. minuțioasă pe care 
am fi dorit-o mai persona
lă. a lui Grigore 
(Dandanache).

Gheorghe Dlnică 
rează un Cațavencu 
moș al lui Stănică 
un tip de extracție 
care suspectind pe 
lumea vrea să înșele , pe 
toată lumea. Dar șarja ex
cesivă discreditează cam 
timpuriu personajul și ii 
ia ceva din greutatea ce i 
s-ar fi cuvenit. Urmărin 
du-I pe . Marin Morarii 
(Farfuridi) asistăm la o 
demonstrație de procedee 
și efecte actoricești. Puține 
sint scenele, precum mo
mentul altercației cu Ca- 
tavencu. in care să simți 
cu adevărat că Moraru se 
uită pe el și comunică 
ridicolul anume al lui Far
furidi, cel obsedat de ale
geri și de „trădare". îl se
condează. mai puțin briant 
si spectaculos histrionic, 
dar cu o mai fină adecva
re la rol. Marian Hudac 
(Brînzovenescu).

în genere, renunțarea 
(efectivă) la efecte, o preo
cupare mai concret aplicată 
de a recrea psihologia ero
ilor caragialeni, de a le 
discerne pe tot parcursul 
piesei bogăția și realismul, 
de a le dezvălui mai subtil 
echivocul moral, ca și o 
preocupare mai susținută 
de a recrea mai fin echi
vocul estetic ale operei ma
relui clasic (observație rea
listă — șarjă comică) ar fi 
dat o mai mare greutate, 
nu numai unora dintre per
sonaje, ci montării înseși. 
Dincolo de asemenea ob
servații, „O scrisoare pier
dută" la Teatrul Național 
se impune ca o montare de 
anvergură, laborioasă, se
rioasă și totodată inspira
tă. spirituală.

A-l juca pe Caragiale pe 
prima scenă a țării e o da
torie. A-l juca cu o nouă 
distribuție, cu tineri ac
tori, e un merit incontesta
bil. A-l juca, așa cum se 
întîmplă acum, cu mare 
succes de public, e un as
pect demn de laudă, 
aducem această laudă Na
ționalului. directorului său 
și regizorului Radu Beli
gan. Nu fără a-l critica pe 
Radu Beligan că nu s-a 
autodlstribuit...

Gonța
contu- 

stfă- 
Rațiu, 
joasă, 
toată

Să

Natalia STANCU

Expoziția „Faust in artele plastice//

în cadrul schimburilor de expo
ziții dintre Institutul de cercetare și 
conservare a literaturii clasice ger
mane din Weimar și Muzeul lite
raturii române, prestigiosul așezâ- 
mînt cultural german organizează la 
sediul instituției bucureștene expo
ziția „Faust in artele plastice". Pe 
lingă cele șase desene originale cu 
care titanul din Weimar și-a ilus
trat opera, expoziția reunește ediții 
originale Faust. continînd gravuri ale 
unor mari artiști (Delacroix, Max 
Beckmann, Ernst Barlach, Max Sle- 
vogt, Josef Hegenbarth, Bert Heller, 
Willi Jaeckel ș.a.) și reproduceri ale

unor valoroase opere plastice Inspi
rate de drama faustiană. Expoziția 
este întregită printr-o secțiune re
zervată destinului operei goetheene 
in spațiul culturii românești (reali
zată de cercetători ai muzeului cu 
concursul Bibliotecii Academiei Re
publicii Socialiste România).

Vernisajul- expoziției va avea loc 
marți 2 oct. a.c., orele 11, la sediul 
muzeului. Cu acest prilej, comorile 
expoziției vor fi prezentate de dr. 
Hans Henning, directorul Bibliotecii 
centrale din Weimar, după care va 
urma un recital literar-muzical.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii eu dobindă 
șl ciștiguri ieșite ciștigătoare la tra
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tă“. „Dar despre „întregirea 
familiei", idee vînturată de 
microfoanele «Europei libe
re» ce aveți de spusî". „Mo
meală pentru firi slabe. 
Familia mea e aici. In 
România. E alcătuită din- 
tr-un soț, român, cu care 
mă mîndresc și dintr-un fiu 
pe care, cum să zic. îl iu
besc ca pe lumina ochilor".

Cum e „acolo" 1 Adică in 
lumea pentru care oamenii

sînt îndemnat! să-și lase 
patria lor. România. „Am 
călătorit de cîteva ori, la 
rude, ne spune șeful de 
brigadă Heinrich Thomas. 
Odată, la Salzburg, l-am 
întîlnit pe fostul consătean 
Ioan Stadler din Vizejdea. 
Slab ca o stafie. Si ce flă
cău frumos era. „De ce-ai 
plecat?" m-a. întrebat. „Păi. 
să te văd", i-am răspuns 
rizind. „Hai. vezi-mă și 
înapoiază-te cit nu-i prea 
tîrziu". Fostul om cu patrie 
este acum o „venitură", om 
de mîna a doua. Lucrează 
într-un sector vătămător, 
refuzat de localnici. îm
preună cu străini alungați 
din țările lor de flagelul 
șomajului. Unii, 
lăsat amăgiți de 
raje, și-au dat 
timp de hăul în 
aruncat. Cum e

care s-au 
falsele mi- 

seama la 
care s-au 
tractoristul

Franciskl Schmidt. Sau coo
peratorul Josif Schwartz, 
ambii din satul Vizejdea. 
Motivele plecării ? Uneori, 
chiar absurde. Iosif Sch
wartz, de exemplu, s-a 
certat cu al săi. si i-a lă
sat. A plecat la... rude în 
R.F.G. „M-au tinut o săp- 
tămină. două. apoi au 
pornit să-mi caute de lu
cru. Colo nu. colo nu. au 
găsit în sfîrșit. De cîștigat, 
cîștigam, dar a venit pri
măvara și m-a apucat do
rul. Să le scriu la ai mei să 
vină ? De ce să-i nenoro
cesc ? Mi-or fi înflorit ci
reșii pe care i-am sădit în 
curte ? Nepotul ce-o fi fă- 
cînd ? Am lăsat rușinea la 
o parte. Fie ce-o fi. mă în
torc in România. în țara 
mea. Și-am venit. Sint iar 
om întreg, pe picioarele 
mele. Vă spun eu. ca acasă 
nu-i nicăieri în lume".

Pentru alții însă e prea 
tîrziu. Și-și poartă cu ei 
dorul de tară pe meleaguri 
străine. Uneori, string bani 
și vin să-și vadă locurile 
natale. Dialog intre 
Heinrich Thomas și 
meie ce privește cu 
gie o casă. E fosta 
toare din Gotlob. Ecaterina 
Frank. Casa i-a aparținut.

— Mai stai pe la noi. E- 
caterina ? Cînd te duci a- 
casă ?

— Păi. nu sînt acasă ? — 
răspunde ea printr-o între
bare. parcă sieși. Apoi își 
dă seama 
„Acolo" nu e casa ei. Nici 
„aici" nu mai e. Aici sint 
oameni așezați, cum Ie pla
ce bănățenilor să-și spună. 
Oameni ai unei patrii unice 
— România.

Concursul de poezie 
„Nicolae Labiș“

Tncepînd de sîmbătă, la Suceava se 
desfășoară cea de-a Xl-a ediție a 
Concursului național de poezie „Ni- 
colae Labiș", concurs menit să con
tribuie la descoperirea și afirmarea 
de noi talente din rîndurile tinerilor 
creatori.

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor șl Telecomunicațiilor 
anunță că datorită unor lucrări Ia po
dul metalic de pe drumul național 
nr. 6 kilometrul 372 plus 800 în co
muna Topleț, circulația va fi între
ruptă pe sectorul Orșova-Caransebe?. 
în ziua de 30 septembrie a.c. între 
orele 7—15. In această perioadă se va 
putea circula pe ruta Filiași-Tg. Jiu- 
Hațeg-Caransebeș.

același 
o fe- 
nostal- 
învătă-

că e zadarnic.

Administrația asigurărilor 
de stat anunță :

La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viată pentru luna septem
brie 1979 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1). V.S.Q. 2). Q.T.K. 3). D.Z.G. 4). 
N.G.Z. 5). L.C.A. 6). Z.C.N. 7). T.G.R. 
8). J.A.N.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în 
lor urmează să se adreseze 
lor ADAS pentru a li 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și 
toarele trageri lunare de 
este necesar ca asigurați! 
primele de asigurare la 
stabilite.

Calcularea și înscrierea ciștigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

N
um

ăr
ul

 
ci

ști
gu

ril
or

N
r lib

re
tu

lu
i 

ci
sti

gă
to

r

V
al

oa
re

a 
ci

ști
gu

lu
i

1 2369210 50 000
1 2242340 40 000
1 3602395 40 000
1 3014004 40 000
l 448751 40 000
1 1859192 40 000
1 179571 30 000
1 1107250 30 000
1 4626341 30 000
1 503769 30 000
1 2877420 30 000
1 4698590 30 000
1 2800598 20 000
1 561750 20 000
1 3448787 20 000
1 2091055 20 000
1 4887823 20 000
1 3973649 20 000
1 2314783 20 000
1 752521 20 000
1 3250166

Terminația 
libretului 
ciștigătur

20 000

50 04382 10 000
50 58737 10 000
50 11812 10 000
50 78255 10 000
50 . 85914 5 000
50 90198 5 000
50 81135 5 000
50 50864 5 000
50 43832 5 000
50 13872 5 090
50 53856 5 000

500 2158 2 000
500 2121 2 000
500 1232 2 000
500 5892 2 000
500 6614 2 000
500 7066 1 000
500 1137 1 000
500 1357 1 000
500 5485 1 000
500 9503 1 090
500 8108 1 090
500 6926 1 000

4 995 569 500
11 566 ciștiguri in valoare 
lei :

totală de
15 357 500

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. Ieșite cîstigă- 
toare la tragerea la sorti lunară d*“ 

29 septembrie 1979

se

polit-ele 
unltăți- 

stabili
urmă-Ia 

amortizare 
să achite 
termenele

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial.egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea ciști
gului ; dacă soldul mediu trimes
trial este mal mic de 10 la sută din 
valoarea ciștigului, se acordă un 
cîștig de 10 ori mai mare decît soldul 
mediu trimestrial al libretului. Libre
tele cu sold mediu trimestrial mai 
mic de 50 de lei nu beneficiază de 
ciștig.

colul s-a constituit ca o chin
tesență a spiritului, sentimen
telor și obiceiurilor popu
lare egiptene reliefate ar
monios in cintec și dans, predo
minantă fiind zestrea folclorică 
din valea deltei Oasis-ului. Sosit 
la Rm. Vilcea cu un binemeritat 
renume cîștigat în numeroasele 
turnee întreprinse în 15 țări din 
Europa, Asia și Africa, ansam
blul egiptean a oferit publicului 
vîlcean un spectacol de înaltă 
ținută artistică. (Ion Stanciu). 
IAȘI • A ieșit de sub tipar un 
pliant în care consiliul orășenesc 
Pașcani al educației politice și 
culturii socialiste popularizează

activitatea Casei de cultură „Mi
hail Sadoveanu", înființată în 
1960 și care a preluat activita
tea clubului C.F.R.-iștilor din 
1896 și a Casei Școalelor din

CARNET CULTURAL
1919, clubului muncitoresc ^.Uni
rea" și bibliotecii orășenești. 
Iată cîteva date despre activi
tatea acestei instituții de educa
ție și cultură : 5 formații per
manente — ansamblu! de estra
dă, ansamblul folcloric „Hora", 
Teatrul de păpuși, corul „Uni

rea" — cenaclurile literar-artls- 
tice „Mihail Sadoveanu" și „Oc- 
tav Băncilă" ; 200 spectacole
anual, 2 000 participanti în me
die pe zi la activitățile casei de 
cultură și ale clubului : 100 000 
de volume și 5100 cititori a- 
nual. (Manole Corcaci). BACĂU 
• Se desfășoară „Săptămina 
științei și tehnicii pentru tine
ret" in orașele și centrele mun
citorești din județ La cluburi și 
case de cultură au avut loc 
simpozioane, expuneri, mese ro
tunde pe teme privind cerceta
rea științifică, dezvoltarea teh
nologică și progresul tehnic în 
lumina Proiectului de directive

ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R., participarea activă a ti
neretului la revoluția științifică 
și tehnică contemporană, nece
sitatea accelerării procesului de 
asimilare, modernizare. înnoire 
și tipizare a produselor. Cu 
acest prilej, la casa de cultură 
„Vasile Alecsandri" din Bacău 
a fost organizată o expoziție de 
creație tehnico-științifică care a 
înmănuncheat peste 500 de lu
crări individuale și colective 
realizate de circa 1 600 de tineri 
muncitori fruntași din întreprin
derile industriale ale ludețului. 
(Gheorghe Baltă). VRANCEA * 
în holul teatrului popular din

Focșani s-a deschis o expoziție 
județeană de artă plastică cu 
lucrări aparținînd artiștilor 
vrinceni. (Dan Drăgulescu). 
GORJ • La Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu s-a des
chis expoziția „Gorjul pe coor
donatele dezvoltării economico- 
sociale", cuprinzînd fotografii, 
grafice, planșe ilustrînd realiză
rile cu care se prezintă acest 
colț de țară în anul celui de-al 
XII-lea Congres al partidului. 
• Pe platforma minieră Rovi- 
nari-Jilț a avut loc o consfă
tuire pe tema „Maistrul — pre
zentă activă în procesul de pro
ducție". (Dumitru Prună).

PROGRAMUL 1
8.45 Gimnastica la domiciliu
»,00 Program pentru pionieri șl șoimii 

patriei
10,00 Viața satului
11,43 Al VlII-lea Festival international 

„George Enescu" in retrospectivă
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,03 Album duminical
15.05 Film serial : Calvarul. Episodul 11 
16,00 Cutezători spre viitor
17,10 Clntece șl dansuri din R.P. Chineză
17.30 Telesport
19.00 Telejurnal
19,15 P.C.R. -r- arhitectul vieții noi. Plat

forme
19,40 Festivalul Internațional „George 

Enescu" — ediția a VHI-a
20,00 Film artistic : „Profetul, aurul si 

ardelenii". Premieră TV. Producție 
a Casei de filme Trei

21,35 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 1

8.45 Muzică populară
9,20 Orizont tehnlco-ștUnțlfle

10,00 Concert educativ
11,40 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.15 Teierama
19,45 Moștenire pentru viitor : Ștefan 

Petică
20.15 Miniatura pianistică in viziunea lui 

Nlkita Magaloff
20.55 Clubul tineretului
21,35 Telejurnal • Sport

LUNI, 1 OCTOMBRIE 1979
PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune In limba maghiară
18.20 Shanghai — o metropolă pe orbita 

modernizării
18.40 Clntece șl dansuri din R.P. Chineză
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Revista economică TV
19.40 Cadran mondial
20,00 Mal aveți o întrebare T
20.40 Roman-folleton : „Cel din Moga- 

dor" — episodul 3
31.35 Telejurnal

PROGRAMUL 1
16,00 Cenacluri ale tineretului
10.30 Emisiune pentru pionieri
16,55 Varietăți muzlcal-dlstractive
17.30 Drumuri europene. Episodul X. 

„Rembrandt — Intre Amsterdam ol 
Galați"

18,00 Teleenclclopedla
18.30 Muzică ușoară
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 De la A la... infinit (selecțiunl)
20,10 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
20.30 Seară de operă : „Bărbierul din 

Sevilla" de Rossini
21.35 Telejurnal

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul III 1979

1
£

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 932 250’/,
2 525 200%
3 527 100%
4 575 50%
5 504 25%
6 637 25%
7 115 25%
8 362 25%
9 379 25%

10 573 25%
11 269 25»,
12 912 25%
13 170 25%
14 710 250/n
15 010 25%
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1 07251 49 50 000
1 30396 79 50 000
1 35578 121 40 000
1 40160 26 40 000
1 27022 52 40 000
1 26441 82 30 000
1 64735 09 30 000
1 70760 63 30 000
1 22255 38 30 000
1 15349 27 25 000
1 48656 92 25 000
1 99286 125 25 000
1 33503 13 25 000
1 75553 21 25 000
1 60244 101 20 000
1 55041 10 20 000
1 61227 77 20 000
1 17105 12 20 000
1 68498 120 20 000
1 81615 13 20 000
1 76523 99 15 000
1 23971 113 15 000
1 89297 116 15 000
1 56823 05 15 000
1 41063

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

41 15 000

100 477 84 5 000
100 571 118 3 000
100 232 98 1 000
100 495 02 1 000
100 436 90 1 000
100 386 117 1 000
100 390 96 1 000
100 314 94 1 000

1 000 50 89 800
1 000 08 21 800
1 000 90 117 800
1 000 37 125 800
1 000 78 74 800
1 000 06 35 800
1 000 38 103 800
1 000 50 112 800
1 000 19 104 800
9 825 TOTAL: 9 260 000

Ciștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea 
ciștigurilor este cuprinsă si valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciști
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele si agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in con
siderare.
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Excelenței Sale Domnului SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

, GABORONE
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Botswana vă adresez calde feli

citări, urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate po
porului Botswanei.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica
Primire la Consiliul de 

Slat Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a primit, sîmbătă dimineața, 
delegația Procuraturii Populare Su
preme din R.P. Chineză, condusă de 
tovarășul Yu Ping, adjunct al pro
curorului general, care efectuează o 
vizită oficială în țara noastră.

In cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, s-au relevat cu satisfacție 
bunele relații statornicite Intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, între poporul 
român și poporul chinez, subliniin- 
du-se marea însemnătate a întîlniri- 
lor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hua Guofeng. S-a evi
dențiat, totodată, contribuția pe care 
o pot aduce vizitele reciproce de de
legații la adincirea colaborării prie
tenești dintre cele două țări și po
poare.

La întrevedere a participat Gheor
ghe Bobocea, procurorul general al 
Republicii Socialiste România.

A fost prezent Tien Chingfeng. 
consilier al Ambasadei R.P. Chineze 
la București,

în timpul șederii in țara noastră, 
oaspeții chinezi au avut convorbiri la 
Ministerul de Interne, Ministerul 
Justiției, Procuratura Generală și 
Tribunalul Suprem, s-au întîlnit cu 
președinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare ale județelor 

asov și Constanța.
izmenea. au vizitat unități in- 
ale și agricole, precum și o- 
ve social-culturale și de inte- 
ristlc.

Vizita. între 26—29 septembrie, 
o delegație a Federației indiene a 
Asociației pentru Națiunile Unite a 
făcut o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră.

Delegația indiană, care a fost con
dusă de S. D. Pandey, secretar ge
neral al federației indiene, membru 
al conducerii Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite, 
a avut întîlniri de lucru la Asocia
ția română pentru Națiunile Unite, 
la Centrul european al Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite, la Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, la Consiliul 
central al Asociației juriștilor, pre
cum și la Centrul de informare al 
O.N.U. din București.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, constatîn- 
du-se identitatea de vederi în princi
palele probleme ale pregătirii și des
fășurării adunării generale a Fede
rației Mondiale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite, — F.M.A.N.U. — ce 
va avea loc la Barcelona în luna 
octombrie.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 octombrie. în țară : Vreme în ră
cire. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi 
slabe locale. In zona de munte preci
pitațiile vor fi șl sub formă de lapovită

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

5 teaua se distanțează din nou 
in clasament

Etapa a IX-a a diviziei „A" de fot
bal, disputată simbătă spre a se 
acorda o zi în plus pentru odihna și 
pregătirea celor patru echipe ce ne 
reprezintă în competițiile europene, 
nu prea a produs surprize : o sin
gură victorie în deplasare ; trei ega
lități ; cinci victorii pe gazonul ver
de de-acasă. Concret:

„U" Cluj-Napoca — Chimia Rm. 
Vîlcea 1—2 (0—0). Singura surpriză. 
Studenții au deschis scorul (Cîmpea- 
nu II, min. 46), dar numai peste 5 
minute Stanca a egalat, iar peste alte 
21 Teleșpan a „semnat" victoria echi
pei lui Marcel Pigulea — antrenorul 
care îmbină din ce in ce mai cu folos 
știința sa tactică cu dăruirea și am
biția sportivă a elevilor lui „U“ a 
avut o zi nefastă și a trebuit să dea 
înapoi două din punctele cîștigate cu 
entuziasm în deplasare.

Olimpia Satu Mare — S.C. Bacău
2— 2 (0—1). La Satu Mare, spectatorii 
au trăit 6 minute de „fericire", cînd 
echipa locală a condus cu 2—1. Cu 60 
de secunde înainte de fluierul final, 
oaspeții insă le-au frînt entuziasmul.

C.S. Tîrgoviște — Politehnica Iași 
1—1 (0—0) ; Dinamo București — Po
litehnica Timișoara 1—1 (0—0). Tir- 
goviștenii, cam obosiți, au alergat 
după egalare : dinamoviștii, cu 
unsprezece jucători, dar fără echipă, 
au ratat victoria și din pricina im
preciziei șuturilor la poartă, și din 
pricina unui gol anulat de arbitrul 
N. Rainea după ce arbitrul de tușă 
semnalase un ofsaid contestat de a- 
sistență. Ambele Politehnici au ju
cat exact și lucid.

Jiul Petroșani — F.C.M. Galați 3—0 
(3—0). Minutul 18, Ciupitu 1—0 ; min. 
21. Ciupitu 2—0 ; min. 37, ClupitU
3— 0 ; Și... a treia victorie consecuti
vă a unei echipe pornite să recupe
reze pierderile din startul campiona
tului.

zilei
Primire la Consiliul de 

Miniștri. Tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit, sîmbă
tă, delegația Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Munci
tor din Iugoslavia, condusă de tova
rășul Todo Kurtovici, președintele 
conferinței, care face o vizită în tara 
noastră la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția reciprocă pentru evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor româ- 
no-iugoslave și au fost evidențiate 
posibilitățile largi de intensificare și 
extindere a colaborării și cooperării 
dintre cele două țări.

La întrevedere a participat Djordje 
Popovici, însărcinatul cu afaoeri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Cu prilejul vizitei in tara noastră 
a delegației Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, condusă de to
varășul Todo Kurtovici. președintele 
conferinței, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al R.S.F. Iugoslavia ia 
București, Djordje Popovici, a oferit 
sîmbătă un dejun.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., primarul 
general a'l Capitalei, Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic, Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Gheor
ghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte ai Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, alte persoane ofi
ciale.

Sîmbătă după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Conferinței federale 
a Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, condusă de tova
rășul Todo Kurtovici. președintele 
conferinței, care a făcut o vizită în 
țara noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste.

La plecare, delegația a fost salutată 
de tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, de membri ai Con
siliului Național al F.U.S.

A fost prezent Djordje Popovici, 
Însărcinatul cu afaceri a.i. al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

șl ninsoare. Vtnt moderat cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 și 12 
grade, izolat mal coborîte în estul Tran
silvaniei șl în nordul țării, unde se va 
produce brumă, iar maximele intre 14 
și 22 de grade, local mai ridicate in sud. 
Dimineața, pe alocuri, ceață. In Bucu
rești : Vreme în răcire. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii. Vînt moderat.

F.C. Baia Mare — Gloria Buzău 
2—0 (1—0). Rezultat normal. Tot nor
mal, a înscris... Koller (de două ori).

Steaua — Sportul studențesc 2—1 
(0—0). In nevoie de spectatori, stu
denții au propus militarilor să joace 
pe Steaua, in loc de Dealul Spirii. Nu 
le-a folosit decît... la încasări. Au 
condus cu 1—0 (Chihaia, min. 71), dar 
steliștii au egalat repede (Marcel Ră- 
ducanu min. 78), luînd și conducerea 
(Stoica, min. 81). Meciul a fost in
teresant. .învingătorii arată o con
stanță și o predispoziție de a juca 
bine finalurile de meci care ne dau 
speranțe pentru „Cupa cupelor".

A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova 
2—1 (2—1). Partidă interesantă, deși 
scorul de la pauză a rămas și cel fi
nal. Craiovenii au condus pentru 
două minute prin Cîrțu. Le-au repli
cat cu goluri Bozeșan și BdlOni.

Viitorul Scornicești — F.C. Argeș 
1—0 (1—0). A marcat Șoarece în min. 
34. Au ratat și piteștenii, au ratat și 
gazdele, deci — rezultat jtist.

...In urma acestor rezultate. Steaua 
se distanțează în fruntea clasamen
tului (14 puncte), față de F.C. Baia 
Mare și Universitatea Craiova (cite 
12). Urmează S.C. Bacău (11), Dina
mo, C.S. Tîrgoviște și „U“ Cluj-Na
poca (cite 10), Poli. Timișoara. Poli. 
Iași, Chimia, Viitorul, A.S.A., șl Jiul 
(toate cite 9 puncte). F.C. Argeș (8), 
Sportul studențesc și F.C.M. Galați 
(cite 7), Gloria Buzău (4) și Olim
pia (3).

Etapa viitoare e programată pen
tru duminică, 7 octombrie. Pînă a- 
tunci, avem insă miercurea și joia 
„europeană". N-ar ti rău să ne ve
dem cu toate cele patru reprezentan
te în turul al II-lea.

Gheorghe MITROI

INTÎLNIRE DE LUCRU 
ROMANO-BULGARO - 

IUGOSLAVĂ
în zilele de 28 și 29 septembrie 

1979, la Drobeta-Turnu Severin a avut 
loc o intilnire de lucru intre vice- 
prim-ministrul Guvernului Republi
cii Socialiste România, Virgil Trofin, 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulga
ria, Andrei Lukanov, și președintele 
Consiliului Executiv al Adunării Re
publicii Socialiste Serbia, Ivan Stam- 
bolici.

Cu acest prilej au fost analizate 
problemele de interes comun legate 
de realizarea complexului hidroteh
nic Tr. Măgurele-Nicopol și sistemul 
hidroenergetic și de navigație „Por
țile de Fier II".

Convorbirile s-au desfășurat po
trivit indicațiilor conducătorilor de 
partid și de stat ai celor trei țări — 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Todor 
Jivkov, Iosip Broz Tito.

S-a Căzut de acord asupra majori
tății problemelor și s-au stabilit mă
suri și un program concret pentru 
continuarea lucrărilor in vederea so
luționării tuturor aspectelor, astfel 
incit proiectele documentelor tripar
tite să fie definitivate pînă la sfir- 
șitul acestui an.

Au fost vizitate obiective hidro
energetice și industriale de pe malu
rile român și iugoslav ale Dunării în 
zona Porților de Fier.

Intilnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de lucru, in 
spirit de stimă și înțelegere recipro
că, prilejuind reafirmarea hotărîrii 
celor trei țări de a dezvolta în con
tinuare colaborarea pentru valorifi
carea potențialului hidroenergetic al 
Dunării.

La intilnire au participat Gheorghe 
Cioară, ministrul energiei electrice 
al Republicii Socialiste România, 
Nikola Todoriev, ministrul energeticii 
al Republicii Populare Bulgaria, Mi- 
lojko Veliovici, președintele Camerei 
Economice a Republicii Socialiste 
Serbia, Iulian Ploștinaru, președinte
le Comitetului executiv al Consiliu
lui popular al județului Mehedinți, 
precum și ambasadorii la București, 
Sofia și Belgrad, ai celor trei țări.

Delegațiile au fost însoțite de con
silieri și experți. (Agerpres)
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Circulația auto in luna 

octombrie
Din statisticile Inspectoratului ge

neral al miliției — Direcția circulație 
rezultă că anul trecut octombrie a 
fost una din lunile în care au avut 
loc cele mai multe accidente de cir
culație, soldate cu victime omenești 
și importante pagube materiale. Pri
ma și cea mai importantă recoman
dare ce se poate face automobiliști- 
lor este aceea de a tine seamă de 
specificul meteorologic al lunii oc
tombrie. cînd ziua se scurtează în 
favoarea nopții, cind precipitațiile 
devin mai frecvente si, in multe 
zone, se formează ceată și mîzgâ. în 
aceste condiții, la plecarea la drum 
cu mașina, îndeosebi în zilele de 
simbătă și duminică, trebuie să se 
aibă în vedere alegerea unor trasee 
care să poată fi parcurse in timp 
Util și cît mai mult pasibil la lumina 
naturală a zilei, evitîndu-se orice ex
ces de viteză și depășire riscantă. De 
asemenea, conducătorii auto trebuie 
să adapteze permanent viteza de 
mers la condițiile concrete de drum, 
trafic, vizibilitate și starea vremii.

Potrivit prevederilor Decretului 
277/1979, în luna octombrie, autotu
rismele proprietate personală vor 
circula astfel : în zilele de 7 și 21 
octombrie — cele care au numerele 
de înmatriculare cu sot (0. 2. 4, 6, 8), 
și în zilele de 14 și 28 octombrie cele 
cu numere de înmatriculare fără sot 
(1, 3, 5. 7, 9).

Rugbiștii români 
la a treia victorie 

în Țara Galilor
In continuarea turneului pe care-1 

întreprinde în Țara Galilor, echi
pa de rugbi a României a jucat 
sîmbătă la Colwin Bay cu selecțio
nata de nord, pe care a tnvins-o cu 
scorul de 38—15 (15—0), la capătul
unui joc spectaculos, urmărit de pes
te 12 000 de spectatori, aceasta fiind 
a treia victorie consecutivă a forma
ției române. Rugbiștii noștri au 
practicat un joc deschis, remareîn- 
du-se și prin șarjele pe linia de trei- 
sferturi, dovadă cele 6 eseuri înscrise 
de Bucoș, Aldea, Constantin, Alexan
dru, Murariu și Motrescu. In formă 
excelentă, Bucoș a mai realizat in 
acest meci două lovituri de pedeapsă 
și trei transformări. De asemenea. 
Constantin a transformat la unul din 
eseuri.

Agendă bucureșteană
Azi, pe Stadionul tineretului din 

Capitală, are loc deschiderea anului 
sportiv școlar, universitar și de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei.

După festivitatea inaugurală vor 
avea loc concursuri aplicative ale 
detașamentelor P.T.A.P., întreceri de 
cros și ciclism, concursuri atletice 
și pentru „Cel mai bun țintaș", me
ciuri de volei, handbal, baschet, 
rugbi și minifotbal (în cadrul cam
pionatelor școlare și universitare).

In același timp, competiții asemă
nătoare au loc și în celelalte sec
toare ale Capitalei : pe stadionul 
Dinamo (tinerii din sectorul 2), pe 
stadionul Olimpia (sect. 3), pe bazele 
sportive „Temerarii" (sect. 4), „Sălaj 
Vicina" (sect. 5) și de la Școala ge
nerală 198 (sect. 6).

Salut frafesc poporului chinez cu prilejul

marii sale sărbători naționale!
Se împlinesc astăzi trei decenii de 

la memorabila zi în care, în fața re
prezentanților clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității și armatei, 
adunați in imensa piață Tien An 
Men din Beijing, a fost proclamată 
Republica Populară Chineză — eve
niment epocal, care a deschis o eră 
nouă în multimilenara istorie a Chi
nei.

încununare a îndelungatei lupte 
pline de eroism și sacrificii, desfă
șurată de masele populare, sub con
ducerea încercatului Partid Comu
nist Chinez, pentru eliberare națio
nală și socială, pentru înlăturarea 
vechiului regim reacționar și a do
minației imperialiste, victoria revo
luției și proclamarea Republicii 
Populare Chineze au eliberat de sub 
jugul robiei peste o cincime din popu
lația globului pămîntesc, au descătu
șat energia clocotitoare a milioane și 
milioane de oameni, deschizînd per
spectivele luminoase ale progresului 
economic și social, ale făuririi orîn- 
duirii noi, socialiste, pe pămintul 
Chinei. Totodată, dînd o nouă și pu
ternică lovitură pozițiilor imperia
lismului, victoria revoluției popu
lare în China și făurirea statului 
socialist chinez au adus o contribu
ție de însemnătate deosebită la 
schimbarea radicală a raportului 
mondial de forțe, a sporit potențialul 
socialismului in lume, a exercitat o 
mare influentă asupra luptei po
poarelor pentru libertate, indepen
dență și suveranitate națională, pen
tru pace și progres social. Prin vasta 
operă constructivă inaugurată cu trei 
decenii în urmă, care a schimbat 
radical soarta poporului chinez, prin 
mutațiile pe care le-a generat pe plan 
internațional, actul de la 1 octombrie 
1949 se înscrie ca unul din cele mai 
de seamă evenimente ale istoriei 
mondiale contemporane.

Devenit stăpîn pe propriile sale 
destine, harnicul și talentatul po
por chinez a lichidat greaua moște
nire lăsată de dominația imperia
listă și a înfăptuit, sub conducerea 
partidului comunist, o vastă operă 
revoluționară în toate domeniile de 
activitate. Ca rezultat al eforturilor 
pe calea industrializării socialiste, 
s-au dezvoltat importante centre in
dustriale. pe cuprinsul țării au apărut 
mari uzine, fabrici, hidrocentrale, s-a 
creat un șir de noi ramuri ale econo
miei. a cunoscut un puternic avînt 
ansamblul forțelor de producție. La 
cea de-a 30-a aniversare a puterii 
populare, industria realizează, în nu
mai 12 zile, echivalentul producției 
din Întreg anul 1949 : China pro
duce anual peste 32 milioane tone 
oțel, 256 miliarde kWh energie 
electrică, peste 8 milioane tone în
grășăminte chimice ; China se situ
ează în prezent, pe plan mondial, pe 
locul al 3-lea la producția de cărbune 
și a devenit al 8-lea mare producător 
de țiței. Adinei transformări înnoi
toare s-au petrecut și în viata sate
lor. Agricultura a fost reorganizată 
pe baze noi, socialiste, s-au înfăp

Shanghaiul noii condiții umane
Cu al săi 6100 de kilo

metri pătrati, în cuprinsul 
cărora trăiesc unsprezece 
milioane de locuitori. Shan
ghaiul nu este numai cel 
mai intins si mai populat 
oraș al Chinei, ci si una 
dintre cele mai mari aglo
merări umane de pe Terra. 
Fluviile de bicicliști sînt in
finite. pe multe străzi nu
merele de case se apropie 
sau trec de cifra 2000. din 
cele 17 000 de magazine — 
140 funcționează 24 de ore 
din 24. Orașul, parcă ne- 
ingăduindu-și o clipă 
de odihnă, debordează de 
vitalitate si hărnicie : oa
meni necontenit ieșind sau 
intrind în schimburi, mun
citori sau savanti în salo
petă. cu termosul de ceai 
prins de ghidonul bicicle
tei, prăvăliași descărcînd 
din valoricse marfa oe tro
tuarele de o curățenie scli
pitoare. bărbați si femei de 
toate vîrstele practicînd 
ciudatul balet de maximă 
concentrare psihică al gim
nasticii traditionale numită 
u su, studenti repetîndu-si 
peripatetic, pe sub platani, 
lecția de limbă engleză, fe
tișcane cu rouă dimineții in 
priviri zorind spre magazi
ne. servicii, spitale, scoli. 
— lume, lume, lume...

Un oraș cît o tară. Este 
China populară însăși, in
tr-o imagine socială de ma
ximă concentrare și expre
sivitate. Cum să te orien
tezi și să-ți ordonezi ca
leidoscopul de impresii 
oferit de acest atît de com
plex univers uman? De
pinde de unghiul de ob
servație.

Unghiul dezvoltării. Cel 
mai spectaculos dintre bu
levarde. Huang pu. care a- 
tinge în centrul orașului o 
lățime de o iumătate de 
kilometru, are o particula
ritate : nu poate fi străbă
tut altfel decit cu șalupa 
sau vaporul. Fluviul Huang 
pu, cu apele sale verzi-ce- 
nusii. metalice, este marea 
magistrală portuară si in
dustrială a Shanghaiului. 
Micul, dar cochetul vas de 
croazieră care ne poartă 
pînă la confluenta cu ves
titul langțze (Fluviul Al
bastru). de-a lungul a 28 de 
kilometri de cheiuri, dane, 
docuri. șantiere navale, uzi
ne si combinate, termocen
trale. rafinării se strecoară 
cu prudentă printre marile 
nave, sub diferite pavilioa

tuit vaste lucrări hidrotehnice șl de 
regularizare a cursurilor de apă, 
s-au extins de aproape patru ori 
sistemele de irigații, care cuprind in 
prezent 46 milioane de hectare. Toate 
acestea, concomitent cu extinderea 
mecanizării și chimizării, au făcut 
posibilă creșterea de 2,7 ori a pro
ducției de cereale și de aproape cinci 
ori a celei de bumbac. Realizările 
de seamă obținute în dezvoltarea 
economiei constituie o temelie si
gură pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.

Prin transformările adinei realizate, 
prin amploarea succeselor obținute. 
China a devenit, dintr-o țară semi
colonială și semifeudală cum era odi
nioară, un stat socialist cu o econo
mie, știință și cultură ta plin avînt.

30 de ani de la proclamarea
R. P. Chineze

care are un rol Important In viața 
internațională, ta lupta pentru pro
gres și pace, ta dezvoltarea colabo
rării dintre popoare ne bază de de
plină egalitate și echitate.

Gloriosul jubileu al republicii gă
sește poporul chinez angajat intr-un 
nou „marș lung", avtad ca obiectiv 
stabilit de Congresul al XI-Iea 
șt de Plenara din decembrie a C.C. 
al P. C. Chinez transformarea Chi
nei. pină la sfîrșitul secolului, ln- 
tr-un stat socialist modern, cu un 
înalt nivel al forțelor de producție. 
In acest cadru, un rol important are 
Programul decenal de dezvoltare a 
economiei. Pe linia înfăptuirii 
acestor obiective. întregul popor ac
ționează cu fermitate, sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez, in 
frunte cu tovarășul Hua Guofeng, 
obținînd noi și remarcabile succese 
in dezvoltarea industriei, agriculturii, 
în toate compartimentele vieții so
ciale.

Realizările de seamă ale poporului 
chinez în dezvoltarea multilaterală 
a țării, in făurirea socialismului 
constituie o contribuție de mare în
semnătate la afirmarea superiorității 
noii orinduiri. la creșterea influenței 
și prestigiului socialismului pe plan 
mondial.

Animat de sentimente de profundă 
prietenie și solidaritate frățească față 
de toate popoarele care făuresc noua 
orinduire, poporul român dă o înaltă 
apreciere și se bucură din inimă pen
tru . marile realizări obținute de po
porul chinez în dezvoltarea multila
terală a patriei sale. Comuniștii, 
poporul nostru, care și-au manifestat 
solidaritatea fierbinte cu lunta des
fășurată de masele populare din

ne naționale, de pe atît de 
frecventata arteră, umbrită 
de sălciile metalice ale ma
caralelor. Nicăieri nu ti se 
impune cu mai multă preg
nantă forța Shanghaiului 
industrial de azi decit aici 
unde, sub toate formele 
dinamismului economic, se 
fac simțite prezenta, pulsa
ția. ecoul celor 10 000 (zece 
mii !) de Întreprinderi mari, 
mici și miilocii a căror pro
ducție globală este acum de 
peste 22 de ori mai mare 
decît în 1949, anul procla
mării Republicii Populare 
Chineze.

Undeva, la confluența cu 
langțze, se profilează impu
nătorul șantier al Combina
tului siderurgic Pao-san 
(„Muntele comorii"), topo
nimic cu deplină acoperire

•>
12 000 de tone, dlesele. car
gouri. tractoare si combine, 
autocamioane miniere de 
32 de tone, autoturisme (în- 
tr-un oraș, odinioară, al 
purtătorilor de ricse). tele
vizoare ta culori, semicon
ductor! si produse petro
chimice, baterii solare, gră
dini de mătăsuri...

Cu excepția textilelor șl 
a altor cîtorva produse tra
diționale. toate creațiile e- 
talate sint fructele indus
trializării din anii Republi
cii populare, cu precădere 
ale ultimei perioade. Ele 
recomandă tot atîtea noi 
ramuri industriale, replică 
viguroasă la subdezvoltarea 
de altădată impusă de un 
feudalism întirziat si atroce 
care transformase Shan
ghaiul. ca dealtfel întreaga

Însemnări de călătorie 

ta cele șase milioane de 
tone de otel ce se vor a- 
dăuga celor aproape cinci 
milioane obținute in prezent 
la Shanghai (fată doar de 
9 000 de tone din anul Eli
berării). Parcă nici n-ar 
mai fi necesare alte cifre si 
comparații pentru a înțe
lege dinamismul, ritmurile 
ce antrenează Întregul pro
gram al celor patru moder
nizări. Program care repre
zintă pentru China socialis
tă, în perspectiva anului 
2000. un nou si cutezător 
„marș cel lung".

Unghiul creației. Imagi
nea panoramică, de propor
ții, pe care ti-o oferă croa
ziera pe Huang pu se com
pletează fericit, în detaliu, 
prin trecerea în revistă a 
miilor de produse din ca
drul Expoziției industriale 
a Shanghaiului. Hărnicia, 
inteligenta si măiestria chi
nezească se regăsesc in
tr-un impresionant evan
tai de creații, de la tradi
ționalul artizanat în Iad șl 
fildeș la cele mai moderne 
tehnici de vîrf. de la pulbe
rile microscopice la gigan- 
tii industriali, de la acu
punctura Ia laseri. Cu sen
timentul că omisiunile sînt. 
inevitabil, de ordinul a cel 
puțin o mie la unu. vizita
torul transcrie din catalo
gul expoziției: mașini-unel- 
te cu comandă numerică, 
turbogeneratoare de 300 
MW. prese hidraulice de

Chină, tatr-o semicolonie 
inhalînd opium scump con
tra materii prime si mină 
de lucru ieftine. Iar mărfu
rile prezentate, jaloane ale 
impresionantei dezvoltări 
din cele trei decenii de li
bertate. nu sînt obiecte de 
euforie, ci reperele spre o 
nouă calitate, sure o conti
nuă autodepășire.

Unghiul demnității. Shan
ghaiul revoluționar al de
ceniului trei, acest centru 
vital al Chinei proletare, 
creuzetul marilor bătălii de 
clasă unde s-a născut, la 1 
iulie 1921, Partidul Comu
nist Chinez (astăzi, sediul 
clandestin al congresului de 
înființare este un loc de 
emoționant pelerinaj), a in
spirat una dintre cele mai 
răscolitoare cărți scrise in 
veacul nostru : „Condiția 
umană" a lui Malraux. Con
diția umană înțeleasă în 
termenii supremi ai revo
luției : Idealul comunist, 
lupta, jertfa, demnitatea.

Demnitatea cucerită cu 
arma in mină, prin lunta 
condusă de partidul comu
nist. cunoaște in Shan
ghaiul de astăzi (împinzit 
altădată de tăblițele umili
toare plantate în diverse 
locuri publice : „Interzis 
pentru cîini șl pentru chi
nezi"). nenumărate înfăți
șări semnificative pentru a- 
devărata condiție umană — 
ridicată pe o treaptă supe
rioară ta cele trei decenii

China pentru eliberare socială și na
țională, și au salutat cu entuziasm 
victoria revoluției și instaurarea pu
terii populare, participă din inimă la 
marea sărbătoare națională a 
R. P. Chineze. Acțiunile organizate 
în tara noastră in preajma acestui 
măreț eveniment au fost pătrunse de 
sentimentele de tradițională prietenie 
pe care și le nutresc reciproc po
poarele noastre, demonstrînd. o dată 
ta plus, trăinicia relațiilor de solida
ritate și conlucrare statornicite intre 
ele de-a lungul timpului, cu vechi 
rădăcini în istoria luptei împotriva 
asupririi și dominației străine, pen
tru cucerirea libertății și indepen
denței naționale, pentru o viață mai 
bună. După instaurarea puterii popu
lare in cele două țări, prietenia și 
colaborarea româno-chineză, poten- 

țațe de comunitatea de orinduire, de 
țelurile comune ale socialismului și 
comunismului, au căpătat un conținut 
nou, calitativ superior. La temelia 
acestor raporturi sînt trainic așezate 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, ale stimei și respectului 
reciproc, al independentei si suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc — principii care chezășuiesc 
întărirea continuă a prieteniei și con
lucrării tovărășești.

Așa cuim este cunoscut, ta cadrul 
politicii consecvente, a poziției sale 
programatice de dezvoltare a priete
niei și conlucrării cu toate țările so
cialiste, România acordă' o mare în
semnătate extinderii și aprofundării 
în continuare a raporturilor de co
laborare româno-chineze.

Un rol hotărîtor în evoluția ascen
dentă a acestor relații îl au raportu
rile de prietenie si colaborare din
tre partidele noastre comuniste, 
întîlnirile și convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat 
ai țărilor noastre. în acest cadru, 
vizita întreprinsă în primăvara anu
lui trecut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R. P. Chineză, ca și vi
zita făcută în același an de to
varășul Hua Guofeng în România, 
convorbirile rodnice purtate cu aceste 
prilejuri au deschis noi și ample 
perspective colaborării noastre fruc
tuoase. Dînd o înaltă apreciere evo
luției relațiilor de prietenie și co
laborare româno-chineze, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta: „Por
nind de la hotărirea noastră comună 
de a dezvolta pe un plan superior 
relațiile româno-chineze, îmi exprim 
convingerea fermă că prietenia și 

de la Eliberare. O ipostază 
a acestei realități, in ter
menii ei cei mai concret!, 
mai omenești, o constituie 
Fong-cean. unul dintre noi
le cartiere ale orașului. 
600 de blocuri. 45 000 de lo
catari — muncitori, tehni
cieni. profesori, medici, ac
tiviști de stat. Un nucleu 
de viată civilizată, demnă, 
pe foste locuri pustii. 
Așadar, magazine și școli, 
grădinițe și creșe, po
liclinici, așezăminte de 
cultură și terenuri de 
sport. Administrația cartie
rului. formă de autocondu- 
cere civică, organizează un 
întreg șir de activități eco
nomice. sociale si culturale 
care dau un puls aparte 
colectivității.

Am fost poftiți intr-un a- 
partament modest de pen
sionari. Soția, Cen — 59 de 
ani. fostă lucrătoare la fa
brica de aluminiu, soțul 
Cean — 69 de ani. fost 
muncitor la un combinat 
siderurgic. Din cei trei co
pii ai lor. unul este profe
sor. al doilea — mecanic de 
utilaje agricole, al treilea
— muncitor la o fabrică de 
masini-unelte. Casa e cu
rată ca un pahar Si îi costă 
foarte ieftin. Chinuri surâ
zătoare. Trecutul nare atit 
de îndepărtat 1 Și totuși, 
bătrinul Cean ne mărturi
sește — si-1 ascultăm cu în
fiorare — că timp de mai 
mult de o iumătate de 
viată nu a găsit nimic de 
lucru, a făcut corvezi, a 
cerșit... Abia după Elibe
rare a reușit să intre in
tr-o fabrică, să învețe si
derurgie. așa că, în actele 
de pensionare are înscriși 
mai puțini ani de muncă... 
Copiii, nepoții — ce știu ei 
despre China veche ? dar 
poate mai bine că nu știu
— conchide bătrînul Cean 
și-și regăsește zîmbetul.

în fond povestea lui Cean 
adăuga încă un rînd din 
marele epilog istoric la 
„Condiția umană": Demni
tatea nu e numai «contra
riul umilinței», asa cum o 
definea revoluționarul Kio. 
eroul lui Malraux. E mult 
mai mult decît atît. Cele 
trei decenii de viată liberă 
ale Chinei populare, certi
tudinile si năzuințele po
porului de un miliard, o de
monstrează cu prisosință.

Victor VANTU 

solidaritatea revoluționară, colabo
rarea multilaterală dintre partidele 
și țările noastre se vor amplifica și 
adinei tot mai mult, spre binele am
belor noastre popoare, in interesul 
cauzei generale a socialismului, păcii 
și colaborării internaționale." La rin- 
dul său, tovarășul HUA GUOFENG 
declara: „Intre țările noastre, nu 
numai că relațiile politice sint foarte 
bune, ci devin din ce în ce mai 
bune și relațiile de colaborare eco
nomică, care se dezvoltă rapid și au 
perspective largi".

Intr-adevăr, cu deplină satisfacție 
se poate constata că pe baza nume
roaselor acorduri și convenții înche
iate în spiritul înțelegerilor conveni
te la nivel înalt, relațiile de colabo
rare dintre țările noastre cunosc un 
ritm susținut de dezvoltare. Este 
semnificativă în acest sens creșterea 
și diversificarea, de la un an la altul, 
a volumului schimburilor economice 
dintre cele două țări. Totodată, in 
lumina înțelegerilor stabilite în ca
drul convorbirilor la nivel înalt, se 
extinde cooperarea în producție in 
ramuri importante ale economiilor 
naționale, cum sînt construcțiile de 
mașini, minieră, chimică, forestieră 
și în alte domenii de interes comun, 
se lărgește colaborarea tehnico-ști- 
Intifică. Semnificativă este si evo
luția colaborării pe tărîmul cul
turii. științei. învățămîntului. care 
contribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă a valorilor spirituale și 
apropierea celor două popoare, 
între țările noastre se intensifică, de 
asemenea, contactele la toate 
nivelurile pe linie de partid și de 
stat, a organizațiilor de masă și 
obștești, schimburile de experiență 
în cele mai variate domenii ale con
strucției socialiste.

Pe plan internațional, cele două 
țări colaborează strîns în lupta pen
tru pace, democrație și progres, pen
tru cauza socialismului și comunis
mului, împotriva Imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
pentru înfăptuirea năzuințelor de 
eliberare națională și socială, inde
pendentă și progres ale tuturor po
poarelor.

Nu încape nici o Îndoială că dez
voltarea multilaterală a relațiilor de 
prietenie, solidaritate si colaborare 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre România și R. P. Chineză, in 
spiritul stimei și respectului reciproc, 
corespunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor noastre, reprezentînd. 
totodată, o contribuție importantă la 
cauza generală a socialismului, la 
afirmarea voinței popoarelor de a 
trăi libere șl independente. într-un 
climat de pace și deplină securitate.

Adresînd din adlncul inimii calde 
felicitări poporului chinez cu prilejul 
marii sărbători jubiliare de azi, po
porul român îi urează, ta același 
timp, să obțină noi și noi succese 
în înflorirea multilaterală a marii 
sale patrii socialiste.

Adunare festivă
In cadrul manifestărilor desfășura

te cu prilejul aniversării R. P. Chi
neze, sîmbătă a avut loc la coopera
tiva agricolă „Prietenia româno- 
chineză" din Munteni-Buzău o adu
nare festivă organizată de Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție și Comitetul județean 
Ialomița al P.C.R.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat. 
Asociației de prietenie româno-chine
ză, Ministerului Afacerilor Externe, 
numeroși locuitori din comună.

Au participat membri ai Ambasadei 
R.P. Chineze la București.

Adunarea a fost deschisă de Gheor
ghe Glodeanu, secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul Dumitru Ma
tei. secretarul comitetului comu
nal de partid, primarul comunei, 
care a evocat importanța isto
rică a proclamării, cu 30 de 
ani în urmă, a Republicii Popu
lare Chineze. Reievind legăturile 
trainice de prietenie care s-au sta
tornicit între partidele și popoarele 
celor două țări, vorbitorul a subliniat 
rolul determinant în dezvoltarea re
lațiilor româno-chineze, al lntilnirilor 
și convorbirilor fructuoase dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hua Guofeng.

Luînd cuvîntul, ambasadorul R.P. 
Chineze a exprimat sincere mulțu
miri șl a transmis cooperatorilor 
din Munteni-Buzău felicitări pentru 
realizările dobîndite, reievind apoi 
marile victorii obținute de poporul 
chinez, sub conducerea P. C. Chinez, 
in construirea socialismului.

Referindu-se la relațiile de priete
nie româno-chineze, ambasadorul 
Chen Shuliang a arătat că o contri
buție deosebită la dezvoltarea acesto
ra pe multiple planuri o au întîlniri
le și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua 
Guofeng, care consolidează și ridică 
Ia un nivel tot mai înalt colaborarea 
sinceră, prietenească, dintre P.C.R. 
șl Partidul Comunist Chinez, dintre 
cele două țări și popoare. (Agerpres)

Telegrame

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a proclamării R. P. Chineze, 
Consiliul Central al U.G.S.R.. C.C. al 
U.T.C., Consiliul Național al Femei
lor. I.R.R.C.S. și Asociația de prie
tenie româno-chineză. Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
alte instituții și organizații de masă 
au adresat telegrame de felicitare 
organizațiilor chineze similare.

★
Cu aceeași ocazie, atașatul militar, 

aero și naval al R. P. Chineze la 
București, Iuan Iun-lou, s-a întilnit 
eu militari din garnizoana Brașov. 
Pârtiei pan ții au vizionat o fotoexpo- 
ziție și filme înfățlșînd aspecte din 
activitatea militarilor chinezi.

® SOARELE... SUB 
OBSERVAȚIE. Aproximativ 
400 de experți din diferite țări 
vor participa. în următoarele 19 
luni, la un vast program de cer
cetări asupra Soarelui. (Pînă la 
28 februarie 1981, activitatea so
lară se va afla la apogeul său 
pentru a doua oară incepînd din 
secolul al XVII-lea, cînd Galileo 
Galilei a observat pentru prima 
dată erupțiile solare). în cadrul 
programului amintit, cercetătorii 
vor dispune de datele înregis
trate de sateliții artificiali și de 
telescoapele și radiotelescoapele 

terestre. Ei speră să înțeleagă 
mai exact procesul de declan
șare a erupțiilor solare și care 
este influenta acestora în spa
țiul interstelar.

• UN ESPERANTO 
PENTRU INFORMATI
CĂ? Intr-adevăr, limbajul 
mașinilor de calcul, in prezent 
eterogen (în funcție de tara 
care-1 utilizează), îngreunează 
„comunicarea" intre creierele 
electronice. Intr-o epocă in care 
se creează rețele informatice 
internaționale prin conectarea 

unor ansambluri de ordinatoare 
din diferite state, se simte ne
cesitatea unui limbaj Comun al 
mașinilor electronice. Pentru 
început, trei țări din Europa oc
cidentală — R. F. Germania, 
Franța și Marea Britanie — vor 
adopta specificații, norme și me
tode de omologare comună în 
materie de limbaj al ordinatoa
relor.

• ANTRENOR DE 
TENIS... MECANIC. Se 
numește „Service-Boy", s-a 
născut în Austria și a fost omo
logat pentru producția de serie.

„Service-Boy", după cum II de
semnează și numele, este o ma
șină destinată antrenamentelor 
de tenis. Mașina este echipată 
cu un tub de lansare a min
gilor, reglabil în ce privește 
înălțimea și direcția, și cu un 
sistem de telecomandă cu pe
dală. care permite antrenorului 
să-și concentreze atenția asupra 
reacțiilor elevului său pentru a 
putea interveni cu observațiile 
de rigoare.

• FEBRA PLANTE
LOR. O asemănare surprinză
toare între om și plantă au sesi
zat oamenii de știință ameri
cani. Studiind sfecla de Zahăr 
și bumbacul, ei au înregistrat o 
ridicare a temperaturii la plan
tele atacate de un parazit, deci 
bolnave. „Pacienții" vegetali 
reacționau prin febră șl atunci 
cind nu primeau destulă apă. 

Această descoperire poate avea 
o mare importanță practică în 
sporirea recoltelor, ea ajuttnd 
la depistarea ușoară și promptă 
a unoț boli lâ plante aparent 
Sănătoase, sau la semnalarea, 
din timp, a lipsei de apă din sol.

• MICROUZINĂ DE 
APĂ POTABILĂ. mai 
mică uzină de apă din lume a 
fost construită de Către o firmă 
vest-germană. Aparatul nu cin- 
tărește mai mult de 2,8 kg șl 
produce 2,5 litri de apă pa mi
nut. Filtre speciala transformă 

apa din rluri și lacuri In apă 
potabilă de cea mai bună cali
tate. Datorită acestor caracteris
tici, „Câmp 3 000“, cum se nu
mește instalația, este destinată 
In special aprovizionării cu apă 
de" băut in locuri izolate, pentru 
turiști, expediții, cabane.

® PROLIFERAREA... 
CANGURILOR. In Austra- 
lia, cangurul, a cărui imagine 
înfrumusețează emblema tării, 
a devenit în decursul ani
lor o adevărată calamitate a 
agriculturii. Sa apreciază că un 

cangur matur consumă de 3—5 
ori mai multă hrană decît o 
vacă... Numai In statul Queens
land a fost pustiită. în acest 
an, o suprafață de peste 125 000 
acri cu diverse culturi, ceea ce 
înseamnă o pagubă de 10 mi
lioane dolari. Asemenea pagube 
au fost înregistrate și în alte 
regiuni ale țării. Specialiștii ex
plică înmulțirea exoesivă, din 
ultimii ani. a cangurilor prin 
condițiile favorabile de climă. 
Autoritățile guvernamentale au 
fost nevoite să adopte măsuri 
pentru stirpirea periculoșilor 
dăunători ai agriculturii.



întărirea colaborării si solidarității 
țărilor in curs de dezvoltare, factor esențial 

in promovarea noii ordini economice
Cuvîntarea reprezentantului României la reuniunea miniștrilor de 

externe ai țărilor membre ale „Grupului celor 77“
NAȚIUNILE UNITE — Trimisul special Agerpres transmit*: In 

cadrul celei de-a 111-a reuniuni a miniștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale „Grupului celor 77", pe a cărei ordine de zi se află o serie de 
probleme importante, a luat cuvintul ministrul afacerilor externe al 
României, Ștefan Andrei, care a prezentat concepția președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu privind exigențele, componentele și căile de edifi
care a noii ordini economice mondiale, poziția și propunerii* țării 
noastre in problemele inscrise pe ordinea de zi.

România, țară socialistă în curs 
de dezvoltare, a arătat vorbitorul, 
acționează in modul cel mai ferm 
pentru dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri cu țările in curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, 
participind activ la diferitele mani
festări ale „Grupului celor 77". A- 
ceasta constituie o componentă e- 
■ențială a politicii externe a Româ
niei, a activității susținute depuse 
de președintele Nicolae Ceaușeșcu 
pentru o colaborare activă între 
toate statele, in vederea progresului 
economic și social al fiecărei na
țiuni, afirmării independente a fie
cărui stat și popor, destinderii și 
păcii internaționale.

Absența unor progrese reale fn 
Instaurarea noii ordini economice 
internaționale, rezultatele nesatis
făcătoare obținute la cea de-a V-a 
Conferință a Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, unde țările 
industrializate nu au dovedit înțele
gerea necesară față de țările în curs 
de dezvoltare, reclamă intensificarea 
eforturilor pentru asigurarea unei 
pregătiri temeinice a sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
din 1980, astfel incit aceasta să con
stituie un moment hotărîtor în a- 
doptarea de măsuri practice, con
crete pe linia lichidării subdezvoltă
rii și instaurării noii ordini econo
mice internaționale. în această pri
vință, România consideră necesar ca 
la actuala Adunare Generală a 
O.N.U. să se constituie un cadru or
ganizatoric corespunzător, cu parti
ciparea tuturor statelor, care să a- 
sigure pregătirea unitară a sesiunii 
speciale și definitivarea proiectelor 
de documente ce îi vor fi pre
zentate.

Pornind de la necesitatea ca țări
le în curs de dezvoltare să aibă în

continuare rolul de inițiator al mă
surilor ce vor trebui întreprinse la 
sesiunea specială și animată de do
rința de a avea o contribuție utilă 
la acest efort colectiv, a spus vorbi
torul, România iși propune să parti
cipe activ, împreună cu celelalte țăr) 
ale „Grupului celor 77", la elabora
rea de propuneri privind organizarea 
sesiunii din 1980 și să conlucreze 
strins cu acestea in definirea măsu
rilor concrete ce vor fi supuse se
siunii speciale.

Guvernul român apreciază că se
siunea specială trebuie să abordeze 
toate marile probleme ale vieții eco
nomice internaționale, să conducă la 
identificarea modalităților de soluțio
nare a gravelor dificultăți din econo
mia mondială. în acest spirit, acor
dăm o deosebită atenție ideii de a 
se angaja negocieri globale care să 
permită abordarea în strinsa lor in
terconexiune a problemelor majore 
pe care le pun dezvoltarea șl adîn- 
cirea cooperării economice Interna
ționale, în mod special cele privind 
materiile prime, energia, stimularea 
comerțului, știința și tehnologia, as
pectele monetare și financiare. Vor
bitorul a arătat că în concepția țării 
noastre trebuie să se acorde o aten
ție deosebită stabilirii unui raport 
echitabil între prețurile petrolului, 
altor surse de energie și materiilor 
prime, produselor alimentare și cele 
ale produselor industrializate, asi- 
gurîndu-se astfel satisfacerea, în 
condiții de stabilitate, prin prețuri 
echitabile, atit pentru producători 
cit și pentru consumatori, a nevoilor 
de materiale și produse necesare 
dezvoltării economice a tuturor 
țărilor.

Relevînd Importanța deosebită • 
colaborării și solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare, ministrul de ex

terne român a reafirmat propunerea 
organizării înaintea sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
unei reuniuni a „Grupului celor 77“ 
la un nivel politic cit mai ridicat, in 
vederea stabilirii direcțiilor comu
ne de acțiune Ia această sesiune.

Necesitatea unei activități mai •- 
ficace a țărilor în curs de dezvoltare 
pe linia Instaurării noii ordini econo
mice internaționale, a declarat, în 
încheiere, ministrul român de exter
ne, ne obligă să reflectăm la crearea 
unor structuri permanente ale „Gru
pului celor 77", care să sprijine efec
tiv țările în curs de dezvoltare în 
negocierile cu statele dezvoltate și să 
asigure o coordonare între activități
le desfășurate de „Grupul celor 77“ 
în cadrul diferitelor organizații in
ternaționale. Modalitățile concrete do 
rezolvare a acestei probleme trebuie 
să asigure participarea tuturor mem
brilor grupului la eforturile comune 
ce vor fi întreprinse, să răspundă ne
cesității democratizării tot mai ac
centuate a activității „Grupului celor 
77".

în cadrul ședinței, partlcipanțil la 
reuniune au adoptat declarația mi
niștrilor afacerilor externe ai statelor 
membre ale „Grupului celor 77“, care 
urmează să fie difuzată ca docu
ment oficial al actualei sesiuni a 
Adunării Generale.

Lucrările reuniunii continuă.
★

Ministrul de externe aj României, 
Ștefan Andrei, șeful delegației tării 
noastre la cea de-a 34-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.. a avut 
întilnirl cu miniștrii afacerilor ex
terne ai Algeriei — Mohamed Seddik 
Benyahia, Libanului — Fuad Boutros, 
Jamahiriel Libiene — Ali-Abd Al- 
Salam Al-Treki, Portugaliei — Joao 
Carlos de Freitas Cruz, Turciei — 
Gunduz Okcun. Guyanei — Rashleigh 
Esmond Jackson și Tunisiei — Mo
hamed Fitouri.

Au fost examinate probleme pri
vind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor bilaterale ale României cu 
țările respective, precum și unele as
pecte ale vieții Internationale In 
atenția actualei «esiuni a Adunării 
Generale.

România în lume
• Contacta internaționale • Convorbiri .• Prezențe*

In spiritul relațiilor întrevederi ale ministrului Delegația Consiliului de Stat

de prietenie român al finanțelor

dintre România și China

BEIJING 29 (Agerpres). Yi Peng- 
fei, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a avut sîmbătă o 
intîlnire cu delegația Asociației de 
prietenie româno-chineză. condusă 
de tovarășul Vasile Vîlcu, președin
tele Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

în aceeași zi, delegația română a 
avut convorbiri cu conducerea Aso
ciației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea și Asocia
ției de prietenie China—România, 
în cadrul cărora s-a evidențiat dez
voltarea continuă a relațiilor româ- 
no-chineze în toate domeniile de 
activitate.

Președintele Republicii

Guineea l-a primit

pe ambasadorul român

CONAKRY 29 (Agerpres). — Ah
med Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, a pri
mit pe ambasadorul României la 
Conakry, Valeriu Georgescu.

Cu acest prilej, șeful statului 
guineez a transmis secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, și tovarășei Elena 
Ceaușeșcu urările sale de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
român noi succese in oonstruirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Președintele Ahmed Sekou 
Toure a evocat, totodată, cu multă 
plăcere vizita efectuată în Româ
nia și convorbirile fructuoase avute 
cu tovarășul Nicolae Ceaușeșcu.

în timpul întrevederii au fost 
abordate 'aspecte privind dezvolta
rea in continuare a raporturilor 
româno-guineeze.

Vizita delegației M.A.N.

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
Simbătă a avut loc, la Belgrad, re
uniunea miniștrilor de finanțe din 
țările membre ale „Grupului celor 
77“. Cu acest prilej, a fost exami
nat și adoptat planul programului 
de acțiune pentru reforma sistemu
lui monetar internațional. Din par
tea țării noastre, la reuniune a 
participat tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul finanțelor.

Tovarășul Paul Niculescu s-a In
tilnit la Belgrad cu Jacques de la 
Rosiere. directorul general al Fon
dului Monetar Internațional. Cu 
acest prilej s-a relevat colaborarea 
pozitivă dintre România și F.M.I., 
s-a efectuat un schimb de păreri 
in legătură cu problemele finan
ciar valutare internaționale și au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare in continuare a cooperării 
dintre țara noastră și Fondul Mon
dial Internațional.

De asemenea, ministrul român a 
avut o Intilnire cu Robert McNa
mara, președintele Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție și Dez
voltare. S-a exprimat satisfacția 
pentru colaborarea fructuoasă din
tre România si acest organism. S-a 
efectuat un schimb de păreri eu 
privire la activitatea viitoare a 
B.I.R.D. și la- unele probleme pri
vind dezvoltarea In continuare a 
cooperării dintre țara nostră și a- 
ceastă bancă.

în aceeași zi, tovarășul Paul 
Niculescu a avut o Intilnire cu 
Petar Kostici, secretar federal pen
tru finanțe al R.S.F. Iugoslavia, tn 
cursul căreia s-a subliniat hotări- 
rea de a se dezvolta cooperarea e- 
conomică și financiară intre cele 
două țări.

Tovarășul Santiago Carrillo

al României primita 

de președintele Portugaliei

LISABONA 29 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Portugheze, 
Antonio dos Santos Ramalho Eanes, 
a primit, sîmbătă, delegația Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România, formată din general- 
locotenent Ion Hortopan, membru 
al Consiliului de Stat, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
șef al Marelui Stat Major, Eduard 
Eisenburger, membru al Consiliului 
de Stat, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, șl Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat, care, la invitația Consiliu
lui Revoluției al Portugaliei, a fă
cut o vizită oficială în această țară.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului 
ședințele 
România, 
lui de

Nicolae Ceaușeșcu. pre- 
Republicii 

_președi.ntele
'7 a

Elena Ceaușeșcu, a fost
stat, și

Socialiste 
Consiliu- 
tovarășei 

trans- 
salut premis un mesaj de 

ședlntelul Ramalho Eanes șl soției 
sale, Manuela Eanes, precum și u- 
rărl de bunăstare și fericire po
porului portughez prieten, de noi 
succese pe calea democrației șl pro
gresului.

Președintele Ramalho Eanes a 
mulțumit si a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușeșcu șl tovarășei 
Elena Ceaușeșcu, în numele său și 
al soției sale, un călduros mesaj de 
prietenie, cele mai bune urări de 
sănătate șl fericire personală, de 
noi și importante succese poporului 
român.

în Italia

ROMA 29 (Agerpres). — In ca
drul vizitei pe care o întreprinde 
in Italia, delegația parlamentară 
română, condusă de Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări 
Naționale, a avut întilnirt de lucru 
cu oficialități ale primăriei din 
Roma, cu oficialități și cadre de 
conducere din orașul Florența și 
regiunile Toscana și Liguria.

De asemenea, președintele M.A.N. 
s-a intilnit cu membrii Consiliu
lui de conducere al Federconsorzi, 
organism cu care s-au stabilit bune 
relații de cooperare in domeniul 
agriculturii. In convorbirea care a 
avut loc cu președintele Mario 
''etrone, deputat, membru al Con- 

■'ui Național al Partidului De- 
Creștin. și cu alti reprezen- 

conducerii democrației- 
'ubliniat cu satisfacție 

a raporturilor ro-

a primit delegația P.C.R.

MADRID 29 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului 
Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo, a primit delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
Miftai Burcă, membru al C.C. al 
P.C.R., care participă la manifes
tările prilejuite de „Sărbătoarea 
Partidului Comunist din Spania — 
1979“.

Cu acest prilej, a fost transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări.

Mulțumind, tovarășul Santiago 
Carrillo, a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu salu
tul său cordial și urări de noi suc
cese în activitatea desfășurată în 
fruntea partidului și statului.

în continuare, au fost abordate 
unele probleme actuale din activi
tatea celor două partide.

în cursul convorbirii, președintele 
Republicii Portugheze a subliniat 
hotărîrea de a acționa. în continua
re, pentru punerea integral în apli
care a celor convenite cu ocazia vi
zitei sale în România și a convor
birilor purtate cu președintele 
Nicolae Ceaușeșcu, pentru aprofun
darea și extinderea relațiilor pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări. A fost relevată, de asemenea, 
importanta continuării dialogului 
dintre cele două țări, a schimbu
rilor de păreri și de experiență la 
toate nivelurile, ca o formă eficien
tă de aprofundare a cunoașterii re
ciproce șl întărire a prieteniei și 
conlucrării între poporul român șl 
poporul portughez.★

COPENHAGA Asociația Dane- 
marca-România a organizat, la Co
penhaga, o seară culturală intitula
tă „Itinerar istoric românesc". Cu 
acest prilej, Înger Malmstroem, care 
a Vizitat in mat multe rinduri țâra 
noastră, a prezentat principalele 
evenimente din istoria milenară a 
poporului român, oglindite in ves
tigiile arheologice și monumentele 
cultural-istorice.

ADDIS ABEBA. — La Biblioteca Universității din capitala Etiopiei a 
avut loc o manifestare, in cadrul căreia a fost făcută o donație de cărți 
din partea Bibliotecii Centrale de Stat din România. Cele aproxi
mativ 250 de cărți donate includ volume din opera președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu, precum și lucrări privind istoria patriei, culturii și artei, 
lucrări de specialitate din domeniile științei și tehnologiei.

ADUNAREA FESTIVĂ DE IA BEIJING
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 30 DE ANI 
DE LA PROCLAMAREA R. P. CHINEZE

BEIJING 29 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc, la 29 septembrie 
în Marea Sală a Poporului, o adu
nare comună a Comitetului Central 
al P.C. Chinez, a Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari și a Consiliului 
de Stat, consacrată aniversării a 30 
de ani de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze. Adunarea a fost 
prezidată de tovarășul Hua Guofeng, 
președintele Comitetului Central al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze.

Au fost prezenți tovarășii Ye Jia- 
nying, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze, Deng Xiaoping, Li Xiannian, 
Chen Yun, Wang Dongxing, vicepre
ședinți ai C.C. al P.C.C.. vicepre- 
mieri ai Consiliului de Stat, alți con
ducători de partid și de stat.

în numele C.C. a] P.C. Chinez, al

Comitetului Permanent al A.N.R.P. și 
al Consiliului de Stat, tovarășul Ye 
Jianying, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, a rostit o cu- 
vihtare în care se face o amplă tre
cere în. revistă a succeselor obținute 
de poporul chinez, sub conducerea 
P.C. Chinez, în opera de construire 
a socialismului, în cel 30 de ani care 
au trecut de la proclamarea R.P. 
Chineze. Vorbitorul a prezentat di
recțiile fundamentale ale vastului 
program de modernizare socialistă a 
țării, sarcinile care stau în fața în
tregului popor în vederea realizării 
acestui program. O parte a cuvîntăril 
sale a fost consacrată principiilor de 
politică externă promovate de R.P. 
Chineză în relațiile internaționale, 
precum și poziției sale față de prin
cipalele probleme ale vieții interna
ționale actuale.

r o DELEGAȚIE DE PARTID ȘI 

. GUVERNAMENTALA A R. P. BUL
GARIA, condusă de Todor Jivkov, 

| prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 

Iul R. P. Bulgaria, a sosit simbătă 
la Hanoi la invitația C.C. al P.C. 
din Vietnam, tn aceeași zi. Todor 

• Jivkov a avut o întrevedere cu Le 
Duan, secretar general al C.C. al 

I P.C. din Vietnam.
SEMNARE. Republica Populară 

I Bangladesh a semnat, la Washing
ton, Tratatul de neproliferare a ar- 

' melor nucleare.

REMANIERE. Primul ministru 
I iranian, Mehdi Bazargan, a proce

dat la o remaniere guvernamentală 
în cadrul căreia a ■ fost creat Mi-

I nisterul Petrolului.

CONFERINȚA BALCANICA. La 
Atena s-au desfășurat lucrările 
Conferinței balcanice, organizată de 
Consiliul internațional al arhivelor 
și Centrul internațional de infor
mare asupra surselor istoriei bal
canice (C.I.B.A.L.). Au fost abordate 
probleme privind normele si princi
piile care trebuie să guverneze re
lațiile dintre Consiliul internațional 
al arhivelor și C.I.B.A.L. Totodată, 
a fost examinat proiectul ghidului 
de surse referitoare la istoria Bal
canilor, păstrate in afara regiunii. 
Delegațiile țărilor participante, in
tre care și România, au convenit 
asupra necesității elaborării ghidu
lui de surse istorice și publicării

moscova ; Convorbirile sovieto - chineze
consacrate problemelor normalizării 

relațiilor bilaterale
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Agen

țiile T.A.S.S. și China Nouă infor
mează că la Moscova au avut loc în- 
tîlniri între delegațiile guvernamen
tale ale U.R.S.S. și R. P. Chineze 
consacrate discutării problemelor 
normalizării relațiilor bilaterale. De
legația U.R.S.S. este condusă de 
Leonid Iliciov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar delegația 
R. P. Chineze de Wang Youping, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Părțile au convenit asupra proce
durii de desfășurare a convorbirilor 
și s-a stabilit ca acestea să aibă loc 
alternativ la Moscova și la Beijing.

★
In capitala U.R.S.S. au avut loc 

manifestări consacrate celei de-a 
30-a aniversări a proclamării R. P.

Chineze. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Chineze In U.R.S.S., 
Tian Zenpei, a oferit o recepție, la 
care au participat A. Vatcenko, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U-R-S.S., I. Grișin și 
L. Iliciov, miniștri adjuncți, alte 
persoane oficiale sovietice. Au luat 
parte, de asemenea, membrii dele
gației guvernamentale a R. P. Chi
neze la convorbirile de la Moscova, 
în frunte cu Wang Youping, adjunct 
al ministrului de externe.

Cu același prilej, Uniunea asocia
țiilor de prietenie și relații culturale 
cu alte țări și Asociația de priete
nie sovieto-chineză au organizat o 
seară-concert. Au fost prezenți Leo
nid Iliciov și Wang Youping, pre
cum și alte persoane oficiale sovie
tice și chineze.

Resursele energetice mondiale — in interesul 
dezvoltării tuturor națiunilor

Propunerile prezentate la O.N.U. de președintele Mexicului

națiunile unite. 
— Președintele Mexi
cului, Josâ Lopez Por
tillo, a propus la 27 
septembrie, in cadrul 
cuvintării rostite in 
Adunarea Generală a 
O.N.U., un plan mon
dial pentru raționali
zarea producției șl 
consumului și asigu
rarea exploatării de 
noi surse de energie. 
Ei a relevat eă resur
sele energetice nu tre
buie șă fie „privile
giul celor puternici" șl 
că ele trebuie folosite 
In Interesul dezvoltării 
tuturor popoarelor.

Planul prezentat de 
președintele mexican 
preconizează! garanta

rea suveranității fiecă
rei națiuni asupra re
surselor naturale pro
prii; raționalizarea ex
plorării șl exploatării 
surselor energetice, a 
distribuirii și consu
mului combustibililor; 
asigurarea exploatării 
sistematice a resurse
lor potențiale de orice 
fel; asigurarea posibi
lității tuturor națiuni
lor de a elabora pla
nuri energetice, in con
formitate cu politica 
energetică mondială; 
adoptarea de măsuri în 
țările In curs de dez
voltare in vederea dez
voltării unor industrii 
auxiliare; crearea de 
fonduri de finanțare și

dezvoltare pentru a 
face față necesităților 
urgente șl pe termen 
lung ale țărilor în curs 
de dezvoltare și ale ce
lor importatoare de pe
trol; instituirea unui 
sistem pentru transfe
rul de tehnologie; în
ființarea. unui Institut 
international pentru 
problemele energiei șl 
formarea unui grup de 
lucru — din care să 
facă parte reprezen
tanți ai țărilor produ
cătoare de petrol, al 
țărilor industrializate 
Și ai celor in curs de 
dezvoltare — pentru a 
pregăti documentația 
asupra unor propuneri 
concrete.

Destine mutilate
Dacă numărul șome

rilor din țările occiden
tale continuă să creas
că, cu atit mai dificilă 
este reintegrarea pro
fesională a celor care 
au suferit accidente de 
muncă. Și, atunci, ce 
soartă îi așteaptă 7 A- 
ceastă întrebare — re- 
flectind îngrijorarea 
pentru situația unui 
mare număr de fran
cezi handicapați — s-a 
impus ca laitmotiv al 
dezbaterilor la un re
cent congres al celor 
care au devenit victi
me alt accidentelor de

Nici
100 de concerne din 

Japonia, reprezentind 
numeric doar 0,007 la 
sută din totalul com
paniilor industriale și 
comerciale ale țării, 
concentrează in mâini
le lor aproape 23 la 
sută din capacitățile 
productive naționale. 
Această stare de lu
cruri este scoasă in 
evidență intr-un docu-

munci, desfășurat In 
Franța.

S-a relevat astfel că 
numai in Franța, în 
1977, numărul cazurilor 
de accidente de muncă 
s-a ridicat la 1 milion. 
„Handicapații sînt 
principalele victime ale 
șomajului și inflației", 
scrie ziarul „Le Monde" 
intr-un articol consa
crat congresului men
ționat. Se citează din 
cuvîntarea unui ra
portor In care se re
levă că, dintr-un mi
lion de handicapați 
car* ar putea să rein-

mâcar 1 la
ment dat publicității 
de către „Comisia pen
tru un comerț echita
bil". Potrivit raportu
lui respectiv, in țară 
există 1 350 de mii de 
firme industriale și 
comerciale.

Lista celor mai bo
gate concerne, publi
cată de comisie, atestă 
concentrarea continuă

tre In timpul muncii, 
mai puțin de jumăta
te beneficiază de pos
turi. „Mulți delegați — 
— relatează ziarul — 
au descris problemele 
omului lovit — nu nu
mai fizic, dar și in 
viața sa profesională 
și chiar in existenta sa 
socială — de un acci
dent survenit în uzină, 
pe șantier... Și s-a mai 
vorbit despre prețul 
plinii, despre creșterea 
prețurilor la legume și 
despre mărirea chirii
lor care apasă greu a- 
supra veniturilor mo
deste".

mie...
a avuției naționale, 
ceea ce are ca efect 
adincirea discrepanțe
lor sociale.

Pe de altă parte, se 
atrage atenția asupra 
dramei cotidiene pe 
care o reprezintă fa
limentul a mii șt mii 
de firme mici, care nu 
mai pot face față 
concurenței.

Unde se ascundea Mengele
Regimul dictatorial 

al lui Stroessner a 
dezmințit sistematic că 
medicul călău I. Men
gele vinovat de moar
tea a mii și mii de de
portați în fostele la
găre naziste s-ar as
cunde în Paraguay. 
Recent s-a produs însă 
o surpriză : Tribuna-

lul suprem din Para
guay a retras cetățe
nia paraguayană medi
cului Mengele. înalta 
instanță acuză pe me
dicul asasin că a încăl
cat una din prevede
rile Constituției care 
stipulează că persoa
nele ce lipsesc din 
tară mai mult de doi

„Era motoarelor cu
...Aceste cuvinte, tub 

forma unor titluri mari 
pe întreaga lățime a 
paginii. însoțesc rela
tările prin care presa 
braziliană anunță 
semnarea Intre guver
nul țării și reprezen
tanții industriei de au
tomobile a unui im
portant acord, prevă- 
zind fabricarea, pen
tru perioada 1980—1982, 
a nu mai puțin de 
900 000 de autovehi-

cule, ear* vor folosi 
drept carburant ex
clusiv alcoolul. Se știe 
că tot Brazilia a jucat 
un rol de pionierat in 
utilizarea drept carbu
rant al benzoholului, 
un amestec de 80-90 la 
sută benzină și 10—20 
la sută alcool. Acor
dul menționat preve
de, de asemenea, 
transformarea a circa 
200 000 de autovehi-

ani pierd In mod au
tomat cetățenia aces
tei țări. Nici nu se pu
tea o recunoaștere mai 
autorizată a faptului 
că regimul lui Stroes
sner a înlesnit lui 
Mengele să se ascundă 
pentru a scăpa de o 
binemeritată pedeapsă.

alcool"
cule „clasice", pentru 
a putea funcționa pe 
bază de alcool. Preci- 
zînd că materia primă, 
trestia de zahăr, se gă
sește din belșug, zia
rele braziliene relevă 
că însemnatele canti
tăți de petrol astfel e- 
conomisite vor putea fi 
folosite pentru fabri
carea de produse pe
trochimice atit de cău
tate pe piața mondială.

acestuia, in cadrul colaborării din
tre Consiliul internațional al arhi
velor și C.I.B.A.L. |

CONVORBIRI LA BEIRUT. Președintele Libanului. Elias Sarkis, a 1 
avut, simbătă, convorbiri cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli i 
Klibi. aflat în vizită la Beirut, subiectul principal al acestora constituindu-1 
situația din sudul Libanului. în cadrul unei conferințe de presă. Klibi a I 
precizat că a examinat. împreună cu șeful statului libanez, data șl o serie 
de detalii privind organizarea unei reuniuni arabe la nivel inalt care să 
studieze modalitățile de rezolvare a situației din această zonă.

COMUNICATUL COMUN POLO
NO—BELGIAN dat publicității la 
încheierea vizitei în Belgia a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Henryk Jablonski, re
levă că pornind de la importanța 
pe care o atribuie viitoarei reu
niuni de la Madrid a reprezentan
ților statelor participante la Con
ferința pentru securitate si coo
perare în Europa. cele două 
părți au declarat că sînt gata să 
participe activ la pregătirea ei. Au 
fost semnate un acord privind lăr
girea colaborării economice indus
triale și tehnice, precum și un pro
tocol cu privire la lărgirea colabo
rării bilaterale pe terțe piețe.

IN R D. AFGANISTAN s-au în- i 
cheiat pregătirile in vederea creă
rii Organizației naționale pentru 
apărarea revoluției (O.N.A.R.), în i 
care vor intra reprezentanți al tu
turor organizațiilor obștești din 
țară.

DECLARAȚIE. Cancelar ul 1 
R.F.G., Helmuth Schmidt, a decla- | 
rat intr-un interviu acordat coti
dianului regional vest-getn- - 
„Nordsee Zeitung" că țara sa nu 
recunoaște O.E.P. ca reprezent- 
legitim al poporului palestin 
atâta vreme cit aceasta nu se < 
clară gata să recunoască drept 
Israelului la existență in cadrul 
unor frontiere sigure. •

„LUNA ECONOMISIRII ENERGIEI IN OCCIDENT" va fi inițiată Ince- 
pind de la 1 octombrie, de către Agenția internațională pentru energie 
(A.l.-E.). Cu acest prilej, în cele 20 de țări membre ale organizației vor 
fi organizate colocvii, expoziții și alte manifestări.

SIMPOZION. In localitatea Iugo
slavă Kupari au început lucrările 
Simpozionului științific cart va 
dezbate probleme actuale ale dez
voltării națiunii și ale relațiilor in
tre naționalități în socialism.

MAJORĂRI DE PREȚURI IN AR
GENTINA. începînd de la 28 sep
tembrie, prețurile la combustibili 
lichizi au fost ma|orate în Argen
tina cu 7,6 la sută.

ORGANIZAȚIA TERORISTA de 
extremă dreapta „Eoka-2" urzește 
planuri de noi provocări primej
dioase, a declarat în parlament 
secretarul general al Partidului 
progresist al oamenilor muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), Ezekias Papaloan- 
nou. în numele A.K.E.L. șl al pătu
rilor largi de oameni ai muncii ci- 
prioți, E. Papaioannou a propus 
guvernului o serie de măsuri me
nite să ducă la dejucarea unelti
rilor dușmanilor Ciprului.

PORTUGALIA a refuzat să acord# azil polltlo fostului prlm- 
mlnistru din Sao Tome șl Principe, Miguel Trovoada, în urma recentei 
tentative de lovitură de stat a acestuia împotriva președintelui Manuel 
Pinto da Costa.

CONGRESUL UNIUNII CRES- 
I riN-SOCIALE l-a reales sîmbătă 
Ipe Franz Josef Strauss în funcția 

ie nreședinte ale acestei forma
țiuni politice ce alcătuiește, alături 

I de Uniunea Creștin Democrată, 
| principala grupare de opoziție din 

R.F. Germania.

PAPA IOAN PAUL AL Il-LEA a 
I sosit sîmbătă intr-o vizită de trei 

zile in Republica Irlanda, după care 
va pleca in Statele Unite.

CAMPANIE ELECTORALA —
Prezidiul Permanent al C.C. al P.C. 
din Japonia a dat publicității o de
clarație in legătură cu campania 
declanșată în vederea alegerilor 
pentru Camera Reprezentanților a 
parlamentului japonez, în care se 
relevă că partidul acționează con
form unui program clar ce privește 
toate problemele fundamentale ale 
politicii interne și externe a țării. 
Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.J. 
constată in declarație că masele 
populare manifestă un interes cres- 
cînd față de activitatea partidului 
comunist, in care iși pun speranțe 
pentru îmbunătățirea situației lor.
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(S’̂ e/za/* c/e T/a/nâtt'eâ
Cicloane și anticicloane

întii se lasă o dogoare grea ; aerul fierbinte devine apăsător; nu 
mai mișcă nici o frunză. Se numește calm plat — totul încreme
nește, valurile oceanului paralizează ca un lac de plumb topit.

...Apoi se simte o adiere ușoară, ca o boare. Oceanul de ulei în
cins începe să se involbureze, să se frămînte in creste înspumate; 
frunzișurile se înfioară, gem, vintul își încordează mușchii, copacii 
se tînguie presimțindu-și moartea, orizontul se încinge cu un bfîu 
negru ae întuneric, cerul zilei devine noapte. Și începe furia năpraz- 
nică, vintul Iși întrece puterea cu a bombelor, valurile se transformă 
in stinci lichide — uriașe, pustiitoare.

Ciclon. Sparge, rupe, dorimă, devastează, distruge. Se prăvălesc 
ziduri, se fring bananierii, acoperișurile 
păsări înnebunite, cimpurile și orașele 
cos, sub lințoliul dezastrului.

Cicloanele bîntuie frecvent zonele 
urmărit, înfiorați, ravagiile produse de 
„Frederic".

Și totuși, cit de benigne, de anemice și limfatice sînt cicloanele 
naturii...

...De un sfert de veac bîntuie fără întrerupere în Paraguay ciclo
nul ,,Alfredo" — de la Alfredo Stroessner: victimele se numără nu 
cu sutele, ca în cazul cicloanelor naturii, ci cu sutele de mii — exe
cutați, internați in lagăre, exilați. La fel ca în Haiti, unde bintuie, 
neinfrînat „Jean Claude" — Duvalier: in 14 ani. 20 000 de victime. 
In Republica Dominicană „Hector" — Hector Trujillo — a lăsat in 
urmă cimitirele celor 25 000 de asasinați. în Nicaragua, „Anastasio" 
— Anastasio Somoza — a transformat întreaga țară in ruină. Singe, 
noroi, foamete, beznă, uciși, mutilați, cămine distruse, zeci și sute de 
mii de victime aduse la disperare.

zboară în stoluri de gigantice 
se scufundă sub noroiul vis-

Americli Latine. Oamenii au 
recentele cicloane „David" și

în funcție de jocul presiunii atmosferice, meteorologia cunoaște 
și anticicloanele. Care pot fi nu numai naturale, ci și sociale.

încep cam la fel — iritîi totul pare încremenit, sub lespezile tira
niei. Apoi încep foșnetele — nu ale frunzișurilor, ci murmurele surde 
ale mîniei; care cresc transtormîndu-se în tunetele exploziei populare, 
acoperind tunetul tunurilor. Și se ridică, apoi, vijelioase, valurile nă- 
praznice ale revoltei, măturind totul în cale, rostogolind tronuri de 
aur clădite pe baionete însîngerate, spulberînd cazemate și dărîmînd 
ziduri groase de temniță, gonind norii grei de noapte neagră.

Anticicloanele pot coborî din munți, ca din Sierra Maestra, se pot 
ridica de pe plantații, ca în Republica Dominicană, sau stîrni dintre 
ruinele lăsate de cutremur, ca în Managua, ori din adincurile mi
nelor, ca in Bolivia.

Cu toate eforturile sateliților de observație, apariția cicloanelor 
naturale nu poate fi prevăzută.

Spre deosebire de anticicloanele sociale.
...Auziți cum începe să se audă murmurul foșnetului de frunze 

din Salvador? De pe crestele Anzilor sau dinspre stincile Țării de 
Foc ?

Dar ar fi greșit ca cicloanele și anticicloanele să fie localizate 
doar in zonele Americii Latine.

Nu numai acolo sînt tronuri de aur clădite pe baionete însingerate.
N. CORBU
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