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ÎN TOATE DOMENIILE ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE 
- DĂRUIRE ÎN MUNCĂ, INIȚIATIVE VALOROASE
întreprinderea de utilaj greu „Progresul" Brăila

La fiecare loc de muncă,
în atenție permanentă- 

reducerea consumului de metal
în atelierul de pregătire al 

secției construcții metalice din 
cadrul întreprinderii de utilaj 
greu „Progresul44 din Brăila, ni 
se oferă pe viu o demonstrație 
a ceea ce înseamnă folosirea 
rațională a metalului. Pe ben
zile mari de oțel sint trasate 
ingenios nenumărate piese (re
pere) în diferite poziții și for
me, așa incit întreaga suprafa
ță, cu excepția porțiunilor lă
sate pentru flacăra de debitare, 
este destinată a fi incorporată 
în viitoarele ansamble și suban- 
samble. Pe bună dreptate se 
spune că lăcătușii trasatori da 
aici posedă o adevărată știință 
a îmbinării formelor, a croirii 
metalului.

— Intr-adevăr, aici, la noi. se 
acordă o mare^atenție economi
sirii metalului, .ne declară mais
trul Ion Purice, șeful atelieru
lui. Ne-am angajat să econo
misim în acest an 60 tone me
tal și, la sfirșitul celor 8 luni, 
am realizat deja 52 tone. Indis
cutabil. folosind în continuare 
toate posibilitățile, ne vom de- 
păși angajamentul anual cu cel 
puțin 50 la sută. Dar utilizarea 
rațională a metalului este o ac
țiune amplă, care începe cu e- 
forturile cercetătorilor și proiec- 
fanților, concretizate în îmbună
tățirile tehnologice aduse în pro
cesul de producție și continuă 
cu strădaniile noastre de a con
cepe ;și aplica o serie de măsuri 
și inițiative proprii.

Relatîndu-ne aceste preocu
pări, interlocutorul nostru s-a 
referit de fapt la amplul proces 
de valorificare superioară a me
talului în desfășurarea căruia 
este antrenat întregul colectiv 
de aici. împreună cu inginerul 
Aurel Tudoran. încercăm să 
descifrăm, cîteva faze ale aces
tui proces. Acțiunea șe desfă
șoară pe baza unui plan elabo
rat în 1975 și el cuprinde nu-

meroase măsuri constructive, 
tehnologice și’ organizatorice.- 
Prin optimizarea traseelor tubu
laturii de la excavatoarele hi
draulice. de pildă, se prevede 
astfel economisirea a 7 tone 
anual ; prin reproiectarea cabi
nelor și capotajelor de la ace
leași produse se reduce consu
mul cu alte 15 tone metaL La 
același capitol, al măsurilor 
constructive, inginerul Gheor- 
ghe Ghiurcă de la Institutul de 
cercetări și proiectări utilaj de 
construcții, ne reține atenția 
asupra eforturilor cercetătorilor 
și proiectanților de aici pentru 
tipizarea unor organe de asam
blare. pentru găsirea unor înlo
cuitori etc.

— Sintem zilnic prin secțiile 
și atelierele uzinei, ne spune 
Gheorghe Ghiurcă, ne sfătuim 
cu muncitorii, cu maiștrii, cu 
ceilalți conducători ai orocesu- 
Iqi de producție și in acest fel 
descoperim noi căi de a folosi 
rațional metalul. Numeroasele 
propuneri care ne vin de la 
locurile de muncă, din ateliere, 
evidențiază faptul îmbucurător 
că buna utilizare a metalului a 
devenit o preocupare majoră, 
determinantă. Rezultatele in a- 
ceastă privință sint edificatoa
re. Angajamentul inițial de a 
economisi în acest an 250 tone 
metal a fost suplimentat cu 
încă 150 tone, deoarece in luna 
iulie el a fost depășit, econo- 
misindu-se nu mai 
270 tone.

Revenind în secția 
metalice, la atelierul 
tire, reluăm discuția 
trul Ion Purice. „In 
acestor eforturi, ne declară a- 
cesta. trebuie să înscriem și 
inițiativele unor tineri. Primind 
comenzile și planurile de croi
re, tinerii lăcătuși C. Nedelcu 
și Măricel Radu dovedesc deo
sebită iscusință în combinarea

formelor. Atunci cind mai râ- 
min totuși uhele. resturi după 
debitare, ei nu le aruncă, ci le 
folosesc înscriind pe ele alte 
repere unicate, mai mici, in 
special pentru realizarea de 
SDV-uri. Asemenea fapte, ase
menea inițiative au devenii cu 
totul obișnuite în atelierele și 
secțiile uzinei. Ele dau insă 
concretețea și vigoarea nece
sară unei acțiuni ample, pre
cum și cea care urmărește uti
lizarea rațională a metalului 
prin economisirea lui. Și asigu
ră. totodată, obținerea unor rea
lizări meritorii. îndeplinirea 
unui important indicator eco
nomic.

ION CHIRIC

puțin de

construcții 
de pregă- 
cu mais- 
contextul

RĂZBUNAREA
CIOBANILOR

Din cronica întrecerii uteciste

Cu spirit, 
gospodăresc

Șantierul Naval din Con
stanța. La cele două 
record in producție 
antrenați circa 3 250 
neri. Seriozitatea in 
spiritul de disciplină 
podăresc al utecișiilor a de
terminat economisirea unor 
importante cantități de ma
terii prime și materiale : 480 
tone metal. 150 000 kWh e- 
nergie electrică și 300 tone 
de combustibil. Totodată, or
ganizarea schimburilor pre
lungite in care au fost an
trenați peste 1000 de tineri a 
contribuit la realizarea, prin 
cele circa 50 000 ore de mun
că patriotică efectuate, a 
unor importante rezultate 
in producție. S-au organi
zat acțiuni in vederea între
ținerii utilajelor și îngrijirii 
locului de muncă in care ti
nerii au fost prezenți in pri
ma linie. O mențiune specia
lă trebuie făcută echipelor 
de lăcătuși navali conduse 
de tinerii Iacob Pavel. Vasi
le Dinu. Nicolae Caracostea 
și echipelor de constructori

decade 
au fost 
de ti- 
muncă, 
și ffos-

navali conduse de Mircea 
Calomfir. Ion Micu $i Con
stantin Vasile care au fina
lizat jn cele mai bune con
diții angajamentul de a ter
mina cu 3 zile mai devreme 
lucrările de. lăcâiușerie și a- 
samblare la navele de 55 000 
TDW. (Petre Stâncă).

Valoarea unei zile

Semnificative rezultate în 
producție au obținut tinerii 
din unitățile județului Har
ghita. La întreprinderea mi
nieră Bălan, brigada condu
să de utecistul loan Muntea- 
nu, sectorul Olt. a rapor
tat depășirea planului cu 
ISO tone minereu. In cadrul 
unei zile record, la în
treprinderea „Partizanul44 
Gheorgheni. secția 3, pro
ducția suplimentară obținută 
se ridică la peste 2 000 lei. 
De asemenea, o zi record a 
însemnat pentru cei 145 dc 
tineri de la Filatura Cristu- 
rul Secuiesc realizarea unei 
producții suplimentare esti
mată la peste 12 000 lei. 
(Aron Csiki).

Reunind forțe artistice ale mișcării de amatori, reprezentanți ai artei

Duminică, 26 septembrie 1976, la Monumentul Revoluției de la 1848, din Islaz, 
in prezența a peste 9 000 de participanți s-a desfășurat evocarea-spectacol

„La treGiitu-ți mare, mare viitora
ediția a IV-a a „Serbărilor Scînteii tineretului**
organizată în colaborare cu Comitetul județean Teleorman al U.T.C. și

Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Teleorman
FOTOREPORTAJUL NOSTRU IN PAGINA A 3-A
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
scrisorile de acreditare a noului 

ambasador al Republicii Populare Albania
In-ziua de 27 septembrie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe 
Nisip Kaci, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar 
Si plenipotențiar al Republicii 
Populare Albania în țara noas
tră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul R. P. Albania au rostit 
scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
avut o convorbire tovărășească 
și cordială cu ambasadorul Re
publicii Populare Albania.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, șl 
Silviu Curticeanu. secretar pre
zidențial și al Consiliului de 
Stat. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai Ambasadei 
R.P. Albania la București.

RECOLTAREA, CELELALTE LUCRĂRI
DE SEZON-EFECTUATE CU MAXIMĂ
OPERATIVITATE Șl RĂSPUNDERE!
Săptămina trecută a însemnat 

pentru cooperatorii și lucrătorii 
întreprinderilor agricole de stat 
din județul Teleorman gene
ralizarea recoltărilor la porumb 
în toate unitățile. I.A.S. Ro
șiorii de Vede, Alexandria, 
C.A.P. Piatra. Furculești. Ul- 
meni, Frumoasa, Purani, au re
coltat cele mai mari suprafețe 
pină în prezent, datorită preo
cupărilor susținute pe linia or
ganizării judicioase a forțelor de 
muncă, folosirii acestora pe în
treaga durată a zilei. Conco
mitent. recolta culeasă este i- 
mediat transportată spre baze
le de recepție,. în așa fel îneît 
să se asigure front larg de lucru 
tractoarelor la arat și semănatul 
culturilor cerealiere păioase. Do
uă dintre măsurile recente, in
dicate de comandamentul jude
țean pentru coordonarea lucră
rilor de campanie, polarizează 
atenția cooperatorilor și meca
nizatorilor : prin respectarea vi
tezelor zilnice de lucru se . pot 
recolta 6 500 hectare cu porumb.

îar prin eliberarea urgentă a te
renurilor pînă la 1 octombrie se 
pot semăna peste jumătate din 
suprafețele destinate griului. 
Cum sint transpuse în practică 
aceste măsuri ?

în comuna Crîngu, încă de la 
primele ore ale dimineții, s-a 
ieșit, cu micș cu mare, în cîmp. 
Gama lucrărilor este complexă : 
pe cele 750 hectare cu porumb 
peste 200 de cooperatori acțio
nează la cules, se eliberează ul
timele suprafețe de tulpini de 
floarea-soarelui de pe cele 300 
hectare recoltate, pentru ca în 
urma lor tractoarele să are din 
plin, aproane 10° fl£- elevi împreună cu cadrele didactice sint 
prezenți în grădina de legume la 
recoltatul fasolei pentru conser
ve. se desfășoară din plin a 
patra coasă la lucernă. Sub di
recta coordonare a inginerului 
șef al unității. Andrei Păunes-

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Se întâmplă să prețuim un 
lucru numai atunci cind ne 
lipsește sau nu ne prisosește. 
Ce înseamnă astăzi un pa
har din care beni apă, o 
sticlă de lapte, sau chiar o 
fiolă, care, odată folosită, se 
aruncă ? Simple ambalaje din 
sticlă, obiecte de casă între 
celelalte, mai mult sau mai 
puțin importante după cum 
ne fojosim de ele. In primul rinei uuiej avm pe urma 
și frumoase. Iar dacă • se 
pierd, le înlocuim fără rc- 
mușcări avînd destule altele 
la întlemînă. Ce departe sini 
anii în care spargerea unui

IBiii
TAINA UNUI MORMÎNT

de Ion Horațiu Crișan
In- primăvara anului 1931 in 

hotarul satului' Agighiol din ju
dețul Tulcea s-a descoperit mor- 
mintul unui principe. get ide pe 
la mijlocul sec. 4 i.e'.n. ce con
ținea Un inventar funerar deose
bit de ibogat, alcătuit din obiecte 
de argint și de aur (Un coif, o 
pereche.de cnemide, două po
cale, cinci vase grecești de1 ar
gint, virfuri de săgeții și: de . 
lance, .amfore și alte vaseline * 
de lut,' podoabe feminine ‘de; aur 
și podoabe de hamașament)\ln- 
scurt timp descoperirea a(. deve
nit celebră, elucidind importante, 
probleme istorice, și punind al
tele 'implicate’ mai alps del îm
prejurarea că mormintul W fost 
descoperit de „căutătorii de co- 
mori* deci fără să șe* poată 
face observațiile, științifice' citit 
de necesare la o-asemenea’des
coperire. Săpăturile întreprinse 
în toanina aceluiași an def.către 
I. Andrieșescu, pe atunci profe
sor la Universitatea din-Bucu
rești ți director aUMuzeului Na
țional de antichități, au putut

• suplini doar in parte asemenea

observații de care știința a fost 
văduvită,.

S-a putut stabili că este vorba 
despre - un complex funerar, al
cătuit .din .trei camere cu ziduri 
de piatră, prevăzut cu o intrare 
(dromos)^ toate acoperite cu bir- 
ne groaă.e de lemn: Cele trei ca
mere .funerare au. fost- acoperite 
cu pămjnt și o manta de piatrfi 

. nefașQnată' dînd naștere, astfel, 
unei movile" (tumul) cu diame
trul de 32, m și 2'-m înălțime' cu
noscută- de localnici sub -numele 
de „movila luij'Uțău:
.In aceeași\zonă există și'alte 

movile. Una dintre acestea, si- 
tăată 'la aproximativ 1 Ucm —de 
cea-in care. se descoperise cele
brul. mormînt, are aceeași-formă 
și aceleași dimensiuni. Ea a în- 
cepuV să fie cercetată in vara a- 
cestui an de .către colectivul mq- 

.zeului ,din Tulcea condus de 
inimosul său director, . Si- 
mion Gavrilă, descoperitorul și 
al'unei alte celebre necrctpole. 
cea de.la Enisala, tot'din sec. 4

(Continuare in pag. a Il-a)

O» • Winima 
cu foc 

continuu
Iulian Neacșu

pahar ne întuneca bucuria 
unei zile întregi. Pedeapsa, 
pe cit era de aspră, p? atât 
pare astăzi de ridicolă ! Dar 
atunci tot ce era din sticlă 
ajunsese la mare preț in fa
milie, paharele zăceau înră
mate cu anii în vitrinele în
cuiate, iar în jurul lor se 
pășea pe virfuri. La lipsă se 
adăuga și originea lor. în
chipuită în subterane de foc, 
acolo unde, ascunse de pri
virile pămîntene. răsăreau 
miraculos flori ciudate in 
palmele de scamatori ale u- 
nor ucenici vrăjitori. Unde 
sînt toate acestea ? Priviți, 
mi se spune, aceste mașini 
indeminatice prin care ful
geră roșie și apoasă • sticla, 
•priviți-i pe acești meșteri. 

. ucenicii-vrăjitori de astăzi 
care le îmblînzesc mișcările 
frînte și sacadate. Și, intre 
ei. priviți-I pe acest bărbat 
tânăr, omul care răspunde 

r alături de alții de focul con
tinuu al cuptoarelor, cel care 
întreține și repară acești 
monștri mecanici din pinte- 
cele cărora se rostogolesc lu-

(Continuare în pag. a lll-a)

După ce și-au înjghebat o 
frumușică turmă de oi, coo
peratorii din Ribifa, județul 
Hunedoara, s-au gindit că 
trebuie să facă rost, dacă nu 
de cline lup și catîr, măcar 
de un cioban ca lumea care 
să cunoască' năravurile mioa
relor* și' să știe citita din 
fluier...

Au căutat in dreapta - și-n 
stingă, dar norocul le-a su- 
ris mai devreme decit se 
așteptau. Aflind vestea, la ei 
s-a prezentat un cioban de 
meserie — pe nume Ion 
Munteanu: din comuna Orlat, 
județul Sibiu — tinăr, voinic 
și chipeș, scos parcă dintr-o 
fotografie sămănătoristă. Tir- 
gul a fost scurt și la obiect : 
„îmi dați aiîția bani, vă dau 
atita brînză $i caș“... Au bă
tut palmele, au 
bătut aldăma- 
șul, apoi și-a 
văzut fiecare 
de-ale lui : pre
ședintele și in
ginerul de hâr
tii. iar ciobanul de oi.

Ion Munteanu nu era insă 
pe deplin mulțumit. Xu se 
putea împăca cu gindul că e 
un simplu cioban. „Măcar 
cioban-șef de-a$ fi". a mur
murat el în barbă, intocmin- 
dw-și planul de bătaie. S-a 
dus la sediul C.A.P. și le-a 
explicat celor din conducere 
că o asemenea turmă țintiră 
are musai nevoie de un cio
ban-șef... „Dacă C.A.P.-ul are 
inginer șef, de ce n-ar avea 
și turma un cioban-șef ?". a 
întrebat el. „De acord, a răs- 
puns.ișeful fermei zootehnice, 
dar să n-ai pretenția la sub- 
alterni !“

— Unde s-a mai pomenit 
șef fără subalterni ?, a repli
cat Ion Munteanu. Doi cio
bani trebuie să-mi găsesc dar 
îi plătesc din buzunarul 
meu...

— Te privește !, i-a intors-o 
inginerul zootehnist, satis
făcut de soluție.

Cu cojocul în spinare, cu 
bita subsuoară și cu flu
ierul la briu, ciobanul a ple
cat în căutare de subalterni. 
S-a dus in satul natal unde

— știa — există încă ciobani 
disponibili. S-a tocmit cu 
cițiva dintre ei. a mai pus la 
preț, au mai lăsat aceștia și 
în cele din urmă a plecat 
spre Ribița, însoțit de tinerii 
Ion Dumitrescu și Ion Bog
dan. Prima* lună s-a scurs 
ca-n basme. Ciobanul șef, ca \ 
orice șef, nu prea dădea pe 
la stină, petrecindu-și timpul 
mai mult pe la Brad, in cir
ciumă.......Are cine să se o-
cupe de oi“ — le răspundea 
celor-care-l întrebau de cind 
nu și-â mai văzut turma. Ne-' 
cazul a început la sfirșitul 
lunii cind cei doi tineri i-tu 
cerut simbria. „Ce simbrie, 
mă ?. s-a răstit Ion Muntea
nu. Nu-i destul că v-am ți
nut pe caș și pe urdă ? Să nu 
mai aud u vorbă Și ca lă

murirea să fie 
și mai eficientă, 
le-a măsurat, cu 
bila, cite una

S pe spinare la 
fiecare...

— O să-ți a- 
■rătăm nai'! l-au amenințat 
cei doi:

Și i-au arătat. RtaflțM I 
singur* au scos din turmz , | 
C.A.P.-ului 40 de oi — pe s- 
lese — pe care le-au dus in I 
satul Tomești. rmzmds.-le 

:;cef^-bur'l 
Gozu~. _

Auzind de isprurz I
ternilor, Ioi'Mixteen a pc- I 
răsti -circiuma și a mit w- 
tr-un suflet la stxnă. pentr^s 
a se răzbuna. A scos ș: el din 
turmă citeva zeci de espete 
pe care le-a urcat ixtr-aa c«- 
mion și le-a trimis i^iir-o di
recție necunoscuta—

Și tot așa s-au ^certaT ei 
o vară întreagă, cit au fost 

.oi..in turmă— Spre toamnă, 
Cind a început să cadă frun
za și să se usuce iarba, cei 
trei ciobani au hotârit sâ se 
împace, organizind un chiol
han zdravăn la care au sa
crificat citeva... oi (tot de-ale 
C.A.P.-ului) și golit mai

AL. BALGRADEAN

(Continuare In pag. a ll-a)

• VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL 
GUVERNULUI ROMÂN IN AUSTRIA

• Rubrica „TINERETUL LUMII"

• „SCRISORI STRĂINE", noua noastră rv 
brică de reluări din presa străină, insereară 
astăzi articolul „ETNOCENTRISMUL DE
FORMEAZĂ ÎNCĂ MANUALELE ȘCOLARE 
OCCIDENTALE"

• Ahe știri și informații din viața intematio- 
nală

în atenția cititorilor noștri!

Sumai astăzi si miine

„Scînteia tineretului^ |

CUU SE ÎOFMEAZA? SE AFIRMA TALENTELE' AUTENTICE~ DIN POPOR

Duoâ “"p-râtocren 
eizoxre din Ccpitcio, 
--oe ceroBtoeo s&âve-

peste core suflul divi
nității or închipui 
focul se trage de la 
ceramică și câ în 
imoginoția creatorilor

c-e o hmcbe ce 
e-r: istoric, vixi- 

to o tr dar ocoso in de mituri, dumnezeu a 
fost olar.

La olarul laic Gh.

unui ulcior. Olarul e 
destul de*tinăr, abia a 
sorit peste jumătate 
de veac și, lucru nou, 
părinții lui n-au fost 
olari. Neam din nea
mul lor n-a fost olar.

mașii lor vor avea 
carte de vizită, ele
gantă, cu titluri și 
sublinieri trahanachi- 
ene.

Gheorghe Vulciu e 
mulțumit, își face, arta 
cu pasiune și cîștigâ

MO Ci p oor j $i 
poâmei de tot ridicat 
șa S^Oțct f^ncs ca 
cc ’-«■i». Si fe*. «no- 
îe”c priseo cHar doco 
smcirJ cJec-jere 
uneori cu’-orle mine
rale.

O tăcere ca de ge
neză plutește in ate
lier, străbătută doar 
de foșnetul ca de vint 
ol logodnei dintre lut 
și palme, în dulcea lor 
desmierdare. Și te 
gîndești numaidecît că 
milul biblic cu facerea 
omului din lut și apa

Glosse in atelierul 
unui olar

de Alexandru Andrițoiu

Vuiau om Cristiorii 
Vcșcouiui, om mai fost 
în vizită, cu doi ani in 
urmă, împreună cu 
marele pictor și prieten 
Constantin Piliuțâ. Și 
atunci, ca acum, ola
rul ne-a demonstrat 
„pe viu" nașterea, mai 
bine zis „facerea"

toritul șî i-a furat 
ucenic, tainele cu coa
da ochiului, așa cum 
se spune câ Nicolae 
Grigorescu ar fi furat 
meseria subtilă de 
pictor pe care o nu
mea, cu modestie, ca 
Luchian, meserie de 
zugrav, nevisînd că ur

bine, de la colecțio
nari de ceramică ro
mâni și străini, — și, 
bineînțeles, întîi de 
toate, de la stat. Sta
tul îi cumpără și îi 
desface ceramica pre
tutindeni, la prețuri 
ieftine și totuși avan
tajoase dacă te gîn

dești că materia primă 
nu costă aproape ni
mic și că măiestria o- 
larului produce rap:d 
și in serie obiecte de 
artă de toată frumu
sețea. De fapt, la noi 
în România ceramica 
este scandalos de ief
tină, începînd cu cea 
neagră din Marginea 
Sucevei, continuînd cu 
cea alba de la Vadul 
Crișului și; încheind, 
peste zeci de spații 
ceramice, cu cea de 
Horezu. O reașezare a 
prețurilor este aici ne
cesară nu din sete de 
chiverniseală, dar, pe 
plan mondial, cerami
ca devine tot mai mult 
o raritate dublată de 
artizanaturi, de con
trafaceri total lipsite 
de fiorul autentic al 
artei. Sintem printre 
puținele țări din Eu
ropa care mai păs
trează olăritul în ti
parele lui primare, în 

(Continuare în pag.
a IlI-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ

SEMĂNATUL GRIULUI
CIT MAI GRABNIC EFECTUAT

• TULCEA • ILFOV
Prin aplicarea măsurilor sta

bilite de comandamentul agricol 
județean, in ultimele zile, in 
județul Tulcea s-a înregistrat 
o creștere a suprafețelor pre
gătite pentru insămințările de 
toamnă. Numai în unitățile agri
cole cooperatiste suprafața pre
gătită este de 42 000 de hectare 
ceea ce reprezintă peste 75 la 
sută din cea planificată. In ma
joritatea unităților s-a trecut și 
la semănatul griului. Așa, bună
oară, la cooperativa agricolă de 
producție din Beștepe, in ziua 
raidului nostru pe una din par
cele, mecanizatorii secției lu- 
crind grupat cu 20 de pluguri, 
10 discuri și 8 semănători, sub 
directa supraveghere a ingine
rului șef al unității, tovarășul 
Gelu Moraru. au semănat deja 
220 de hectare cu griu din cele 
o mie de hectare planificate. 
Norma zilnică la semănat este 
prevăzută pentru săptămina in 
curs la o sută de hectare. Me
canizatorii din Beștepe, s-au 
angajat- insă să o depășească 
cu trei' hectare pe mașină, ceea 
ce înseamnă o reducere a pe
rioadei de semănat cu două zile. 
Inginerul Daniel Văduva, locți
itorul secretarului comitetului 
comunal U.T.C., prezent la fața 
locului, remarca in mod deose
bit munca tinerilor mecanizatori 
Dumitru Roșea. Gheorghe Carp, 
Filimon Toma, Artim Frangu, 
care zi de zi se numără printre 
cei mai harnici mecanizatori. 
Alături de tinerii cooperatori pe 
ogoarele C.A.P.-Beștepe. sint 
prezenți zilnic ți elevii din lo
calitate. In grădina de legume 
peste 200 de elevi in f ființe cu 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C., Constantin Leancă, re
coltau legumele, eliberau su
prafețele de resturile vegetale. 
O altă parte a tinerilor strin- 
geau porumbul de pe cele 15 
hectare lucrate de ei in acord 
global. In urma lor mecanizato
rii pregăteau terenul pentru o 
nouă recoltă.

OVIDIU MARIAN

Cooperatorii ți mecanizatorii 
din comuna Brazi, județul Ilfov, 
acționează cu toate forțele la 
semănatul griului. După ce. in 
săptămina care a trecut au pus 
sămința in păminț pe toate cele 
30 de hectare masă verde. 40 
de hectare orz pentru boabe și 
80 de hectare eu orz fulguit, 
toate cele 4 semănători din 
dotarea secției de mecanizare au 
trecut la executarea insămință- 
rilor pe tarlalele destinate cul
turii griului. „Pentru anul a- 
cesta, ne spunea șeful secției Foto : VALERIU TANASOFFD. ALEXANDRU

pentru 
semințelor, pentru 
corespunzătoare a 

a

de mecanizare. Eremia Manea, 
avem planificată o suprafață de 
480 de hectare cu griu. Au fost 
luate din timp măsuri 
asigurarea - — ’ ' —
pregătirea 
terenului". Buna organizare 
intregii activități in această cam- 
pante, folosirea marinilor la ca
pacitatea maximă, ca și utiliza
rea integrală a timpului de lu
cru au făcut ca. pină la această 
oră, mai mult de jumătate din 
suprafața planificată a fi semă
nată cu griu să fie insâmințată.

Recoltarea, celelalte lucrări de sezon
efectuate cu maximă operativitate!
(Urmare din pag. I)

se seamănă griul. Din cele 
ha destinate acestei culturi

MM
• •

Tinerilor militari in termen 
care ne-au adresat întrebarea : 

•um isi pot continua studiile 
!x liceul seral după lăsarea la 
șatră ?“ Am fost informați ca 

ău instrucțiuni pentru 
voi, dar din scrisorile voastre 
r-r.statăm ca liceele v-au râs- 
puns negativ., întrucit nu deți
neau asemenea instrucțiuni. 
Credem că la această dată și șco_ 
'. e au intrat in posesia instruc- 
• inilor dar cum voi vi atlați 
in alte localități decit liceele 
te care le vizați, am revenit 
noi la factorul de specialitate 
— M.E.I. — cu Întrebarea res- 
-ectivâ. Ni s-a răspuns că mi
litarii in termen, care urmează 
să fie lâsâti la vatră, pot să se 
inscrie la liceul seral pină la 
data de 15 noiembrie, cu con
diția ca în momentul incorpo
rării să fi urmat cursurile se
rale la liceu, iar la data solici
tării înscrierii la liceu să fie 
Încadrat in cimpul muncii. In 
ce privește înscrierea în treapta 
a doua de liceu, problemă care 
vă interesează în mod deosebit: 
vă nuteti Înscrie numai la ace
le licee unde in treapta respec
tivă s-a intrat fără concurs de 
admitere, neexistînd mai mulți 
solicitant! decit numărul locu- 
rilor.

Mihai Crițan — Cluj-Napoca: 
Din moment ce nu te-ai pre
zentat la corijență în anul șco
lar respectiv ai fost declarat 
repetent, chiar dacă, potrivit 
aprecierii tale, cauza neprezen- 
tării a fost obiectivă. Trebuie 
să-ți spunem că puteai să dai 
corijenta chiar in localitatea 
unde Iți satisfaci stagiul mili
tar. Acum informația este tar
divă. Trebuie să repeți anul.

Elena Turcu — Vaslui : Ex
plicația ta e confuză: între
prinderea trebuia să-ți elibere
ze o adeverință că ești in cîm- 
pul muncii, iar pe baza acesteia 
te puteai înscrie la liceul seral. 
Fii mai explicită, să înțelegem 
despre ce este vorba ca să te 
putem ajuta.

Ioana Tudose, — București: 
Ca absolventă dintr-o serie mai 
veche a liceului, pentru susți
nerea bacalaureatului va trebui 
să urmezi ultima clasă de liceu 
la cursurile fără frecvență. Poți 
face acest lucru chiar in acest 
an școlar.

Iartă-ne că ți-am dat o in
formație greșită în rubrica tre
cută. Poți să participi la con
cursul de admitere la Faculta
tea de istorie, cursuri fără frec
vență, în vara lui ’77. chiar dacă 
la data înscrierii nu vei deține 
repartiția ca învățător. La do
sar vei atașa, provizoriu, reco
mandarea din partea școlii și a 
organizației U.T.C., urmind să 
prezinți ulterior repartiția in 
învățămint. Dacă reușești la 
facultate la cursurile fără frec
vență, conform reglementărilor 
în vigoare, stagiul militar il 
vei satisface la TR.

LUCREȚIA LUSTIG

eu,
650 . ____ _____________
peste 100 ha au și fost fnsămîn- 
țate. Notăm cîteva nume de 
gospodari ai satului prezenți zi 
de zi la muncă : mecanizatorii 
Virgil Pirliteanu. Vasile Bur- 
tan. Petre Sanda. Ion Burtan și 
cooperatorii Stela Sanda. Ion 
Ciobanu. Ilie Mitroi. Florea 
Mihai, Nicolae Geneva și Gheor- 
ghe Stan. Consemnăm în aceas
tă comună teleormăneană două 
initiative ale hărniciei. In ca
drul întrecerii uteciste. tinerii 
satului, angajați în acțiunea 
„Fiecare tinăr, participant activ 
la dezvoltarea și consolidarea 
unităților agricole de producție14 
lucrează la recoltatul celor 25 
hectare cu porumb $i sfeclă de 

. zghăr.. cultyri luate pe cont prp- 
priu. în acord global, încă de 
la semănat. După ce vor încheia 
lucrările pe aceste tarlale, echi
pele de tineri își vor concentra

activitatea la cules de porumb, 
acolo unde unitatea le va soli
cita sprijinul. Pentru anul vii
tor. dat fiind experiența ciștiga- 
tă. se preconizează dublarea su
prafeței angajate in acord glo
bal de către organizația U.T.C. 
comunală. O a doua inițiativă 
este aceea prin care cei 189 de 
navetiști, muncitori din între
prinderile industriale ale muni
cipiului Tr. Măgurele, au hotărit, 
în baza unor grafice ferme de 
acțiune, să participe la lucrările 
din actuala campanie. Alături 
de ej sint prezenti și ceilalți 
lucrători din comună, ocupați in 
activități neagrieole. în acest 
fel. ritmul de recoltare al cul
turilor de toamnă este sporit cu 
15 la sută față de anii prece
dent!. fapt care va permite fi
nalizarea lucrărilor mai devre
me decit s-a planificat initial.

Tot pentru accelerarea ritmu
lui de recoltări în unitățile agri
cole din Pur ani. Orbească de 
Sus și Drăgănești Vlașca a fost

luată măsura ca echipele mixte 
de mecanizatori-cooperatori sau 
numai de cooperatori să acțione
ze grupat pe aceleași tarlale 
la recoltat, tăiat coceni și eli
berat terenul, după care ime
diat intră in lucru tractoarele 
la arat, pregătit patul germina
tiv și semănat griu. Per.tru de
pozitarea grabnică si fără 
pierderi a recoltei în aceste zo
ne au fost deschise baze de re
cepție volante care preiau ope
rativ stiuleții de porumb. în 
acest fel. cu toate că lucrările 
campaniei din această toamnă, 
datorită specificului de climă, 
pu fost declanșate obiectiv
tirziu. graficele sint avansate eu 
3—4 zile față de anii trecuti.

Aminteam intr-un raid an
terior despre participarea a pes
te 20 mii elevi în campanie pe 
ogoarele județului Teleorman. 
între timp, numărul lor a cres
cut simțitor, practic în toate 
unitățile agricole fiind prezenți

mai

in aceste zile elevi la recoltat, 
depănusat porumb/ la încărca
tul si descărcatul sfeclei de 
zahăr. în vii și grădinile de le
gume. Pe terenurile legumicole 
ale Fabricii de conserve din 
Tr. Măgurele, am întîlnit peste 
280 de elevi ai Școlii generale 
nr. 1 din municipiu. Erau pre- 
zenți pentru a opta zi consecu
tiv la recoltatul fasolei. Fișa 
ooeratiyă de lucru consemna 12 
tone culese si transportate. în 
zilele următoare echipele vor 
fi mutate la recoltatul culturii 
de varză. In întrecerea declan
șată. s-au remarcat elevii cla
sei a VIII-a E. care în decurs 
ce două zile au recoltat 1 000 kg. 
Cei mai harnici s-au dovedit 
Dănuț Biolan. Tulică Văduva, 
Ionel Hainagiu, Silvică Un- 
gureanu. Dacă aceste exemple, 
la care mai adăugăm și pe cel 
al elevilor din Segarcea Vale. 
Bujoreni. Piatra, confirmă, 
aco’.o unde munca este bine ort- 
gar.izată și realizările sînt 
măsura efortului depus. în al
te localități ca Bragatjiru, Tă- 
tărăștii de Jos și Lunca, parti- 

rarea elevilor în campanie se 
desfășoară fără grafice precise 
de acțiune, pierzindu-se timp 
prețios de muncă.

că
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Liban, ELIAS 
SARKIS, următoarea telegramă :

Cu prilejul învestirii dh mn ea voastră în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Liban, am plăcerea de a vă transmite, din 
partea poporului român și- a mea personal, calde felicitări și căle 
mai bune urări, iar poporului libanez prieten multă prosperitate și 
pace.

îmi exprim speranța că se va ajunge la încetarea cît mai grab
nică a confruntărilor militare, la,.restabilirea păcii și liniștii, asigu- 
rîndu-se unitatea și integritatea teritorială, independența și suve
ranitatea națională a statului, astfel ca poporul libanez să-și poată 
relua activitatea normală.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare existente în
tre Republica Socialistă România și Republica Liban se vor dez
volta, în continuare, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Locotenent-colonel IȘRAHIM MOHAMMED AL-HAMDI, pre
ședintele Consiliului Comandamentului al Republicii Arabe Yemen, 
comandant suprem al Forțelor Armate, a trimis președintelui Repu
blicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea te
legramă :

Vă mulțumesc. Excelență, pentru amabilele felicitări și caldele 
urări transmise cu prilejul celei de-a paisprezecea aniversări a Re
voluției. La rindul meu. vă urez-multă fericire personală, iar po
porului Tomân prieten — progres și prosperitate, dorind ca relațiile; 
prietenești dintre cele două țărFsă se dezvolte continuu.

Plecarea primului ministru 
al Guvernului, Manea Mănescu, 

in Austria
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Roma
nia. tovarășul Manea Mănescu. 
a plecat luni dimineața în 
Austria, unde va face o vizită 
oficială, la invitația cancelaru
lui federal al acestei țări, dr. 
Bruno Kreisky.

Primul ministru este însoțit 
de loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini. Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Constantin Stanciu. adjunct al

ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. erau prezenți Gheorghe 
Cioară. Gheorghe Oprea și An- 
gplo Miculescu. viceprim-mi- 
nîștri ai guvernului. George 
Macovescu. Ion Cosma. Nicolae 
Nicolaescu. miniștri, alte per
soane oficiale.

A fost de față însărcinatul cu- 
ăfâcSri ăd-interim al Austriei 
1a București. Philipp Hoyos.

AGENDĂ :
Luni s-au Încheiat convorbi

rile oficiale dintre tovarir-i 
Gheorghe-: Oprea, vîceprim-mi- 
nistru al,’guvernului. ?i V. A. 

. Kirillin, vicepreședinte al Con
ciliului de Miniștri al V.R.S.S.. 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică.

La încheierea convorbirilor, 
tovarășii Ion Ursu și V. A. Ki
rillin au semnat protocolul pri
vind dezvoltarea colaborării și 
cooperării în domeniile științei 
și tehnologiei intre România și 
Uniunea Sovietică.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea a 

oferit un dineu Jn; «cinstea de
legației soViăfice conduse da 
tovarășul V. A. Kirillin.

Luni a sosit in Capitală doam
na Farideh Diba, vicepreședintă 
a Asociației Femeilor din Iran, 
mama Maiestății, Sale Imperi
ale Farah. care, la invitația 
Consiliului Na’iona! a! Femei
lor. face o vizită Ir. tara noas
tră.1 "

Doamna Farideh Diba este 
insolită de Djahanbany, senator.

A părăsit definitiv: Capitala 
Osman Derihsu, ambasador ex- 
traordinar și plenipotențiar al —■ 
Republici'! ‘ Tllrtia" In Republica 
Socialistă România, care și-a 
încheiat misiunea în tara 
noastră.

La București se desfășoară, 
începînd de luni, simpozionul 
internațional de hidraulică, or
ganizat, sub egida Asociației in
ternaționale d©; cercetări hidra
ulice (A.I.R.HJ, ,de Institutul de 
cercetări hidrotehnice^ PaiȘicipă 
specialiști -rom^n i in• domeniile 
gospodăririi apelor, hidroener

geticii și îmbunătățirilor funci
are, precum șțjjivitați, din Bul
garia, Franța. R. F. Germania. 
Italia. Poloniăj S.U.A. și 
U.R.S.S.
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Celei de-a 75-a Conferințe anuale

a Partidului Laburist din Marea Britanie

In zilele de 24—25 septembrie 
a.c., o sesiune științifică jubi
liară organizată la Institutul Na
țional de Metrologie (I.N.M.) a 
marcat 25 de ani de existență a 
acestei instituții însărcinată să 
asigure controlul și dezvoltarea txilOT noi tennict Șl aparate pen
tru ca ritmurile și rezultatele 
activității noastre materiale, in 
toate domeniile, să fie măsurate 
cu tot mai mare fidelitate și 
precizie. Este un prilej fericit 
pentru a rememora eiteva eve
nimente și rezultate mai impor
tante din viața laboratoarelor a- 
cestui institut in care lucrează 
zeci de tineri.

• Cercetătorii mai vechi po
vestesc — nu fără umor — că, 
prin anul 1952, cind s-au realizat 
primele comparări eu etalonul 
național pentru lungimi (la acea 
vreme o bară dintr-un aliaj de 
platină-iridiu), evenimentul era 
considerat de excepție : s-au e- 
laborat norme privind scoaterea 
din seif, curățirea, paza, modul 
de lucru, reintroducerea in seif, 
toate acestea efectuindu-se in 
prezența unui mare colectiv, in 
frunte cu directorul general; 
programul de lucru a fost anun
țat in tot institutul pentru a nu 
deranja nimeni ; in jurul unui 
specialist au lucrat circa 20 de 
tineri absolvenți ai Facultății de 
fizică, azi ei înșiși specialiști cu 
multă experiență; rezultatul 
comparării a făcut obiectul unei 
informări in Consiliul științific 
și al unei comunicări intr-o se
siune științifică. Astăzi — a- 
veam să constat vizitind labora
toarele institutului, nu numai că 
metrul etalon de platină-iridiu a

fost înlocuit cu altul atomic, așa 
cum și ora exactă pentru în
treaga țară se măsoară, tot aici, 
cu ajutorul unui ceas atomic — 
asemenea operații au devenit un 
lucru obișnuit, aproape de ru
tină pentru oricare specialist p 
ntez nu mai poate ji vorbe cc e ? 
să prilejuiască vreo comunicare 
științifică. La ultima sesiune s-a 
vorbit despre fiabilitatea (sigu
ranța in funcționare) mijloace-

care situează institutul — pmn 
calitatea p natarn pemrălar pe 
care le oferă ee-j-.tmiei nzv.y- 
nale — «* uirel foarte ațevo-
piat de cele mai reputate inn:- 
tuții similare speciz^xaee 
U.RS-S- SXLA. Anglia. R. F. 
Gfrtmi:. este o eror-
mc. Institutul onenzeaxâ fi cot- 
troieazâ intreega fabncaîie ro- 
mâncască de aparate de rtcnri 
m vederea astgurer.; preciziei

Un institut care veghează 
la precizia muncii noastre
lor de măsurare, despre foto- 
metrie, spectrometrie, radiome
tric și alte tehnici moderne, 
despre noi etaloane de frecven
tă (maseri cu hidrogen), m i 
precise decit ceasurile atomice 
bazate pe cesiu, despre extinde
rea preciziei, limitelor și apli
cațiilor măsurării mărimilor me
canice și electromagnetice etc.
• Cind și-a început activita

tea, in 1951, institutul a moștenit 
de la mai vechea Direcție a mă
surilor și greutăților : un dome
niu foarte ingust de preocupări 
— verificarea aparatelor de mă
surat din comerț ; două-trei la
boratoare prost utilate și cam 
tot atiția specialiști. De la acest 
nivel și pină la situația de azi

de lucru impusă de moderntie 
procese tehnologice; testează 
toate aparatele de măsuri pro
venite din import : suprave
ghează continuu „starea parcu
lui de aparate de măsuri* din 
întreaga noastră economze na
țională asigurind controlul/ re
pararea și exploatarea acestora. 
Altfel spus, veghează ia calita
tea și provizia muncii noastre — 
sarcină devenită acum mult mai 
ușoară prin posibilitățile oferite 
de o bază materiali complet în
noită ș: de numeroșii specialiști 
de calificare superioară ș: me
die. ultimii pregătiți intr-un li
ceu de specialitate îndrumat 
chiar de institut.

• Institutul a recunoscut, încă

înaintea apariției unor indicații 
:n acest sens, importanța pe care 
o poate avea pentru economia 
naționali promovarea unei mi- 
croproducții de etaloane și apa- 
rzte de precizie. Activitatea a 
început fn .’965 fi, de U o.pamă 
sortimentală foarte ^edusă (t ti
puri iu 1979). os c/aas bt 1975 
l« fabricarea curentă a peste 70 

. ce mijloace de măsurat 
(unele chicr exportate), prin 
ci-e institutul realizează peste o 
treime din veniturile sale. Ma- 
joraatea acestor produse sint de 
eoncep*ie proprie, avind la bază 
brevete sau lucrări teoretice 
originale realizate de cercetăto
rii și proiectanții din I.N.M., și 
ele echipează un mare număr de 
laborz’oare metrologice ale di-, 
verzelor uzine din țară, precum 
fi laboratoare de cercetare, în- 
vâtirnint. aducindu-și o contri- 
oz'e însemnată la efectuarea, 
unor măsurări de înaltă preci- 
z.e, in vederea asigurării calită
ții produselor, obținerii de noi 
rezultate in cercetare, creșterii 
nivelului invățămintului.

Și dacă cineva iși închipuie 
că. privind înapoi această enor- 
M distanță parcursă in numai 
25 de ani. cei de azi au cumva 
in suflet liniștea îmbătătoare a 
succesului, atunci îi spun că se 
tnșală. Pentru că cei ce urmează 
continuu un astfel de îndemn, 
lăsat de Galilei — „Să facem 
măsurabile cele ce încă nu-s" 
— vor avea întotdeauna în su
flet neliniștea tonifiantă a dru
mului mereu deschis spre infi
nitul cunoașterii.

VIRGIL SIMION

Stimați prieteni.
în numele Partidului Comunist Român, al se

cretarului său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al tuturor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România, adresăm un cald 
salut prietenesc participanților la Conferința 
Anuală a Partidului Laburist din Marea Brita- 
nie. clasei muncitoare, poporului britanic.

Participarea reciprocă la congresele partidelor 
noastre constituie o expresie a bunelor relații 
statornicite între Partidul Comunist Român și 
Partidul Laburist. îmbogățite și impulsionate 
prin întîlnirile și convorbirile rodnice dinire con
ducătorii celor două partide. Contactele fre.cveru 
te și dialogul activ ce se dezvoltă între cele 
două partide joacă un rol important în promo
varea colaborării dintre țările noastre, a priete
niei tradiționale dintre popoarele român și bri
tanic, în extinderea conlucrării dintre România 
și Marea Britanie pentru pace, destindere și 
colaborare in Europa și în întreaga lume.

Apreciind rezultatele pozitive obținute în dez
voltarea colaborării româno-britanice. ne. expri
măm convingerea că există încă largi pbșîbili- 
Tăti pentru intensificarea si diversificarea rela
țiile- c—re tarile noastre in toate domeniile, a 
conlucrării dintre cele două partide și state în 
soluționarea pozitivă a problemelor internațio
nale majore.

Viața internațională contemporană este carac
terizată de transformările revoluționare profun
de sociale și naționale care se produc ca urma
re s acțiunilor tot mai viguroase ale maselor 
populare pentru pace, independentă națională si 
nrogres social, împotriva politicii imperialiste de 
forță, agresiune și dominație, pentru lichidarea 
totală a colonialismului, a politicii de discrimina
re .rasială și apartheid, pentru respectarea drep
tului popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile na
ționale. de a-și alege liber calea dezvoltării, po
trivit aspirațiilor lor.

O cerință: imperioasă a 'păcii, securității și 
progresului lumii contemoorane o constituie li
chidarea fenomenului subdezvoltării, a decala
jelor dintre țările dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare. instaurarea între toate statele a 
unor relații noi. echitabile, din care să fie ex
cluse orice inegalitate, asuprire și exploatare și 
care să asigure dezvoltarea tuturor țărilor, în 
primul rînd a celor în curs de dezvoltare, edi
ficarea unei noi ordini economice internaționale.

în condițiile actuale cind continuarea și in
tensificarea cursei înarmărilor absoarbe mijloace 
și resurse materiale și umane uriașe, constituind 
o povară tot mai grea pe umerii popoarelor și o 
gravă amenințare la adresa păcii, securității și 
cursului destinderii internaționale aflat încă abia

la început, se impune cu acuitate trecerea la 
realizarea unor măsuri concrete în domeniul 
dezarmării. în primul rînd, al dezarmării nucle
are.

Ca țară europeană, România acordă o impor- . , 
tanță deosebită edificării securității și cooperă
rii in Europa. în perioada care. a. trecut după 
conferința de la Helsinki s-a făcut'Puțin-pentru 
soluționarea problemelor complexe, ale continen
tului european : de aceea este necesară intensi
ficarea eforturilor pentru aplicarea, integrală în 
viață a angajamentelor asumate-de statele par
ticipante prin Actul final, pentru dezvoltarea 
colaborării economice, tehnicorștiipțifice, cultu
rale, umanitare șî în alte domenii-.;șj- îndeosebi 
pentru a se trece neîntîrziat la stabilirea și apli
carea unor măsuri efective de dezangajare mi
litară și de dezarmare pe continent, condiție in
dispensabilă a consolidării cursului, destinderii, 
a întăririi păcii și edificării securității in Eu
ropa. ■

Plecînd de la rolul și responsabilitatea ce re- ; 
vin guvernelor și popoarelor europene, partide
lor muncitorești, tuturor, forțelor • democratice, 
iubitoare de pace în edificarea securității și co
laborării în Europa, ne exprimăm dorința de a 
dezvolta în continuare dialogul și colaborarea 
dintre partidele și țările noastre. în vederea a- 
dincirii destinderii și întăririi păcii pe conti
nentul european, pentru statornicirea unui cli
mat care să asigure dezvoltarea n.esțînjenită a 
fiecărui popor, la adăpost de orice .agresiune si 
amestec din afară, pentru dezvoltarea, pe bază 
de egalitate, de respect și avantaj reciproc, a re
lațiilor dintre toate statele continentului.

Partidul Comunist Român acordă o importan
ță deosebită întăririi înțelegerii și colaborării tu
turor partidelor muncitorești, a tuturpr forțelor > > 
libertății, democrației și progresului. în li.ipta 
pentru stingerea pe calea tratativelor .a țuțuror 
surselor de încordare și conflict;, pentru instau
rarea unor relații internaționale noi bazate pe ; 
deplina egalitate în drepturi, pe respectul înde- 
pendenței si suveranității naționale., neameste
cul în treburile interne, renunțarea la forță -și 
la amenințarea cu forța în raporturile dintre- - ...... 
state, pentru construirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră, - >

Stimați prieteni. . ■->
Ne exprimăm și cu acest prilej dorința de a 

dezvolta si în viitor colaborarea cu Partidul 
Laburist din Marea Britanie, în interesul po
poarelor noastre,, al’cauzeipăcii și înțelegerii 
internaționale. al! progresului tuturor popoarelor.

Adresăm Conferinței partidului,, dumneavoas
tră urările noastre de succes în desfășurarea lu
crărilor.

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Răzbunarea ciobanilor
(Urmare din pag. î)

multe damigene cu vin (pro
babil, tot din pivnița C.A.P.- 
ului). Aici s-au ospătat deo
potrivă ciobani, clini, catlrul 
(a fost procurat, totuși, și un 
catir)... și, zice-se, mai 
mulți „tovarăși cu munci de 
răspundere" in conducerea 
C.A.P.-ului. Și ca toată lu
mea să fie mulțumită, la ple
care. ciobanul șef a chemat 
oamenii din sat și le-a zis : 
„Dacă vă lipsesc oi, luațl 
fără frică din turma C.A.P.-

ului. Eu vi las"... Și pe-aici 
ți-e drumul... !

P.S. „Ca cioban, Ion Mun- 
teanu s-a achitat de sarcinile 
profesionale", — declară in 
fața instanței de judecată ti- 
nărul inginer Ion Stretean, 
șeful fermei zootehnice de la 
C.A.P. Ribita. Bine că n-a 
prăpădit întreaga turmă 1 
Inginerul n-ar fi avut cuvinte 
sâ-l laude...

Taina unui mormint
(Urmare din pag. I)

i.e.n, (despre care va fi vorba 
intr-un număr viitor).

In programul excursiei făcute 
de către participanții la cel de al 
II-lea Congres internațional de 
tracologie intre 8 și 10 septem
brie, a fost inclus și șantierul d? 
la Agighiol, pe lingă cel de la 
Enisala.

La Agi ghiol, după toate pro
babilitățile, ne găsim in prezența 
unui nou mormint princiar. Pină 
acum a fost dezvelită doar o 
porțiune a tumulului. S-a des
coperit mantaua de bolovani 
care insă, spre deosebire de 
„movila lui Uță", nu acoperă în
treaga construcție, ci formează 
doar un briu, caz frecvent intil- 
nit in necropola contemporană 
de la Enisa-la, tot in nordul Do- 
brogei. De asemenea, s-au des
coperit grinzile masive de lemn 
ce acoperă construcția funerară. 
Faptul că acestea sint intacte, in 
poziția lor inițială, dovedește că 
mormintui este nederanjat spre 
deosebire de primul care a fost 
jefuit de două ori (o dată în 
antichitate și a doua oară în 
1931).

Chiar in ziua in care partici
panții la cel de al II-lea Con
gres internațional'de tracologie 
au vizitat șantierul a început $d 
fie dezvelit un mormint de in- 
humație situat la periferia tu
mulului. Asemenea inmormin- 
tări ulterioare sint frecvente in 
necropola de la Enisala.

Există, așadar, toate premisele 
pentru ca cel de a! doilea mor
mint de la Agighiol să conțină 
și el un tezaur, care insă, de 
data aceasta, va fi cercetat ști
ințific. Dar taina lui va fi dez
legată doar de către viitoarele 
săpături. Nu putem încheia fără 
a sublinia împreună cu toți par
ticipanții minuțiozitatea și com
petența cu care se execută dez
velirea tumulului de la Agighiol. 
Mai este de notat o coincidență : 
primul mormint a fost prezentat 
de către I. Andrieșescu eu oca
zia celui de al VII-lea Congres 
internațional de antropologie și 
arheologie preistorică ținut la 
București intre 1 și 8 septembrie 
1937. iar cel care se dezvelește 
acum a fost vizitat de către par
ticipanții la cel de al II-lea 
Congres internațional de traco
logie la 8 septembrie 1976.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS

Năstase învins la Los 
Angeles în semifinală

Finala turneului interna
țional de tenis de la Los An
geles se va disputa intre ju
cătorii americani Arthur 
Ashe și Brian Gottfried. în 
semifinale. Brian Gottfried 
l-a întrecut cu 2—6. 6—4, 7—5 
pe tenismanul român Ilie. 
Năstase. iar Arthur Ashe a 
dispus cu 6—3, 6—3 de mexi
canul Raul Ramirez.

Italia și Chile in finala 
„Cupei Davis"

Desfășurat la Roma, meciul 
de tenis dintre echipele Ita
liei și Australiei contind 
pentru semifinalele interzo
nale ale ..Cupei Davis44 s-a 
încheiat luni cu scorul de 
3—2 in favoarea jucătorilor 
italieni. în ultima partidă de 
simplu. Adriano Panatta l-a 
învins cu 5—7. 8—6, 6—4, 
6—2 pe John Newcombe. în 
urma acestei remarcabile 
victorii, selecționata Italiei 
s-a calificat pentru finala 
„Cupei Davis44 ediția 1975/ 
1976. urmind să întîlnească. 
în luna decembrie formația 
Chile.

★
Rezultate înregistrate în 

meciurile pentru competiția 
de tenis „Cupa Davis44 — e- 
diția 1976—1977 : Austria — 
Finlanda 5—0 ; Olanda — Is
rael 5—0 ; Portugalia — Mo
naco 1—4 ; Polonia — Nor
vegia 5—0 ; Irlanda — Iran 
3—2 ; Grecia — Danemarca 
3—1 (ultima partidă de 
simplu s-a întrerupt din 
cauza întunericului).

„RALIUL TATRA" 
lancovici — Vezeanu 

— locul doi 
la clasa 1 3C0

Competiția internațională 
automobilistică „Raliul Ta
tra44 s-a încheiat cu victoria 
echipajului cehoslovac Hu- 
bacek — Minarik („Alpine 
Renault44). situat pe primul 
loc în clasamentul general cu 
9 734 puncte penalizare. Pe 
locul secund s-au clasat nor
vegienii Haugland și Ber
glund (,.Skoda-130“) —
9 946 p.p.

Echipajul român Ștefan 
lancovici — Petre Vezeanu 
(„Dacia 1 300“) a ocupat lo
cul doi la clasa pină la 
1 300 cmc.

★
Pilotul francez Jean-Pierre 

Jabouille a terminat învin
gător în campionatul euro
pean de automobilism (for
mula II). totalizînd în clasa
mentul final al competiției 
53 de puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compa- 
trioții săi Rene Arnoux — 
52 puncte și Patrick Tambay 
— 39 puncte.

ȘAH
în orașul iugoslav Subotița 

se desfășoară în prezent un 
turneu internațional feminin 
de șah. la care participă și 
maestrele românce Gertrude 
Baumstarck și Margareta 
Perevoznic. în runda a doua, 
Gertrude Baumstarck a re
mizat cu Suzana Verdczy 
(Ungaria), rezultat consem
nat și în partida Margareta 
Perevoznic — Amalia Pihai- 
lici (Iugoslavia).

în clasament conduc Veroc- 
zy, Pihailicj și Cejici ’ (Iugo
slavia).

CASSIUS
La „Yankee Sta

dium" din New York, 
celebra arenă, odini
oară teatrul unor me
ciuri de box susținute 
de giganți ai ringului 
cum au fost Jack 
Dempsey. Gene Tun- 
neg. Jack Sharkey, se 
va disputa, astă sea
ră. meciul dintre ac
tualul campion al lu
mii la categoria grea. 
Cassius Clay, și sa- 
langerul său Ken Nor
ton. Aceasta este a 
treia intilnire intre 
cei doi boxeri a- 
mericani de culoare. 
Prima. disputată in 
1973 la San Diego, s-a 
terminat cu victoria 
neașteptată a lui Nor
ton. cu o decizie netă 
la puncte, după ce a- 
cesta, printr-o lovitura 
năpraznică, fi fractu
rase maxilarul lui 
Cassius Clay. Al doilea 
meci, desfășurat fn a- 
celași an la Los An
geles, a revenit, tot la 
puncte, lui Cassius

Astăsearâ, meciul 
pentru centura 

mondială de box

CLAY - KEN
Clay, dar verdictul ar
bitrilor a fost contes
tat de public. Pentru 
ambii pugiliști aflați 
la crepusculul carierei 
(Clay 34 de ahi. Nor
ton 31 de ani) acest 
meci va putea, in 
sfîrșit. să tranșeze o ri
valitate ce pasionează 
de cițiva ani lumea 
boxului profesionist. 
Se așteaptă ca peste 
40 000 de spectatori să 
asiste la disputa spor
tivă, in care se înfrun
tă doi boxeri de ace
eași talie (înălțime 1,90 
m), apropiați ca greu
tate (99 kg Norton, 
contra 100,500 kg Clay), 
și mai ales cu stiluri de 
luptă asemănătoare, 
ceea ce complică mult 
sarcina. campionului. 
Desigur. pronosticu
rile sint in favoarea 
lui Clay, dar nimeni 
nu neglijează șansele 
șalangerului. Dealtfel, 
Clay, mai puțin opti-

NORTON
mist ca de obicei, a 
declarat: „Trebuie să 
ciștig in primele cinci 
reprize, altfel risc să 
am neplăceri, dacă 
meciul se va prelungi 
prea mult, atunci Nor
ton ar putea fi noul 
campion in noaptea de 
marți".

★
La Ostrava s-au în

cheiat întrecerile celei 
de-a 12-a ediții a tra
diționalei competiții 
internaționale de box 
..Memorialul Vaclav 
Prohaska".

Printre învingătorii 
turneului s-a numărat 
ș'i pugilistul român 
Niță Robu, care l-a 
întrecut la puncte, în 
finala categoriei mus
că. pe polonezul Hen
ryk Srednicki. Celă
lalt boxer român pre
zent în gala finală, 
Ion Răducu (categoria 
mijlocie), a pierdut la 
puncte in fata ceho
slovacului Jan Ta- 
bacek.

FOTBAL
La Guatemala City s-a 

disputat meciul dintre selec
ționatele Guatemalei și Pa
nama, contind pentru preli
minariile campionatului mon
dial de fotbal — ediția 1978. 
în vervă deosebită, gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 7—0.

La Conakry, In cadrul „Cu

pei campionilor „Africii44 la 
fotbal, echipa locală Haffia 
a întrecut cu scorul de 4—0 
(2—0) formația Diaraf din 
Dakar.

Competiția internațională 
de fotbal pentru juniori 
„Trofeul Iugoslavia44 s-a în
cheiat în localitatea iugosla
vă Pola cu victoria selecțio
natei Franței, care a întrecut 

. în finală cu scorul de 2—0 
(1—0) formația Bulgariei.

Minutul 91
• De la inaugurarea celei 

de-a 59-a ediții a Diviziei A 
de fotbal s-au disputat 60 de 
meciuri, la care au asistat 
835 000 de spectatori. O cifră, 
record s-a înregistrat la jocu
rile etapei a 3-a, desfășurată 
Ia mijloc de săptăml’nă: 175 003 
spectatori, dintre care 80 000 Ia' 
cuplajul interbucureștean, cti 
meciul derbi Dinamo — Steaua, 
transmis pe micul ecran.

• Chiar din start, o serie de 
jucători s-au „remarcat" prin; 
atitudini nesportive și durități,.. 
primind mai multe avertis
mente. In șapte etape s-au a- 
cordat 79 cartonase galbene și; 
3 cartonașe, roșii. „Recordul" 
avertismentelor îl dețin jucă
torii de. U Jiul Petroșani, carfe 
au primit 11 cartonașe,galbene., 
fiind secondați de fotbaliștii' 
de la F.C. Bihor, cu 7 carto
nașe galbene și 2 roșii, iar. pe 
locul 3 se află component!! e- 
cbipei Corvinul Hunedoara,-; cu
8 cartonașe galbene. ;

• Pe lista jucătorilor, aver
tizați au apărut și numeroși 
golkeeperi ai formațiilor din 
primul eșalon. Homan (Jiul), 
Iordache și Moraru (Steaua), 
Răducanu (Sp. studențesc), 
Giron (Progresul) și Speriatu 
(F.C. Argeș) au cite 2 carto
nașe galbene, iar Cristian 
(F.C. Argeș) și Jivan. (U.T.A.) 
au primit cite un cartonaș gal-, 
beu. Ei au fost depășiți de por
tarul Albu, de lâ F.C. Bihor, 
care a primit, în etapa a 6-a, 
cartonașul roșu.

9 După fuiidașil Anghelihi 
(Steaua) și Ciugarin (Sp. stu
dențesc), duminică au mai în
deplinit „baremul" de 3 car
tonașe galbene Cassâi (Sp. 
studențesc) și fundașul Giur
giu (U.T.A.),- care vor sta cîte 
o etapă pe tușă.
• în campionatul de juniori,

o formă .sportivă constant 
hună au formațiile Dinamo — 
locul 1, cu 11 puncte, F.C. Con
stanța — locul 2, cu 1& puncte, 
Corvinul Hunedoara — locul 3, 
cu 10 puncte. La poluT opus se 
situează Jiul Petroșani (locul 
18» și Sportul , studențesc (locul 
17), cu... 0 puncte ! (M. Leres- 
cu). JJ-:. -r,
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CĂLUȘARII DIN CONTEȘTI-BRAGADIRU. Ansamblul reunit al călușarilor din Contești-Bragadiru, care cuprinde mai multe generații de dansatori, de la copii la bătrini, a repurtat numeroase succese în concursurile artiștilor noștri amatori, precum, și cu prilejul unor
turnee întreprinse peste hotare. (Foto 1). MUNCITORI DIN ALEXANDRIA ÎN DANSUL TEMATIC „EFTIMIE CROITORU". Tineri muncitori de la întreprinderea de echipament electric din Alexandria au interpretat cu măiestrie da^s.u^oc^T^ă."^}^ieT Croitoru , dedicat
faptelor de arme ale poporului nostru in cel de-al doilea război mondial, figurii legendare a eroului de pe Tisa, născut pe aceste plaiuri (Foto 2). Publicul, numeros, a impinzit grădina orașului. (Foto 3). RÎNDUL DE ONOARE — BATRINII SATULUI. Iată numele citona

dintre octogenarii Islazului, invitați de onoare la spectacolul nostru : Baza Florea, Desculța Matei, Funduleț Marin, Rezeanu Șt. Florea, Circiumaru Nicolae, Bulmez Alexandru, Florea Nelescu... (Foto 4).

Un rapsod neîntrecut — Tudor Gheorghe. 
Prezent din nou la „Serbările Scînteii tinere
tului** rapsodul Tudor Gheorghe, prin talentul 
poetic și arta șa interpretativă, prin vocea 
caldă, a oferit manifestării de la Islaz un mo
ment de neuitat. îmbinarea reușită a tradițiilor 
artistice cu cele mai noi și inspirate forme de 
exprimare face ca recitalurile poetului și inter
pretului Tudor Gheorghe să fie mesaje de au
tentic patriotism și de vibrant umanism, oma
giind, prin vers și cînt, omul și faptele lui, isto
ria și patria „I-am văzut pe bâtrînii satului 
ștergîndu-și lacrimile...

Reunind forte artistice ale mișcării de amatori, reprezentanți ai artei și culturii noastre
DUMINICĂ. 26 SEPTEMBRIE 1976. LA MONUMENTUL REVOLUȚIEI DE LA 1848, DIN ISLAZ, IN PREZENTA A PESTE 9 000 DE PARTICIPANT! S-A DESFĂȘURAT EVOCAREA-SPECTACOL

„LA TRECUTU-ȚIMARE, MARE VIITOR"
ediția a IV-a a „Serbărilor Scînteii tineretului11

organizată in colaborare cu Comitetul județean Teleorman al U.T.C. și Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Teleorman
Islazul, sat linge Olt și Dunăre, trimite in veac în

semnele marelui fapt de istorie română care a fost 
Revoluția de la 1848. El se așează in ordinea de su
flet a cîmpiilor libertății noastre, din Țara Româ
nească, Moldova și Transilvania, acolo unde in 
timpi hotaritori s-a făcut auzită voința unanimă a 
poporului român intru apărarea independenței na
ționale și dreptății sociale.

Lecție pentru generațiile ce s-au petrecut, pen
tru cele ce sini ori vin, loc de aducere aminte și 
de întărire a legâmintului de a ridica patria socia
listă, monumentul din Cimpia Teleormanului are 
pentru noi, oamenii de azi, puterea adresării di
recte, emoția înaltă ce ne e dată de mindria că 
istoria noastrâ ne aparține, că ea este o istorie 
demnă, că nimeni și nimic nu ne poate clinti din 
rosturile adevărate ale acestui pâmint. De felul in 
care știm să ne cinstim eroii, in care știm să îm
plinim această cinstire in munca și viața de acum. 
Aproape de Islaz, la Turnu-Mâgurele, pe o casă 
veche am văzut o placă memorială al cărei text 
simplu mi-a relevat dimensiunile acestui sentiment : 
„Români I In această casă s-a născut generalul 
Praporgescu, fiu de țărani, căzut la datorie in pri

mul război mondial, pentru apârarea Oltului I" Cu
vin t despre sensul eroismului autentic, mesaj pentru 
timp, confirmarea faptului că istoria noastră ni se 
adresează nouă, ne cheamă, ne cere să nu uităm, 
ne cere să zidim mai departe, ne cere să ne jertfim 
la rindu-ne dacă țara o cere.

Istoria prin 
oamenii de azi

N. D. Fruntelată

lui și poeziei patriotice a avut ea fundal aplauzele 
și participarea de inimă a miilor de tineri elevi, 
țărani și muncitori veniți cu coloane de autobuze la 
monumentul Revoluției.

Toți acești oameni cred in marile simboluri alo 
Patriei, toți acești oameni muncesc pentru Patrie, 
toți acești oameni urmeazâ cuvintul de foc al Parti
dului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Spunea 
secretarul general al partidului, in cuvintarea la re
centa adunare populară de la Buzău : „Avem tot 
dreptul să ne mindrim cu minunatul nostru trecut, 
cu strămoșii poporului nostru, cu cei ce au luptat 
pentru eliberarea națională si socială, cu luptătorii 
revoluționari pentru socialism I Cea mai bună 
cinstire pe care o putem aduce acestui trecut, tu
turor acelora care s-au jertfit de-a lungul secolelor 
este de a face totul pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului al Xl-lea al parti
dului pentru edificarea eu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pentru ridicarea 
bunăstării și fericirii întregului nostru popor I"

Este felul nostru și demnitatea noastrâ de a trai 
in istorie și in sensul istoriei, este cea mai înaltă 
forma de conștiință și de civilizație românească.

Spectatori
din toate generațiile

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MULȚUMIRI...

lată de ce, la Serbările „Scînteii tineretului" care 
au fost la Islaz in urmă cu două zile am văzut bă
trini țărani din Teleorman, ascultind cu lacrimi in 
ochi evocarea Revoluției făcută de istoricul Vasile 
Netea și baladele despre țară ale extraordinarului 
Tudor Gheorghe. lată de ce o sărbătoare a cântecu

Interpreți pasionați ai cîntecului patriotic. 
O prezență deosebit de semnificativă la ma
nifestările ..Scînteii tineretului- este aceea a 
Corului și fanfarei Școlii militare de muzică 
din București, al căror dirijor este locote
nentul Crișan Pîrlu. Repertoriu! lor. din care 
nu lipsesc „Tricolorul-. ..Desteaptă-te ro
mâne-. ,.E sens pe tricolor unire-, ..Pâmînt 
de dntec și de aur-. ..Pui de lei-. .J»anidul. 
Ceaușescu. România-, este o adevărată co
lecție de imnuri înscrise In fondul de aur 
al cîntecului patriotic românesc, care înflă
cărează. întotdeauna, inimile ș: conștiințele 
spectatorilor.

Prilej de eloc
ventă afirmare a 
talentului. An- 1 
samblul de flu
ierași din Do- 
brotești, ca șl 
programul rap
sodului Ion Stoi- 
cănel — o for
mație și un in
terpret care s-au 
afirmat la con
cursurile inter-s« 
județene. obți- 
nînd, alături de 
calde aprecieri, . 
numeroase pre* | 
mii.

Alături de artiștii amatori- Damian Luca și Maria Pietraru. 
Unele momente din programul manifestării de la Islaz au fost susținute 
de reprezentanți ai artei profesioniste. Dealtfel, spiritul întregii activi
tăți artistice, cultural-educative, pretinde o strînsă colaborare, conlu-. 
crare între toate forțele mișcării noastre artistice, un sprijin susținut 
și multilateral pe care profesioniștii sînt chemați să-1 dea formațiilor 
de amatori. O prezență și o evoluție aplaudate au înregistrat cunoscuții 
interpreți de muzică populară, naistul Damian Luca, artist emerit, și 
solista Maria Pietraru, interpreți ai nestematelor folclorului nostru, 
vestiți ambasadori ai cîntecului românesc peste hotare. Ei au fost acom- 
paniați de orchestra de muzică populară „Alunelul“ a Casei de cultură 
din Alexandria.

O formație In plină afirmare: ■ 
„Roșu și Negru-. O formație de 
muzică pop. care In anii din 
urmă și-a cîștigat un bineme- | 
ritat prestigiu, după o perioadă 
de absență de pe scenele mu
zicii noastre, se reunește, spre 
satisfacția numeroșilor ei ad
miratori. Prima reapariție pu
blică — la evocarea-spectacol 
„La trecutu-ți mare, mare vii
tor-. de la Islaz. Tinerii pre- 
zenți aici au aplaudat îndelung 
bucățile prezentate de forma
ția vocal-instrumentală „Roșu 
și Negru- din București, alcă
tuită din : Ovidiu Lipan — 
baterie, Liviu Tudan — ghi
tară bas și solist vocal, Nicolae 
Dorobanțu — ghitară solo și 
solist vocal. Mircea Vlad — 
ghitară armonie și solist vocal, 
Mihat Șercăianu — trompetă. 
Werner Hermann — trompetă 
și Elvir Țațomir — trombon.

Manifestlnd solicitudine față de 
' propunerile r.oastre. tovarășii de Ia 
: Comitetul județean de partid Te- 
I leorman. activiștii Comitetului 

județean al V.T.C. și ai Comite- 
j tulul de cultură și educație socia

listă nu și-au precupețit nici 
timpul, nici efortul pentru reu
șita manifestăm de Ia Islaz. Spri- 

I nnul lor In organizarea și desfă
șurarea evocăm-spectaco’. ..La 

. trecutu-țî mare, mare viitor- a 
I fost larg si generos. De aceea, 
j din acest colț de pagină le adre- 
, sftm. tuturor, cele mai calde mul

țumiri.
; în sfîrștt. trebuie să menționăm 
! eâ am primit la ziar mai multe 
I invitații de a organiza asemenea 
manifestări pe alte ..vetre istorice-.

(Adresăm pe această cale rugă
mintea de a fi sprijiniți în con
ceperea. organizarea și desfășura
rea lor.

Glosse în atelierul unui olar CRONICA T.V,

I
I 
I
I
I
I
I 
I 

| Lb manifestarea noastră de Ia Islaz, după cum se poate | 

vedea și din imaginile de sus. au participat toate generațiile.

IAu fost prezenți elevi, muncitori și țărani, tineri și bătrini. I 
veniți la o serbare patriotică, dedicată prin programul ei 3 
trecutului de luptă al poporului, ideii de libertate și inde- 1 
■ pendență a Datriei, mărețelor împliniri ale prezentului socia_ . I list al țării. I
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produse autentice, și 
trebuie să-l păstram 
ca pe-o bogată și su
perbă trezorerie na
țională. Am văzut în 
Apus, dincoace și din
colo de ocean, olari 
pribegi prin lume, fa- 
bricînd și vînzînd pe 
loc, clienților, cerami
că uscată (nearsâ în 
cuptoare) de-o valoare 
grăbită și dubioasă. 
Or, valoarea produse
lor noastre nu suferă 
comparația cu aseme
nea produse de tristă 
pribegie.

Revenind la casa 
nouă și învâscutâ cu 
plăcuțe de smalț a o- 
larulu’r din Criștiorii 
Bihorului, mă așez pe 
scaunul de lîngâ roată 
și privesc cu luare a- 
minte. Ulciorul (ca și 
alte piese) le face din 
bucăți separate care 
apoi se lipesc între 
ele. Micul bulgare de 
lut învîrtejit și amețit, 
este adus cu palma și 
scobit înlâuntru, pînâ 
la mijloc, pînâ la cin
gătoare, cum ar spune 
Tudor Arghezi. O a 
doua bucată duce ul
ciorul pînâ la gît. Gî- 
tul, gura și buza ul
ciorului constituie o a 
treia piesa iar brațul, 
ca adus în șolc, - cu 
țîța e piesa de în
cheiere. Uitasem ca 
înlâuntru sînt introduse 
3-4 bile de lut ars, ca

ulciorul să sune, să 
prindă grăi. Să sune 
gălăgios cînd e plin. 
Și că la gît ulciorului 
i se pune și un fel de 
laringe. o glotă cu 
cinci găuri, ca apa din 
el să respire și să as
pire răcoare. Să aibă 
și plâmîni, așadar.

Vizita mea la olarul 
Gn. Vulciu are loc în 
perioada Festivalului 
„George En?scu“, toc
mai cînd la televizor 
se dă Rapsodia ro- 
mânâ. O vecinătate 
etnografică parcă po
runcită anume, muzica 
parcă imprimîndu-se 
în lutuî adăpat cu a- 
pele țării. Cineva, un 
fantezist, spune că în 
lutul olăritului se poa
te imprima cîntecul ca 
într-un disc de ebonit 
și că, olarii îndulcin- 
du-și munca cu cînte
cul, — ace fine ar pu
tea desprinde de pe 
ceramicile străvechi 
cîntecele olarilor de 
străodinioară. Fante
zia e cam piezișă dar 
e frumoasă și deși n-o 
cred, tare mi-ar place 
sâ fie așa. Ca să pot 
asculta astăzi cîntecul 
olarilor daci de pe ce
ramica scoasă la lu
mina în Ariușd sau 
Cucuteni. Și desigur și 
aici la Criștiorii Biho
rului, unul din pleia
dele de sate cu olărit 
străvechi, de la face
rea lumii.

In unul din primele

numere de la reapa
riția revistei „Familia", 
pictorul și graficianul 
Fr. Pamfil, un fante
zist de valoare în tot 
ce spune și face, a 
scris despre olarii din 
această zonă și și-a 
alcătuit singur un mon
taj fotografic din 
ulcioare suprapuse, ce 
aduceau leit cu ma
cheta în ceramică o 
coloanei infinite. Vâ- 
zindu-i coloana de pă- 
mînt, apă, aer și foc, 
in splendidă alianță a 
elementelor filosof iei 
presocratice — Brân- 
cuși s-ar fi bucurat și 
l-ar fi felicitat. Căci 
Brâncuși, in șlefuirile 
lui spre esență, a mers 
spre elementele arte
lor primordiale, spre 
protoistorie — inclusiv 
spre povețele armoni
oase ale olăritului.

Ulciorul meșteru
lui e gata și e încon
deiat, ca în străbuni, 
cu culori minerale. Pe 
polițe : căni, cratițe, 
solnițe, strecurătoare 
pentru stînă, amfore — 
ca în georgicele și bu
colicele daco-romane.

Numai că meșterul 
nu are ucenici. Nici el, 
nici alții. Acum e la 
modă ca urmașii ola
rilor sâ urmeze alte 
meserii, mai cîștigate 
și să învețe la școli 
înalte. Lucru firesc și 
frumos ! Dar cine va 
duce mai departe olă
ritul, - brățară de aur

a meseriilor noastre 
ancestrale ? lată o în
trebare gravă, care 
trebuie să răsune in 
sufletul patriotic și iu
bitor de frumos al ti
neretului patriei. De ce 
n-am avea noi, 
oare, cercuri de 
olărit, mai multe (căci 
sînt citeva I) pe lingă 
casele de cultura și 
căminele culturale, — 
în toate zonele ves
tite prin ceramică, 
pentru a păstra toate 
stilurile lăsate de îna
intași ? Să nu lăsăm 
ca artizanatul, con
trafacerea sâ coboare 
sub zonele artei a- 
ceastâ comoarâ-do- 
cument astăzi cind 
partidul, cind statul 
pune in lumină în
treaga etnografie a 
patriei. Ceramica nu 
este numai o mese
rie, nici măcar numai 
o artă — ci o cultură, 
un act de cultura in 
sensul tulburător al 
cuvîntului. Aparent 
simplă și analfabetă, 
— ea este o cultură și 
încă de virtuozitate, 
aidoma unui arabesc 
sau a unei simfonii.

Ințelegînd acest a- 
devăr, vom ști s-o păs
trăm și s-o ducem cu 
noi, în plină civilizație 
moderna socialistă - 
nu numai prin stilizări 
savante ci și prin ma
tricea ei originară, 
mereu creatoare de 
forme noi.

Bunătatea are chipuri nenu
mărate. (întotdeauna cu unul 
mai mult decit răutatea, care e 
și ea destul de diversă...) Din
tre aceste nenumărate chipuri 
ale bunătății, să ne oprim intii 
la cel neînduplecat. Pentru ci. 
să fim siguri, bunătatea poate fi 
neînduplecată și chiar este ast
fel de cele mai multe ori. Ra
țională, viguroasă, fermă. Lip
sită de rigoare, bunătatea devi
ne mâlăiațâ și iși pierde 
forma ca un fruct prea copt.

Am revăzut pe micul ecran 
filmul Filip cel bun. l-am intil- 
nit pe interpretul principal, pe 
Mircea Diaconu. și in cadrul 
emisiunii pentru tineret Colegi 
de generație- am avut deci pri
lejul să ne gindim la eroul fil
mului și să încercăm să răs
pundem la o întrebare : Filip, 
cel din film, Filip cel bun. poa
te fi socotit intr-adevăr un om 
bun ? Sigur : e un ins sfios, nu 
se bate, nu injură. nu sparge 
vitrine, nu acostează fetele, nu 
iși bruschează părinții și nu le 
răspunde obraznic, e potolit, e 
cuminte. Toate aceste lucruri 
au legătură cu bunătatea, dar 
nu sint de-ajuhs pentru a ne 
recomanda un om bun. Iertată 
să ne fie banalitatea observa
ției. dar un om bun este un ins 
care face fapte bune, și nu noi 
sintem vinovați că expresia 
„fapte bune" a fost întrucitva 
compromisă. Nu poți fi bun „in 
general". ci numai- acționind — 
cu blindețe sau chiar cu violen
ță. cind e nevoie — in favoa
rea semenilor tăi., in favoarea 
societății. Iar Filip nu acționea
ză, pentru că nu are cind : abia 
la sfirșitul filmului, cind se ho
tărăște să se apuce de o trea
bă serioasă, el devine capa
bil de a face binele. Pe care 
n-a apucat incă să-l facă, pen
tru că in film el ne apare doar 
ca un „băiat bun", ceea ce nu 
înseamnă mare lucru —e plină 
lumea de „băieți buni"...

Și totuși... Și totuși, titlul fiț- 
rr-Tui nu e rău ales. Filip va fi 
bun. asta ne spune filmul. Și va 
fi așa pentru că, in apărarea 
’narit lui purități morale, e ne- 
induplecat. îl înțelege pe tai- 
că-sdu —un om de treabă care 
a înfăptuit cindva un act de la- 
sitate — il iubește. îi e și milă 
de el. dar scuze nu-i găsește. 
De ce. in acel moment dificil, 
s-a comportat ca un laș ? Nu 
trebuia, nu avea voie. El. Filip, 
nu-i dâ voie. Trebuia să se 
poarte altfel. A trădat un om, 
:-a făcut rău. Nu avem dreptul 
de a le face rău celor de lingă

cel înțelept. .Sadoveanu avea 
o mare calitate — povestea 
profesorul D. I. Suchianu — o 
calitate mai mare chiar decit 
aceea de a fi talentat, de a fi 
deștept, de a fi cultivat : era 
foarte bun". Și ni s-a povestit 
o istorioară cu tilc, pe care o 
redau succint fără verva lui 
D. I. Suchianu. Un ușier vine 
să-i ceară citeva zile libere 
celebrului profesor Cantacuzi- 
no. Motiv : i-a murit tatăl. Pro
fesorul. Jirește. il lasă să plece 
la inmormintare. dlndu-i și un 
ajutor bănesc din propriul bu
zunar. Peste șase luni, ușierul

Trei chipuri 

ale bunătății 
de Florin Mugur

noi. nu avem dreptul de a co-: 
mite nedreptăți. Puterea de a 
judeca astfel i-o dă viitoa
rea lui bunătate, cea care se va 
zămisli din fapte intregi și cu
rajoase, făcute fără egoism, cu 
gindul la ceilalți. Filip e pregă
tit pentru marile încercări ale 
bunătății.

Bunătatea lui Sadoveanu a 
evocat-o emoționant Biblioteca 
pentru toți (care a cuprins și 
un mic film, excelent prezentat 
de criticul Nicolae Manolescu, 
film consacrat versurilor lui 
Ion Minulescu ; dar versurile 
au fost recitate cu atita pate
tism și — iertat să ne fie — 
cu atita lipsă de umor, incit, 
delicatul autor al „romanțelor, 
pentru mai tirziu" era transfor
mat fără voia lui in poet tra
gic). Am avut, prilejul, să ve
dem un alt chip al bunătății:

vine din nou. Are nevoie de ci
teva zile libere. De ce ? I-a 
murit tatăl. Aparent impertur
babil, profesorul ii dă din nou 
niște bani și-l lasă să plece. 
După ce omul iese din cameră, 
exclamă: „Săracul ! Iar i-a mu
rit tatăl !“ Marelui Sadoveanu, 
povestea i se părea tulburătoa
re : atit de tristă și de mărgi
nită era viața acelui ușier, in
cit bietul om nu mai avea 
„pentru tqate problemele vieții, 
decit o singură soluție : să 
spună că i-a murit tatăl", so
luție de ins stingaci și neajuto
rat. Și marele nostru proza-yr 
observa că vorba franțuzească 
ce spune că a înțelege totul în
seamnă a ' ierta totul, nu e 
dreaptă. Termenii propoziției 
trebuie citiți altfel : nu a în- 

-■--ielege înseamnă a ierta, ci a 
. ierta înseamnă a înțelege. Și 

iată că bunătatea devine o u-

nealtă de lucru în cîmpul spi
ritului : cu ajutorul ei îi putem 
pricepe pe oameni, cu ajutorul 
ei putem ajunge la înțe
lepciune.

Chipul din zile sărbătorești al 
bunătății l-am putut vedea in 
emisiunea Club T, care a cu
prins selecțiuni din manifesta
rea organizată la Tirgoviște de 
ziarul nostru, in colaborare cu 
revista Luceafărul și cu redac
ția emisiunilor pentru tineret a 
Radioteleviziunii, manifestare a- 
șezată sub semnul versului „La 
trecutu-ți mare, mare viitor'1. 
Dacă esența bunătății este dra
gostea de oameni, atunci chipul 
ei cel mai frumos este cel lu
minat de . strălucirile iubirii 
pentru intregul popor, pentru 
patrie. înțelegind astfel bunăta
tea. am putea spune — in spi
ritul vibrantei manifestări de 
la Tirgoviște — că țara noastră 
nu l-a avut numai pe Alexan
dru cel Bun, ci și pe Mihai Vi
teazul cel Bun, pe Ștefan cel 
Mare și Bun, pe Neagoe Basa- 
rab cel Bun, pe Dimitrie Can- 
temir cel Bun, pe Constantin 
Brincoveanul cel Bun... Pen
tru că bunătate înseamnă și 
rigoare, și neinduplecare, și în
țelepciune. Pentru că bunătate 
înseamnă, înainte de orice, dra
goste de țară, capacitate de 
jertfă pentru un ideal nobil, 
dăruire. Și pentru că ne aflăm 
la Tirgoviște. să încheiem cu 
vorbele lui Neagoe Basarab a- 
dresate fiului său Teodosie, 
vorbe scrise aici, in vechea ce
tate de scaun : „Pentru aceia eu 
te învăț pre tine, fătul meu, și 
pre dumneavoastră alți frați și 
domni, pre toți, să faceți așa 
cum zic eu, că mie-mi pare să 
fie mai bun numele cel bun de
cit avutiia cea multă. Că de 
veți fi îndurători și darnici in 
viața voastră, și după moarte 
încă vi se va pomeni numele 
de bine și nu se va uita nici
odată. Că omului din toată 
avuțiia lui cea multă ce are, 
nimic nu i se va cunoaște, făr* 
numai numele., cel. bun și bună
tățile ce va fi fgaui pre această 
lume",

O inimă
(Urmare din pag. I) 

ieri de lumină. Ce înseamnă 
foc continuu pentru Dumitru 
Presură, maistru și secretar 
al organizației de partid al 
întreprinderii de articole de 
sticlărie București, cea mai 
mare fabrică de acest 
gen din țară ? înseam
nă, în primul rînd, o 
muncă fără să te uiți la ceas 
ori la poartă, a fi zj și noap
te lingă aceste mașini com
plicate a căror defectare ar 
produce pagube imense, a Ie 
asculta și a le migăli cu răb
dare de ceasornicar. înseam_ 
nă și a fi de Veghe in noap
tea Anului Nou la facerea 
sticlei, a nu-ti mai număra 
zilele de concediu de cîțiva 
ani, a-ți fi somn, a adormi Ia 
televizor în nopțile Olim
piadei. „Nu poți să stai, zice, 
cind lucrurile nu merg bine, 
și nici cind oamenii au ne
voie de tine“. Este obosit, de 
30 de zile verifică două a- 
gregate, iar orele, pentru 
Dumitru Presură, nu se mai 
împart între ore de zi și ore 
de noapte. Este obosit și 
mulțumit, totodată, pentru că, 
în ciuda a tot ce s-ar putea 
crede despre el. trăiește in
tens muncind, impărțindu-se 
intre două familii : fabrica 
și casa. Este un exemplu, mi 
se spune însă priviți-1 și 
veți vedea că acest bărbat 
tînăr, cu nume de pasăre nu 
și-a dorit nimic altceva, decît 
să fie mulțumit de el însuși, 
să muncească și să trăiască 
demn și în bună cuviință cu 
toată lumea. Dumitru Pre
sură, n-a vrut să se urce în 
creștetul nimănui, el a fost un 
exemplu înainte de a-și fi 
dorit să fie. Iar, pentru a- 
ceasta, inima lui este o ini
mă cu foc continuu și îi lu
minează ochii de 35 de ani.
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Luni a sosit la Viena tovară
șul Manea Mănescu, primul-mi- 
nistru al guverrttftui Republicii 
Socialiste România, care între
prinde o vizită oficială în Aus
tria, la invitația cancelarului 
federal, Bruno Kreisky.

Pe aeroportul Schwechat, 
ppdobit cu drapele de

îm- 
stat

românești și austriece, oaspete
le a fost salutat de cancelarul 
federal. Bruno Kreisky. minis
trul federal al afacerilor ex
terne.-Erieh Bielka. ministrul 
federal al comerțului, meserii
lor și industriei, Josef Stariba- 
cher, de alte persoane oficiale,

Au fost prezenți Dumitru A- 
ninoiu, ambasadorul României 
la Viena, și Franz Wunderbal- 
dinger. ambasadorul Austriei la 
București. .

După sosire, tovarășul Manea 
Mănescu a avut o primă întil
nire de lucru cu cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno Kreisky.

Primire la președintele federal,
Rudolf Kirchschlăger

totodată, cu multă căldură în- 
• tilnirile și convorbirile avute cu 

președintele României, faptul că 
vizita in Austria a președintelui 
Nicolae Ceaușescu a deschis noi 
perspective amplificării relații
lor dintre cele două state.

Au fost abordate, totodată, 
probleme ale dezvoltării rapor
turilor bilaterale și ale vieții in
ternaționale. îndeosebi cele pri
vind pacea și securitatea in Eu
ropa și in lume, subliniindu-se 
cu satisfacție faptul că pozițiile 
Austriei și României coincid sau 
sint apropiate. Discuțiile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

La întrevedere au fost de 
față Dumitru Aninoiu. ambasa
dorul României la Viena. și 
Franz Wunderbaldinger, amba
sadorul Austriei la București.

în aceeași zi. șeful statului 
austriac a oferit un dejun la 
care au participat, din partea 

cancelarul federal 
vicecancelarul 
Erich Bielka,

Președintele federal al Repu
blicii Austria. Rudolf Kirchsch- 
lager. l-a primit, luni, pe pri- 
mul-ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, pri- 
mul-ministru român a trans
mis președintelui federal al 
Austriei și soției sale un 
călduros mesaj de salut, urări 
de sănătate și succes, de progres 
și prosperitate pentru poporul 
austriac prieten. __
i, Președintele federal al Aus
triei a rugat să se transmită, din

partea sa și a soției sale, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului 
român prieten — sincere urări 
de succes pe calea progresului 
și bunăstării.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția față de 
cursul ascendent al relațiilor 
tradiționale dintre România și 
Austria, precum și hotârirea co
mună de a valorifica pe deplin 
posibilitățile mari existente in 
vederea dezvoltării colaborării 
multilaterale, reciproc avanta
joase. dintre cele două țări.

Președintele Austriei a evocat,

austriacă.
Bruno Kreisky, 
Rudolf Hauser, 
ministrul afacerilor externe, cu 
soțiile. Josef Staribacher. minis
trul comerțului, meseriilor și 
industriei. Otto Rosch. mi
nistru de interne. Josef Taus, 
președintele Partidului Populist 
Austriac, 
ședințele 
Austriac, 
fracțiunii 
liste. Franz 
ambasadorul Austriei 
reștt

Din partea română 
prezente persoanele 
care il însoțesc pe primul-minis- 
tru. Dumitru Aninoiu. ambasa
dorul României la Viena.

Friedrich Peter, pre- 
Partidului Liberal 

Stephan Koren, șeful 
parlamentare popu- 

W underbaldinger, 
la Bucu-

au fost 
oficiale

Etnocentrismul deformează încă 
manualele școlare occidentale 

din „Le Monde Diplomatique'*Un articol
obișnuiește de 
să se ironizeze

Se 
mult 
celebra expresie „stră
moșii noștri-galii". pe 
care o scandau odi
nioară copiii africani 
din coloniile franceze. 
Dar dacă acest clișeu, 
căzut in desuetudine, 
aparține de acum 
înainte folclorului pe
rioadei de colonizare, 
nu trebuie deloc să se 
creadă că etnocentris- 
mul a fost eliminat cu 
desăvîrșire din pre
darea istoriei. Analiza 
detaliată a unor cărți 
de istorie făcută de 
Roy Preiswerk și Do
minique Perrot in 
cartea „Etnocentris
mul în manualele oc
cidentale" demonstrea
ză contrariul. în acest 
domeniu se remarcă 
două aspecte : ma
nualele sînt fideli re
velatori ai ideologiei, : 
ca și ai modului pro
priu de viziune a 
lumii, specific societă- ( 
ții occidentale ; pe 
altă parte, există 
raport strins intre 
ceasta modalitate 
predare a istoriei 
atitudinile fundamen- 

create la elevi 
de țările a- . 

părtinind unor cul
turi diferite de cea 
proprie.

într-adevăr, manua
lele respective oferă 
o imagine îngroșată

de 
un 
a- 
de 
si

și simplificată a unei 
culturi străine, care 
face să apară deose
biri, adesea considera
bile, intre realitate și 
reflectarea ci.

Fără îndoială că 
pozițiile fățiș rasiste 
au dispărut, practic, 
dar etnocentrismul a- 
pare adesea în forme 
mult mai subtile. Este 
vorba aici îndeosebi 
ele două aspecte co
mune majorității ma
nualelor occidentale 
de istorie : pe de o 
părte, folosirea unei 
terminologii specifice, 
iar pe de alta, utili
zarea care este dată 
ilustrațiilor.

în ceea ce privește 
primul aspect, al ter
minologiei, se.știe că 
acțiunile invadatoare 
în Africa, de pildă, au 
fosț initiate de state 
occidentale. Cum însă 
autorii de 
doreau să 
impresia de 
tate pe care 
o dea, în acest 
Europa, au recurs la 
o serie. întreagă de 
perifraze și eufemis
me, urmărind să în
dulcească brutalitatea 
unor asemenea inter
venții. Se scrie astfel 
că „primele achiziții 
franceze în Africa 
centrală au fost reali
zate de către un ex
plorator remarcabil...*4,

manuale 
atenueze 
agresivi- 
pufea să 

mod.

frază nevinovată apa
rent. dar care are, în 
realitate, scopul de a 
conferi acestei acțiuni 
de cucerire un carac
ter licit și cvasicon- 
tractual. Reacțiile de 
împotrivire ale po
poarelor neeuropene 
Ia expansiunea occi
dentală inspiră auto
rilor de manuale un 
limbaj violent și acu
zator. cum se poale 
constata, din următo
rul exemplu : „Re
belii algerieni s-au 
organizat intr-un front 
de eliberare națională 
și au comis acte de 
terorism in Algeria și 
Franța". Aici, refuzul 
de a recunoaște drep
tul unui popor de 
a-și . alege liber soarta 
și de a dispune de el 
însuși se concretizează 
prin utilizarea unui 
vocabular net depre
ciativ („rebelii", „acte 
de terorism"). care 
tinde să includă com
batanții algerieni în 
domeniul ilegalității 
și al răului. în același 
timp, ilustrațiile, așe
zarea lor in pagină și 
legendele care le în
soțesc reprezintă, de 
asemenea, un element 
deoșebit de \ revelator 
al. intențiilor, adesea 
implicite, ale fabri
canților de manuale. 
De pildă, intr-un loc, 
capitolul „Lumea des-

eoperită de europeni- 
este însoțit de o gra
vuri reprerentind 
selavi inlânțuiți unul 
de altul, alegere sim
ptomatică pentru ca
racterul eurocentric al 
unei istorii. învățată 
numai in funcție de 
amprenta pe care oc
cidentalii au lăsat-o 
în diverse regiuni 
geografice. De aseme
nea. întotdeauna per
sonajele neeuropene 
sint prezentate intr-o 
manieră destinată să 
ilustreze pretinsa lor 
inferioritate.

Desigur că nu exis
tă un remediu-mira- 
col pentru a înlătura 
diferitele forme de 
etnocentrîsm, dar, fără 
a cădea in domeniul 
utopiei. putem să 
preconizăm ca ma
nualele 
acorde, 
atenție 
rilor 
Elevii . ..
astfel, că geniul uman 
și-a găsit concretizări 
originale în mediile si 
epocile cele mai va
riate si. poate, atunci 
vor adopta o nouă po
ziție. renunțînd să 
revendice pentru pro
priul lor grup o pri
oritate echivocă in 
palmaresul națiunilor. 
Această 
care 
evident 
oricărei 
disprețuitoare față dc 
statele neoccidentale, 
va avea dublul merit 
de a resitua Occiden
tul într-o optică mai 
globală și mai realistă 
și de a iniția realiza
rea unei istorii cu 
adevărat universale 
după criterii și metode 
în întregime reînnoite.

putem 
r__t ca
de istorie să 
în viitor, o 

sporită cultu- 
neoccidentale. 
vor înțelege.

perspectivă. 
implică în mod 

abandonarea 
terminologii
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ULTIMELE ZILE ALE VERII — 
Grivița (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15) : Scala (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18.15; 20,30). ---- -
EXPRESS 
14,30; 17.15 
8.45; 11.30; 
NA ;. “ 
14; 16 
SUB 
9,15; 
20,30).

. 11,15;ORIENT 
Eforie (orele 9; 11,45; 
20.15) : Festival (orele 

14.15; 17.15; 20). KATI- 
------ ----- 11,45; 

LOC 
(orele 
18,15;

_____ ÎNDEPĂRTATA : 
București (orele 8,45; 11; 13.15; 16: 
18.15; 20,30) ; Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18.15 : 20.30) : Fa
vorit (orele ’ 9.15: 11.30: 13.45: 16; 
18.15; 20.30). DACA TACE CINTA- 
REȚUL : Patria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30); Palatul Spor
turilor și Culturii (orele 18). OSÎN- 
DA: Modem (orele 9.30; 12.154 15; 
17,30; 20,15); Tomis (orele 9: 11.30: 
14,45; 17,15: 20,15): Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16:16.15; 20.30): Feroviar 
(orele 9.30; 12:
DIAMANTE PE

__ , , , i-vj.
Capitol (orele 9.30; 
; 18.15 ;.• 20,30) : UN

SOARE : Central
11.30: 13.45: 16;
TARA

14,30; 17; 19,30).
ROȚI : Buzeștl

muncă de la Fabrica de instrumente de măsură Sian Fenglei

„Scînteia tineretului*'

a Partidului Laburist din Marea Britanie
întilnire a reprezentantului P.C.R. cu premierul Callaghan

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. reprezentantul P.C.R 
la Conferința anuală a Partidu
lui Laburist din Marea Britanie, 
s-a întîlnit la Blackpool cu pri
mul ministru James Callaghan, 
liderul Partidului Laburist. Cu 

. acest prilej, a fost transmis pre
mierului britanic, din partea to
varășului Nicolae ~ 
secretar general al 
Comunist Român, 
mesaj de salut, împreună cu 
urări de sănătate și fericire per- 

■ sonală, de prosperitate pentru 
poporul britanic. Mulțumind 
pentru mesaj. premierul 
James Callaghan a rugat, la rin- 
dul său, să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut prietenesc, iar 
poporului român urări de pros
peritate și noi progrese.

De asemenea, tovarășul

Ceaușescu. 
Partidului 

un cordial

Vizita delegației

U.T.C. si U.A.S.C.R.

in R. D. Germană

Delegația U.T.C. si 
U.A.S.C.R., condusa de Ion 
Traian Ștefânescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., care 
se află in vizită in R.D. Ger
mană, a avut luni o intilnire 
cu o delegație a Tineretului 
Liber German, in frunte cu 
Egon Krenz, prim-secretar al 
Consiliului Central al Tinere
tului Liber German. Cu acest 
prilej, a avut loc un schimb 
de experiență privind activi
tatea $' preocupările organi
zațiilor de tineret din cele 
două țări.

Gheorghe Pană a avut o con
vorbire cu Ronald Hayward, se
cretar general al Partidului La
burist. De ambele părți s-a ex
primat satisfacția pentru lărgi
rea raporturilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Laburist din Marea 
Britanie, manifestindu-se dorin
ța de a dezvolta aceste relații în 
interesul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și destin
derii in Europa și în lume. R. P. CHINEZA - Aspect de

1 n
ni

Organizația Națiunilor Unite
trebuie să-și sporească rolul

în viața internațională
Luni dimineața, în 

plenara Adunării Gene
rale a O.N.U. au început 
dezbaterile de 
generală.

Pe lista vorbitorilor 
scrîși 135 de șefi de 
ale statelor membre, participa
re care evidențiază, pregnant, 
atenția pe care o acordă co
munitatea națiunilor acestui 
important for internațional si 
marchează clar dorința statelor 
membre de a-și aduce o con
tribuție proprie la eforturile 
îndreptate spre edificarea unei 
noi ordini economice și politi
ce internaționale.

Dezbaterile generale au fost 
deschise de ministrul afacerilor 
externe al Braziliei. Antonio 
Francisco Azeredo da Silveira, 
care a subliniat necesitatea în
tăririi rolului O.N.U. in viața 
politică internațională, arătând 
că. in ultimii ani. O.N.U. nu a 
acumulat la activul său reali
zări importante.

Ministrul brazilian a eviden
țiat, totodată, necesitatea ope-

politică

sint în- 
delegații

La Helsinki s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale 
pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare și destin
dere. la care au luat parte reprezentanți ai opiniei publice din 
90 de țări ale lumii, intre care și România.90 de țări ale lumii, între care

Participanții la dezbateri au 
relevai necesitatea continuării și 
intensificării eforturilor 
consolidarea și adincirea 
cesului de destindere din 
internațională, pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor pe calea unor 
măsuri concrete de dezarmare, 
în primul rind in domeniul nu
clear.

In discuții au fost subliniate 
importanța și actualitatea adop
tării unor măsuri de înghețare 
și re a bugetelor militare,
ap: u-se că înfăptuirea a-
cestora ar contribui la dezamor
sarea: cursei înarmărilor, la eli
berarea unor fonduri necesare 
pentru dezvoltarea economică, și 
la diminuarea pericolului de 
război. *

Declarația finală a conferinței 
— adoptată in ședința de în
chidere a lucrărilor — cheamă 
popoarele lumii, opinia publică 
internațională să-și intensifice 
eforturile, în cadrul unei mișcări 
de masă, pentru încetarea cursei

pentru 
pro- 
viața

înarmărilor și realizarea dezar
mării generale și totale.

Opinia publică din țara noas
tră este reprezentată de o dele
gație condusă de prof. dr. do
cent Alexandru Bălăci. în luă
rile lor de cuvînt, repre
zentanții noștri au relevat în 
cadrul dezbaterilor inițiativele 
și propunerile României, con
ținute în programul concret de 
dezarmare prezentate de țara 
noastră în Comitetul pentru de
zarmare și la O.N.U., care vi
zează adoptarea unor măsuri 
practice de încetare a cursei 
înarmărilor și de dezarmare, în 
primul rînd, de dezarmare nu
cleară. De asemenea, reprezen
tanții țării noastre au eviden
țiat rolul important al organiza
țiilor de masă și obștești, al 
opiniei publice, al popoarelor de 
pretutindeni, in lupta pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și consolidarea 
destinderii, pentru instaurarea 
unei păci și securități trainice în 

«Europa și în întreaga lume.

rării unor îmbunătățiri structu
rale in întregul sistem OJN.U., 
subliniind. in încheiere, că 
O.N.U. trebuie să facă mai 
mult decit sa reflecte realita
tea internațională: trebuie să 
joace un rol pozitiv în schim
barea actualei structuri inter
naționale.

A urmat la cuvînt ministrul 
afacerilor externe al Poloniei, 
Ștefan. Olszowski. care, refe
ri ndu-se la necesitatea consoli
dării destinderii și la imperati
vul stingerii conflictelor care 
amenință pacea și securitatea 
lumii, a insistat 'asupra-, lichidă
rii războiului din Liban și ten
siunii din Orientul Mijlociu. 
Vorbitorul a relevat sprijinul 
pe care îl acordă Polonia pri
mirii în O.N.U. a Republicii 
Socialiste Vietnam și Angolei, 
reunificării pașnice a Coreei și 
retragerii trupelor străine din 
sudul acestei peninsule, precum 
și înlăturării tensiunii din Cipru 
prin asigurarea independenței 
și integrității teritoriale a insu
lei.

Subliniind imperativul 
dării cursei înarmărilor 
ponsabili.tatea ce revine 
nelor în acest domeniu, 
trul polonez a arătat că _ 
pune ca ritmul eforturilor 
dezarmare să 
cu procesul destinderii, 
cit, fără realizarea de progrese 
concrete în domeniul dezarmă
rii. procesul transformărilor po
litice pozitive în lume 
în impas, ceea ce nu 
acceptat.

Ministrul afacerilor 
al Columbiei, Indalecio Lieva- 
no, a declarat că actuala se
siune a Adunării Generale tre
buie să acorde o atenție deose
bită reajustării inegalităților 
dintre minoritatea industrializa
tă. prosperă, și majoritatea sta
telor în curs de dezvoltare. Ve
chile modele ale ordinii inter
naționale — a spus vorbitorul 
— bazată exclusiv pe acordul 
între marile puteri, nu mai sînt 
valabile. Acum pacea și înțele
gerea în domeniile politic, so
cial și economic trebuie bazate 
pe o nouă ordine, care să țină 
seama de aspirațiile legitime 
ale popoarelor în curs de dez
voltare.

lichi- 
și res- 
guver- 
mînis- 
Se im- 

de 
fie armonizat 

întru-

ar intra 
poate fi

externe

• Reluînd o relatare a postului 
de radio Pnom Penh, agenția 
TASS informează că președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Po
porului a Kampuciei Democrate. 
Nuon Chea, a fost numit pre
mier interimar al guvernului, 
din cauza îmbolnăvirii primului 
ministru Pol Pot.
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COLABORAREA ECONOMICA 
ROMANO-POLONÂ

La Palatul Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone au început luni lucră
rile ‘celei de-a 11-a * sesiuni a 
Comisiei guvernamentale ro- 
mâno-polone de colaborare e- 
conomică.

Delegația română este con
dusă de Janos Fazekas. vice- 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
iar delegația poloneză de Ka
zimierz Olszewski, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, 
președinții celor două părți in 
comisie.

comuniști și alți democrați pen
tru lupta in vederea realizării 
obiectivelor comune de apărare 
a cuceririlor revoluției și liber
tăților — relatează agenția 
A.N.O.P. Comuniștii portughezi, 
a spus Alvaro Cunhal, sînt dis
puși să dea mina tuturor celor 
ce vor să lupte împreună cu ei 
pentru o Portugalie democrati
că, care să meargă pe calea so
cialismului.

ganizației palestiniene ..Al Fa
tah" a afirmat că organizatorul 
operațiunii „Semiramis" a fost 
un disident exclus din această 
organizație și condamnat la 
moarte în anul 1973.

TINERETUL LUMII

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI NAȚIONALE
A UNIUNII TINERETULUI VIETNAMEZ

în orașul Ho Și Min s-au încheiat lucrările Conferinței Na
ționale a Uniunii Tineretului Vietnamez. Participanții au trecut 
in revistă principalele realizări ale tineretului vietnamez și au 
examinat- sarcinile actuale ale tinerei generații în domeniul 
construcției socialiste.

Conferința a adresat tineretului apelul de a-și intensifica efor
turile în domeniul producției, de a-și aduce contribuția la apă
rarea patriei, de a întări relațiile de solidaritate cu tineretul 
tuturor țărilor socialiste și de a sprijini lupta tineretului de pre
tutindeni împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI IN RINDURILE 
TINERETULUI OLANDEZ

Șomajul în rindurile tineretului a crescut în Olanda, cu 37 la 
sută in ultimele trei luni. Numărul tinerilor de peste 25 de ani 
care se află în căutarea unui loc de muncă este în prezent de 
108 000. In semn de protest față de agravarea șomajului, aso
ciațiile de tineret olandeze au decis organizarea, la 1 octombrie, 
a unor manifestații la Amsterdam, Rotterdam,1 Utrecht și in alte 
orașe ale țării.

R.S.A PROTEST ÎMPOTRIVA POLITICII
DE APARTHEID

Luni, la Alexandra, suburbie din apropierea orașului Johannes
burg, locuită de populația de culoare, a avut lac o demonstrație 
de protest a elevilor in legătură cu arestarea unui profesor afri
can, în cursul unor manifestații anterioare împotriva politicii de 
apartheid.

Poliția, care patrula cu efective sporite, a intervenit, disper- 
sindu-i pe participanții la demonstrație.

Intr-o altă suburbie a marelui oraș sud-african Lombardy Est 
(zonă rezidențială rezervată albilor) — forțele polițienești iu 
arestat trei tineri africani și au dispersat alte grupuri care inten
ționau să participe la o demonstrație.

Pe de altă parte, poliția sud-africană a confirmaf că, la sfirșitul 
săptăminii trecute, la Durban, l-a arestat pe Terence Tyron, se
cretar general al Organizației studenților sud-africani de cu
loare (S.A.S.O.).

După reuniunea de la Lusaka a celor
cinci șefi de state africani

Ain
Inevitabilitatea transpunerii 

practică a principiului conducerii
majorității în Rhodesia

• ALVARO CUNHAL. secre
tar general a! Partidului Co
munist Portughez, a declarat, cu 
prilejul primului festival al zia
rului ...Avânte", câ P.C.P. con
tinuă să se pronunțe in favoa
rea unei alianțe intre socialiști,

• ÎN CAPITALA SIRIEI, au 
fost executați. luni, cei trei 
membri ai grupului de comando 
arestați duminică, la Damasc, de 
forțele de ordine siriene, in 
urma atacării hotelului ..Semi
ramis-. unde au luat ca ostatici 
90 de persoane.

Șeful statului sirian. Hafez El 
Assad, a apreciat că acțiunea 
grupului de comando a fost un 
„atac criminal".

Un purtător de cuvînt al or-

LUPTĂTORUL(orele 9: 11,15; 13,30; 16;
20.15) . PINTEA: Arta (orele 15,30; 
17,45; 20) ; Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) ; Lira (orele 15,30; 18; 20,15).
PINOCCHIO : Doina (orele 9,30 ; 
11,30; 13.30; 15,30). CU MÎINILE 
CURATE : Doina (orele 17.30; 20). 
AEROPORT ’75 : Excelsior (orele 
9: 11,15: 13.30; 16: 18,15 : 20,30) :
Gloria (orele 9: 11,15: 13,30: 16:
18.15; 20,30). ARIPI PUTERNICE : 
Lumina (orele 9; 11,15: 13.30: 15.45: 
18; 20). CEI 13 DE LA BARLETTA: 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20,15) ; Flamura (orele 11.15; 
13.30; 15.45: 18; 20.15). FIXIST. 
SOIM VITEAZ... : Flamura (ora 
9). MIHAI XTTEAZUL : Timpuri 
Noi (orele 9; 12,30; 16; 19.38). APA
ȘII : Victoria (orele 9.15: U.39;
13.45; 16; 18,15; 29.38). NEBUNA
DE LEGAT : Volga (orele 9;.11,15; . 
13,30; 15,45;"18;* 20,15). COMISA
RUL PIEDONE LA ’HONG-KONG: 
Cotroceni (orele 1Q; 12.30; 15; 17,30;
20) ; Flacăra (orele 10; 16; 18; 30). 
FILIERA II : Bucegi (orele 15,30; 
17,45; 20). ROMANȚA PENTRU.O

COROANA : Dacia (orele 9: 11.15; 
13.30: 13,45: 13: 20,15). MICUL IN
DIAN : Floreasca (orele 13.39; 
15.30: 18; 20). PISICILE ARISTO
CRATE : Giulești (orele 10; 15,38). 
cind vine Septembrie : ciu
lești (orele 17.45; 20). MELODIILE 
CARTIERULUI : Drumul Sării 
(orele 15,30: 18 : 20.15). CĂLĂRE
ȚUL CU EȘARFA ALBA : Feren
tari (orele 15.30: 18 : 20,15). EU Șl 
DRAGILE MELE MATUSI : Cfln- 
gași (orele 17). TEXAS. DINCOLO 
DE RIU : Munca (orele 16; 18; 20). 
TOM ȘI JERRY : Pacea (orele 14; 
16). OPERAȚIUNEA „mon
strul- : Pacea (orele 18; 20.15). 
ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR: Moșilor (orele 15.30: 18 : 20). 
ZILE FIERBINȚI : Popular (ore
le 16; 18: 20). CĂLĂREȚUL FARA 
CAP : Progresul (orele 15,30; 17.45; 
20). B. D. INTRA ÎN ACJȚIU- 

- NE? Rahova (orele 1C; 18: MK

le l«î ____________
NEW ORLEANS : Miorița (orele 
9; U.15: 13,30: 15,45; 18: 20,15).

lucrătorii din agricultură ; 19.05
Telecronică pentru pionieri. Pre
zintă Andreea Parmac : 19.28 1801 
de seri : 19.30 Telejurnal ; 20.08
Reflector : 20.29 Seară de teatru : 
..Doctor fără voie- de J. B. P. Mo- 
liere ; 21.49 Publicitate : 21.45 In
vitați în studioul 3 : 22.10 24 de 
ore ; 22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL H

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală ; 10.00 Film artis

tic : ..Ana Karenina" ; 11,50 Față 
în față ; 12,05 Bijuterii muzicale. 
Pagini din preclasicismul muzical ; 
12,30 Telex ; 12,35 închiderea pro
gramului ; 16,00 Teleșcoală ; 16,30
Curs de limba franceză ; 17,00 Te
lex : 17,05 „Au chipul munților, 

r.» .. . -r- eroii" — spectacol de poezie, rea-
AX'ENTURILE CELOR TREI MU- liZBt la Monumentul eroilor de la
ZICANȚT : Unirea (orele 16; Păuliș — Arad; 17,25 Roman-foi-
18; 28). SUFLETE CONDAMNATE: ' leton î Țăranii. Episodul 12 — „în- 
Viitorul (orele 16; 18; 20). MISTU- toarcerea"; 18,15 Atenție Ia... ne- 
NE PRIMEJDIOASA : Vitan. (ore- . atenție î ; 18,35 Lecții TV pentru

: , j

20.00 Ora științei și tehnicii; 20.40 
Tezaur de cintec românesc : 20,55 
Bucureștiul — centru al creației 
tehnico-științifice românești; 21.15 
Telex; 21.20 Virstele peliculei; 22,20 
închiderea programului.

Teatrul Evreiesc de Stat : SCRI
SORI PE PORTATIV — ora 19,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MlNDRA TARA 
— ora 18,30: Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA CU PA
IAȚE — ora 19,30.

ARIA (La Ateneul român) : 
RECITAL EXTRAORDINAR DE 
PIAN SVIATOSLAV RICHTER 
(U.R.S.S.) — ora 17.

___ Tanzaniei, Bots- 
Mozambicului. Angolei 

duminică, 
discuta 
au dat 
în care 
poporul 

luptă 
re-

Președinții 
wanei. 
și Zambiei. reuniți 
la Lusaka, pentru a 
problema rhodesiană, 
publicității o declarație 
salută și felicită 
Zimbabwe, a cărui 
grea și eroică a silit 
gimul rebel să recunoască și să 
accepte. i nevi tabilita tea c o n-
ducerii majorității, necesitatea 
de a instaura imediat un gu
vern de tranziție pentru a tran
spune în practică acest princi
piu. Victoriile obținute de po
porul Zimbabwe în lupta sa ar
mată au creat astfel actualele 
condiții favorabile în. vederea 
convocării unei conferințe con
stitutionale.

„Aceasta — se arată în de
clarație — este o victorie pen
tru întreaga Africă și pentru

lumea întreagă și. în mod deo
sebit, pentru toate acele țări și 
popoare care au făcut sacrificii 
astfel incit poporul frate 
Zimbabwe să fie liber*', 
cinci președinți lansează 
apel autorității coloniale — „„ 
vernul britanic — să convoace 
imediat o conferință în afara 
granițelor Zimbabwe, cu parti
ciparea reprezentanților auten
tici si legitimi âi poporului ; 
pentru a discuta structura și 
funcțiunile guvernului de tran
ziție ; pentru a instaura guver
nul de traziție ; pentru a dis
cuta modalitățile în vederea 
convocării unei conferințe con
stituționale depline, care să ela
boreze Constituția de indepen
dență : pentru a stabili bazele 
pe care poate fi restabilită pa
cea și o situație normală in 
teritoriu.

din 
Cei 
un. 

gu-

1 
i
ț

j
i
j

Pentru merite în acțiunea 
de salvare a Veneției

Renș Hyghe. personalitate a culturii fran
ceze contemporane, care a adus o contribuție 
remarcabilă la crearea unui curent al opiniei 
publice in vederea adoptării legii speciale t 
pentru salrarea Veneției, John McAadrsw 
(S.U.A.), care a efectuat importante lucrări 
de restaurare in centrul istoric al orașului, și 
Emilio Fioretti, care conduce echipa perma
nentă de restauratori ai Basilicn San Marco, 
au primit ^Premiul Pietro Torta** pe anul 
1976 — informează agenția ANSA.

Premiul a fost instituit de .Ateneul Ve
netian'*, in memoria inginerului Pietro Torta 
— pasionat, promotor al lucrărilor de restau
rare |î conservare a Veneției. In fiecare an. 
acest premiu este decernat unor italieni sau 
străini care s-au remarcat in mod deosebit 
in promovarea sau executarea unor acțiuni 
de refacere fi păstrare a vechii cetiți -a 
lagunelor.

„Ploi acide" asupra Scandinaviei
Statele scandinave au avut de făcut față, 

in ultimul, timp, poluării datorate acidului 
sulfuric, cunoscută sub numele de „ploaie . 
acidă". Conform urmi studiu efectuat de spe
cialiști suedezi și publicat de revista ame
ricană „Newsweek**. circa 30 la sută din acest:" 
acid provine, din curenții de aer veniți din
spre continentul nord-american. Restul aci
dului care afectează Scandinavia este emanat 
de întreprinderile'industriale din Marea Bri
tanie și R. F. Germania.

Franța ți Italia au revenit 
la „ora de iarnă"

Duminică noaptea. Franța a revenit 'la or.a- 
de iarnă, toate ceasurile fiind date inapbi cu\ 
60 de minute.

Măsură privind instituirea orarului, de vara 
(cu 120 de minute in avans fată de ora g.m.t.) 
și de iarnă (cu 60 de minute avans) a fost 
adoptată pentru realizarea unor însemnate e- 
conomii la capitolul energie. Ministrul indus
triei, Michel d’Ornano. a arătat că prelun
girea zilei, în cursul verii, cu o oră, a permis 
economisirea. a peste 300 000 tone de petrol. 
Ora de vară va fi reintrodusă anul viitor, in- 
cepind cu 3 aprilie. măsură aplicată, de alt
fel și in țările Beneluaiului, în Portugalia Și 
Spania. Se apreciază că și R.F.G. ar putea să 
adopte o măsură asemănătoare. Același lucru 
s-a intimplat și in Italia. La miezul nopții de 
simbătă spre duminică ceasurile du fost date 
in urmă cu o oră. recuperindu.se astfel cele 

. 60 de minute pierdute la 29 iunie, cind a 
intrat in vigoare ora de vară. Este* pentru a 
12-a. oară, din 1965, cind italienii iși dau 
înainte sau înapoi ceasurile, Ițz începutul și 
sfirșitul verii. I

I
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Mare captură de droguri în Iran
Poliția1 iraniană a reușit să aresteze pe 

membrii principalei rețele de contrabandă..
■ ̂ stupefiante din Teheran și să captureze 
. 125 lțg de heroină. ■ Arestarea lui Mahmud

Azad far, șeful .prezumtiv-,al bandei de trafi- 
canți, și a șapte dintre complicii acestuia a 

' permis brigăzii' „antidrog1''. d,in cadrul, poli
ției să .descopere stocul de stupefiante la 
Ez'ayeh, in apropieri .de frontiera turcă. . Po-

■ trivit surselor polițienești, drogurile captura
te au o -valoare' de 150.>milioane riali (peste 
10' milioane francinfrancezi).-

Copiii și accidentele de circulație
în anul care a trecut, .un număr de 70009^ 

de copii preșcolari și școlari din. R.F. Gerp\a-X 
nid.au'fost victime ale accidentelor de circu-' 

\ lație. Dintre aceștia, 2 000 și-au pierdut'via
ța, iar- alți. 20,000 au rămas cu infirmități' 
Aceste date au fost publicate la .Duseldorf.,
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