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Oamenii muncii din județul 
Iași au îndeplinit înainte de 
termen planul producției globale 
industriale pe 8 luni. Pină la 
sfîrșitul lunii august se va rea
liza o producție industrială su
plimentară in valoare de peste 
400 milioane lei, concretizată, în
tre altele. în 3 200 tone profile 
formate la rece, 2 067 tone fibre 
sintetice, 
peste un milion 
1 170 tone ulei comestibil, medi
camente in valoare de peste 107 
milioane lei. (Agerpres).

1 290 tone metanol, 
mp țesături,

în agricultură sînt la ordinea zi
lei și deci in centrul preocupărilor 
conducerilor de unități, consiliilor 
populare și comandamentelor locale 
citeva lucrări de primă însemnătate 
atit pentru a pune la adăpost în cele 
mai bune condiții recolta acestui an, 
cit și pentru a pregăti cit mai bine 
viitorul an agricol. Dintre acestea 
se detașează, la loc de frunte, strin- 
gerea florii-soarelui și sfeclei de 
zahăr, pregătirile pentru recoltarea 
porumbului și însămînțările de 
toamnă, pentru culesul strugurilor 
și al fructelor. în sfirșit, dar nu pe 
ultimul plan al preocupărilor, este 
necesar să se facă acum totul pen
tru asigurarea, atit din punct de ve
dere cantitativ cit și calitativ, a fu
rajelor necesare pentru o bună hră- 
nire a animalelor pe perioada de 
Iarnă, ea o condiție esențială a rea
lizării producției de carne și lapte 
prevăzute în sectorul zootehnic. A- 
cestei probleme 
corde o atenție 
asigurarea unor 
toare de furaje
dițiile acestui an o cerință cu totul 
aparte.

Desigur, pentru, a asigura atît un 
fond îndestulător de furaje, cît și o 
hrănire economică, rațională a ani
malelor — element esențial pentru 
înfăptuirea programelor pe care ni 
le-am propus în zootehnie — este 
necesar să se adune, să se depozite
ze toate furajele, de toate catego
riile, să se pună capăt unor atitu
dini care generează o risipă neper- 
misă. Nu numai trifoii end e și fine- 
țele naturale, nu numai porumbul

trebuie să i se a- 
cu. totul deosebită, 
cantități îndestulă- 

constituind în con-

pentru siloz și alte plante cu cali
tăți nutritive superioare trebuie să 
constituie baza furajeră. Tot ce pro
duce pămintul, așa-ziseie produse se
cundare ale unor culturi de cimp — 
paiele, capitalele de l'loarea-soarelui, 
cocenii, coletele de sfeclă de zahăr, 
vrejii de legume și altele trebuie 
strinse, însilozate sau păstrate cores
punzător pentru a fi folosite în hrana 
animalelor. Și aceasta pentru că este 
neeconomic și nerational si. în esen
ță. împotriva reglementărilor legale 
în vigoare, ca în hrana unor ani
male să fie folosite. în cea mai mare 
parte sau în exclusivitate, porumbul, 
furajele concentrate, iar furaiele gro
siere să fie lăsate să se deprecieze.

Agricultura noastră este bogată in 
asemenea resurse de furaje. Expe
riența multor întreprinderi agricole 
de stat, cooperative agricole de 
producție arată că se pot obține re
zultate economice foarte bune atunci 
cînd aceste furaje grosiere sînt bine 
depozitate, bine folosite, dună crite
rii științifice. în hrana animalelor. 
Bunăoară. în cooperativele agricole 
Drăgăneștl. județul Teleorman, si 
Seaca, județul Olt. în hrana tinere
tului taurin la îngrășat se folosesc 
paie tocate și alte furaje grosiere, 
obtinîndu-se pe această cale mari 
sporuri de creștere în greutate. Bune 
rezultate obțin acele unităti agricole 
care însilozează paiele cu furaie su
culente.

Nu iii toate unitățile ’agricole se 
manifestă însă răspunderea necesară, 
spiritul gospodăresc pentru a string» 
aceste resurse care ar spori mult

baza furajeră. Deși de la încheierea 
recoltării cerealelor de vară a trecut 
mai bine de o lună, pe terenurile 
unor unităti agricole se mai află can
tități importante de 
în brazde, așa cum 
trecerea combinelor, 
baloti. fiind supuse .
județul Bihor mai sînt pe cimp paie 
nebalotate și netransportate ne mai 
mult de 25 000 hectare. Suprafețe 
mari de miriști cu paie nestrînse se 
află în cooperativele agricole din iu- 
dețul Cluj — 29 000 ha. Ialomița — 
18 000 ha. Arad — 12 000 ha. Iași — 
16 000 ha. De aici reiese că nu s-a 
phs cu hotărîre 
lor greșite ale 
ceri de unităti care 
loarea paielor și. în 
să fie distruse de intemperii, să fie 
îngropate sub brazdă sau chiar să li 
se dea foc. așa cum s-a întâmplat în 
unele locuri.

Iată de ce este necesar ca în aces
te zile să se organizeze ample ac
țiuni in fiecare județ. în fiecare co
mună și unitate agricolă, la care să 
participe toti locuitorii satelor, în 
vederea stringerii și depozitării grab
nice a tuturor resurselor de furaje 
grosiere : paie, capitule de floarea- 
soarelui, coceni, colete de sfeclă de 
zahăr și altele, intr-un cuvint tot 
ceea ce oferă cimpul. Pentru această 
se cere ca întreaga activitate să se 
desfășoare sub îndrumarea directă ta 
comandamentelor locale, cu sprijinul 
organelor și al organizațiilor de partid.

paie, fie risipite 
au rămas după 
fie sub formă de 
deprecierii. în

capăt atitudini- 
acelor condu- 

subapreciază va- 
consecintă, admit

Județul Olt
Colectivele unităților indus

triale din județul Olt au 
raportat îndeplinirea planului la 
producția globală 
Realizări de seamă au 
aluminiștii slătinenl. 
produs peste 
mult de 700 
primar și aliaje 
precum și colectivele 
întreprinderea de vagoane Ca
racal, I.M.A.I.A. Balș ș.a. Pină 
la sfîrșitul lunii se va da peste 
plan, o producție ce va depăși 
100 milioane lei. (Emilian Rouă).

pe 8 luni, 
obtinut 

care au 
prevederi mai 
tone aluminiu 
din aluminiu, 

de la

Județul Vîlcea
Și oamenii muncii din județul 

Vîlcea au îndeplinit mai devre
me prevederile de plan pe 8 
luni ale anului, croind condiții 
pentru obținerea unei producții 
suplimentare de peste 54 mili
oane lei concretizate, intre al
tele. in 85 00(1 MWh energie 
electrică, 2 300 tone tetraclorură 
de carbon, 5 000 tone cărbune. 
(Lucian Pavel).

Județul Botoșani
Luni, 29 august, oamenii mun

cii din industria județului. Bo
toșani au îndeplinit planul ia 
producția globală industrială 'pe 
8 luni. Pină la sfirșițul lunii au
gust șe va realize O'}.-producție _ 
suplimentară in valoare de peste 
70 milioane lei. (Silvestri Aile-

Luni, 29 august, la Snagov au con
tinuat convorbirile între președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și Menahem 
Begin, primul ministru al statului 
Israel, care se află in vizită oficială 
în tara noastră.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu. prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, și Ion Covaci, ambasa
dorul României la Tel Aviv.

Au luat parte Ephraim Evron, di
rectorul general al Ministerului Afa
cerilor Externe al Israelului, și Sha- 
may Cahana, ambasadorul acestei 
țări la București.

Premierul israelian a adresat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cordiale 
mulțumiri pentru ospitalitatea mani
festată in timpul vizitei sale, pentru 
posibilitatea de a cunoaște unele as
pecte ale dezvoltării moderne a 
României.

în cursul convorbirilor au fost exa
minate stadiul actual al relațiilor ro- 
mâno-israeliene și posibilitățile de 

. promovare a acestora în viitor. De 
arabele părți s-a relevat că raportu
rile dintre cele două țări evoluează 
normal, in spiritul principiilor de
plinei egalități in drepturi, respectă
rii independentei și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc. S-a 
considerat că aceste principii oferă o 
bază corespunzătoare pentru extin
derea conlucrării economice, tehnico- 
știintifice. culturale, pentru lărgirea 
ariei de cooperare în sfera produc
ției materiale și intensificarea legă
turilor comerciale, in interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii între națiuni, al edificării 
unei lumi mai drepte și mai bune.

A avut loc. de asemenea, un 
sehimb sincerȘr deschis de păreri in

probleme actuale ale vieții interna
ționale. îndeosebi in cele referitoare 
la situația din Orientul Mijlociu.

Subliniind că țara noastră a mili
tat și militează cu toată fermitatea 
pentru rezolvarea politică a diferen
delor dintre state, pentru stingerea, 
pe această cale, a focarelor de în
cordare și conflict ce se mai mențin 
în diferite zone ale globului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rea
firmat poziția consecventă a Româ
niei față de instaurarea unei păci 
drepte și durabile în Orientul Mij
lociu, prin retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, recunoaște
rea intereselor și aspirațiilor legitime 
ale poporului arab palestinean, in
clusiv a dreptului său de a-si crea 
un stat national propriu, asigurarea 
independentei și suveranității tuturor 
tarilor din regiune. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a precizat că 
România se pronunță pentru reluarea 
Conferinței de la Geneva, cu partici
parea tuturor statelor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, pentru sporirea ro
lului Organizației Națiunilor Unite în 
solutionarea 
din Orientul

La rîndul 
a prezentat 
ceea ce privește situația din 
căile propuse de fara sa pentru pro
movarea procesului de realizare a 
păcii în Orientul Mijlociu.

Șeful statului român a exprimat 
convingerea că în abordarea proble
melor Orientului Mijlociu va prevala 
rațiunea, că părțile implicate în con
flict vor renunța la orice acțiuni de 
natură să complice și să agraveze 
situația existentă,, că țările direct 
interesate, toate statele lurpi.i își vor;

intensifica eforturile în vederea gă
sirii unei soluții care să răspundă 
intereselor vitale ale popoarelor din' 
regiune, ale păcii și securității in 
lume, pentru a face ca Orientul Mij- 

a 
bunei vecinătăți, încrederii și colabo-
lociu să devină o zonă a liniștii,

Succesele unui harnic
colectiv

politică a conflictului 
Mijlociu.
său, premierul Israelian 
poziția Israelului în 

zonă,

rării pașnice.
De comun acord s-a considerat 

deși există deosebiri de vederi 
probleme privind căile de reglemen
tare a situației din Orientul Mij
lociu, esențială este sporirea eforturi
lor în vederea asigurării unei păci 
juste și durabile în zonă.

S-a apreciat că vizita în România 
a primului ministru al Israelului, 
Menahem Begin, convorbirile purtate 
cu acest prilej contribuie la dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor 
dintre cele două țări, la stimularea 
eforturilor pentru realizarea unei 
păci drepte și trainice în Orientul 
Mijlociu, la cauza destinderii și co
laborării internaționale.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă de cordialitate.

★
După convorbiri, președintele Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reținut la dejun 
pe primul ministru al statului Israel, 
Menahem Begin.

în . timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o ambianță cordială, a 
continuat schimbul de vederi în pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale — edificarea securității si coo
perării în Europa, lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, înfăptuirea 
dezarmării generale și. în primul 
rind, a dezarmării nucleare, demo
cratizarea relațiilor internaționale, 
sporirea rolului și eficacității Orga
nizației Națiunilor Unite și altor 
organizații internaționale.

că, 
in

La Băilesti a fost 
realizată luni celula e- 
lectrică cu numărul 
36 000 de la intrarea în 
funcțiune a acestei ti
nere unităti. înregistrat 
în condițiile în care 
fabricația a cunoscut 
un intens proces de 
diversificare si moder
nizare. acest bilanț este 

‘ insotit de imnortante

succese obținute de 
colectivul întreprin
derii în îndeDlinirea 
sarcinilor de plan si a 
angajamentelor asuma
te în întrecerea socia
listă. Astfel, este sem
nificativ faptul că. in 
intervalul scurs din 
acest an. în bilanțul 
întreprinderii de celu
le electrice prefabrica
te Băilesti au fost în

scrise o producție in
dustrială suplimentară 
în valoare de 17 mili
oane lei. îndeplinirea 
cu 132 de zile in a- 
vans a sarcinilor re
venite în acest an la 
export, reducerea cu 
1 200 000 lei sub ni
velul planificat a chel
tuielilor materiale la 
producția realizată. 
(Agerpres).

în fotografie: Imagine dintr-o secție a întreprinderii de celule electrice 
prefabricate din Bâilești

Libertatea
și responsabilitatea

artistului
Acum, ca și cu mii 

de ani in urmă, exi
gentele artei rămin, 
fără îndoială, exigențe 
formulate de pe pozi
țiile unor interese so
ciale determinate. Re- 
cunoscînd un atare 
adevăr vom recunoaște, 
implicit faptul că nici 
o societate nu poate fi 
indiferentă față de 
problemele artei, pen
tru că aceasta ar in
setting. să fie indife
rentă fată de propria 
sa viată spirituală. In 
măsura în care arta și 
literatura fac parte' in
tegrantă din viata so
cietății înseși, liberta
tea lor devine o liber
tate condiționată 
exigentele pe care 
ceasta le impune.

Nimeni nu scrie 
să nu fie citit.

de 
a-

că 
dacă 

e scriitor ; nimeni nu 
compune ca să nu 
fie interpretat și as
cultat. dacă e compo
zitor ; nimeni nu 
sculptează sau nu pic
tează ca să nu-i fia 
privită niciodată ope
ra. Arta în condiții de 
izolare totală față de 
oameni devine impo
sibilă. Direct ori indi
rect, artistul vizează 
ceea ce noi numim 
publicul. Despre mo
dul cum îl vizează se 
poate discuta. Despre 
modul cum caută să-1 
intereseze pe acesta 
de opera pe care 
propune. iarăși, 
poate discuta. E

i-o
se 
de

că la 
operei de 

nevoia de a 
cu ceilalt:. 

creatorului 
de 

se reali- 
ei 

depinde 
pe Care 
reușește 

cit 
mai multi oameni. 
Evident, prin aceașta. 
opera de artă devine 
mesagera’ unei expe
riențe colective.

Astfel, dacă vrem să 
discutăm despre li
bertatea de creație a 
artistului trebuie să 
fim lucizi. Respectiva 
libertate nu a fost ni
ciodată și nu poate fi 
nelimitată decit cu 
prețul trădării artei.

Ce sentimente tre
zește opera pe care o 
contempli ? Ce adevă
ruri afirmă, ce stări 
de lucruri neagă ? De 
cind există literatură, 
de cînd există artă, de 
cind putem concepe 
aceste domenii ca do
menii de sine stătătoa
re, asemenea întrebări 
au intervenit mereu si 
fiecare artist, și fie
care scriitor a căutat 
să-și formuleze — pen
tru sine în primul rînd 
— răspunsul pe care 
l-a considerat necesar. 
Noi judecăm și înțele
gem astăzi valorile 
culturii din toate tim
purile în funcție de 
răspunsurile la aseme-

netăgăduit însă 
originea 
artă stă 
comunica 
Succesul
de artă depinde 
modul cum 
zează comunicarea 
cu publicul, 
de interesul 
opera creată 
să-l stirnească la

nea întrebări, cîteoda- 
tă. poate, mai puțin 
evidente, totuși indis
cutabil prezente in 
operă. Actul artistic 
are întotdeauna o mo
tivație socială. Princi
piul estetic marxist cu 
privire la angajarea 
socială a artistului și 
scriitorului prin operă 
izvoi’ăște tocmai din 1 
conștiința imposibili
tății evitării unui răs
puns limpede Si ferm 
la aceste întrebări. Ac
tul artistic se legiti
mează ca atare numai 
în măsura în care el 
constituie expresia u- 
nei necesități sociale, 
acute, numai în măsu
ra în care societatea îl 
reclamă, numai in mă
sura în care el vine in 
întîmpinarea unor ne
voi spirituale reale, 
iar nu imaginare. Ope
ra de artă, dacă 
dează publicul și 
cietatea, devine 
nonsens.

Una dintre proble
mele estetice contem
porane cele mai 
dezbătute în publica
țiile occidentale de 
cultură privește rapor
tul dintre artă și non- 
artă.
cutie 
zuri

sfi- 
so- 
un

Ea aduce în dis- 
numeroase ca- 
în care opera

Gheorghe 
ACHIȚEI

(Continuare 
in pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

1877 ENȚEIlwr]

O pagină de glorie în epopeea

luptei pentru neatîrnare națională:

VICTORIA DE LA
Anul centenarului Independentei 

de stat a României este in mod fi
resc si anul aniversării unor eve
nimente de mare însemnătate petre
cute în cursul războiului pentru do- 
bîndirea neatîrnării — evenimente 
care au consolidat si pecetluit pentru 
totdeauna, prin eroișmul si jertfele 
ostașilor români, ale poporului, votul 
Parlamentului din istorica zi de la 
9 mai 1877. între acestea se înscrie 
și strălucita biruință de la 30 august 
1877, cînd ostașii români au cucerit 
reduta Grivita. Bravura și abnegația 
dovedite de ostașii români Ia Grivita, 
ca si mai tirziu Ia Rahova. Plevna 
sau Smirdan. au dat o vie expresie 
voinței ferme a poporului român de 
a asigura independenta patriei, drep
tul său de a-si hotărî de sine stătător 
destinele, de a fi singur stăpin în 
vatra strămoșească.

Precum este bine cunoscut, potrivit 
convenției încheiate între guvernul 
român și guvernul rus, armata rusă 
trecuse prin teritoriul României, iar 
în luna iunie traversase Dunărea,

Fiucim mammon sportului

„Universiada ’77“ a fost o 
grandioasă manifestare 
sportivă, amploarea re
prezentării internaționale 
— 4 300 de concurenti din 
84 de țări — situind-o. în 

vecinătate a 
Olimpice. La

imediata 
Jocurilor 
cele zece ramuri de sport 
s-a înregistrat o partici
pare masivă si de înaltă 
calitate sportivă, printre 
concurenti înscriindu-se 
numeroși campioni olim
pici. campioni sau record
mani mondiali și euro
peni, ca și echipe meda
liate la marile competiții. 
Pe măsură ce diferitele 
turnee si concursuri se a- 
propiau de faza finală — 
a cuceririi trofeelor Uni
versiadei — lupta sportivă 
dobîndea un nivel de ca
litate foarte
bilindu-se si multe recor-

ridicat, sta-

di- 
si 

Un 
în
de

duri mondiale sau ale 
feritelor continente 
mondial-universitare. 
asemenea grad înalt al 
trecerii sportive intră
altfel in normalul desfă
șurării Universiadei, deoa
rece. după cum se știe 
bine, mișcarea sportivă 
studențească din multe 
țări ale lumii oferă tere
nul de selecție cel mai 
propice pentru o mare di
versitate de formații re
prezentative. iar foarte 
numeroși performeri olim
piei. mondiali si continen
tali provin din rindurile 
tineretului universitar.

în acest cadru, mereu 
mai amplu si de o cali
tate în continuă creștere 
de la o ediție la alta a 
Jocurilor Mondiale Uni
versitare. reprezentanții 
mișcării sportive studen-

testi din România socia
listă au obtinut succese 
de larg răsunet Ia majori
tatea ramurilor din pro
gram. ei inregistrind ca 
rezultate si trofee un bi
lanț cu mult superior 
participărilor la trecutele 
ediții. Prin comparație cu 
Jocurile de la Moscova 
din 1973, la care studenții 
români cîstigaseră 19 me
dalii (4 aur. 7 argint. 8 
bronz), iată că la Sofia 
în această vară a anului 
1977 se realizează un salt 
impresionant pină la un 
total de 35 de medalii, 
dintre care nu mai puțin 
de 11 din aurul ce se de
cerne campionilor mon
diali! Ziariștii străini, tri
miși ai marilor agenții de 
presă si ai publicațiilor 
bine cunoscute în lumea 
sportivă, presa din capi-

tala Bulgariei prietene, ca 
și tehnicieni de renume 
au apreciat adesea la su
perlativ comportarea ad
mirabilă a celor mai buni 
sportivi din rindurile stu- 
dentimii române. Se cu
vine deci să afirmăm cu 
deplină satisfacție că lotul 
nostru, in ansamblul lui. 
a reprezentat cu cinste si 
demnitate culorile sportu
lui universitar din Româ
nia. si-a adus cu prisosin
ță contribuția Ia întărirea 
prestigiului întregii noas
tre mișcări sportive în 
lume. Rezultatele de pres
tigiu international demon
strează că mișcarea spor
tivă studențească, nume-

Valeriu MIRONESCU
(Continuare 
in pag. a V-a)

GRIVIȚA
fiind împărțită în trei grupuri : unul 
principal care avea misiunea să for
țeze Balcanii și să continue operațiu
nea pe direcția Adrianopol—Constan- 
tinopol; un altul — grupul de est — 
care avea misiunea să asigure flan
cul sting al grupării principale, și, 
în fine, grupul de vest care, prin cu
cerirea Nicopolului și apoi a Plevnei, 
trebuia să asigure flancul drept și 
să treacă la rindul său Balcanii. 
Dacă primele două grupuri obținu
seră în scurt tirrip o serie de succese, 
în sectorul de vest, unde inamicul 
dispunea de puternicul sistem de 
fortificații de la Plevna, cu o garni
zoană de 50 000 de oameni. înzestrată 
cu peste 100 de tunuri — desfășu
rarea ostilităților a dus la o situație 
primejdioasă pentru trupele ruse. La 
8 iulie, asaltul lor a fost respins de 
trupele otomane cu grele pierderi; 
același rezultat l-a avut si cea de-a 
doua ofensivă desfășurată la 18 iulie, 
în aceste condiții. înaltul comanda
ment rus a apelat la sprijinul arma
tei române, prin binecunoscuta tele
gramă pe care marele duce Nicolae 
o trimitea domnitorului Carol, la 19 
iulie.

Marele cartier general român — 
care propusese încă din prima fază 
a războiului colaborarea armatei ro
mâne si care practic cooperase și 
pină atunci în numeroase împrejurări 
cu armatele ruse — a hotărît ca tru
pele române să treacă imediat Du
nărea pentru a participa la bătălia 
de la Plevna. Conform înțelegerilor 
intervenite la cel mai înalt nivel, 
cooperarea militară româno-rusă se 
înfăptufa prin respectarea individua
lității si unității de comandă a arma
tei române. S-a hotărit astfel ca 
toate trupele ruse si române din fata 
Plevnei. reunite sub numele de Ar
mata de Vest, să fie puse sub co
manda domnitorului Carol, care avea 
ca sef de stat major pe 
rus Zotov. Armata de Vest

pusă din 42 batalioane, 30 escadroa- 
ne si 108 tunuri românești, cu un e- 
fectiv de 38 de mii de oameni, alcă
tuind armata română de operațiuni, 
comandată de generalul Alexandru 
Cernat — si din 62 batalioane. 28 es- 
cadroane. 28 sotnii și 316 tunuri ru
sești. cu un efectiv de 52 100 oameni.

Acestea erau forțele aliate care au 
declanșat la 30 august cea de-a 3-a 
bătălie de la Plevna. Era primul și 
cel mai greu examen pentru tînăra 
armată română, care căpătase efec
tivele. dotarea si fizionomia unei ar
mate moderne abia după Unirea 
Principatelor, lipsindu-i încă botezul 
focului pe cîmpul de răzloi. Cele cî- 
teva ore din după-amiaza și seara 
lui 30 august 1877 au fost suficiente 
pentru a edifica întreaga națiune ro
mână. ca si opinia publică interna
țională. despre valoarea reală a aces
tei armate.

Desfășurarea atacului de la 30 au
gust a avut loc în condiții foarte 
grele, determinate nu numai de re
zistenta înverșunată a adversarului, 
bine dotat si' apărat de puternice 
fortificații, ci si de alti factori care 
au mărit cifra pierderilor. început 
in condiții meteorologice extrem de 
nefavorabile — era o ceață deasă 
— și la o oră tîrzie (15). care micșo
ra. în eventualitatea prelungirii bă
tăliei. timpul cu lumină al zilei, 
asaltul a avut de întîmpinat și unele 
obstacole datorate unor erori în exe
cutarea misiunilor de recunoaștere a 
terenului. Ostașii noștri au constatat 
astfel, abia în focul luptei, că de fapt 
nu era o singură redută Grivita. ci 
două, numite ulterior Grivita nr. 1 
și Grivita nr. 2; în afară de aceasta, 
au mai avut surpriza de a fi siliți să 
traverseze luptînd o vale accidentată 
și largă de peste o iumătate de kilo-

generakil 
era com-

Matei IONESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

LA CENTRALA HIDROELECTRICA MARIȘELU

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE ULTIMUL AGREGAT
Cu 40 de zile mai 

devreme a fost racor
dat la sistemul ener
getic național cel 
de-al treilea agregat 
de la Centrala hidro
electrică Mărișelu. ju
dețul Cluj. Meritul 
punerii în funcțiune 
înainte de termen a 
ultimului agregat, ca 
și a celorlalte două, 
revine muncitorilor, 
inginerilor și tehnicie-

nilor șantierului de 
. construcții hidroener

getice de pe Someș, 
întreprinderii „Elec- 
trocentrale" și trustu
lui „Energomontai" — 
șantierul Rm. Vîlcea, 
care au muncit 
preget pentru 
lizarea în cît 
bune condiții a
tui obiectiv al indus
triei energetice. In a-

fără 
fina- 

mai 
aces-

celași timp, colectivul 
hidrocentralei s-a stră
duit să livreze siste
mului energetic natio
nal cit mai multă e- 
nergie electrică. De 
la începutul anului si 
pină în prezent, can
titatea de energie 11- 

' vrată peste prevederi
le planului se ridică 
la peste 42 milioane 
kWh. (Al. Mureșan)
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Sănătate, 
doctore!
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„Mina care vă scrie acum 
ceste rînduri era sortită să 
mai poată fi mișcată 
niciodată". Așa își începe scri
soarea adresată rubricii noastre 
Dumitru Preda din comuna Bal- 
dovinești. județul Olt. „Ca din 
senin — se spune mai departe 
în scrisoare — într-o dimineață 
m-am trezit cu miinile parali
zate și cu 
Am fost 
la spitalul 
ceea ce am și făcut, 
cum vă scriu cu 
aceasta se datorează 
ceperii cu care m-au 
torul M. Băjereanu și doctorița 
Olga Petra, cărora le mulțumesc 
din toată inima și le urez, la 
rîndu-mi, multă sănătate".

a- 
nu 

poate

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I

Menirea propagandei juridice

SA-I AJUTE PE TINERI
PE TOII CETĂȚENII Sfl SI INSOSEASCA 

$1 SA RESPECTE LEGHE TĂRII

IN JUDEȚUL BIHOR

Se modernizează
rețeaua

cooperației
de consum

Cuvîntul

dureri îngrozitoare, 
sfătuit să mă duc 

din orașul Balș, 
Și dacă a- 
mîna mea. 
numai pri- 
tratat doc-

„Nu servim
„ V Vapa rara 

vin“
Sezon bogat și pentru orașul 

Sulina. vizitat in aceste zile de 
numeroși turiști. Multi dintre ei 
zăbovesc aici zile in sir. Pen
tru servirea mesei au la dispo
ziție. între altele, și un restau
rant de categoria intii. Se nu
mește — nici nu se putea alt
fel — „Marea Neagră". Intră 
omul la „Marea Neagră" și 
cere, să zicem, o sticlă cu apă 
minerală. Ospătarul căruia i s-a 
adresat face ochii mari : „Apă, 
și mai ce ?" Omul răspunde : 
„Apă minerală și mâncare. A- 
veți ?" „Cum să n-avem ? Dar 
nu vindem apă minerală goală. 
O vindem numai cu vin. O sticlă 
de vin, o sticlă de apă. Asta-i 
dispoziția venită de «sus»". 
Omul incearcă să-l convingă ; 
„Intimplător, eu nu beau vin. 
N-am voie de la doctor. Așa 
că...“. Răspunsul ospătarului : 
„Așa că nu vă putem servi decît 
cu apă chioară. V-am spus: dis
poziție de sus". Întrebat cit de 
„de sus" este această dispozi
ție năstrușnică, ospătarul răs
punde fără să clipească : „Cum 
de unde ? De s'us, de la șefii 
noștri din Tulcea". Exact de 
unde așteptăm și noi răspuns.

Tatăl 
rătăcitor

Ti cheamă Gheorghe Pop. A 
lucrat in calitate de tapiter' în 
orașul Zalău. „Meserie frumoa
să" — spunea el cu mîndrie. Pină 
acum un an de zile cind. peste 
noapte, s-a lăsat de meseria de 
tapiter și a pornit să colinde 
prin țară. Fără adresă. Și fără 
să mai dea nici un semn de 
viață familiei, celor doi copii ăl 
săi — Vasilică și Daniela. Dacă 
il întîlnește cineva este rugat 
să-i îndrume pașii pe calea cea 
bună.

Și-au pierdut

I
I
I
I
I
I
I

Pe una din străzile Buftei. un 
subofițer de miliție a găsit o 
autobasculantă (31-B-1156) cu 
ușile vraiște. Văzind că șoferul 
nu se afla pe nicăieri, subofițe
rul a căutat să afle mai întii a 
cui e basculanta. Și a aflat. 
Era a unui șantier de dru
muri și poduri din București. 
Dar. in loc ca la ora aceea să se 
afle în cursă, autobasculanta ză
cea pe marginea drumului. în- 
cercînd să afle „misterul", sub
ofițerul a dat de urmele lui Du
mitru Gorariu si Ion Blidan, 
ambii de pe strada Liniștei din 
București, care porniseră cu di
tamai autobasculanta la plim
bare. Acum, la întrebările an
chetatorilor. și-au cam pierdut... 
liniștea.
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De la 
trăsnet

I
I

I
Ploaie toren- 
nori — cum 
cetățean din-

I
I
I
I
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Fulgere. tunete, 
țlală. Rupere de 
se mai spune. Un 
tr-o comună a județului Harghi
ta se afla împreună cu soția și 
fiica la căratul finului. Văzind 
furtuna, in loc să se adăposteas
că undeva, a dat bice cailor, 
care au pornit ca din pușcă 
spre grajdurile cooperativei a- 
gricole din Toplița-Ciuc. La un 
moment dat, un trăsnet s-a a- 
bătut asupra căruței. Finul a 
luat foc. Omul și-a pierdut via
ța, iar soția și fiica, deși atinse 
și ele de descărcarea electrică, 
au scăpat ca prin minune.
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Imprudență
Un autoturism trecea prin 

Teiuș. județul Alba. Supraîncăr
cat : șoferul, plus proprietarul 
mașinii (A. I. B. din Săliște. ju
dețul Sibiu), plus cinci pasageri, 
plus... doi viței. Proprietarul ma
șinii venea de la un tîrg de 
animale dintr-o comună de pe 
Valea Arieșului. La depășirea 
unui trecător, cel aflat la vo
lan a făcut o manevră greșită. 
A pus o frînă bruscă și auto
turismul s-a rostogolit pe șo
sea. Urmarea : un pasager și-a 
pierdut viata, iar alți trei au 
fost răniți.
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I

Rubrlcd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteil”

I
I
I

A cunoaște sau a nu cunoaște o lege sau un act 
normativ care vizează relații de muncă sau de con
viețuire socială nu este o chestiune benevolă, ci o în
datorire a fiecăruia dintre noi. o îndatorire politică și 
civică, izvorită din cerințele actualei etape de dez
voltare materială si spirituală a societății noastre. 
Tocmai de aceea, explicarea si însușirea aprofundată 
a legilor tării este astăzi, mai mult ca oricînd. unul 
din obiecțjvele majore, la ordinea zilei, pentru fiecare 
organizație de Partid, pentru fiecare colectiv de muncă, 
pentru fiecare factor de conducere si decizie.

Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la creșterea rolului maselor

în respectarea legalității conferă, practic. întregii 
noastre colectivități socialiste prerogative de cea mai 
înaltă răspundere socială : reeducarea si reintegrarea, 
celor care s-au abătut de la ordinea de drept pe fă
gașul normal al vieții. Firește, capacitatea unui colec
tiv de muncă de a educa si reeduca Pe cei care au 
încălcat legea, normele de conviețuire socială depinde, 
în mod nemijlocit, de modul in care fiecare dintre 
membrii săi cunoaște, aplică si respectă el insuși 
legile tării.

In cadrul unui raid-anchetă în întreprinderi și in
stituții din municipiul Iași am urmărit modul în care 
se desfășoară propaganda juridică.

— începfnd din acest an. popu
larizarea hotărîrilor de partid și de 
stat In rîndul colectivului nostru de 
muncă — ne spune tovarășul Petru 
Matei, președintele consiliului de 
educație politică si cultură socialistă 
de la întreprinderea metalurgică — 
are asigurat un cadru organizatoric 
adecvat, se desfășoară cu continui
tate si eficientă. Un capitol întreg 
din planul de luoru al consiliului 
nostru se referă în mod special la 
propaganda juridică. Ea se desfă
șoară printr-o multitudine de forme, 
metode, mijloace : în cadrul învăță- 
mîntului politic. în adunările de 
grupă sindicală, prin emisiunile 
săptămînale speciale ale stației de 
radioamplificare și. în fiecare zi. în 
cadrul cabinetului de consultații ju
ridice al întreprinderii. De asemenea, 
am organizat un punct de documen
tare juridică, precum si propaganda 
vizuală în secțiile si halele de pro
ducție. Răspunderea pentru reali
zarea întocmai a acestor sarcini re
vine unui colectiv format din membri 
ai comitetului de partid si U.T.C.. ai 
comitetului sindicatului. consilierul 
juridic sl jurisconsultul întreprin
derii.

Vizitînd întreprinderea, stînd de 
vorbă cu muncitori, cu șefi de secții 
si cu juriștii întreprinderii, am. putut 
adăuga la cele spuse de interlocutor 
și alte initiative sau acțiuni valoroase. 
Bunăoară. în fiecare din secțiile în
treprinderii ieșene muncitorii au la 
dispoziție colecția Buletinul oficial 
si culegerile trimestriale de legi, de
crete si hotăriri ale Consiliului de 
Miniștri ; la punctul de documentare 
al întreprinderii, pe lîngă colecția 
propriu-zisă de legislație, toti cei in
teresați găsesc si o seamă de lucrări 
de specialitate apărute în Biblioteca 
juridică. .

Și la Oficiul județean de turism 
propaganda juridică in rîndul anga- 
iaților se desfășoară sub semnul 
aceleiași înalte răspunderi si bune 
organizări.

— Pentru noi. cei care lucrăm în 
acest, domeniu — ne spune tovarășul 
Petre Berică, șeful oficiului — în 
egre sînt manipulate zilnic impor- ; 
tante cantități de bunuri si sume de 
bani si se prestează un serviciu de

mare interes public, cunoașterea, 
aplicarea si respectarea legilor de 
către fiecare angajat sînt cu atît mai 
importante. De aceea, considerăm 
explicarea legilor tării ca pe o sar
cină permanentă de serviciu a tu
turor cadrelor de conducere din în
treprinderea noastră si din unitățile 
subordonate. Activitatea de explicare 
a legilor se desfășoară pe bază de 
plan de muncă trimestrial. întocmit 
de jurisconsultul nostru și adoptat

Constatări 
în întreprinderi 

și instituții din lași

prin decizia consiliului oamenilor 
muncii.

Jurisconsultul oficiului, tovarășa 
E. Tomasevschi. ne-a prezentat ola
nul de măsuri privind cunoașterea, 
înțelegerea si organizarea aplicării 
actelor normative în decursul unui 
trimestru. Un plan scurt, dar cuprin
zător, întocmit in mod judicios. In 
fiecare din lunile trimestrului res
pectiv. jurisconsultul împreună cu 
contabilul-șef al oficiului au pre
zentat angajaților cîteva acte 
normative de interes general, 
în luna aprilie — Decretul nr. 
278 din 1970 privind actele de 
stare civilă. în luna mai — Legea 
cetățeniei si Decretul cu privire la 
nume, iar în luna iunie — Decretul 
nr. 209 din 1976 privind regulamen
tul operațiilor de casă. Al doilea 
punct în planul de măsuri prevede 
prezentarea si analizarea în amănunt 
a felului în care se aplică în unități 
reglementările referitoare la perfec
tionarea pregătirii profesionale, le
gislația privind tarifele pentru uni
tățile hoteliere si organizarea siste
mului informational în alimentația 
publică.

Dacă activitatea desfășurată pe 
linia cunoașterii. înțelegerii, respec
tării si aplicării intocmai a legilor 
tării în cele două unităti economice 
ieșene se cuvine pe drept subliniată, 
nu in același mod s-ar putea aprecia

propaganda juridică desfășurată în- 
tr-una din importantele insti
tuții de învătămint din Iași : 
Liceul metalurgic. In acest liceu, 
acțiunile de explicare și apro
fundare a legilor tării s-au rezumat 
doar la două : un „proces public" al 
absolvenților care nu si-au respectat 
obligațiile contractuale fată de în
treprinderea la care au fost reparti
zați si un concurs „Cine știe câș
tigă" pe teme de circulație, organi
zat împreună cu organele de mili
ție. Mult prea puțin pentru o uni
tate de învătămînt Acțiunile de 
propagandă juridică trebuie să se 
îndrepte. in primul rind. spre 
tineri. Aflati la virsta formării 
lor ca oameni ai muncii, ca cetă
țeni. tinerii au nevoie mai mult 
ca oricînd de sprijinul și îndrumarea 
atentă a celor mai vîrstnici. a spe
cialiștilor. pentru a-si forma de pe 
acum o temeinică pregătire civică, o 
înaltă conștiință socialistă. Ceea ce 
nu se coaie realiza decît printr-o 
profundă cunoaștere a întregii noas
tre legislații socialiste. Din acest 
punct de vedere, fără doar si poate 
tinerii trebuie favorizați. Pentru că 
au nevoie de o asemenea favoare. 
La locurile lor de muncă — și. cu 
atît mai mult. în școală — acțiunile 
de propagandă juridică trebuie să se 
adreseze cu prioritate tineretului. 
A face totul pentru ca fiecare tînăr 
să devină un bun cetățean, un om 
cinstit, un apărător botărit al ordinii 
de drept este una din cele mai mari 
răspunderi care revine colectivelor 
de oameni ai muncii, organizațiilor 
de masă si obștești și. bineînțeles, 
scolii. Această răspundere izvorăște 
cu claritate si din sarcinile trasate 
organelor și organizațiilor de partid, 
colectivelor de oameni ai muncii la 
Plenara C.C. al P.C.R. cu privire 
la creșterea rolului unităților so
cialiste, al organizațiilor obștești, 
al maselor populare în respec
tarea legalității, sanctionarea și 
reeducarea prin muncă a persoane
lor care comit abateri si incălcări de 
la normele de conviețuire socială si 
legile tării.

Florin CIOBĂNESCU

Cooperația de consum din județul 
Bihor Isl extinde si modernizează 
rețeaua de magazine, in vederea 
unei aprovizionări tot mai bune a 
populației din mediul sătesc. După 
cum ne informează tovarășul Du
mitru Birta. vicepreședinte cu pro
blemele comerciale al Uniunii ju
dețene a cooperativelor de consum 
Bihor. în tot mai multe comune 
si sate se construiesc noi maga
zine. înzestrate cu utilaje si mobi
lier modern. Recent. în localitățile 
Abram. Buduslău si Sîrbi s-au des
chis noi cofetării si. in curind. se 
vor da în folosință magazine uni
versale în localitățile Rieni si Ce- 
tariu. un magazin sătesc cu bufet la 
Surduc. un magazin cu produse 
metalo-chimice la Biharia. un ma
gazin cu articole electrotehnice si 
altul cu metalo-chimice la Sălard 
etc. De asemenea, sînt în construc
ție o seamă de noi unităti. printre 
care un modern complex comercial 
la Ținea, care va avea o suprafață 
de 1 200 mo. Acest complex cu trei 
niveluri va avea secții de încălță
minte. confecții, tricotaje, textile, 
galanterie, parfumerie, restaurant, 
cofetărie, cafe-bar. precum și labo
ratoare pentru cofetărie si ateliere 
pentru prestări de servicii. Se mai 
află în construcție magazine si uni
tăti de alimentație publică la Al- 
masu Mare. Tarcea. Bulz si Valea 
lui Mihai. Suprafața unităților a- 
flate în construcție este de aproape 
i 000 mp. în numeroase localități, 

cooperativelor de consum 
construirea noilor unităti. 
pildă, la Măgura. Cociuba

membrii 
ajută la 
Asa. de 
Mică. Surduc si altele, cetățenii au
construit prin muncă patriotică 
magazine sătești.

Paralel cu construcția de noi u- 
nităti. se lucrează la 
rea si extinderea celor 
printre care complexul 
din Beius si magazinele 
brești. Totoreni. Merac. 
Cris si altele. In cursul
unitățile cooperației de consum 
Bihor au fost dotate cu

modemiza- 
existente. 
„Central" 
din 
Ineu 

acestui

Do- 
de 
an. 
din

utilaje 
modeme în valoare de aproape 1.5 
milioane Iei. Asa. de pildă, unitățile 
cooperatiste au primit dulapuri si 
vitrine frigorifice, vitrine pentru 
cofetării, instalații de ventilație 
masivii de Snfdat.. to.nete pentru co
merțul, strada] si altele. (Aurel 
Pod). ’

VICTORIA DE LA GRIVIȚA
(Urmare din pag. I)

metru, de asemenea nereperată 
pînă atunci, și care a primit apoi 
numele cu semnificație tragică de 
„Valea Plingerii".

La primul asalt — cel în cursul 
căruia a fost descoperită și traver
sată „Valea Plingerii" — cu tot fo
cul năprasnic al adversarului, os
tașii noștri. însuflețiți de cuvîntul 
și pilda ofițerilor — George Sonțu, 
Valter Mărăcineanu, Leon Cracalia 
și alții, căzuți unul după altul — 
au ajunș. pînă la șanțurile redutei, 
dar nesprijiniți de forțe proaspete 
au fost siliți să se retragă. Peste 
700 de eroi din regimentele 8 de 
linie și 10 dorobanți au căzut in 
„Valea Plingerii" și în șanțurile re
dutei.

...Timp de trei ore s-au consu
mat alte trei atacuri împotriva re
dutei Grivița 1 : Începuseră să cadă 
umbrele serii cind trupele române, 
în colaborare cu cîteva batalioane 
rusești, au făcut un ultim să su
prem efort, pornind cel de-al pa
trulea și ultimul asalt. O luptă 
cumplită la baionetă s-a generali
zat in jurul redutei ; seara, para
petul redutei Grivița a fost esca
ladat și cucerit.

Dar bătălia pentru Grivița încă 
nu se sfirșise. în cursul nopții de 
30 spre 31 august și în ziua de 31 
august inamicul a contraatacat vio
lent. Ostașii noștri au rezistat însă 
eroic, iar Grivița a rămas ferm în 
miinile noastre. Pierderile totale 
suferite de români intre 26 și 31 
august 1877 in bătălia de la Grivi- 
ta s-au ridicat la 2 564 oameni 
morti și răniți.

Cucerirea redutei Grivița. din
colo de valoarea strict militară, a 
avut pentru români o valoare mo
rală și politică incomensurabilă ; 
armata tării trecuse cu strălucire 
un greu examen, dovedind că vir
tuțile militare străbune n-au pie
rit ; a apărut limpede că și armata 
unui stat mic, Însuflețită de patrio

tism fierbinte șl de nobilul ideal 
al libertății, devine o forță de te
mut, puțind reprezenta cu cinste 
interesele, voința și onoarea unei 
națiuni independente.

Un deosebit entuziasm a stîrmt 
victoria de la Grivița în rîndurile 
populației din provinciile româ
nești aflate încă sub dominație 
străină, care vedea in cucerirea
independenței României o impor
tantă premisă pentru împlinirea
înaltului ideal al desăvîrșirii uni
tății statale. Victoria de la Grivița 
— scria „Gazeta Transilvaniei" din 
Brașov — „a făcut să lucească pa
loșul strămoșesc iarăși în vechea-i
splendoare".

în cursul luptelor de la 30—31 au
gust 1877 și-au găsit o vie afirmare 
solidaritatea și frăția de arme ro- 
mâno-rusă. Consemnind însemnăta
tea colaborării de arme româno- 
ruse, înaltele calități ale ostașilor 
români, țarul Alexandru al II-lea 
scria domnitorului Carol : „Trupele 
române, reunite cu armata mea și 
puse sub comanda Alteței Voastre 
Serenisime, au dovedit un curagiu 
eroic în zilele de 30 și 31 august, 
luptindu-se sub focul cel mai uci
gător al dușmanului".

Bravura și spiritul de sacrificiu 
ale trupelor române și-au aflat o 
largă recunoaștere internațională. 
„Niciodată — scria ziarul elve
țian „Bund" — nu s-a văzut 
atita bravură la o trupă care 
pînă atunci n-a cunoscut focul... 
armata română merită a fi pusă 
lîngă orice altă armată a Eu
ropei și oricine poate fi mîndru de 
soldații și oștenii ei, care au dat 
probe atiț de. strălucite de. vitejie". 
Ziarul vienez „Der Osten" scria la 
rîndu-i : „Bărbăteasca pășire a 
României pe cîmpul de război a 
schimbat cu o singură lovitură si
tuația statului român... eroii care 
țin sus și tare pe cimpiile de luptă 
ale Bulgariei drapelul român, îm
podobit cu lauri nemuritori, nu-și 

■ varsă in zadar sîngele lor !“.

cititorilor,
CUVÎNTUL

OAMENILORrĂ

MUNCII
In interesul bunului mers 

al economiei naționale
Mai mult respect față 
de semnătura de 

contract
pe

CRISTINEL CHIPRIOTIS,__________ __ ________ _ teh
nician. întreprinderea de autocami
oane Brașov :

In activitatea întreprinderii de 
autocamioane din Brașov se Înre
gistrează uneori întreruperi la a- 
samblarea autobasculantelor 
8 tone, din cauza lipsei piulițelor 
M 14x1.5, fără de care nu se pot 
monta benele pe autoșasiuri. Ase
menea piulițe, unitatea brașoveană 
trebuie să le primească de la în
treprinderea de șuruburi Tg. Secu
iesc. Aceasta însă nu-și onorează 
prompt și conștiincios obligațiile 
contractuale (pe primul semestru al 
anului, de pildă, întreprinderea de 
autocamioane trebuia să primească 
30 006 piulițe, dar nu i s-a li
vrat decît jumătate din cantitatea 
contractată), ceea ce a dus la im
plicații nedorite asupra desfășurării 
normale a procesului de producție.

Iată de ce apelăm la conducerea 
Întreprinderii din Tg. Secuiesc să 
ia. măsurile ce se impun pentru a 
ni se livra piulițele la timp și în 
cantitățile solicitate, dovedind ast
fel mai mult respect față de sem
nătura de pe contract.

Cheltuieli inutile

de

VASILE CARP, economist la bi
roul financiar al I.C.S. Alimentație 
publică. Piatra Neamț :

în urma repartiției Ministerului 
Comerțului Interior, întreprinderea

noastră a încheiat cu fabrica 
„Harghita" din Miercurea Ciuc un 
contract pentru aprovizionare cu 
bere îmbuteliată. Pe lîngă faptul că 
trebuie să aducem berea de la o asa 
mare distantă, întîmpinăm si mari 
greutăți din partea furnizorului. A- 
proape în permanentă, termenele de 
ridicare a berii' se decalează cu cite 
2—3 zile. Mijloacele auto, de obicei 
de tonaj mare, staționează foarte 
mult timp pină intră la descărca
rea ambalajelor și, apoi, pină la în
cărcarea berii. Noi am propus con
ducerii fabricii din Miercurea Ciuc 
să ne livreze berea cu mașini în
chiriate de ei de la I.T.A. din a- 
ceastă localitate (costul transportu
lui suportîndu-se, desigur, de către 
noi), dar am fost refuzați. Am so
licitat, de asemenea, să trimitem 
mașinile numai în zilele cind ei au 
posibilitatea și sînt dispuși să ne 
livreze berea, dind în prealabil un 
telefon. Ni s-a răspuns că trebuie 
să respectăm graficul stabilit, gra
fic pe care ei însă îl încalcă.

în acest fel, la cheltuielile spo
rite de transport-aprovizionare și 
la cele efectuate pentru cazare, 
diurnă etc. so adaugă imobilizarea 
a numeroase mașini, a forței de 
muncă. Dorința noastră este ®ă se 
reglementeze această situație, sorea 
se înlătura cheltuielile inutile, care — 
de ce să n-o spunem 7 — tot pagubă 
in averea obștească se cheamă. De a- 
ceea, și pe această cale, solicităm 
conducerii fabricii „Harghita" din 
Miercurea Ciuc să dea dovadă de 
mai multă solicitudine, iar 
ei ierarhic superior să ne 
mai mult sprijin.

forului 
acorde

<
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Și-au dat cinstea 
pe rușine

Ostașii români pâtrund în reduta Grivița 
(reproducere după o cromolitografie de epocă)

Se demonstrase o dată mai mult 
că independența proclamată la 9 
mai își avea apărătorii ei hotărîți 
pe cîmpul de luptă, apărători au
reolați de nimbul victoriei și de 
recunoașterea unanimă a virtuților 
lor. Examenul de la Grivița odată 
trecut cu succes, ostașii români 
aveau să dovedească ulterior, la Ra
hova. la asediul și cucerirea Plev- 
nei. la Smirdan șl Vidin. că vic
toria de Ia 30 august nu fusese un 
fapi intimplător și singular, ci ex
presia unor valori stabile, a conti
nuității virtuților străbune.

Sint virtuți care nu au fost dez

mințite nici in veacul care a tre
cut de atunci, ci, dimpotrivă, con
firmate din nou, eu strălucire. Ia 
Mărăști. Mărășești și Oituz in vara 
anului 1917, pe baricadele in
surecției din august 1944, în tran
șeele frontului antihitlerist de la 
Mureș și pînă in apropiere de 
Praga. Națiunea noastră socia
listă cinstește astăzi amintirea 
eroilor care au arătat la Grivița și 
pe celelalte cimpuri de bătălie că 
poporul de la Dunăre și Carpați a 
fost, este șl va fi gata oricînd să a- 
pere cu hotărîre și abnegație drep
turile, existența națională, indepen
denta și suveranitatea României.

CONSTANTIN IONELE, secretar 
al comitetului comunal de partid și 
primar al comunei Bechet, județul 
Dolj :

Localitatea noastră nu a fost a- 
fectată decît în mică măsură de 
seismul din 4 martie a.c. Cu toate 
acestea, cîteva elemente ne
cinstite, puse pe căpătuială, 
între care unele persoane cu 
munci de răspundere, au vrut să 
profite, chipurile, pentru că ar fi 
avut locuințele deteriorate. Astfel, 
Marin Ene, secretarul biroului exe
cutiv al consiliului popular comunal 
Bechet, ajutat de inspectorul zonal 
ADAS, Marin Olaru, și-a 1 întoc
mit un dosar fictiv pe baza căruia 
a încasat peste 4 600 lei despăgubiri 
pentru daune... inexistente. Cu 
bună știință, el a acceptat să 
fie incluși în același dosar și alți 
cetățeni (Oprea Crețu. casier la 
cooperativa de credit. Alexandru 
Ghiță, gestionar la depozitul de 
materiale de construcție al coopera
tivei de consum, Mihalache Roam- 
ba. șeful secției croitorie a coope
rativei meșteșugărești „Muncitorul", 
Stelian Olingher și Elena Sima), 
care, de asemenea, au încasat de la 
ADAS pe nedrept multe mii 
de lei.

Aflind despre acest lucru, am so
licitat sprijinul unor specialiști în 
construcții, care în urma verifică
rilor efectuate la locuințele celor în 
cauză au constatat că nici unul nu 
îndeplinea condițiile cerute spre a 
putea fi despăgubit cu sumele res
pective. Banii luați ilegal au fost 
astfel recuperați, dar cinstea celor 
ce au comis faptele rămîne irecu
perabilă.

în urma analizei făcute în plena
ra comitetului comunal de partid, 
Marin Ene și Oprea Crețu au fost 
sancționați pe linie de partid cu vot 
de blam cu avertisment. O. C. a 
fost, totodată, scos din munca de 
casier de la cooperativa de credit, 
iar pentru M. E. s-a făcut propti-

fierea de a fi înlăturat din f__
de secretar al biroului executiv al 
consiliului popular comunal, propu
nere asupra căreia trebuie să se 

' pronunțe consiliul popular județean.

funcția

cîteva 
puse 

unele

In întîmpinarea 
cerințelor cetățenilor

ALEXANDRU REZEA, strada 
Venus nr. 27, Rm. Vîlcea, județul 
Vîlcea :

Cartierul Ostroveni este unul din
tre cele mai noi și mai moderne 
din municipiul nostru. Aici s-au 
deschis magazine, unități de ser
vire a populației, creșe. un dispensar ......
ce 
de 
de 
tul 
se 
miilor 
unele lucruri pot fi făoute cu 
prioritate. Este vorba de amenaja-', 
rea unei piețe agroalimentare, i 
mai buna organizare a transportu
lui în comun, asigurîndu-se legă
turi cu toate zonele municipiului, 
înființarea, în perspectivă, a unei 
policlinici de cartier, dotata cores
punzător, căci nu este deloc comod 
ca bolnavii să se deplaseze cale de 
circa 3 km la policlinica din oraș, 
situată in apropierea spitalului.

O altă problemă la care doresc 
să mă refer este și aceea de 
a se acorda mai multă atenție în
grijirii parcului „Zăvoi" din locali
tate. Cu prilejul unei vizite recen
te prin acest parc am constatat că 
terenurile de tenis și baschet sint 
murdare, cu gardurile căzute, cu 
bălării și iarbă necosită de luni de 
zile. Chioșcul cu scenă din apropie
rea stadionului este nevopsit, cu 
geamurile acoperite cu scânduri etc. 
Cu mai multă preocupare și spirit 
de inițiativă din partea edililor lo
cali. la asemenea acțiuni de îngrijire 
și înfrumusețare a locurilor de re* 
creere și agrement ar putea fi mo
bilizați si cetățenii.

medical etc. Firește, ca în ori- 
cartier nou, mai sînt multe 
realizat, de pus la punct. Este 
înțeles că nu se poate face to
pește noapte. Totuși, pentru a 

veni în întîmpinarea cerințelor 
de locuitori ai cartierului, 

pot

Ecouri la sesizările rubricii
Măsuri pentru folosirea 

judicioasă 
a combustibilului

SEPTEMBRIE PE LITORAL - 
SEZON DE PLAJĂ

Importante înlesniri acordate turiștilor care își petrec concediul la mare
După cum apreciază 

meteorologii. în luna sep
tembrie vor fi multe zile 
călduroase, ceea ce va 
permite ca pe litoral tu
riștii să se bucure de un 
timp frumos. în septem
brie. cura la mare are 
un avantaj în plus: da
torită valurilor înspuma
te. aerul devine mai pu
ternic ionizat, avind o 
influentă tonică asupra 
organismului.

în această lună, avan
tajele sînt si de altă na
tură; tarifele biletelor — 
substanțial reduse, evita
rea aglomerației, posibili
tatea alegerii stațiunii,

confortului dorit, stabi
lirii sejurului la un nu
măr de zile mai mare sau 
mai mic decît clasica se
rie de 12 zile. Astfel, pen
tru luna septembrie ofi
ciile iudetene de turism 
din întreaga tară și 
I.T.H.R. București oferă 
locuri pentru odihnă cu 
seiur In toate stațiunile 
de pe litoral. Cazarea se 
face în hoteluri de cate
goria I, prevăzute cu tot 
confortul necesar. Pentru 
perioada 1—15 septembrie 
cazarea și masa costă 
62 lei pe zi de persoană.

Un sejur de 12 zile costă 
744 lei. iar unul de 6 zile 
— 372 lei. De la 16 sep
tembrie, tarifele sint si 
mai reduse — 50 lei pe zi 
cazare si masă de persoană. 
Un sejur de 12 zile se ri
dică la numai 600 lei. iar 
unul de 6 zile — la 300 
lei. In toate cazurile, cei 
ce călătoresc cu trenul 
beneficiază de 50 la sută 
reducere la costul biletu
lui de tren.

înscrierile pentru litoral 
se fac la toate oficiile 
județene de turism, pre
cum și Ia filialele 
I.T.H.R. București.

Răspunzind notei intitulate „Com
bustibil pe «apa sâmbetei»", publi
cată în ziarul nr. 10 856. Comitetul 
județean Neamț al P.C.R. ne-a co
municat măsurile luate de condu
cerea fabricii de cărămizi „Zorile 
noi" din Piatra Neamț. în vederea 
reducerii consumului de combusti
bil, în acest 
între altele, 
produselor 
Hoffman se 
procedeu ce 
cuptoarele ; 
consumului 
montarea de aparate de măsură și 
control pe toți receptorii principali; 
îmbunătățirea constructivă a siste
melor de recuperare a căldurii la 
uscătorii și cuptoare ; montarea 
unor instalații noi de recuperare a 
aerului cald ; îmbunătățirea supra
vegherii și asistenței tehnice în ve
derea respectării riguroase a disci
plinei tehnologice.

program se înscriu, 
următoarele : arderea 
ceramice în cuptoarele 
face cu cărbune praf, 
se va extinde la toate 
urmărirea zilnică a 
de combustibil prin

Restanțele la livrări 
se mențin

Din răspunsul primit la redacție 
din partea Comitetului executiv al

Consiliului popular al județului Ti
miș, la nota „Contracte încheiate... 
și pe urmă încălcate", publicată in 
rubrica din ziarul nr. 10 856, rezul
tă că întîrzierile în onorarea obli
gațiilor contractuale, avînd ca o- 
biect livrarea unor cantități de 
benzi transportoare din cauciuc, a- 
sumate de I.I.L. „Ilchim" — Ti
mișoara, se vor înregistra în conti
nuare.

Materialele (semifabricatele) ne
cesare fabricației de benzi trans
portoare în unitatea din Timișoa
ra sînt furnizate de Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Jilava 
— București. Pe șapte luni din a- 
cest an, din cantitățile contractate, 
întreprinderea timișoreană nu a 
primit decît 27 la sută la materia
lul plastic F.B.P. și 29 la sută la țe
sătura P.F.S./P.A.-250 impregnată.

Situația nesatisfăcătoare privind 
acoperirea cu semifabricate se 
menține și în trimestrul al treilea, 
în astfel de condiții, angajamentele 
„Ilchim" față de beneficiari nu vor 
putea ti respectate.

Sîntem convinși — se menționea
ză in răspuns — că dacă situația de 
fapt va constitui obiectul unei ana
lize la nivelul conducerii centralei 
industriale de resort din Ministe
rul Industriei Chimice se vor găsi 
soluții de rezolvare corespunzătoare.
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LOCUL SPECIALISTULUI
este acolo unde se hotărăște efectiv realizarea planului:

ÎN PRODUCȚIE
• „Nu cu hîrtii se îndeplinesc sarcinile de producție și de investiții” • Pe șan
tiere, la instalații, la planșete se verifică potențialul creator al inginerilor și 
tehnicienilor • Rezerve importante de cîștigare a timpului util pentru societate

După primele 7 luni din acest an, 
rafinăriile și instalațiile petrochimice 
din județul Prahova înregistrau 
următoarele producții peste plan : 
aproape 300 000 tone benzine, im
portante cantități de uleiuri mi
nerale, polietilenă, fenol, acetonă, 
di metil tereftalat și alte produse 
utile economiei naționale. Pe marca 
platformă industrială a Brazilor, la 
indicatorul productivitatea muncii 
s-a obținut în șapte luni un plus 
fată de sarcina planificată de 20 538 
lei pe fiecare angajat. Instalațiile 
din combinat, ca și cele din ra
finăria Ploiești-sud sau Vega func
ționează cu maximum de randa
ment, cu mult peste parametrii 
tehnico-functionall proiectați. Ase
menea rezultate Si altele, deosebit 
de pozitive, sânt în primul rind 
rodul hărniciei, priceperii si entu
ziasmului oamenilor din colectivele 
respective. Dar tot atît de adevărat 
este că la succesele lor și-au adus 
din plin contribuția specialiștii, in
ginerii din cadrul serviciilor funcțio
nale ale Centralei industriale de ra
finării și petrochimie din 
tehnologi. electroniști. 
energeticieni, subingineri. 
cienii.

— La noi — ne spunea
general adjunct al centralei. 
Alecu Popa — nici nu se poate con
cepe ca un inginer de la tehnic, de 
la producție sau din compartimentul 
de organizare să stea în birou, . să 
dea numai telefoane, să redacteze 
doar rapoarte sau adrese. Mai mult 
de jumătate din timpul său, el, spe
cialistul. se află in sectoarele produc
tive, alături de operatori si maiștri, 
căutînd și aplicând împreună solu
țiile cele mai eficiente pentru asi
gurarea randamentului înalt al in
stalațiilor. Ne-am străduit să înfăp
tuim în practică. în mod concret, 
indicațiile conducerii partidului, de 
a împleti organic activitatea specia
liștilor cu solutionarea problemelor 
complexe de producție și proiectare, 
pentru bunul mers al unităților cen
tralei.

— Relatați-ne un caz concret în 
acest sens.

' — Să nu mergem prea departe.

Ploiești : 
mecanici, 
si tehni-

directorul 
ing.

Finețe, bun gust, calitate superioarâ — iatâ argumentele care fac ca produsele realizate la întreprinderea „Porțe
lanul" din Alba lulia să fie tot mai câutate în magazine. în fotografie : un aspect din secția finisaj

Toate unitățile agricole
să insilozeze in aceste zile

cit mai multe furaje I
(Urmare din pag, I)

în primul rînd, comandamentelor lo
cale, consiliilor populare comunale li 
se cere să depisteze toate resursele 
de furaje de pe raza comunei, indife
rent cui aparțin — întreprinderi agri
cole de stat, cooperative agricole, di
ferite unități socialiste sau gospodării 
ale populației — și să oblige pe fiecare 
deținător de furaje să le strîngă în 
totalitate, să le însilozeze si păstreze 
cu grijă. în mod deosebit se cere ca 
paiele să fie însilozate cu furajele 
suculente.

în legătură cu stringerea paielor de 
pe miriști, în afară de unele 
jențe dintr-o unitate sau alta, 
dică și anumite probleme de 
tehnic — cum ar fi lipsa de 
pentru balotat — care trebuie
vate cu oea mai mare urgentă de or
ganele agricole județene. Dar recol
tarea unor mari cantităti de furaje 
nu ridică nici 
din acest punct 
pinde numai și 
nizare a muncii
zitarea a cit mai multor furaje, pentru 
ca nimic să nu fie lăsat să se iro
sească. Și acest lucru trebuie făcut 
acum. In aceste zile. înainte de a se 
declanșa din plin recoltarea culturi
lor târzii, cînd forța de muncă va fi 
mult solicitată.

Ministerul Agriculturii si Industri-

negli- 
se ri- 
ordin 
sirmă 
rezol-

un fel de n rob Iernă 
de vedere. Totul de
nunțai de buna orga- 
la stringerea si depo-

Să luăm, de exemplu, chiar pe ing. 
Titus Alexandrescu, șeful serviciului 
tehnic, aici de fată. Abia a sosit de 
la Pitești. Miine dimineață pleacă 
din nou și va sta la combinatul pe
trochimic toată săptămina. A pus la 
punct, cu specialiștii din combinat, 
funcționarea unei importante insta
lații. Prezența specialistului centra
lei a fost din nou reclamată de in
troducerea in fabricație a două noi 
produse, pe bază de tehnologii și re
țete complicate.

Timpul de participare Ia aseme

Din experiența specialiștilor din unitățile Centralei 

industriale de rafinării și petrochimie din Ploiești, 

care își consacră cel puțin jumătate din timp 

activității în sectoarele productive

nea lucrări este limitat, sau el se 
prelungește pină la rezolvarea pro
blemei ? Ing. Titus Alexandrescu 
ține să ne spună că s-a pornit de la 
ideea că specialistul centralei trebuie 
să participe efectiv la soluționarea 
problemei respective — și aceasta 
pînă la capăt. „Nimeni din noi nu se 
duce într-un combinat doar pentru a 
da indicații de principiu" — a preci
zat inginerul.

De acest adevăr ne-am convins în 
sectorul de proiectare al combina
tului de la Brazi — accentuăm, in 
sectorul de proiectare — strins legat 
de problemele „cheie" ale funcționă
rii instalațiilor. Am găsit aici mai 
multi specialiști ai centralei. Lu
crau la planșete, direct la proiecte, 
la calcule șl schite. De altfel, aflăm 
că sarcinile stringente ce revin pro
iectării au determinat consiliul oa
menilor muncii din combinat să su
pună deciziei trecerea a nu mai pu
țin de 34 ingineri din toate serviciile 
funcționale pentru a lucra cea mai 
mare parte din timp în atelierele de 

ei Alimentare și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
au stabilit în acest sens o serie de 
măsuri, și anume : să se organizeze 
formații de mecanizatori și coopera
tori. dotate cu prese de balotat, re
morci și atelaje pentru balotarea. 
transportul și depozitarea paielor în 
toate unitățile agricole care nu au 
încheiat această lucrare ; în fermele 
de bovine și ovine să se însilozeze 
cantităti cit mai mari de paie tocate 
în amestec cu furaje verzi și sucu
lente ; pe măsura recoltării, întreaga 
cantitate de frunze și colete de sfe
clă de zahăr să fie însilozată in a- 
mestec cu capitule de floarea-soare- 
lui, nutrețuri grosiere s.a. : pentru 
folosirea la întreaga capacitate a 
combinelor, tocătoarelor mecanice și 
mijloacelor mecanice, să fie organi
zate fonmații specializate în recolta
rea și însilozarea furajelor. în cadrul 
fiecărui consiliu intercooperatist.

Este în. interesul economiei națio
nale, al dezvoltării zootehniei, deci 
în interesul general al societății, ca 
toate categoriile de furaje existente 
în agricultură să fie strânse neîntir- 
ziat și bine depozitate — aceasta fi
ind o condiție esențială pentru a se 
asigura hrăninea rațională a anima
lelor în timpul iernii, creșterea pro
ducției de carne, lapte si alte pro
duse necesare bunei aprovizionări a 
populației. 

proiectare din combinat și la Institu
tul de cercetare, inginerie tehnologi
că, proiectare de rafinării din Plo
iești. Este o măsură care a fost bine 
înțeleasă de către cadrele inginerești. 
Luicrind direct în domeniul tehnic 
pentru care s-au pregătit, specialiștii 
respectivi au simțit și avantajele 
perfecționării, ale acumulării unor 
cunoștințe noi în domeniul prelucră
rii țițeiului.

Cel mai mare eșalon de lucrători 
din cadrul centralei se află acum pe 
șantierele de investiții ale combinate-

șantiere pen- 
două mari 

în curind in 
obiective. Se

pe aceste

lor petrochimice de la Teleajen și 
Brazi. De oe aici și la ce lucrează ei, 
practic ? Muncesc pe 
tru că „ _ _ .._
platforme vor intra 
funcțiune mai multe 
știe că la unele dintre acestea, din 
diferite cauze, au apărut rămineri în 
urmă. Constructorii au accelerat rit
mul de execuție și. astfel, la Telea
jen. una dintre instalații. obiectiv 
de primă mărime și importantă, se 
află în faza de probe mecanice. în- 
tr-o situație similară se găsește și 
o altă instalație de la Brazi. La 
pregătirea probelor, la elaborarea 
programelor de punere în funcțiu
ne participă în mod firesc '— ală
turi de specialiștii din cele două 
combinate — și cei mai experimen
tați lucrători ai centralei, punindu-și 
astfel In valoare cunoștințele lor 
tehnico-profesionale.

La combinatul din Teleajen în- 
tîlnim un grup de specialiști din 
cadrul centralei: Virgil Simiones- 
cu, șeful serviciului organizare și

în Combinatul chimic Tîrnăveni 
există o secție cu o frumoasă „car
te de vizită". Care anume ? în 
profilul actual al Combinatului chi
mic din Tîrnăveni. secția de utilaj 
chimic și piese de schimb repre
zintă o adevărată uzină, in care nu 
se mai disting urmele modestului 
atelier de întreținere de acum 
cițiva ani. „Dezvoltarea Și moder
nizarea continuă a combinatului 
nostru au impus, in mod firesc, 
extinderea acțiunii de autoutilare, 
de realizare prin eforturi proprii a 
unor utilaje, in paralel cu activita
tea curentă de întreținere și repa
rații — ne spune inginerul Schwartz 
Emeric. șeful secției. O problemă 
deosebită care trebuia rezolvată a 
constituit-o asimilarea pe aceeași 
cale a pieselor de schimb care se 
importau. Acum, secția produce 
anual circa 500 tone utilaje și o 
mare cantitate de piese de schimb, 
multe destinate altor beneficiari. 
De altfel, trebuie spus că, pe lingă 
partenerii care beneficiază de aces
te produse, o serie de unități co
laborează îndeaproape cu secția 
combinatului nostru la realizarea 
unor obiective comune. Astfel de 
parteneri și colaboratori perma- 
nenți sint Uzina metalurgică de me
tale neferoase Copșa Mică. Uzina 
mecanică Sibiu, «Tehnofrig» din 
Cluj-Napoca, «Colorom» Codlea, 
Combinatul de produse sodice din 
Ocna Mureș ‘ și altele".

în secție domnește un spirit de 
perseverentă combativă, imprimat 
de organizația de partid si care 
este caracterizat astfel : nu se 
admite renunțarea la un o- 
biectiv sau altul prin adoptarea 
poziției „nu se poate", ci se face 
totul pentru a se găsi soluția op
timă. Specialiștii și muncitorii de 
aici nu sînt simpli executanti în 
domeniul lor. ci creatori ai an-

control, 
tehnolog 
nic, ing.

ju-
directo-

lucrează zilnic, 
mătate
rul 
ing. 
cu 
nu,

său,

Popa. „Aici, împreună 
Laurean

., ne

Gheorghe Toma, inginer 
la compartimentul teh- 
Alexandru Neagu, de la 

serviciul mecano-energetic. în pu
ține zile pe săptămina, ei își pun 
la punct lucrările de la centrală — 
și acestea importante pentru bunul 
mers al unităților componente — iar 
restul timpului se află pe șantierul 
Teleajenului. desfășurind o activi
tate efectivă. Pe șantierul de la Brazi 

mai mult de
din timpul 

general adjunct al centralei.
Alecu 

inginerul-șef, Laurean Beldea- 
cu toți ceilalți, ne spune el, 

ne străduim să realizăm programele 
de probe ale noului obiectiv, cit mai 
bine si cît mai operativ, să mai ciș- 
tigăm astfel ceva din termenul de 
punere în funcțiune".

...Sună telefonul. Directorul gene
ral adjunct al centralei ridică recep
torul. Pe fir este Copșa Mică. Ci
neva. de la capătul celălalt al firu
lui, îl pune la curent cu evo
luția acțiunii de ridicare a para
metrilor tehnico-functionali la noua 
dezvoltare a uzinei de negru de 
fum. Deci, iată că și la Copșa Mică 
se află deplasați specialiști ai cen
tralei' cu sarcini precise de activita
te la producător. Aflăm, totodată, că 
și inginerii Liana Teleasă de la 
tehnic și Radu Pastia de la produc
ție fac parte din colectivele de cer
cetare și introducere în fabricație a 
noi tipuri de uleiuri, la rafinăria 
specializată din Brașov. „Dacă stăm 
și socotim — ne spunea Mircea Iz- 
bășoiu. secretarul comitetului de 
partid al Combinatului petrochimic 
Brazi — în centrala noastră, situată 
aici, pe platformă, nu există direc
tor. șef de serviciu sau de birou, in
giner sau specialist care să nu lu
creze un timp mai mare sau mai 
mic în meseria lui. să nu participe 
cu experiența, cu priceperea sa teh- 
nico-profesională la bunul mers al 
instalațiilor. Este o situație care ii 
determină, uneori, pe anumiți tova
răși, veniți in control sau cu treburi 
de statistică, să se... enerveze și să 
spună: «Cînd îi găsim totuși pe oa
menii aceștia in birou ? Avem ne
voie de niște date, de niște acte, 
semnături...» Sigur că și de acestea 
este nevoie. Dar nu in primul rînd 
<1,3 ele. Nu cu hîrtii se realizează pla
nul de producție și de investiții, de 
promovare a progresului tehnic".

Secretarul comitetuluj de partid a 
arătat in continuare că sarcinile 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușesau la Congresul consiliilor oa
ra: iilor muncii constituie un prețios 
îndreptar pentru toii comuniștii, 
pentru toate celelalte cadre tehnico- 
inginerești asupra felului cum tre
buie să înțeleagă ei activitatea in 
centrală si în producție. Pornind de 
la indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului, care și-au găsit 
concretizarea in hotărirea congresu
lui. consiliul oamenilor muncii din 
centrală lucrează acum la traducerea 
in viată a sarcinii ca Și categoriile de 
economiști, tehnicieni și subingineri 
să activeze jumătate din timpul de 
lucru în producție. Aici mai sînt re
zerve de pus in valoare. Cum? 
Prin dezvoltarea procesului început 
în centrală de trecere a lucrărilor 
de programare și urmărire a pro
ducției. de evidentă pe calculatorul 
electronic. Concomitent, se au în 
vedere reducerea volumului formu- 
laristicii. renunțarea la unele infor
mări. date inutile, birocratice. Im
portantă <jste finalitatea participă
rii specialiștilor din compartimente
le tehnice și funcționale ale centra
lei. ale unităților componente la 
luționarea problemelor concrete 
producției.

Evident, rezultatele de pină 
cum nu epuizează posibilitățile exis
tente în cadrul centralei si unităților 
componente, dar ele relevă cu preg
nantă roadele aplicării in practică a 
sarcinii privind folosirea specialiști
lor — cel puțin jumătate din timpul 
lor — în producție, cercetare și 
proiectare.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

so
aie

a-

samblului pe care-1 gindesc tehnic, 
împreună cu proiectantii. Această a- 
titudine constructivă a făcut cu pu
tință asimilarea de piese de schimb 
și subansamble de mare complexi
tate. pentru înlocuirea celor uzate 
de la utilajele din import. Ca ur
mare, pe linie mecanică s-a elimi
nat importul în proporție de peste 
90 la sută, acțiunea continuînd cu 
aceeași intensitate. în această uzină, 
fără... firmă separată, au fost 

O UZINĂ
INTR-UN COMBINAT

create instalații pentru uscarea prin 
pulverizare a diferitelor produse, 
livrate Combinatului chimic din 
Rîmnicu Vilcea și altor întreprin
deri. Tot aici a fost realizat — și 
este unicul loc în tară unde se pro
duce — generatorul de acetilenă 
portabil pentru aparatele de su
dură la mare înălțime.

Capacitatea tehnică, pregătirea și 
conștiința profesională ale între
gului personal al secției au fost 
demonstrate cu prisosință cu pri
lejul modernizării 
de carbid. Se știe, 
mic din Tîrnăveni 
ducător de carbid 
sitatea perfecționării 
tehnologice la vechile cuptoare, re
ducerea consumurilor de materii 
prime și energie impuneau lucrări 
de modernizare, conform cerințelor 
actuale. Modernizarea cuptorului 
nr. 6, realizată cu prilejul repara-

cuptorului nr. 6 
Combinatul chi- 
este unicul pro- 
din tară. Nece- 

proceselor

Vedere parțiala a Combinatului petrochimic din Pitești

La întreprinderea de încălțăminte din Mediaș

Gazeta de perete e plină de felicitări, 
bilanțul întreprinderii - de nerealizări

la indicatori de bază ai producției

de încălțăminte

Exprimînd aspectele calitative ale 
activității oricărui colectiv de mun
că, productivitatea muncii reprezin
tă „cheia" creșterii eficientei econo
mice. în ultimă instanță, factorul e- 
sential care condiționează creșterea 
avuției naționale, ridicarea nivelului 
de trai al poporului, lichidarea rapidă 
a decalajelor care ne despart de tarile 
dezvoltate din punct de vedere econo
mic. Iată de ce sporirea necontenită 
a productivității muncii trebuie să 
constituie obiectul unei atentii deo
sebite din partea fiecărui om al mun
cii. terenul unei susținute preocupări 
aitît de natură tehnico-organizatorică. 
cit si politico-educativă.

La întreprinderea 
„8 Mai" din Me
diaș — unde am 
desfășurat inves
tigația — organi
zația de partid a 
initiat unele ac
țiuni meritorii in 
această privință. 
Pe ordinea de zi 
a multor adunări 
generale si ple
narelor comitetu
lui de partid s-au 
aflat diverse pro
bleme privind creșterea eficienței 
activității economice. Se cuvine însă 
subliniat că. proporțional cu impor
tanta pe care o are creșterea produc
tivității muncii, acțiunile politico- 
educative initiate de organizația de 
partid sînt palide, departe de a avea 
caracterul sistematic si combativita
tea necesară.

Este de remarcat, mai întîi. faptul 
că munca politică nu a urmărit să 
dezvolte in rîndul oamenilor exigen
ta față de rezultatele muncii, să dis
loce mentalitățile de automultumire, 
care continuă să se hrănească cu... 
valorile globale ale diverșilor indica
tori. întreprinderea a îndeplinit și . 
chiar depășit planul la unii indica
tori, cum ar fi producția globală, 
producția marfă, chiar productivita
tea muncii. Dar în spatele acestei si
tuații se ascund serioase deficiente 
care grevează asupra eficientei eco
nomice. în vreme ce producția glo
bală apare realizată, planul produc
ției fizice se află cu mult sub nive
lul prevederilor, iar cheltuielile la o 
mie de lei producție marfă au fost 
depășite ; totodată, indicele de uti
lizare a fondului de timp se 
menține la un nivel necorespunzător, 
în vreme ce numeroși angajați nu-si 
realizează normele. Și totuși. în da
rea de seamă prezentată in fata a- 

tiei capitale de mare anvergură, a 
fost pentru toti lucrătorii secției si 
pentru „carbidari" un examen di
ficil. dar și o experiență reușită, 
care ușurează lucrările similare ce 
se desfășoară acum la cuptorul 
nr. 4. Lucrările de cazangerie s-au 
eiectuat în numai 24 de zile, ceea 
ce este un record deosebit dacă 
avem in vedere faptul că. in străi
nătate. aceleași operații durează 
60 de zile. Față de unitățile specia

de dotări cores- 
asigură o aseme- 
în 6 luni, la Tîr- 
executat o astfel 

prima dată in

lizate, dispunînd 
punzătoare, care 
nea modernizare 
năveni, deși s-a 
de lucrare pentru 
țară, aceasta a fost încheiată în 
numai două luni. Cu aceeași efi
cientă se lucrează la dotarea nou
lui obiectiv de investiții din extin
derea combinatului, pentru care 
80 la sută din utilaje se realizează 
in atelierul de cazangerie al sec
ției de utilaje chimice și piese de 
schimb. Sint reoorduri firești, ur
mare a organizării exemplare a 
muncii, disciplinei muncitorești și 
calificării continue, chiar și a celor 
mai pregătiți specialiști.

„Nu este întîmplător că cei tnai 
multi cititori la biblioteca tehnică 
a combinatului provin de la secția 
noastră — ne spunea Aurel Vraciu, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid. Sîntem foarte exigent! 

dunării generale a oamenilor mun
cii se apreciază cu seninătate că. 
„privită in ansamblu întreaga situa
ție, cu unele mici excepții, s-ar pu
tea trage concluzia că rezultatele 
sint bune".

Nu știm ce înțelege conducerea în
treprinderii prin „mici excepții". 
Ceea ce știm și putem afirma este 
că aceste „mici excepții" anulează în 
mare măsură rezultatele „bune, de 
ansamblu" cu care se mîndrește în
treprinderea. Cele aproape 7 procente 
nereailizate la producția fizică totali
zează zeci de mii perechi 
țăminte. La o analiză mai 
tită se constată că planul 
mente nu a fost îndeplinit 

de încăl- 
amănun- 
pe sorti- 
tocmai la

acele modele a căror fabricație pu
tea fi mecanizată, realizindu-se ast
fel o productivitate mai mare și. im
plicit, costuri de producție mai scă
zute. Este adevărat că producția 
globală a fost realizată, dar cu va
loarea acesteia nimeni nu se poate 
incălța și oricit de multe ar fi pio- 
centde peste plan, ele nu pot tine 
locul pantofului de care are nevoie 
cetățeanul. Nu știm ce ar spune un 
membru al consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere dacă, du- 
cîndu-se să cumpere un medicament 
de care ar avea strictă nevoie, i s-ar 
răspunde : „Nu avem, dar nu fiți în
grijorat, întrucit ni s-a 
fabrica de medicamente 
producția globală".

Numitorul comun 
fantelor constă in 
rioase care persistă 

comunicat că 
și-a realizat

tuturor res-al
deficientele se
in organizarea 

producției și a muncii. Oare ce poa
te fi mai grăitor în această privință 
decit faptul că a devenit o practică 
fabricarea de loturi incomplete de 
încălțăminte, ceea ce necesită rein
troducerea în producție a modelelor 
respective, adaptarea liniei de fabri
cație la specificul lor — operații care 
generează risipă de timp și mijloace 
materiale ?

în întreprindere sînt sectoare în

examenele de categorie, dar ori-la
cum fiecare este preocupat să în
vețe permanent din cărți și din 
practică. Pe lingă eforturile de ri
dicare a calificării, avem cursuri 
anuale pentru reîmprospătarea cu
noștințelor profesionale".

„Specializarea, dar și policalifica
rea oamenilor secției le dă astăzi 
putinta să intervină la nevoie in 
ramura chimică la orice utilaj, in
diferent de complexitatea tehnică" 
— ne-a relatat Ion Munteanu. care 
a condus una dintre formațiile de
plasate pentru a sprijini repune
rea in funcțiune după cutremur a 
Combinatului chimic din Valea Că
lugărească. Cu Ioan Bîrsan. loan 
Rogozan, Mihai Eckardt, Dumitru 
Orlandea, Gheorghe Rognea, loan 
Mărgineanu, Emil Rusu. Vasile 
Radu. Remus Brustur, cu toti. de 
fapt, secția de utilaj chimic si piese 
de schimb a Combinatului chimic 
din Tîrnăveni se mîndrește cu ade
vărat. In această școală a muncii 
și creației tehnice, fiecare caută să 
se integreze cit mai bine.

In aceeași ordine de idei se în
scriu și preocupările pentru utili
zarea optimă a mașinilor, secția 
ocupind unul dintre locurile de 
frunte din ramura chimică. Indi
cele de utilizare a mașinilor-unelte 
a ajuns la aproape 91 la sută, fată 
de 86,6 Ia sută cit a fost planificat. 
Prin calificarea strungarilor și fre
zorilor s-au asigurat 3 schimburi 
complete la aceste meserii, astfel 
încît indicele de încărcare la ma
șinile de bază a ajuns la 98 la sută.

Prin experiența dobîndită. secția 
U.C.P.S. — cum i se spune la 
Combinatul chimic din Tîrnăveni — 
își merită pe deplin excelenta sa 
carte de vizită.

Comel POGACEANU 
corespondentul „Scînteii"

LA COMBINATUL 
PETROCHIMIC PITEȘTI 
Produse de calitate

superioara
Nomenclatorul marelui Combinat 

petrochimic de la Pitești cuprinde, 
la ora actuală, 100 de produse, între 
care mase plastice, materii prime 
pentru fire si fibre sintetice, car
buranți, lubrifianți ; diferite pro
duse fabricate aici se exportă 
azi in 25 de țări ale lumii; și so
licitările sînt în creștere pentru că 
harnicul colectiv de aici manifestă 
răspundere și competență în produ
cerea de mărfuri de calitate superi
oară. Elocvent se dovedește. în a- 
cest sens, frumosul succes dobîn- 
dit de combinat la a IX-a ediție 
a Tirgului international de produ
se chimice ICNEBA — ’77 de la 
Bratislava, unde a obținui pentru 
negrul de fum. prezentat în con
curs, o medalie de aur.

De remarcat că produsul respec
tiv este solicitat si livrat în 15 țări. 
De asemenea, s-au adus îmbunătă
țiri substanțiale altor produse: a- 
crilonitrilul. glicolii și stirenul; 
sînt pe cale de asimilare noi mărci 
de uleiuri industriale și alcool eti
lic. Pînă la finele cincinalului gama 
de produse se va lărgi simțitor 
prin faptul că volumul producției 
in combinat va crește de 5,4 ori da
torită modernizării și lărgirii capa
cităților existente și prin intrarea 
in funcțiune a noi instalații de 
mare randament. Notăm, totodată, 
preocuparea meritorie a petrochi- 
miștilor de aici de a asimila 330 
poziții de piese de schimb ce se 
procurau din import, economisin- 
du-se astfel importante fonduri 
valutare. (Gh. Cîrstea).

care munca manuală are o pondere 
de 80 la sută. Din păcate, corpul 
tehnic al uzinei nu a întreprins ni
mic notabil pe linia mecanizării ope
rațiilor. Comisia inginerilor si teh
nicienilor are o existentă fictivă. In 
unitate nu se desfășoară o activitate 
de creație tehnică axată pe cerințele 
producției. La data vizitei noastre, 
în schimbul doi nu am îiltîlnit nici 
un cadru tehnic, deși de nenumărate 
ori ș-a stabilit ca schimbul II să be
neficieze de asistentă tehnică cores
punzătoare.

Iată deci un cimp vast de acțiune 
pentru organizația de partid, pentru 
munca politică. Desigur, organizația 
de partid nu este chemată să adopte

măsuri tehnice
" si organizatorice.

Dar ea are dreo-
e mnnnn 9i~in cazullllUllbd de fată— datoria,

de a aduce în
mntprizllp mod sistematic
lllulCI IfllC, problemele creș-

, terii productivită-
Ipt p tii muncii, ale

WvlIUI eficientei econo
mice în ansamblu 

------------------------ in sfera muncii 
de propagandă, de 

a acționa prin toate pârghiile mun
cii politico-educative pentru a crea 
un puternic climat de emiuiatie. de 
natură să antreneze forțele creatoare 
ale întreprinderii în acțiunea de 
înlăturare grabnică a neajunsurilor, 
de punere cu perseverență in valoare 
a rezervelor existente.

Organizația de partid trebuie să 
acționeze ferm pentru diversifica
rea acțiunilor de propagandă, orien
tarea lor hotărîtă către sarcinile 
concrete, majore ale activității pro
ductive. Trebuie spus că și în această 
privință se manifestă multe deficien
te. o lipsă de inițiativă greu de înțe
les. De pildă, punctul de documen
tare politico-ideologică nu conținea 
nici un fel de date concrete despre 
întreprindere. Aici nu se or
ganizase nici o acțiune care să vi- 

. zeze multitudinea de probleme cu 
care se confruntă întreprinderea.

La intrarea în întreprindere există 
o gazetă de uzină. Lg vederea tutu
ror celor care lucrează în fabrică și 
a celor care o vizitează. Nu mică 
ne-a fost surprinderea cînd am ob
servat că. aici, cel mai proaspăt ma
terial îl constituiau felicitările de A- 
nul nou si articolul oonsacrat zilei de 
1 Mai etc. O situație asemănătoa
re Înfățișau și gazetele din 
tii ; rubricile critice din 
drul acestora dovedeau o... 
ză generală de fapte critice, 
ele nu lipsesc cîtuși de puțin. Ar fi, 
desigur, pripit să considerăm că or
ganizațiile de partid din întreprin
dere au scăpat din vedere gazetele de 
perete. De pildă, organizația de par
tid din cadrul atelierului creație, a- 
telier cu răspunderi deosebite în di
recția reducerii consumurilor speci
fice. creării de modele mai economi
coase. moderne etc., nu a stăruit 
asupra acestor probleme, ci a prefe
rat să analizeze în nu mai puțin de 
4 ședințe de birou activitatea gaze
tei de perete. Ne-am zis atunci că 
cel puțin gazeta merge bine. Dar 
la mijlocul lunii august gazeta etala 
două articole ultragenerale. întoc
mite la începutul lunii iunie.

In mod firesc. în legătură cu per
sistenta acestor neajunsuri se ridică 
și problema calității îndrumării și 
controlului din partea comitetului mu
nicipal de partid. Oare cum au putut 
să nu vadă atîta vreme activiștii mu
nicipiului gazeta care se află la in
trarea uzinei ? Cum au putut să nu 
observe că rubricile critice ale gaze
telor de perete din secții sint albe, 
că agitația vizuală este generală ? Ca 
să nu mai vorbim de caracterul spo
radic al acțiunilor politico-educative. 
Toate acestea arată in mod limpede 
că activiștii comitetului municipal de 
partid folosesc mai mult telefoanele 
decit munca pe teren, iar cind depla
sările în unitate au totuși loc, ele se 
limitează la discuțiile cu cadrele de 
conducere, cel mai adesea cu direc
torul și secretarul de partid.

Or, în cazul întreprinderii „8 Mai" 
se impune tocmai un sprijin concret 
și permanent, realizarea unor acți
uni politico-educative cît mai va
riate. în măsură să declanșeze resor
turile inițiativei și să întărească răs
punderea întregului colectiv pentru 
punerea intensă în valoare a rezerve
lor de creștere a productivității mun
cii. a întregii eficiente economice, să 
împrăștie aburul călduț al automul- 
tumirii, perdeaua roză a cifrelor glo
bale.

sec- 
ca- 
cri- 
deși

Paul DOBRESCU
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în lumina noilor măsuri de organizare a învățămîntului

ȘCOALA GENERALĂ DE 10 ANI 
un sistem instructiv-educativ unitar, 

cu o largă deschidere spre producție, spre viață
în viața școlii românești, epoca so

cialistă a însemnat un amplu proces 
de restructurare revoluționară a în
tregului sistem instructiv-educativ, 
de așezare fermă a procesului de 
pregătire pentru viață a tinerelor 
generații pe principiile filozofice ale 
materialismului dialectic și istoric, 
de perfecționare și modernizare a 
tehnicilor și tehnologiilor didactice. 
Măsuri succesive, pe linia unei poli
tici școlare unitare, raționale au si
tuat tot mai activ învățămîntul nos
tru In contextul dezvoltării impe
tuoase economice, sociale și cultu
rale a țării, integrîndu-1 complex cu 
producția de bunuri materiale și spi
rituale. cu cercetarea științifică, in 
asa fel incît să răspundă cit mai 
prompt la cerințele și exigențele, 
mereu mai diversificate, de cadre 
calificate ale tuturor sectoarelor vie
ții sociale. Sîntem acum în măsură 
să considerăm — așa cum aprecia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie 1977 — 
încheiată activitatea de reorganizare 
a invățămintului, formula la care 
s-a ajuns corespunzînd pe deplin 
etapei actuale de dezvoltare a Româ
niei socialiste.

Din ansamblul întregului învăță- 
mînt m-aș opri, pentru a ilustra te
meinicia acestei aprecieri, asupra 
unui compartiment deosebit de im
portant : școala generală. Acea școa
lă obligatorie pentru toți cetățenii 
tării, scutită de orice taxe (ca, de 
altfel, toate celelalte grade de învă- 
țămînt), închegată într-un sistem 
unitar instructiv-educativ cu o du
rată de 10 ani, ultimii doi ani repre- 
zentînd, de fapt, prima treaptă de 
învățămînt liceal. Am ajuns aici stră- 
bătînd drumul deschis de revoluția 
socialistă în cultură, parcurgind — 
nu fără eforturi materiale și spiri
tuale — un șir de etape : alfabetiza
rea celor cîteva milioane de oameni 
lăsați în neștiință de regimul bur- 
ghezo-moșieresc ; generalizarea efec
tivă a școlii obligatorii de 4 ani ; 
apoi trecerea la școala generală o- 
bligatorie de 7, 8 și acum de 10 ani.

Cîteva caracteristici fundamentale 
o îndreptățesc să-și poarte cu mîn- 
drie, dar și cu înaltă răspundere so
cială, politică, denumirea de școală 
generală, a Întregului popor. în pri
mul rînd, accentul deosebit ce se 
pune, pe toată durata, pe insușirea 
unei pregătiri temeinice, a unor cu
noștințe științifice de bază, între care 
la loc de frunte se situează limba 
română și istoria patriei. Un valoros 
detașament de cadre didactice — 
educatoare, învățători, profesori, 
maiștri-instructort: la catedră, în la
boratoare și ateliere sau ca autori de 
programe și manuale — contribuie 
cu înaltă dăruire patriotică la pre
gătirea multilaterală a elevilor, la 
formarea civică, etică a celor mai ti
neri cetățeni ai țării.

Se cuvine apoi relevat faptul că 
noile generații sînt formate efectiv 
in procesul muncii și pentru muncă, 
răspunzîndu-se astfel aspirațiilor în
dreptățite ale părinților, ale tinerilor 
înșiși, ale întregii societăți, preocu
pată de asigurarea cadrelor califi
cate necesare progresului neîntrerupt 
al construcției economice și sociale, 
întreaga concepție de organizare a 
școlii de 10 ani, ca și a tuturor ce

lorlalte trepte de invățămint, urmă
rește o integrare strinsă, orga
nică, a invățămintului cu produc
ția. Școala de 10 ani le asigură tu
turor tinerilor o bună pregătire pen
tru viață, pentru muncă. Sînt create 
condiții ca tinerii absolvenți să se 
poată integra și acomoda, într-o pe
rioadă cit mai scurtă, in producție, 
să poată participa direct, alături de 
Părinții lor, la opera constructivă. La 
terminarea ultimei clase, a X-a, ti
nerii primesc certificate de absolvire 
a invățămintului obligatoriu de 10 
ani, care le dau dreptul să se prezin
te li concursul de admitere în clasa 
a Xl-a a invățămintului liceal, să se 
înscrie la învățămîntul profesional 
sau să se încadreze în producție, ca 
prăcticanți, în meseria pentru care 
s-au pregătit. Asupra acestui din 
urmă aspect cred că merită să ne 
oprim cu deosebire.

Cunoștințele științifice și practice, 
deprinderile intr-o meserie oferite 
de școala de 10 ani reprezintă pre
mise certe ale reușitei în viată a fie
cărui tînăr, a tuturor tinerilor din 
tara noastră, ale posibilității de a se 
realiza prin propriile forțe în dome
niul de activitate productivă pe care 
și le-au ales. Oare e puțin lucru 
pentru un tînăr de 16—17 ani, absol
vent al școlii generale de 10 ani, să 
se simtă membru cu drepturi depli
ne al marii familii muncitorești, par
ticipant activ Ia realizarea unui plan 
concret de producție, parte compo
nentă din planul economic al întregii 
țări ? Ce alt titlu mai înalt de mîn- 
drie și de satisfacție personală de- 
cît de a da frîu liber — de la a- 
ceastă vîrstă t.înără — priceperii, 
hărniciei, spiritului inventiv, talen
tului. în procesul făuririi bunurilor 
materiale utile întregii societăți ? 
Integrarea in producție, la început ca 
practicant, apoi ca muncitor calificat, 
oferă și satisfacția unei indepen
dente economice, a unui sprijin ma
terial pe care tînărul este capabil 
și bucuros să-1 aducă la bunăsta
rea familiei. Certitudinea că es(p fo
lositor societății, că este capabil să 
realizeze ceva util’ cu priceperea și 
calificarea sa, că are deschis în fața 
sa orice drum spre perfecționarea 
profesională, spre lărgirea pregătirii

științifice, a orizontului intelectual, 
dă fiecărui absolvent al școlii de 10 
ani, practic tuturor tinerilor țării, nu 
numai încredere în forțele proprii, ci 
și temeiul de a-și privi cu optimism 
viitorul. Optimism și încredere care 
se răsfrîng binefăcător și asupra pă
rinților, mulțumiți să-și vadă copiii, 
așa cum plastic se exprimă poporul 
nostru, „la rostul lor".

Am realizat așadar un cadru or
ganizatoric care ne permite — și tot
odată ne obligă — să gîndim și să 
acționăm cu hotărâre pentru îmbună
tățirea conținutului invățămintului 
în școala de 10 ani. ’ ca și în în
treaga școală românească, pentru 
ridicarea nivelului său științific și 
legarea tot mai strinsă de producție, 
de viață. Eforturile noastre, ale tu
turor slujitorilor școlii, se cer deopo
trivă consacrate ridicării calității 
predării fiecărei discipline de studiu, 
organizării exemplare a pregătirii și 
activității practice in producție a e- 
levilor, amplificării și îmbogățirii 
procesului educativ, de formare pa
triotică, etică, cetățenească a viitori
lor tineri muncitori ai țării. Răgazul 
pe care ni-1 oferă timpul rămas pină 
la redeschiderea cursurilor din toam
nă trebuie folosit intensiv, cu maximă 
grijă, pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare transpunerii opera
tive în viată a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului. Pe terenul a- 
cestei activități complexe, de profun
dă semnificație politică, socială, pot și 
trebuie să conlucreze rodnic, sub con
ducerea organizațiilor de partid, uni
tățile școlare și cele economice, ca
drele didactice, părinții elevilor și 
organizațiile de pionieri și U.T.C. 
Fiecare tînăr și toți laolaltă trebuie 
ajutați să înțeleagă că noile măsuri 
privind organizarea și funcționarea 
învățămîntului — în consens deplin 
cu democratismul orânduirii noastre 
socialiste, care oferă șanse egale de 
realizare umană, profesională, fie
cărui cetățean al țării — le sporesc 
posibilitățile de afirmare în direcții 
apropiate de însușirile fiecăruia, dar 
deopotrivă le solicită eforturile pro
prii în aceste direcții.» <

Prof, emerită
Aurora STAVRACHE

Pitoreasca zonă a Prislopului — poarta împădurită spre țara de legendă 
a Maramureșului — a găzduit in această lună un reușit festival folcloric. 
Intitulat sugestiv „Hora la Prislop", lată-l pe unul din buciumași! vestitori 

ai deschiderii serbării Foto : Gh. Vințilă

La București și-a început lucrările

ll-lea Congres internațional al umanismului
în aceste zile, țara noastră găzduiește lucrările celui de-al II-lea 

Congres internațional al umanismului, organizat de Universitatea din 
București în colaborare cu Academia internațională de propagandă cul
turală din Roma. Manifestare cultural-științifică de înalt prestigiu, 
avind ca temă „Condițiile progresului in timpurile noastre", congresul 
și-a deschis lucrările duminică. 28 august, in amfiteatrul „Nicolae Ti- 
tulescu" al Universității bucureștene. în legătură cu conținutul și sem
nificațiile acestei reuniuni internaționale, am solicitat unele precizări 
tovarășului prof. univ. dr. George CIUCU, rectorul Universității din 
București, care ne-a spus :

— După cum vedem cu toții, epo
ca noastră, în care progresele știin
țelor naturii și îndeosebi ale tehnicii 
Înregistrează succese foarte rapide, 
ridică mai mult decît oricînd pro
blema idealurilor omului și. într-un 
sens mai larg dar nu mai puțin pre
cis. a raporturilor interumane. Tocmai 
de aceea. întreaga experiență a uma
nității se cere mobilizată pentru a se 
da un răspuns complet întrebării: ce 
și cum trebuie făcut pentru ca. în 
eforturile sale neîntrerupte consacra
te progresului științei și tehnicii, 
omul să-și îmbogățească propria sa 
esență, afirmindu-și tot mai plenar 
vocația creatoare. în această perspec
tivă, Academia internațională de 
propagandă culturală, cu sediul la

Roma, care reunește peste 200 din
tre cele mai reprezentative persona
lități ale științei și culturii europene, 
și-a propus. în înțelegere cu țara 
noastră, organizarea unor reuniuni 
internaționale care să dezbată pro
blematica umanismului contempo
ran, a cărui esență trebuie să se im
pună tot mai hotărât în raporturile 
de colaborare și respect mutual între 
toate statele si națiunile lumii. în 
lupta lor uniită pentru pace și pro
gres social.

— Cine participă la lucrările aces
tui congres ?

— La acest congres participă pes
te 300 de specialiști — istorici, so-

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru 

copii și tineret : Stan și 
Bran contrabandiști

10,50 Răspunderea cetățenească. 
Reportaj TV

11,10 Mîndră floare e Banatul. 
Doine și cîntece populare

11,30 File de istorie : „Amîndoi 
pentru moșie s-au bătut“

11,30 Telex
11,55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
17,20 Mult e dulce
17,45 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură

18.20 Un Interpret se prezintă : 
tenorul Valentin Teodorlan

18.50 Tribuna TV : Educația în
ierarhia proceselor dezvoltă
rii contemporane

19.20 1 001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Reflector
20,10 Seară de teatru : „Insula*4, 

de Mihail Sebastian, cu un 
epilog de Mircea Ștefănescu.

22,00 Selecțiuni din Festivalul In
ternațional al cîntecului de 
la Sopot

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copil î 

Robin Hood. Episodul 5
20.20 Viața economică a Capitalei, 

înfăptuim hotărîrile Congre
sului consiliilor oamenilor 
muncii

20.50 Tineretul Capitalei
21.20 Telex
21,25 Muzică de cameră
21,55 Inscripții pe celuloid.

De cîțiva ani. editura 
„Eminescu" face să apară 
colecția Biblioteca critică, 
destinată în primul rind . 
tineretului studios și in 
genere necesităților didac
tice. Sînt selectate princi
palele opinii critice expri
mate în timp despre un 
scriitor important, confesi
uni literare ale acestuia 
însoțite de un cuvînt in
troductiv, un „argument", 
o cronologie a vieții și o- 
perei și o bibliografie.

Ne vom opri în cele ce 
urmează asupra cîtorva 
dintre aparițiile acestei 
colecții : cele despre Dui- 
liu Zamfirescu, Hortensia 
Papadat-Bengescu. Marin 
Preda, volume ce merită a 
fi luate in discuție atit prin 
valoarea scriitorilor, cit și 
prin modalitatea de lucru 
a celot care le-au alcătuit.

Ioan Adam. în prefața 
culegerii sale consacrate 
lui Dtrtlîa •Zdmftrfescn,’»’iTU>* 
urmărește realizarea unui 
simplu tablou sinoptic, ci o 
critică a criticii, incercînd 
să explice dificultatea pro
cesului de receptare a ope
rei scriitorului, mal ales in 
timpul vieții, prin corela
rea unor factori cunoscuți, 
cărora le adaugă „vocația 
statornică a lui Duiliu 
Zamfirescu de a se afla în 
contratimp cu mișcarea li
terară contemporană", for
mulă ce trebuie înțeleasă 
în dublu sens : pe de o 
parte, gestul ferm de a 
scrie roman într-o epocă 
dominată in mod absolut 
de nuvelistică, pledoaria 
pentru tematica citadină, 
în plin sămănătorism și 
poporanism, cu cel din ur
mă intrind într-o aprinsă 
polemică, dar și lipsă lui 
de aderentă la curentele 
poetice moderniste.

Antologia reține mai în- 
tii file dintr-un „jurnal de 
creație" (prefețe, extrase 
din corespondență), propo

ziții aforistice exprimînd 
gindirea estetică a scriito
rului, adunate sub titlul in
genios Unde, pagini memo
rialistice (In memoria con
temporanilor), ca după a- 
ceea opiniile critice să fie 
împărțite pe genuri. Selec
ția în genere e bine făcu
tă, oferind o imagine relie
fată a operei. în care lumi
nile nu sint lipsite de um
bre.

Dacă în linii mari ur-

celent Autoportret. în fapt, 
fragmente masive din au
tobiografia scriitoarei, pu
blicată de G. Călinescu în 
Adevărul literar si artistic. 
Documentul este de-a 
dreptul revelator pentru 
concepția artistică modernă 
a scriitoarei, foarte apro
piată uneori de a lui Că
rnii Petrescu, pentru opi
niile sale despre roman.

Textele critice repartiza
te in capitolele Poezia epi-

0 utilă colecție 
de critică literară

mează aceeași schemă de 
construcție a cărții. Viola 
Vancea. în volumul pe 
care-1 consacră Hortensiei 
Papadat-Bengescu. înlocu
iește „critica criticii", a că
rei absentă totuși se resim
te. cu un studiu personal 
despre opera scriitoarei, 
Noua structură si opera 
Hortensiei Papadat-Ben
gescu, unde se demonstrea
ză încă o dată modernita
tea cunoscută a scriitoarei, 
dar se stabilesc si înrudiri 
elocvente cu eroii lui Dui
liu Zamfirescu și maj ales 
cu aceia ai lui/ Căragiale'. 
Autoarea Concertului de 
muzică de Bach, în atîtea 
privințe deosebită de pro
za tradițională, ne apare 
în felul acesta mal bine 
fixată in istoria literaturii 
române.

în locul capitolului de 
confesii literare. Viola 
Vancea reproduce un ex-

că. Teatrul, Epica de ana
liză psihologică. Romanul 
sînt acompaniate de inte
resante decupaje din a- 
ceastă autobiografie, ca și 
din scrisorile către G. Ibră- 
ileanu sau din interviurile 
scriitoarei. Originală și in
structivă. modalitatea alea
să duce însă și la o seamă 
de inevitabile repetiții șî 
uneori la neconcordante 
sau chiar la contraziceri 
intre articolul în cauză și 
fragmentul autobiografic. 
Trecind peste asemenea 
aspecte, oricum perife
rice, confesiunile sint de 
tot interesul, de-a drep
tul incitante la o lectură 
integrală. Surprinde totuși 
absenta din sumar (volu
mul cuprinde 349 pagini) a 
contribuțiilor aduse în ul
timii ani.

Nu mai puțin interesantă 
este antologia critică alcă
tuită de Mihai Ungheanu

despre Marin Preda — poa
te și cea mai individuali
zată dintre cele pe care 
le-am discutat piuă acum. 
Pornind de la caracterul 
polemic implicit sau expli
cit al operei scriitorului, 
M. Ungheanu se menține 
și el polemic în culegerea 
pe care o întocmește. An
tologia lui ar putea fi in
titulată Marin Preda în lu
mina criticii de azi, adică 
a ultimei generații critice. 
Căreia i-ar aparține de fapt 
opera scriitorului, si nu a 
aceleia „care a avut șansa 
întilnirii cu primele lui 
cărți". Acesta mi se pare 
un dezavantaj al antologi
ei. ca si prezentarea mate
riei centrale în jurul volu
melor scriitorului, prezen
tarea analizelor critice fă- 
cindu-se nu pe genuri, ci 
pe cărți — de la Intilnirea 
din păminturi pină la cea 
de-a doua ediție din Delirul 
— ceea ce face să revină 
aceleași nume de cite 3 și 
4 ori, eliminindu-se astfel 
într-o măsură posibilitatea 
unei mai mari diversități 
de opinii. Dar cartea este 
foarte solidă, chiar în for
ma actuală, fără „asperi
tăți". oferind cititorului o 
imagine unitară și convin
gătoare.

Selecțiile oferite de co
lecția „Biblioteca critică" 
dau în genere posibilitate 
cititorului de a se orienta 
mai bine în creația unor 
importanți scriitori de ieri 
și de azi, îl ajută indiscuta
bil să reconstituie „istoria" 
receptării lor, scotînd în e- 
vidență mesajul, ideile, 
precum Si problematica so
cială. politică, morală ce 
stă la baza operei lor.

Utilitatea colecției Bibli
oteca critică în cadrul is
toriei și criticii noastre li
terare e, astfel, in afară de 
orice discuție.

Al. SĂNDULESCU

ciologi. lingviști, medici, matemati
cieni etc. — din Italia, Franța. Por
tugalia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R.D. Germană. R.F a Germaniei, 
Turcia. România, iar deschiderea lu
crărilor s-a efectuat sub auspicii 
dintre cele mai înalte. După cuvîn- 
tul de deschidere rostit de tovarășa 
Suzana Gâdea. ministrul educației și 
învățămîntului. au rostit alocuțiuni 
Francesco Gligora. președintele Aca
demiei internaționale de propagandă 
culturală, și Franco Foschi, subsecre
tar de stat Ia Ministerul de Externe 
al Italiei. De asemenea, s-a dat ci
tire mesajului adresat congresului 
de către Giulio Andreotti, președin
tele Consiliului de Miniștri al Ita
liei. in calitatea domniei sale de 
președinte al Institutului de studii 
ciceroniene de la Roma.

— Vă rugăm să menționați citeva 
dintre comunicările prezentate ' și 
semnificația lor in contextul proble
maticii dezbătute.

— Comunicările se situează, firesc, 
în zona de preocupări specifică uma
nismului contemporan. contribuției 
sale la instaurarea unui climat de 
înțelegere, colaborare și pace între 
toate popoarele lumii. Așa. bunăoară, 
in aceste zile vor fi dezbătute, intre 
altele, teme ca: Literatura, știin
ța. tehnica si raportul dintre ele; 
Problemele științifice ale creșterii 
populației pe glob; Relațiile sociale 
ca factor de progres; Populația mon
dială și alimentația; Arta în relațiile 
sociale; Civilizația industrială șl cul
tura umanistă; Etica și progresul; 
Puterea rațiunii umane în determi
narea progresului; Perfecționarea ca
drelor didactice ca factor de progres; 
Omul și mașina; Progresul în limbă 
etc. Demn de menționat mi se pare 
faptul că asemenea teme sînt abor
date într-o perspectivă aplicativă, 
fiind evidențiate preocupările uma
niste ce-sl găsesc reflectarea in 
strategiile de dezvoltare elabora
te de diferite țări ale lumii. In 
acest context, țara noastră este lua
tă nu o dată ca punct de referință 
pentru ilustrarea condițiilor necesare 
ca asemenea programe de dezvoltare 
să-și afle o optimă aplicare socială. 
Prestigiul ei pe arena internațională 
își găsește si de astă dată o nouă și 
strălucită confirmare.

Mihai IORDANESCU

■■■■■■■
(Urmare din pag. I)

Expoziția pictorului
Eftimie Modâlcă

Prin expoziția inau
gurată la finele săp- 
tăminii trecute în 
București, la „Cămi
nul artei", ni s-a o- 
ferit prilejul de a ve
dea opera artistului 
brașovean care ne pre
ocupă în cuprinsul a- 
cestor însemnări — Ef
timie Modâlcă — la 
modul, s-ar putea spu
ne, definitoriu. Lucru 
pe deplin explicabil. 
Prezentîndu-se publi
cului bucurestean. re
cunoscut pină la ve
cinătatea cu temerea 
pentru spiritul său de 
exigență, artistul a 
adus în expoziție tot 
ceea ce a considerat 
mai valoros în creația 
sa recentă Și mai pu
țin recentă (lucrarea 
cu cea mai veche da
tare : „Frunze de 
toamnă", ulei pe car
ton. 1968).

Căutătorul de for
mule de expresie ori
ginale in artă desco
peră în expoziția Pic
torului brașovean ceea 
ce, încă în 1970, Petre 
Comarnescu numea — 
referitor la acesta — 
preocuparea de a con
strui cu grijă și a com
pune viu și armonic 
viul vieții și al natu
rii. Sînt prezentate în 
expoziție peisaje („Li
vadă". „Peisaj de iar
nă", „Peisaj indus
trial") distingîndu-se 
prin armonia culorilor, 
prin poezia specific

românească pe care o 
încorporează, ca și prin 
atmosfera caldă și 
calmă a naturii din 
Tara Bîrsei, univers 
apropiat si predilect 
prelucrat artistic de 
către pictor. Găsim, de 
asemenea, in expoziție 
compoziții („Epilogul 
anului 1907". „Dimi
neața insurecției"), 
portrete. Ni se pare.

privind de aproape și 
intr-o desfășurare lar
gă creația pictorului, 
că opera se împarte, 
ca manieră de redare 
a acelui „viu al 
vieții si al naturii", 
în două secțiuni 
(sau viziuni) distincte, 
întîlnești lucrări ca
racterizate printr-un 
colorit pe cit de viu, 
pe atît de apropiat de 
ceea ce ne-am obiș
nuit să numim — 
corect sau nu 1 — artă 
realistă, colțuri de na
tură și ipostaze ale 
naturii („După ploaie", 
trei piese purtînd ti
tlul de „Monumentul 
de la Lăzarea". „Pe 
Valea Cernei". „Inte
rior de pădure" etc.), 
alături de realizări în 
manieră destul de în
depărtată, portrete Și

compoziții în care lo
cul desenului ondulat, 
liber și al culorii cal
de, uneori dusă pină 
la apropierea de pas
tel îl ia desenul 
în care predominantă 
este linia, iar galbe
nului. roșului, verde- 
lui combinate, adese
ori topite pină la in- 
definitie. li se substi
tuie griurile reci, 
structură coloristică 
organizată parcă din 
materiale de construc
ții. precum granitul, 
calcarul, betonul. Sînt, 
vrem să spunem, in 
pictura lui Eftimie 
Modâlcă două feluri 
de a picta, iar dacă, 
printr-o întîmplare, 
expoziția ar putea fi 
cumva secționată in 
două — lucrările ne- 
purtînd nici un însemn 
care să conducă gîn- 
dul, investigația către 
autor — cu greu s-ar 
putea crede că ambe
le secțiuni ar avea 
una singură și aceeași 
paternitate.

Pictorul Modâlcă, 
prin expoziția prezen
tată în Capitală, se re
comandă ca un creator 
viguros, ca un explo
rator al vastului și 
mereu nestatornicului 
univers al gindurilor 
și simțămintelor trans
figurate în culori fră- 
mîntate ne paletă.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

creată — dacă poate fi nu
mită astfel — ajunge să se 
trădeze pe sine. în perime
trul așa-zisei arte de avan
gardă. asemenea cazuri sint 
tot mai frecvente. Pentru 
a da numai un exemplu, 
cineva, pe nume H. Nitscn, 
a închiriat. între 1969 și 
1972. un castel din împre
jurimile Vienei. unde se 
prezentau spectacole : „de 
orgii și mistere". Acestea 
implicau sacrificarea unor 
animale, cu ale căror in
testine puteau fi înfășurati 
spectatorii. Prima între
bare care se pune sună : 
mai este oare aceasta 
artă 1 Autorul a conside
rat că este liber să creeze 
ce vrea. în acest scop, el 
a gîndit un spectacol ieșit 
din comun. Cu ce se deo
sebește însă un asemenea 
spectacol de scenele care 
pot fi văzute pe treptele 
cele mai de jos ale vieții 
sociale din unele țări capi
taliste, cu ce se deose
bește de ceea ce viața 
cotidiană oferă uneori in 
calitate de subprodus de
gradant al său ? De bună 
seamă, majoritatea oame
nilor normali refuză să 
confunde arta cu atari ma
nifestări. în atari condiții, 
publicul prezent la aseme
nea „vernisaje" sau „spec
tacole" nu apare repre
zentativ pentru ceea ce 
milioane și milioane de oa
meni înțeleg prin artă. Pot 
fi luați oare drept etalon 
cei cîțiva curioși care ac
ceptă să fie înfășurati cu 
intestinele unui animal sa
crificat pe scenă în cadrul 
spectacolelor „de orgii și 
mistere" ale Iui H. Nitsch ? 
Orice răspuns logic sună : 
nu.

Problema libertății de 
creație se mai cere înțe
leasă deci în condițiile 
răspunderii sociale ce și-o. 
asumă artistul prin opera 
de artă De care ne-o pro
pune. Libertatea de crea+ie 
are sens în condițiile în caro 
cel care uzează de ea este 
conștient că se află anga
jat într-un act de mare 
importantă socială, act al

cărui rezultat final va fi o 
operă destinată oamenilor, 
apreciată de oameni si che
mată să se integreze în 
contextul de valori speci
fice unei culturi naționale 
sau alteia. Și e firesc să 
fie așa. pentru că nimeni 
nu-și poate asuma răspun
derea în legătură cu forța 
de intervenție asupra con
științelor. pe care, firesc, 
orice operă de artă o exer-) 
cită, mai mult decît artis
tul însuși. Nu numai Ia noi, 
dar pretutindeni problema 
responsabilității artistului 
în legătură cu efectele so-

atenția partidului nostru. 
Prezența secretarului ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința 
națională a scriitorilor ca
pătă astfel un plus de sem
nificație. Hotărârea Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la crește
rea rolului și răspunderii 
organizațiilor de partid și 
de stat. de masă și 
obștești, a uniunilor de 
creație, a conducerilor co
lective ale redacțiilor, 
radioteleviziunii. edituri-

Libertatea și responsabilitatea 
artistului

ciale ale operei create a 
devenit o problemă la or
dinea zilei. Artistul con
temporan nu poate fi in 
nici un caz privit ca un ins 
lipsit de răspundere fată de 
efectele sociale ale operei 
pe care ne-o propune. A- 
ceastă răspundere se refe
ră la faptul că. în lumea 
din care face parte artistul, 
opera de artă se legitimea
ză ca atare numai în mă
sura în care ea constituie 
un răspuns la întrebări ce-i 
preocupă pe oameni. Im
portant este ca aceste în
trebări să fie întrebările 
lor fundamentale. Impor
tant mai este ca răspunsul 
formulat de către artist să 
fie răspunsul la întrebările 
unor oameni ce reprezintă 
intr-adevăr societatea și 
istoria. Implicațiile estetice 
ale operei de artă în viata 
socială devin, așadar, im
plicații de ordin moral, de 
ordin social și, pină la 
urmă, de ordin politic.

Recunoscind atari adevă
ruri și aprofundîndu-le 
vom înțelege mai bine de 
ce problemele literaturii și 
artei au stat întotdeauna — 
și continuă să stea — in

lor. caselor de filme, insti
tuțiilor de spectacole. în 
activitatea de intormare și 
educare a oamenilor mun
cii se cere ințeleasă toc
mai din această perspec
tivă.

Fără îndoială, există o 
responsabilitate a scriito
rului și artistului, asumată 
prin opera care intervine 
ca efect al activității de 
creație, pe planul culturii. 
Dimensiunea acestei res
ponsabilități însă poate fi 
stabilită numai prin ra
portarea nemijlocită a as
pirațiilor pe care respec
tiva operă le trezește, a 
idealurilor și speranțelor 
pe care opera le promovea
ză. la sensul devenirii is
torice, la sensul dezvoltă
rii progresiste a societății, 
la nevoile spirituale ale 
oamenilor. E limpede că 
numai prin confruntarea 
operei cu nevoile spiritu
ale ale societății din care 
facem parte responsabilita
tea artistului toate fi sta
bilită și apreciată. Discu
țiile. dezbaterile, confrun
tările cu publicul devin in 
epoca noastră un impera
tiv cultural major : neres-

pectindu-1. arta si litera
tura se pot înstrăina de 
viața socială, de aspirațiile 
oamenilor, de speranțele 
lor. de problematica lor.

Insistăm, in cadrul cul
turii noastre contemporane, 
pentru o poziție asumată 
responsabil de. către crea
torul de arta, in consens 
cu nevoile spirituale ale 
societății pe care o fău
rim, in consens cu efortu
rile pe care le face astăzi 
poporul român pentru edi- 
ncarea noii societăți. Din 
acest punct de vedere, 
pentru noi responsabilita
tea creatorului de artă nu 
înseamnă o responsabilitate 
„în general" fată de oa
meni și societate, ci o res
ponsabilitate comunistă, in 
sensul că opera vine in 
intimpinarea nevoilor de 
ridicare a nivelului de con
știință a maselor, pentru a 
se angaja ele insele mai 
departe, cu forțe sporite, 
în activitatea de făurire a 
noii societăți. Dezbaterile 
din cadrul ultimei plenare 
a Comitetului Central al 
partidului atrag atentia a- 
supra faptului că științele 
artei și literaturii, esteti
ca. critica de artă se cer 
redimensionate in sensul 
apropierii lor de proble
matica specifică culturii 
noastre socialiste. Poate 
prea mult ne-am obișnuit 
să discutăm despre artă în 
general, ea despre o acti
vitate nobilă. făcînd 
abstracție de ceea ce se 
petrece concret' pe planul 
culturii noastre socialiste, 
unde fiecare operă se con
fruntă cu publicul. din 
altă perspectivă decît cea 
valabilă altundeva, sau de
cît cea care era valabilă 
în trecut. Nu trebuie să ne 
sfiim nici un moment să 
aducem in dezbatere acele 
probleme care sînt incă in
suficient clarificate. E bine 
ca in cadrul unor aseme
nea dezbateri să-și spună 
cuvîntul oameni de toate 
categoriile, oferindu-i ar
tistului prilejul cel mai au
tentic de a-și da seama de 
imensa răspundere ce-i 
revine în calitatea pe care 
și-a asumat-o.

„Cantată pentru Chile"
Dificultatea defini

rii acestui film încu
nunat cu Marele Pre
miu „Globul de cris
tal" la Festivalul fil
mului de la Karlovy- 
Vary — 1976 provine 
și din complexitatea 
lui deosebită, și din o- 
riginalitatea lui ieșită 
din comun.

Căci pelicula reali
zată de cineaștii cu
banezi pe scenari aJ 
și in regia lui Hum
berto Solas (imagi
nea : Jorge Herrera) 
este și un poem cine
matografic, dar și un 
film care recreează in 
chip realist lupta po
porului chilian pentru 
libertate și indepen
dență națională și so
cială.

„Cantată pentru Chi
le" este si un film 
istoric, care evocă tre
cutul, incepînd cu anii 
cuceririi spaniole, cele 
dinții lupte și revolte 
ile araucanilor, conti- 
nuind cu evenimentele 
ce au dus la dobîndi- 
rea independenței și 
ajungînd pină in anii 
noștri, dar și un film 
documentar, care re
constituie minuțios îm
prejurările concrete 
ale grevei lucrătorilor 
chilieni de la minele 
de salpetru din nordul 
tării, cărora li s-au a- 
lăturat și muncitori 
din Bolivia, ale mar
șului lor la Iquique, 
ale tratativelor infruc
tuoase cu oficialități 
legate prin interese 
de marile capitaluri 
engleze (evenimente 
ce aparțin primelor 
decenii ale secolului 
al XX-lea). Poem-do- 
cument, „Cantată pen
tru Chile" este mai 
presus de orice un

film politic, care abor
dează tema din pers
pectiva adevărului isto
ric și a evenimentelor 
actualității — insistînd 
asupra esenței meca
nismelor luptei de cla
să și dominării colo
niale. „Alte măști, a- 
ceeași față" — e unul 
din laitmotivele fil
mului, care urmărește 
permanențele luptei 
sociale și naționale. 
Idee comunicată di
rect. printr-o soluție 
de distribuție : același 
actor care il interpre

tează pe conquislado- 
rul Pedro de Valdivia 
va juca și rolul colo
nelului- ce conduce a- 
sasinarea minerilor la 
Iquique. Același ac
tor care il incarnează 
pe legendarul luptător 
șraucan pentru liber
tate, Lautaro, îi va in
terpreta și pe minerul 
Elias, și pe tinărul în 
blue-jeans din luptele 
de stradă. Vom regăsi 
în aceste imagini, care 
sugerează și eveni
mente foarte recente 
ale istoriei statului 
chilian și cu care se 
încheie, sugestiv, fil
mul, și pe Ruiz, și pe 
Carmela, si oe încă 
mulți alții, noi și noi 
luptători pentru liber
tate națională și so
cială. Sub amenința
rea baionetelor și a 
mortii, ei vor continua 
totuși să irumpă „în 
stradă", afirmindu-și 
crezul : „Poporul unit 
va Învinge".

Acest crez constituie 
și prim-planul scena
riului „Cantată pentru 
Chile". Un scenariu 
gîndit brechtian, în * 
sensul fructificării 
„distanței" ce ne des
parte de un eveniment 
istoric mai vechi, toc
mai pentru pătrunde
rea mai adîncă a me
canismelor actualită
ții; un scenariu inte
resant prin felul în 
care forța, argumentu
lui social, istoric și 
credința. curajul si 
imaginația artistică ex
cepționale ale realiza
torilor săi fac ca o 
peliculă de fierbinte 
angajare politică să 
pară totuși lipsită de 
tezism.

Despre șl pentru 
Chile, acest film, iz- 
vorit dint.r-o concepție 
si simțire străbătute 
de nobilele principii 
ale solidarității inter
naționale. are o mare 
putere de a semnifi
ca problemele politi
ce cu care s-a con
fruntat și Cuba, cu 
care se confruntă în
că numeroase alte 
țări din America de 
Sud și din lume, afla
te în căutarea unei 
căi proprii spre liber
tate și progres.

Prin filmul lui Hum
berto Solas, cinemato
grafia cubaneză face 
dovada angajării sale 
revoluționare și a pu
terii sale de a rămîne 
tînără, originală, boga
tă în idei artistice, to
nică. realizind filme 
de maturitate, de largă 
respirație, ca aceas
tă „Cantată pentru 
Chile".

Natalia STANCU

cinema
• Să nu crezi că nu mai exist :
SCALA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20.15.
• Corsarul negru (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15, FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15;
19.15, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14; 
17; 20. GRADINA CAPITOL — 
19,30, GRĂDINA DINAMO — 19,15.

• Cronica anilor de foc î VOLGA
— 9; 12; 16; 19.
• Necunoscutul din noapte t LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 19,13, MODERN
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină — 19,15, VICTORIA — 9,15; 
11,45; 15,15; 17,45; 20,15.
• Cantata pentru Chile : MIORI
ȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Gloria nu cîntă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Și a venit ziua lămîilor negre î
FEROVIAR — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30: 20.30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, ME

LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Benjl — 9; 11; 13; 15,45, Șapte 
zile — 18; 20 : COSMOS.
• Străina (ambele serii) : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, TO
MIS — 9; 12; 16; 19, la grădină — 
19,45, AURORA — 9; 12; 16; 19, 
la grădină — 19,30.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17;
19.30.
• Omul liniștit (ambele serii) : 
GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19, EFORIE 
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Desene animate — 9.30; 11,15;

16,30, Doamna cu cățelul — 13;
14,45; 18,15; 20 : DOINA.
• Rocky : ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
BUCEGI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20, 
la grădină — 19,30.
• Robin Hood junior : GRADI
NA PARC-HOTEL — 20.
• Dragoste, mare e puterea ta : 
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori î MUNCA — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,45.
• Potopul (seriile III—IV) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.

• Ah, Jonathan, Jonathan : CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• B. D. la munte și la mare : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : LIRA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Premiera : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Pledoarie pentru dragoste : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Pușca veche : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 19,45.
• Pasărea albastră — 15,30, în
toarcere tlrzie — 18; 20.15 : DRU
MUL SĂRII.

• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici — 9; 11; 13, Salvele Aurorei
— 15,30; 18; 20 : FLOREASCA.
• Nemuritorii : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Lumea animalelor — 9,30; 11.30; 
13,30. Acești vecini „minunați44 — 
16; 18; 20 : FLACĂRA.
• Urmărire la Amsterdam : GRĂ
DINA LIRA — 20,15.
• Cidul (ambele serii) : GRĂDI
NA FESTIVAL — 19,30.
• Timidul : GRĂDINA FLACĂRA
— 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic î GRADINA MOȘILOR — 19,45.

• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA TITAN — 20.
• Șapte păcate : GRĂDINA UNI
REA — 19,30.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda «crii- 
torilor din Cișmigiu) : Spectacol

de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare44 — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : „Imn pentru oa
menii acestui pămînt44 — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Almanah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Cam- 
plng-Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
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Cu prilejul marii sărbători naționale Cronica zilei Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

a României

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,

Cu prilejul Zilei armatei a Re
publicii Elene, atașatul militar, aero 
și naval al acestei țări la București, 
locotenent-colonel Georges Ioannou. 
a oferit luni un cocteil.

Au participat generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre arma
te, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, a- 
tașați militari și alți membri ai cor
pului diplomatic, (Agerpres),

>1 IM ȚĂRILE SOCIALIST
Foarte sensibil la felicitările pe care mi le-ați adresat cu ocazia numirii 

mele în funcția de prim-miniștru — șef al Guvernului Republicii Democratice 
Madagascar, rog pe Excelența Voastră să primească sincerele mele mul
țumiri.

Convins de excelentele relații care există între cele două popoare 
noastre, vă asigur de hotărirea 
cooperare româno-malgașe.

Cu înaltă consideratiune,

guvernului meu de a dezvolta relațiile
ale 
de

R. P. BULGARIA

Linii de forța ale noului

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României, Îmi este foarte 
plăcut să vă adresez sincerele mele felicitări. în numele poporului mauritanez, 
al partidului si guvernului, precum si în numele meu personal, vă exprim 
urări de fericire și prosperitate atît dumneavoastră, cit și guvernului și 
poporului prieten al României.

Sînt convins că legăturile de prietenie dintre cele două țări ale noastre 
vor continua să se dezvolte și să se Întărească, in folosul deplin al popoarelor 
noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea foarte înaltei mele 
considerații.

vremea

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Guyanel, 
transmite salutări frățești și felicitări guvernului 
ocazia aniversării Zilei eliberării României.

Vă transmitem bunele noastre urări pentru
României și strângerea legăturilor de prietenie între Guyana și România, 
precum și pentru consolidarea căilor noastre sigure spre ridicarea nivelului 
te trai al popoarelor noastre.

I
am marea plăcere de a 
și poporului român, cu

continua prosperitate a

FORBES BURNHAM
Primul ministru al Guyanei

leri in țară : Vremea a fost frumoa
să și a continuat să se încălzească în 
Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, 
unde cerul a fost mai mult senin. Spre 
seară, în estul Munteniei și în Dobro
gea, înnorările s-au accentuat, iar 
Izolat s-au semnalat averse de ploaie 
și intensificări de scurtă durată ale 
vîntului. in celelalte regiuni, vremea 
a fost instabilă, cu ploi temporare în 
Maramureș, Crișana, apoi treptat ploile 
s-au deplasat in cea mal mare parte 
a Transilvaniei șl în Moldova, avînd 
pe alocuri și caracter de aversă. Spre 
seară, ploile s-au restrîns ca arie și în 
aceste regiuni. Vtntul a suflat slab, 
pină la potrivit, cu intensificări de 45— 
55 km/oră, în zona de munte, pe alocuri 
în Moldova. Bărăgan și Dobrogea. 
Temperatura aerului a înregistrat o 
scădere în nordul șl estul țării,. osci- 
lînd la ora 14 între 12 grade la Su
ceava și 30 de grade în mai multe lo
calități din sudul Olteniei.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
august, 1 și 2 septembrie. In țară : 
Vremea va fi ușor instabilă, cu cerul 
variabil. Innorări mai accentuate se 
vor produce în vestul și nordul țării 
și în zonele de deal și de munte, unde 
vor cădea ploi locale și cu caracter de 
aversă, însoțite 
în rest, averse 
la moderat, cu 
40—50 km/oră. 
vor fi cuprinse 
cele maxime între 18 și 28 de grade.

de descărcări electrice. 
Izolate. Vînt slab, pină 
Intensificări locale de 
Temperaturile minime 
tntre 8 și 18 grade, iar

Locotenent-colonel 
DESIRE RAKOTOARIJAONA 
Primul ministru, șef al Guvernului 
Republicii Democratice Madagascar

Vizita primului ministru al statului Israel
Luni după-amiază s-au încheiat 

convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu. și primul ministru al sta
tului Israel. Menahem Begin.

Cu acest prilej, cei doi prim-mi- 
niștri au subliniat că elementul esen
țial al vizitei îl constituie convorbi
rile cu președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

în cursul întrevederilor din timpul 
vizitei, cei doi prim-miniștri au exa
minat evoluția schimburilor comer
ciale și a relațiilor bilaterale de coo
perare. Apreciindu-se cursul rela
țiilor economice, s-a convenit să fie 
sprijinite firmele, organizațiile eco
nomice din cele două țări. în vederea 
promovării schimburilor comerciale 
și a cooperării economice, în folosul 
reciproc al celor două țări, al înțe
legerii si păcii pe continent si in 
întreaga lume.

La convorbiri au participat, din 
partea română. Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Cornel Pacoste, adjunct al mi

Co- 
Tel

nistrului afacerilor externe. Ion 
vaci.
Aviv,

Din 
zenți 
neral 
terne. Shamay Cahana. ambasadorul 
Israelului la București, Yechiel Ka- 
disahi, directorul Cabinetului primu
lui ministru, alte persoane oficiale.

★

Cu prilejul vizitei oficiale ce o în
treprinde în țara noastră primul mi
nistru al statului Israel. Menahem 
Begin, ambasadorul acestei țări la 
București. Shamay Cahana. a oferit, 
luni seara, o recepție.

Au participat tovarășii Manea Mă
nescu. primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au fost 
ciale care 
israelian.

Au luat . 
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

ambasadorul României la 
alte persoane oficiale, 
partea israeliană au fost

Ephraim Evron, directorul Re
al Ministerului Afacerilor Ex-

pre-

prezente persoanele ofi
li însoțesc pe premierul

parte șefi de misiuni di-
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FOTBAL

însemnări

trei etape
Au trecut trei etape din noul cam

pionat al diviziei A ; practic, deci se 
poate spune că echipele se află in 
plină întrecere. Cu toate că rezulta
tele tehnice și comportarea de pînă 
acum a echipelor nu dau posibilita
tea unor aprecieri cu valoare de con
cluzie asupra forțelor lor reale, cîteva 
lucruri sînt totuși de relevat. Pri
vind mai întii clasamentul se re
marcă poziția echipei din Satu Mare, 
Olimpia : deși nou promovată, se 
află pe locul I și — prin contrast — 
situația dinamoviștilor : campioni 
..en titre", ei ocupă penultimul loc, 
17 (1). Amatorii de fotbal sînt. se 
înțelege, plăcut surprinși de startul 
impetuos al echipei sătmărene, dar 
nu pot înțelege nivelul slab al jo
cului practicat de campioni. Consta
tarea aceasta lasă un gust amar nu 
numai suporterilor proprii, ci tutu
ror iubitorilor fotbalului, deoarece, 
dună cum se știe, foarte curind, di- 
namoviștii sint chemați să reprezin
te fotbalul nostru în cea mai im
portantă competiție continentală de 
club — „Cupa campionilor euro
peni", debutul urmind să-1 facă in 
compania unei formații de prim- 
rang în fotbalul european, Atletico 
Madrid.

Revenind la etapa a treia a di
viziei A consemnăm : cinci victorii 
ale gazdelor (F.C. Constanța — 
F.C.M. Reșița 4—0, F.C. Argeș — 
A.S.A. Tg. Mureș 4—2, C.S. Tîrgo- 
viște — S.C. Bacău 3—1, F.C. Olim
pia — Jiul 2—0,. F.C. Corvinul — 
U.T.A. 2—1), trei victorii ale oaspe
ților (F.C. Petrolul — Steaua 0—3, 
Dinamo — Sportul studențesc 0—1. 
F. C. Bihor — Politehnica Timișoara 
1—3’ și un rezultat de egalitate 
(U ..-ersitatea Craiova — Politehnica 
Iași 0—0). Prin proporții, surprinde 
scorul de la Constanța, unde echipa 
mult întinerită a gazdelor s-a im
pus. printr-un finiș impresionant, în 
fața mai experimentaților lor ad
versari. Deși experiența și „cal
culul hîrtiei" erau de partea oas
peților și in meciul de la Tir- 
goviște, spectatorii locali au asis
tat, desigur entuziasmați si fericiți, 
la o spectaculoasă răsturnare de 
scor: băcăuanii au condus, dar din 
ultimele minute ale primei reprize 
tirgoviștenil s-au impus din ce în ce 
mai evident obținind o victorie clară. 
Iată și o cifră cu... semnificațiile ei : 
14 cartonașe galbene in cinci me
ciuri (cele mai multe la Hunedoara 
și Oradea) acordate, în general, ju
cătorilor din echipele învinse...

Să mai notăm, la acest început de 
campionat, revenirea la o formă bună 
a Iui Dobrin, unul dintre cei mal ta- 
lentati fotbaliști. In meciurile de 
pină acum el a demonstrat — ceea 
ce se știa — o tehnică superioară 
și. ceea ce este mult mai important, 
eficacitatea jocului său.

Etapa următoare (duminică. 4 sep
tembrie) are drept „cap de afiș" 
partida Dinamo — Universitatea Cra
iova, dar atractive se anunță și fie
care din celelalte meciuri : Politeh
nica Timișoara — Sportul studențesc. 
C. S. Tirgoviște — F. C. Constanta. 
Politehnica Iași — U.T.A.. F. C. Pe
trolul — F. C. Olimpia, Jiul — F. C. 
Corvinul. F.C.M. Reșița - F. C. Bi
hor. A.S.A. Tg. Mureș — S. C. Bacău 
și Steaua — F. C. Argeș. Pînă atunci 
însă lotul reprezentativ are de sus
ținut un meci amical : mîine. la A- 
tena, cu Panathinaikos. campioana și 
deținătoarea cupei Greciei. Din lot 
fac parte : Moraru și Cristian (por
tari), Cheran, Sameș. Sătmăreanu II. 
Mehedințu. Vigu. Anghelini (fun
dași). Dumitru, Bdloni, Bălăci. Romi- 
lă (mijlocași), Crișan. Troi. D. Geor
gescu. Iordănescu, Zamfir (înaintași).

I. DUM1TR1U

ÎNOT
Peste 8 000 de spectatori au 

urmărit la Berlin întrecerile din ulti
ma zi ale meciului international de 
natgtie dintre echipele R.D. Germane 
și S.U.A. Oaspeții au obtinut victoria 
cu scorul de 176-168 puncte. După 
Christina Knacke (R. D. Germană), 
care a stabilit un nou record al lumii 
în prOA'i de 100 m fluture (59”78/100). 
au mai fost stabilite alte două recor
duri mondiale : în proba de ștafetă 
4X100 m liber masculin, echipa 
S.U.A. : 3’21”l!/t00 și în proba de 200 
m mixt Ulrike Tauber (R. D. G.) — 
2’15”85/100.

FELICITĂRI REPREZENTANȚILOR SPORTULUI

STUDftfCSC DIN TARA NOASTRA
(Urmare din pag. I)

roasele cluburi si asociații 
din institutele noastre de 
invătămint superior pă
șesc hotărit pe calea în
deplinirii exemplare a o- 
rientării și a sarcinilor de 
răspundere cuprinse in 
Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive din 
România socialistă, elabo
rat din inițiativa conduce
rii partidului nostru, a 
secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Lucrînd în 
spiritul si litera hotărîri- 
lor de partid, mișcarea 
sportivă universitară se 
dovedește a fi o sursă bo
gată și inepuizabilă de ti
nere talente, performeri 
care apar și se perfecțio
nează in cadrul excelent 
de condiții pe care parti
dul si statul nostru ii dez
voltă pentru evoluția im
petuoasă a sportului de 
masă si de performantă 
de la noi din tară Este 
meritul comun al Uniunii 
Tineretului Comunist, al 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România, al Consiliului 
National pentru Educație 
Fizică și Sport, al federa
țiilor, cluburilor și asocia
țiilor sportive de a fi pre
zentat la marea întrecere 
de la Sofia un lot stu
dențesc român, pe deplin 
semnificativ prin perfor
mantă înaltă pentru felul 
in care se dezvoltă spor
tul nostru universitar.

Trebuie subliniată in 
mod deosebit contribuția 
formațiilor de gimnastică, 
lupte, scrimă, polo și te
nis, cărora specialiștii 
noștri cu reputație inter
națională le-au asigurat 
o pregătire excelentă teh
nică și sufletească, ceea 
ce a făcut ca sportivi de 
talent să se împlinească 
la cel mai înalt nivel și 
să contribuie decisiv la 
strălucirea diferitelor tur
nee ale Universiadei. 
Gimnaștii Alina Goreac 
și Dan .Grecu, luptătorii 
Constantin Alexandru, 
Ion Păun și foarte tînă- 
rul Ion Draica, jucătoare
le de tenis Virginia Ru
zici și Florența Mihai, 
sabrerul Cornel Marin, 
componentii echipelor de 
sabie și spadă, ca și ai

LA I.F.E.T

si ȚgffV
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Un grup de sportivi români, ieri la aeroportul Otopeni, la întoarcerea de la
Foto : S. Cristian„Universiada"

SĂPTĂMÎNA ACEASTA, 
LA TUNARI

Campionatele 
europene de tir
Circa 450 de concurenți 

din 26 de țări
La poligonul Tunari — bază sporti

vă binecunoscută pe plan internatio
nal pentru găzduirea a numeroase 
competiții de mare anvergură îa tir 
— se 
derea 
pene _ ..
oară) de forurile sportive românești 
de specialitate. Marea competiție — 
acum la a XIV-a ediție — va reuni 
circa 450 de trăgători (din 26 de țări), 
din rîndul cărora nu vor lipsi actuali 
sau foști deținători ai titlurilor și 
recordurilor mondiale, olimpice sau 
europene. La comisia de organizare 
am aflat ieri că primele antrena
mente oficiale vor avea loc azi. Mîi
ne este prevăzută ședința tehnică, 
urmînd ca întrecerile propriju-zise să 
înceapă joi. 1 septembrie. Ia ora 10, 
după festivitatea oficială de deschi
dere. în prima zi este programat 
concursul de pistol liber (60 focuri); 
vineri, 2 septembrie — concursurile 
de pușcă liberă (60 f) și pistol viteză 
(60 f) — manșa I. sîmbătă — cele de 
pușcă liberă (3x40 f), pistol viteză (60 
f) și manșa I Ia mistreț alergător, 
iar duminică — ultimele concursuri : 
pistol calibru mare și manșa a doua 
'la mistreț alergător.

în afara medaliilor respective (ce-f 
vor onora pe primii trei clasați), con- 
curentii au în vedere și obținerea 
insignei „Măiestrie" (maestru trăgă
tor) ce va fi acordată acelora care 
îndeplinesc un barem minim 
toriu.

fac ultimele pregătiri în ve- 
aoropiatelor campionate euro- 
organizate (pentru a cincea

La Combinatul siderurgic Kremi- 
kovțî — inima de oțel a Bulgariei 
prietene — ne-a reținut atenția pre
cizarea tovarășului Milcio Petkov, di
rectorul economic : „Dacă doriți să 
cunoașteți stadiul la care am ajuns, și 
mai ales ținta spre care ne îndrep
tăm. vă propun să mergem la sectorul 
de laminare unde funcționează cîteva 
linii tehnologice foarte moderne — 
pentru tablă cositorită, zincată sau 
acoperită cu masă plastică. Este sec
torul care, socotim noi. reflectă stră
daniile noastre îndreptate spre mo
dernizarea producției, ridicarea ca
lității și creșterea eficientei acesteia".

...Modernizare — calitate — eficien
tă. Sînt cuvinte pe care le poți auzi 
în diferite întreprinderi bulgare — 
fie că este vorba de Uzina de mano- 
metre de la Varna, de Combinatul 
chimic de ia Devnia. de Complexul 
hidroenergetic Sestrimo — Belmeken 
sau de Uzina 
calculatoare de 
Plovdiv.

Congresul 
XI-lea ' “
dului 
Bulgar 
cipale 
sociale 
(1976—1980) a pus în centrul activi
tății de edificare a societății socialis
te dezvoltate modernizarea bazei 
tehnico-materiale, creșterea eficien
tei, ceea ce implică afirmarea puter
nică a factorilor calitativi ai crește
rii economice — ridicarea producti
vității muncii, diminuarea cheltuie
lilor materiale de producție, îmbună
tățirea calității produselor. Sînt 
obiective complexe, a căror înfăptui
re este condiționată, pe lingă o ac
tivitate tenace de zi cu zi a oame
nilor muncii, și de realizarea unor 
mutații adinei în însăși structura 
producției materiale.

Despre actualele priorități în dez
voltarea economiei bulgare ne-a vor
bit Nicolai Peev. directorul planifi
cării producției industriale din Comi
tetul de Stat al Planificării. Din am
pla relatare a interlocutorului am re
ținut că principalele sporuri cantita
tive și calitative din acest cincinal 
vor avea loc în industria construc
țiilor de mașini, care va înregistra un 
ritm anual de creștere de peste 19 la 
sută, față de circa 8 la sută cît este 
ritmul mediu pe ansamblul econo
miei, ceea ce asigură dublarea pro
ducției acestei ramuri „cheie" pînă 
în 1980. Prioritate se va acor
da construcțiilor de mașini grele 
— domeniu în care un rol hotărîtor 
va avea uzina construită în colabo
rare cu țara noastră la Ruse — Giur
giu. Deosebit de rapid — de circa trei 
ori — va crește producția de utilaje 
grele, orientată net spre fabricația 
de sisteme de mașini, linii tehnolo
gice și obiective complete. Substan
țial se va schimba structura sorti
mentelor de mașini-unelte de așchiat

de 
la

însemnări de călătorieal
al Parti-
Comunist
stabilind

ale dezvoltării 
în cel de-al șaptelea cincinal

direcțiile prin- 
economico-

metale, a produselor din construcțiile 
de' mașini pentru transport, din con
strucțiile navale. Ca urmare a acestor 
orientări, ponderea produselor cu pa
rametri la un nivel mediu — și peste 
media nivelului tehnic mondial — va 
ajunge la peste 60 la sută din volu
mul global al producției construcțiilor 

■de mașini, față de numai 48 la sută 
cit a fost în 1975. Electrotehnica și 
electronica cunosc, de asemenea, o 
puternică dezvoltare în actualul cin
cinal ; la sfîrșitul anului 1980. această 
subramură va deține circa 15 la sută 
din volumul producției construcțiilor 
de mașini. Calculatoarele „Izot-310", 
„Izot-20“. minicalculatoarele „Ehs- 
5069-012“ și „Izot-5003". dispozitivele 
de memorizare pe discuri magnetice 
au devenit produse de prestigiu ale 
electronicii bulgare.

Siderurgia, la rîndul ei, va par
curge un intens proces de asimilare 

a progresului teh
nic si tehnologic, 
vizind cu deo
sebire dezvoltarea 
producției de la
minate fine.

Industria chimică este o altă ra
mură care urmează să-și majoreze 
contribuția la dezvoltarea economiei 
prin realizarea unor produse com
plexe, capabile să valorifice superior 
baza materială a țării. In această 
idee se preconizează ca circa 40 la 
sută din investițiile ce vor fi făcute 
în actualul cincinal în această ra
mură să fie orientate spre petro
chimie.

Astfel, cele 4 ramuri de bază ale 
oricăror economii moderne — așa- 
zisele „industrii industrializante" — 
energetica, siderurgia, construcția de 
mașini și industria chimică — vor 
asigura la sfîrșitul actualului cincinal 
peste 50 la sută din producția indus
trială a Bulgariei, față de 42,7 la sută 
în 1975.

Aceeași intensă preocupare pentru 
modernizarea structurii producției și 
creșterea eficientei economice este 
sesizabilă și în ramurile producătoare 
de bunuri de consum — industria 
ușoară, alimentară, prelucrarea lem
nului.

„Drumul pe care ne-am 
nu-i deloc ușor — a 
locutorul. Rezultatele 
ca și cele din primele 
tui an, dovedesc însă 
pe care ni le-am propus se înfăp
tuiesc exemplar".

Această convingere ne-au întărit-o 
convorbirile pe care le-am avut cu ' 
cadre de conducere, muncitori și spe
cialiști din unitățile industinale de la 
Varna, Plovdiv și Sofia. Prin înfăp
tuirile sale, cincinalul actual își va 
merita pe deplin numele de „Cinci
nalul calității și eficientei" — așa 
cum l-a definit însuși Congresul al 
XI-lea al P.C.B.

angajat 
conchis inter- 
anului trecut, 
luni ale aces- 
că obiectivele

obliga

Ioan ERHAN

Unul din cartierele noi ale Varnei, centru industrial și port lâ Marea Neagrâ
echipei de polo — toți 
campioni mondiali uni
versitari — au dovedit în 
fiecare clipă a întreceri
lor o ținută tehnică de 
clasă și un însuflețitor 
spirit patriotic, exemple 
de comportare în arena 
internațională pentru ti
neretul nostru sportiv. A- 
matorii de sport din tară 
îi felicită cu toată dra
gostea pe acești laureat! 
ai Universiadei și le u- 
rează să persevereze 
drumul atît de spinos și 
totuși admirabil, plin de 
satisfacții, al înaltei per
formanțe.

Calde felicitări și vice- 
campionilor — gimnastele 
Anca Grigoraș și Gabrie
la Trușcă, luptătorii Nicu 
Gingă, Ștefan Rusu și 
Gheorghe Ciobotaru, atle- 
ții Natalia Mărășescu și 
Paul Copu, cuplul de te
nis Ruzici — Dumitru 
Hărădău, precum și com
ponentele echipelor de 
gimnastică și de 
Tuturor acestora, 
fost la un singur

pe

floretă, 
care au 

pas de

performanța supremă a 
Universiadei, le dorim 
să-și cultive pe mai de
parte talentul pentru îm
pliniri la viitoare compe
tiții. Nutrim încrederea 
că și din rîndurile celor 
care au cucerit merituoa
sele medalii de bronz se 
vor înălța noi candidați 
la locul întii, prin muncă 
fără oboseală și cu am
biție sportivă, fructificîn- 
du-și pe deplin talentul 
— luptătorii Petre Dicu, 
Nicolae Ilorinceanu,
Gheorghe Bîrcu, Gigei 
Anghcl, Ion Ivanov. Va- 
sile Pușcașu si firește 
Simon Ladislau ; atletii 
Uie Floroiu și Maria 
Puică, sabrerul Dan Iri- 
miciuc. gimnastul Nicolae 
Oprcscu si înotătoarea 
Anca Miclăus.

La unele formații, chiar 
și printre acelea care 
s-au clasat pe locuri 
fruntașe, s-au manifestat 
desigur- și unele scăderi, 
există neajunsuri de or
din tehnic, al capacității 
de mobilizare în concurs.

care vor forma, fără în
doială, obiectul unei a- 
tente preocupări pentru 
înlăturarea lor, dar lotul 
nostru reprezentativ stu
dențesc se cuvine felici
tat in ansamblul lui ; el 
s-a dovedit o bază de 
nădejde pentru sportul 
nostru de performantă, 
pentru reprezentarea cu 
cinste a culorilor noastre 
la intrecerile internațio
nale cele mai prestigioa
se. în acest sens, remar- 
cind înalte merite ale 
mișcării sportive studen
țești și lăudind-o pentru 
succesele dobindite. să-i 
cerem, să cerem tuturor 
sportivilor, antrenorilor și 
activiștilor din cluburile 
și asociațiile universitare 
să pună de pe acum te
melia unor realizări me
reu mai mari la Univer
siada ’79 și, în special, 
la Olimpiada ’80. la care 
reprezentanții culorilor 
noastre trebuie să con
firme și să întărească 
prestigiul sportului ro
mânesc în lume.

TENIS
In localitatea Harrison 

propiere de New York, în 
turneului international de tenis care 
ee desfășoară pe terenurile clubului 
„West-Chester". argentineanul Guil
lermo Vilas l-a învins cu 6-1. 6-2 pe 
americanul John McEnroe. în finala 
turneului : Vilas—Năstase.

într-o partidă contînd pentru tur
neul de consolare. Ion 
nia) l-a întrecut pe 
(S.U.A.) cu 6-4. 7—6.

din a- 
cadrul

Tiriac (Româ- 
Matt Mitchell

SATU MARE

Stație electronică pentru testarea autovehiculelor

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA

DIN 28 AUGUST 1977
FOND DE CIȘTIGURI : 699 357

I ! 33 25 32 26 43 45
a
a
a

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

II- a : 37 33 9 23
III- a : 17 33 26 31
IV- a : 34 9 11 25

28 6
34 22
4 39

lei.
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

a V-a : 15 10 31 
a Vl-a : 5 11 27 
a VII-a : 35 22 14 
a VIII-a : 15 25 3:

45
35
36

34
38
37
43.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
AGENȚIA DE PRESA „NOVOSTI“

La întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport Satu Mare 
a fost realizată o „stafie de diag
nosticare, testare electronică și re
vizie tehnică a autovehiculelor". 
Concepția îi aparține lui Petru 
Mizsnysk, șeful SMTCF din cadrul 
I.F.E.T. Satu Mare. Dar la realiza
rea efectivă a acestei stații a con
tribuit un colectiv larg, plin de ini
țiativă, alcătuit din subinginerul 
Szekely Csaba, revizorul tehnic Va
ier Miclăuș, maiștrii Boris Suvan- 
giev, Ernestin Egyedi, tehnicianul 
loan Lup, mecanicii auto Ludovic 
Matrai, Ludovic Albert, Andrei 
Didi, electricianul loan Lihor. Nu 
de mult, stafia a fost prezentată în 
fața a numeroși specialiști din sec
toarele de mecanizare, transport și 
construcții forestiere de la unități 
similare din celelalte județe.

Referindu-se Ia performanțele 
tehnice și eficiența economică ridi
cată a acestei stații, ing. Nicolae 
Manolache, directorul I.F.E.T. Satu 
Mare, ne-a relatat : „Stația asi
gură diagnosticarea, testarea elec
tronică și revizia tehnică a celor 
peste 120 de autovehicule aflate în 
parcul unității pe parcursul a două 
fluxuri tehnologice continue, semi
automate. Dacă pe parcursul pri
mului flux (revizia I) se execută 
toată gama de operațiuni ce țin de

testarea, reglarea și verificarea sis
temelor de frînare. de direcție, ilu
minare, de ungere și gresare a ar
ticulațiilor (și în paralel schimbul 
de lubrifianți și filtre), a parame
trilor motorului, instalației electri
ce, cel de-al doilea flux (revizia 
tehnică II) implică lucrări de re- 
condiționare de agregate și piese 
de schimb, reparații curente sau ac
cidentale etc. Cineva și-ar putea 
pune întrebarea : oare aceste ope
rații nu se execută, la urma urmei, 
în toate întreprinderile forestiere 
sau din altă ramură ? Răspunsul 
este afirmativ. întrucît toate unită
țile similare dispun de aparatură 
de testare și revizie pot face ase
menea operații. Numai că instala
țiile respective sînt însă dispersate, 
la diferite puncte și locuri de mun
că. Avantajul sistemului reali
zat la I.F.E.T. Satu Mare constă 
în aceea că stafia realizează toată 
gama complexului de lucrări in
tr-un flux continuu și în timp re
cord, cu circa 250 minute mai pu
țin de fiecare autovehicul față da 
normativele în vigoare. Este un 
timp prețios care se cîștfgă pentru 
repunerea mai devreme a autovehi
culului în circuitul activității pro
ductive".

Procedeele și dispozitivele inge
nioase create de colectivul amintit

asigură efectuarea rapidă a lucră
rilor și în condiții de protecție a 
muncii de maximă siguranță, pre
cum și prin înlocuirea reparației 
locale a subansamblelor prin schimb 
de agregate. Toate aceste măsuri, 
care au necesitat o mai bună spe
cializare și grupare a personalului, 
au marcat nu numai creșterea pro
ductivității muncii, ci și a calității 
reviziilor și reparațiilor, tn plus, 
sistemul de evidență și control ri
guros care s-a introdus la revizii și 
reparații determină acum pe fie
care conducător auto să asigure 
schimbarea obligatorie a uleiului și 
înlocuirea filtrului după fiecare 
ciclu de 2 500 km rulați. Toate a- 
cestea mențin în stare activă par
cul propriu, prelungesc „viața" fie
cărui autovehicul, dau o siguranță 
deplină pe drumurile publice. Do
vadă că ia I.F.E.T. Satu Mare. în 
acest an. nici unul din autovehicu
lele unității nu a fost implicat în 
accidente de circulație.

In urma schimbului de experiență 
de la I.F.E.T. Satu Mare, sectoarele 
similare din țară au hotărit să a- 
dopte sistemul de revizie și repa
rații realizat aici.

Octav GRUME ZA 
corespondentul „Scîntell"

Avantajele unui autovehicul acțio
nat cu energie electrică sînt eviden
te : nu produce zgomot în timpul 
deplasării, nu emană gaze toxice, 
poate fi folosit și în condițiile unor 
temperaturi scăzute, nu are nevoie 
de schimbător de viteze și, de aceea, 
conducerea sa este mai simplă.

în prezent, în aproape toate țările 
se desfășoară cercetări științifice 
pentru a determina în ce mod pu
terea de propulsie a energiei elec
trice ar putea ti folosită, în modul 
cel mai avantajos, la automobil. 
Există și întreprinderi care produc 
de acum automobile electrice, chiar 
dacă numărul lor nu depășește cîte- 
va mii anual. De ce totuși în parcul 
mondial al vehiculelor de transport 
— pe două, patru și șase roți (pe 
șoselele planetei noastre circulă as
tăzi circa 300 milioane de autovehi
cule) — cota-parte a automobilelor 
electrice este încă infimă ?

Există o serie de cauze majore 
care împiedică automobilele electrice 
să înlăture de pe străzile orașelor pe 
cele acționate cu motoare cu explo
zie internă. Iată doar cîteva dintre 
cele mai importante.

în primul rînd, pentru a avea o 
autonomie în deplasare, fiecare elec- 
tromobil trebuie să ducă cu sine o 
rezervă de energie electrică. Prin 
aceasta, se deosebește principial de 
troleibuz care, la fel ca și tram
vaiul, se aprovizionează cu ener
gie electrică de la un fir ae
rian. Pină astăzi însă nu s-a găsit 
nici o altă metodă practică de 
„înmagazinare" a energiei elec
trice decît acumulatorul. Totuși, 
în pofida numeroaselor perfecționări 
care i-au fost aduse în ultimii 100 
de ani. acumulatorul a rămas un dis
pozitiv relativ greu, iar procesul de 
reîncărcare mai durează mult timp. 
Desigur, oamenii de știință (1 ingi-

nerii n-au renunțat să caute căi pen
tru perfectionarea acestuia, ei desfă
șoară cercetări intense în vederea 
îmbunătățirii instalațiilor electrice.

Ca rezultat, autovehiculele au fost 
înzestrate cu instalații care transfor
mă curentul continuu al acumula
toarelor în curent alternativ, precum 
și cu alte instalații. Ele toate au 
însă un dezavantaj comun: îmbună
tățirile aduse complică și scumpesc 
electromobilul. Jumătate din greuta
tea sa proprie o reprezintă bateria, 
care nu asigură însă vehiculului o 
rază de acțiune mai mare de 60—100 
kilometri, 
mă cauză 
scară mai

Dar să 
acumulatorului ar fi rezolvată, 
presupunem că locul bateriilor plumb- 
acid ar fi ocupat de baterii argint- 
zinc, cu o capacitate mai mare, că 
industria ar fi în stare să asigure 
producția în masă a unor asemenea 
acumulatoare „ideale" și că rezervele 
de materii prime pentru producerea 
lor ar fi nelimitate, tn acest caz. elec
tromobilul ar fi oare în stare să în
locuiască milioane de automobile sau 
motociclete cu motor clasic ?

Nu ! Deoarece pentru încărcarea 
tuturor acumulatorilor ar ti nevoie 
de 6 miliarde kilowați-oră energie 
electrică. Pentru a ne putea face o 
imagine a acestei cantități trebuie ară
tat că astăzi toate centralele electrice 
din lume, luate la un loc, nu produc, 
încă, în același moment, o asemenea 
cantitate de energie. Calculul are în 
vedere cantitatea de energie electrică 
ce ar fi necesară dacă toate vehiculele 
parcului mondial actual de automo
bile ar fi înlocuite cu electromobile. 
Dar potrivit pronosticurilor specia
liștilor. numărul mijloacelor de 
transport-auto se va dubla oină în

Âceasta ar constitui o pri- 
care frînează utilizarea pe 
largă a electromobilului.

ne imaginăm că problema 
Să

Șl „FRINELF SALE
anul 2 000. Iată al doilea motiv care 
frinează dezvoltarea electromobilului. 
Pentru acest copil al viitorului nu 
există suficientă „hrană".

Să presupunem totuși că problema 
energiei 
construi 
Cea mai 
trice va „ ...
centrale care, folosind cărbune, petrol 
sau păcură, ar polua ne scară mult 
mai largă decît în prezent atmos
fera. datorită reziduurilor lor. tot atît 
de puternic ca si automobilele. Din 
acest punct de vedere nu s-ar realiza 
nici o îmbunătățire.

Să presupunem totuși că toate di
ficultățile ar fi rezolvate si că pla
neta va fi „inundată" de 
bile electrice. Ce influentă 
cîmpurile electrice asupra 
mului uman 1 Ele vor fi -------
după cum presupun specialiștii, fără 
să poată totuși demonstra acest lu
cru în mod cert, atît pe stradă, cit 
și Ia volan. Pe de altă parte, atît în
cărcarea. cît și descărcarea bateriilor 
sînt însoțite de emanarea de gaze 
toxice, a căror concentrare, avîndu-se 
în vedere existenta a milioane de 
electromobile; ar putea avea influen
tă nu numai asupra organismului 
uman, ci si asupra mediului ambiant. 
Acesta este al patrulea obstacol care 
trebuie temeinic cercetat înainte de 
a se pomi la organizarea unei pro
ducții de masă de electromobile.

în întreaga lume, oamenii de știin
ță lucrează intens pentru a rezolva 
asemenea probleme. Sînt experimen
tate noi tipuri de acumulatoare, pre
cum și asa-numlte construcții hibride, 
motorul cu explozie actionînd ca un 
generator care. în ultimă instanță, 
furnizează curentul electric. în con
cluzie. în calea electromobilului mai 
stau multe obstacole care așteaptă să 
fie înlăturate.

■ ■■

ar fi rezolvată. Că se vor 
suficiente centrale electrice, 
mare carte a energiei elec- 
fi totuși produsă de termo-

automo- 
au totuși 
organis- 

resimtite.
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Manifestări tonsatrate centenarului 

Independenței de stat și sărbătorii

naționale a României
In diferite tari ale lumii continuă 

manifestările dedicate celor două 
mari evenimente sărbătorite de 
poporul român în acest an — 
centenarul Independentei de stat 
a României si cea de-a XXXIII-a 
aniversare a actului istoric de 
la 23 August. în suita de ma
nifestări organizate în R. S. Ceho
slovacă în cinstea celor două eveni
mente. in localitatea Martin a avut 
loc vernisajul expoziției de fotografii 
„Monumente istorice si de artă din 
România". Organizată de Institutul 
de cultură „Matica Slovenska". in co
laborare cu Consulatul general al 
României din Bratislava, expoziția 
prezintă publicului cehoslovac măr
turii ale tradițiilor de luptă si ale ac
tivității creatoare a poporului român, 
precum și aspecte din realizările tării 
noastre in construcția socialistă.

In cadrul acțiunilor organizate în 
Belgia pentru marcarea centenarului 
Independentei de stat a României și 
a zilei de 23 August, profesorul Mi
hai Steriade. directorul Centrului cul
tural român de . pe lingă Universita
tea catolică din Louvain., a conferen
țiat în localitatea Beausaint en Ar
dennes despre poezia românească. Ac
țiunea. care face parte din progra
mul de manifestări al „Săptămînilor 
muzicale și poetice" de la Beausaint 
en Ardennes, desfășurate sub patro
najul unor înalte personalități poli
tice. între care membri ai guvernului 
belgian si conducători de instituții

culturale, s-a bucurat de un deosebit 
succes. Au fost prezente cunoscute 
personalități din domeniul literaturii 
și muzicii din tara gazdă, oameni po
litici. cadre didactice universitare.

în sala de festivități a primăriei 
orașului Haifa. în cinstea celor două: 
evenimente a avut loc o manifestare 
publică. Acțiunea a fost organizată 
de primăria orașului Haifa si Amba
sada română din Tel Aviv. Au luat 
cuvîntul Yerucham Zeisel. primarul 
orașului, si însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României în Israel. Nicolae 
Irinoiu. care au vorbit despre semni
ficațiile profunde ale celor două e- 
venimente in viata poporului român, 
despre realizările tării noastre în ul
timii 33 de ani. Manifestarea a fost 
urmată de un program artistic sus
ținut de grupul folcloric ..Doina 
Bucureș țiului".

Seria de timbre „București", emisă 
de Republica San Marino cu ocazia 
centenarului Independentei de stat a 
României, cit si timbrul realizat în 
tara noastră pentru marcarea aniver
sării a 100 de ani de la emiterea pri
mului timbru sanmarinez. se află în 
atenția specialiștilor si a colecționa
rilor prezenti la manifestările dedi
cate centenarului timbrului sanmari
nez. care se desfășoară în perioada 28 
august—4 septembrie. La aceste ma
nifestări. la care sînt reprezentate 90 
de administrații poștale, din tot atîtea 
țări. România participă cu o expozi
ție și un stand filatelic.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI ANUALE „PUGWASH" 
AU LUAT SFlRȘIT

Participanții au adoptat o declarație de principii 

care sprijină lupta pentru dezarmare 

și destindere in lume
BONN 29 (Agerpres). — La Miin- 

chen s-au încheiat lucrările celei 
de-a XXVII-a Conferințe anuale 
„Pugwash", la care au participat 
peste 250 de oameni de știință din 
70 de țări ale lumii, precum și ob
servatori ai O.N.U. și ai altor organi
zații internaționale.

Participanții la acest forum al oa
menilor de știință au dezbătut pro
bleme legate de lupta pentru pace, 
securitate, dezarmare. problemele 
cu care sînt confruntate țările în 
curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul la încheierea con
ferinței, președintele Consiliului 
„Pugwash", Dorothy Hodkin (An
glia), s-a pronunțat cu hotărâre îm
potriva bombei cu neutroni, subli
niind pericolul ce-1 reprezintă a-

ceastă armă pentru întreaga ome
nire. Producția unor asemenea arme, 
a evidential vorbitoarea, ar atrage 
după sine o nouă escaladare a cursei 
înarmărilor.

în declarația de principii adoptată 
la încheierea lucrărilor se sublinia
ză necesitatea continuării politicii 
de destindere, a coexistenței pașnice, 
a transpunerii în viață a principii
lor adoptate la Helsinki, făcîndu-se 
apel la toți oamenii de știință să-și 
intensifice eforturile în lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare generala și tota
lă. Declarația evidențiază că este 
necesar ca procesul de destindere 
să devină ireversibil, să cuprindă 
toate regiunile lumii.

Declarații ale președintelui P. S. D. 
din R. F. Germania

BONN 29 (Agerpres). — în cadrul 
unei alocuțiuni rostite la Stuttgart, 
președintele Partidului Social Demo
crat din R. F. Germania. Willy 
Brandt, s-a pronunțat pentru conti
nuarea politicii de destindere inter
națională și pentru încetarea cursei 
înarmărilor. El a subliniat necesitatea 
sistării înarmărilor, arătînd că dota
rea arsenalelor cu noi tipuri de arme 
constituie „un țel lipsit de sens".

Pe de altă parte, președintele P.S.D. 
a condamnat activitatea forțelor neo
naziste din R.F.G., încercările de re
venire la așa-zisele „tradiții ale trecu
tului". „Orice încercare de reînviere a 
trecutului nazist, a menționat Willy 
Brandt, constituie nu numai un 
afront la adresa țărilor vecine ale 
R.F.G.. care au fost victime ale fas
cismului. ci și o trădare față de pro
priul popor și interesele sale".

Președintele R. S. F. Iugoslavia și-a încheiat 
vizita in R. P. D. Coreeană

PHENIAN 29 (Agerpres). — La 
Phenian a fost dat publicității co
municatul privind vizita făcută in 
R.P.D. Coreeană de losip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele U.C.I.. si convorbirile pur
tate cu Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene.

Părțile au apreciat ca pozitivă co
operarea dintre cele două partide 
și cele. două țări și au relevat ne
cesitatea continuării și dezvoltării 
acesteia.

Reafirmând poziția de principiu a 
Iugoslaviei în favoarea unificării in
dependente și pașnice a Coreei, 
președintele Iosip Broz Tito „a subli
niat că toate trupele străine staționate 
în Coreea de sud, a căror prezentă 
constituie principalul obstacol în 
calea reunificării. vor trebui să fie 
retrase cît mai curînd posibil".

Cei doi șefi de stat — relevă în 
continuare comunicatul — si-au decla
rat sprijinul pentru forțele progre
siste care luptă pentru întărirea in
dependenței naționale, suveranitate, 
democratizarea relațiilor internațio
nale. pentru participarea echitabilă 
a tuturor țărilor la reglementarea 
justă a problemelor politice și eco
nomice Internationale și au subliniat 
necesitatea indispensabilă a instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. bazată pe egalitate și 
respectul pentru interesele tuturor 
țărilor.

Părțile au subliniat, de asemenea, 
necesitatea dezvoltării cooperării 
dintre partidele comuniste, munci
torești și forțele progresiste pe baza 
principiilor independenței, egalității, 
neintervenției și liberei alegeri a 
căilor proprii de dezvoltare, a res
ponsabilității față de propriul popor.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 29 (Agerpres). — Secreta

rul general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, a declarat, într-o conferință de 
breșă, că la sesiunea Consiliului Mi
nisterial al Ligii Arabe, prevăzută 
să înceapă la 3 septembrie, la care 
vor participa miniștrii de externe ai 
țărilor membre, va fi examinată 
problema adoptării unei poziții ara-
be comune fată de măsurile luate de 
Israel în teritoriile arabe ocupate, 
transmite agenția M.E.N. De aseme
nea, va fi examinată problema rea
lizării unui acord asupra poziției șe
filor misiunilor diplomatice arabe la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U. 
din această toamnă. Totodată. Con
siliul ministerial va evoca, printre 
altele, întărirea solidarității arabe cu 
cauza nalestineană.

Secretariatul Ligii Arabe, a arătat 
Mahmud Riad, va prezenta sesiunii 
Consiliului ministerial o propunere 
privind constituirea unei forțe de 
pace, care va avea sarcina salvgar
dării păcii și securității în lumea 
arabă și lichidarea eventualelor di
vergențe interarabe.

„Ziua României" 
la Tîrgul 

internațional 
de la Izmir

ANKARA. — în cadrul Târ
gului international de la Izmir 
(Turcia), ziua de 28 august a 
fost declarată „Ziua României".

Cu acest prilej, la pavilionul 
tării noastre a fost inaugurat un 
stand de publicații românești, 
printre care, la loc de cinste, se 
află lucrări ale președintelui 
Nicolae Ceausescu.

Totodată, a fost prezentată 
expoziția fotodocumentară „Pa
gini din istoria relațiilor româ- 
no-tufce“.

La pavilionul tării noastre a 
avut loc, de asemenea, o intîl- 
nire prietenească, la care au 
participat conducători si repre
zentanți a numeroase firme din 
Turcia si din alte țări, precum 
si delegați ai întreprinderilor 
românești de comerț exterior 
care expun produse în cadrul 
târgului.

La Moscova a sosit o delegație a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. în frunte cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. informează agenția T.A.S.S.

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 29 (Agerpres). — în ca

drul vizitei pe care o efectuează în 
Uniunea Sovietică, tovarășul Angelo 
Miculescu, ■ viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare, a fost primit, la 
29 august, de A. P. Liașko. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. dm 
Ucraina, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene. De ase
menea. a avut întrevederi cu I. D. 
Stepanenko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Ucrainei, cu

I. I. Smatolian, ministrul colectări
lor al Ucrainei, și cu M. V. Horunji, 
ministrul agriculturii al Ucrainei.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea ne mai departe a legă
turilor de colaborare în domeniul a- 
griculturli. păstrării și valorificării 
producției agricole.

Angelo Miculescu și G. S. Zolotu
hin, ministrul colectărilor al U.R.S.S., 
au semnat protocolul privind direcți
ile principale ale colaborării viitoare 
dintre cele două ministere.

DE PRETUTINDENI
• SUBSTANȚA ARO

MATA SINTETICĂ. Extraa 
din deșeuri de izopren, materie 
primă din industria cauciucului 
sintetic, citronolul are un miros 
de lămîie sau de portocală. A- 
ceastă substanță înlocuiește un 
component natural scump folo
sit în industria de parfumuri. O 
întreprindere de produse cosme
tice din Leningrad produce par
fumuri în compoziția cărora in
tră citronolul.

Obiective prioritare ale dezvoltării Mozambicului
— subliniate la plenara C.C. al FRELIMO

MAPUTO 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul plenarei C.C. al 
FRELIMO, Samora Machel, pre
ședintele FRELIMO. președintele 
Republicii Populare Mozambic, a 
relevat succesele repurtate de Mo
zambic, în ultima perioadă, pe fron
tul muncii, subliniind că în fabrici, 
uzine, cooperative agricole si în in
stituțiile de stat au fost obținute 
realizări remarcabile.

O sarcină importantă în condițiile 
actuale constă in întărirea puterii 
populare, a declarat Șamora Machel.

Numai bazindu-se pe organe ale pu
terii cu adevărat populare, oamenii 
muncii din Mozambic își pot aduce 
întreaga contribuție pe calea înnoiri
lor. El a anunțat că in următoarele 
luni vor avea loc alegeri în organele 
locale ale puterii, iar apoi în Aduna
rea Populară, care va fi organul .le
gislativ suprem. Acest eveniment, a 
subliniat vorbitorul, va constitui un 
aspect major în activitatea pentru 
reorganizarea socialistă a societății 
mozambicane.

agențiile de presă transmit:

• SFIRȘITUL „BROS
CUȚEI". După patru decenii,
în care timp silueta sa. aducînd 
cu o broscuță, a devenit un ele
ment familiar în peisajul rutier 
din lumea întreagă, autoturis
mul de mic litraj Volkswagen 
nu va mai fi produs de uzinele 
cu același nume din Wolfsburg 
(R.F.G.). După cum relatează 
presa vest-germană, „Broscuța" 
a căzut victimă concurentei ja
poneze extrem de intense, cri
zei petroliere din 1973 (care a 
dus Ia primul deficit din istoria 
uzinelor Volkswagen), precum 
și uzurii morale, în prezent 
avînd căutare un alt tip de 
automobil de mic litraj al ace
leiași uzine, botezat „Iepurele". 
De menționat că „Broscuța" 
continuă totuși să fie produsă 
la filialele de pe continentul a- 
frican și cel latino-american al 
uzinelor Volkswagen.

Convorbiri chino-vietna- 
IM6Z6. Eua ^uo"^en> Președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, a a- 
vut o convorbire prietenească, cordia
lă cu Truong Chinh. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
R. S. Vietnam, aflat în vizită în R. P. 
Chineză în fruntea unei delegații 
parlamentare.

Incidentele din SriLanktt. 
în cursul incidentelor cu caracter 
rasial care s-au produs în ultimele 
două săptămîni în Sri Lanka si-au 
pierdut viata 112 persoane, informea
ză ziarul guvernamental „Daily 
News", citat de agențiile Reuter si 
France Presse. Cotidianul menționea
ză că în cursul acestor incidente 
aproximativ 25 000 de persoane au 
rămas fără locuințe, pagubele ma
teriale fiind evaluate la citeva mi
lioane de runii. Politia a anuntat că 
peste 4 000 de persoane au fost reți
nute. în momentul de fată, actele de 
violentă au încetat si calmul a fost 
instaurat în majoritatea regiunilor 
tării, informează agenția France 
Presse.

întrevederi cubanezo-an- 
tțOleZe Agostinho Neto, președin
tele Republicii ■ Populare Angola, s-a 
înapoiat la Luanda, dună vizita în
treprinsă în Cuba. anunță agenția 
angoleză de presă Angop. în 
cursul vizitei la Havana. Agostinho 
Neto a avut convorbiri cu Fidel 
Castro Ruz. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Cuba. în drum 
spre patrie, șeful statului angolez s-a- 
oprit în capitala algeriană, pentru 
convorbiri cu președintele Algeriei. 
Houari Boumediene. Agostinho Neto 
a făcut, de asemenea, o escală în Re
publica Capului Verde, unde a 
conferit cu președintele acestei țări. 
Aristides Pereira.

J. Țedenbal a sosit la 
Sofia. La invitația lui Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat, al R.P. Bulgaria, luni a sosit în
tr-o scurtă vizită de prietenie la So
fia Jumjaaghiin Țedenbal. prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, anunță 
agenția B.T.A.

Guvernul cipriota cerut din 
nou convocarea de urgență a Consi
liului de Securitate al O.N.U. în le
gătură. cu deteriorarea situației din 
insulă.

E. Gierek va face o vizita
în Franța. Edward Gierek, prim-
secretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, va întreprinde o 
vizită oficială în Franța. în perioada 
12-14 septembrie, la invitația pre
ședintelui Franței. Valery Giscard 
d'Estaing, anunță agenția P.A.P.

Unități ale Gărzii civile
spaniole au uti,izat- duminică, la

în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde cu mult suc
ces în Japonia. Corul de copii 
al Radioteleviziunii române a 
dat la 28 august un spectacol în 
sala Shibuya din Tokio. Publi
cul japonez, care a umplut sala 
pînă la refuz, a apreciat cu 
multă căldură repertoriul și ar
ta interpretativă a tinerilor co
riști; Unele melodii românești 
prezentate în limba japoneză au 
produs o impresie deosebită pu
blicului nipon.

Pamplona, gloanțe oarbe si grenade 
lacrimogene pentru dispersarea parti- 
cipantilor la o manifestație organi
zată sub deviza „Amnistie generală 
pentru detinutii politici". Agenția 
Reuter menționează că această de
monstrație. la care au luat parte 
aproximativ 40 000 de persoane, a 
constituit momentul final al campa
niei de 50 de zile organizată în Țara 
Bascilor în sprijinul cererilor de 
decretare a amnistiei generale în 
favoarea detinutilor politici.

Cooperare regională. în_ 
cepînd de la 31 august, la San Josă, 
capitala Republicii Costa Rica. se vor 
desfășura lucrările unei reuniuni ex
traordinare a miniștrilor economiei 
din țările Americii Centrale. Va fi 
discutat proiectul unei convenții re
gionale în probleme financiare de 
natură să faciliteze cooperarea eco
nomică între țările din această zonă.

• EMISIUNE JUBI
LIARĂ DE TIMBRE. Cea 
mai veche și mai mică republi
că din lume — San Marino — a 
sărbătorit duminică 100 de ani 
de la prima emisiune de timbre 
poștale. Cu acest prilej, a fost 
lansată o serie comemorativă de 
cinci mărci, în valoare de 5 000 
lire. Evenimentului i se acordă 
o importantă atît de mare și 
datorită faptului că aproximativ 
25 la sută din veniturile micii 
republici provin anual de pe 
urma timbrelor. Republica San 
Marino, care are o suprafață de 
60,57 km pătrați, a fost creată, 
spune legenda, la începutul se
colului patru al erei noastre.

• MAGNET GIGANT. 
Cel mai mare și mai puternic 
magnet din lume, scrie „Science 
et vie", a fost realizat de o în
treprindere franceză. Electro- 
magnetul cântărește 11 500 kg și 
poate ridica un bloc de 160 tone. 
De remarcat că electromagnetii 
clasici nu pot ridica decît blocuri 
de oțel ce însumează o treime 
din greutatea lor.

CONFERINȚA O.N.U. PENTRU COMBATEREA DEȘERTURILOR:

0 PROBLEMĂ IMPORTANTĂ A CĂREI SOLUȚIONARE 
RECLAMĂ 0 LARGĂ COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

în capitala Kenyei, Nairobi, se desfășoară, cu începere de la 29 august 
Si pină la 9 septembrie, lucrările CONFERINȚEI NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU COMBATEREA DEȘERTURILOR, la care participă delegații din 
circa 100 de țări ale lumii, reprezentanți ai unui mare 
nizafii internaționale, precum si peste 1 500 specialiști in 
giei, hidrologiei, meteorologiei, 
Inițiată la a 29-a sesiune a 
1974, cind 
tuala conferință a fost precedată de un sir de sesiuni pregătitoare la nivel 
regional, de un colocviu științific international la Nairobi în ajunul con
ferinței, precum si de elaborarea unor studii, monografii ale unor zone 
deșertice, analize ecologice și social-economice, lucrări științifice privind 
efectele procesului extinderii deșerturilor asupra societății umane și na
turii înconjurătoare, căile și mijloacele de combatere a acestui fenomen.

biologiei, medicinii
Adunării Generale 

a fost adoptată o rezoluție in această

număr de orga- 
domeniul geolo- 
și sociologiei, 
a O.N.U., in 
problemă, ac-

despăduriri intense, uneori de-a 
dreptul sălbatice, in vederea obține
rii unor profituri imediate cit mai 
mari, fără nici cea mai mică preo
cupare pentru viitor, adică pentru 
conservarea uneia din cele mai pre
țioase resurse ale țărilor respective — 
pămîntul și vegetația care îl acope
ră. Or. datorită în primul rind per
sistentei decalajelor economice și 
tehnico-știintifice, posibilitățile aces
tor țări de combatere a deserturilor 
sînt. în general, limitate si restrânse.

Intr-o lume in care necesitatea re

Restabilirea garanțiilor 
Constituționale ?i suspendarea 
stării de urgentă în Peru au fost 
anunțate de președintele Francisco 
Morales Bermudez. El a reafirmat ho- 
tărîrea autorităților militare de a 
transfera puterea către un guvern ci
vil în 1980. Țara întreagă trebuie sâ 
înțeleagă că pentru realizarea trans
ferării puterii trebuie să depună 
eforturi pentru crearea unul climat 
de liniște socială si de muncă con
structivă. a precizat președintele 
Bermudez.

Reuniunea de Ia Kingston. 
Cea de-a șaptea reuniune a țărilor 
membre ale grupului țărilor latino- 
americane si caraibiene exporta
toare de zahăr si-a deschis lucrările 
la Kingston. Jamaica. Scopul acestei 
reuniuni este examinarea principa
lelor puncte ale noului acord inter
national privind instituirea unor pre
turi stabile la zahăr. Țările membre 
aie grupului asigură 30 la sută din 
producția mondială de zahăr și 65 
la sută din exporturile mondiale la 
acest produs.

Consiliul Revoluției al
Portugaliei s-a reunit luni într-o
ședință extraordinară sub președin
ția șefului statului. Ramalho Eanes. 
pentru a analiza măsurile economico- 
financiare anunțate joia trecută da 
primul ministru. Mario Soares. Con
siliul urmează să verifice constituțio
nalitatea decretelor emise. înaintea 
promulgării lor de către președinte.

La CairO a semnat un acord 
în baza căruia Liga Arabă acordă So
maliei un ajutor în valoare de 
1 084 000 dolari, sumă ce urmează să 
fie folosită la dezvoltarea sistemului 
educational.

flmînarea lansării lui
„Voyager 1". Lansarea sondei
spațiale ,,Voyager 1“. prevăzută pentru 
3 septembrie, a fost aminată din nou 
— probabil pentru 5 sau 6 septem
brie — s-a anuntat la Laboratorul
spatial de la Pasadena (California). 
Amînarea lansării a fost determi
nată de dificultățile tehnice inter
venite în primele zile ale evoluției 
sondei spațiale .. Voyager 2".

Amplele consecințe ecologice, socia
le. economice, afectind mari zone 
geografice, legătura strînsă. cu alte 
probleme majore ale umanității, ca 
resursele alimentare și de materii 
prime, decalajele economice, au cons
tituit tot atîtea rațiuni pentru a în
scrie problema combaterii deșerturi
lor în rîndul preocupărilor de anver
gură, care cer eforturi concertate, 
din partea tuturor națiunilor. în ca
drul unei largi colaborări internațio
nale. Intr-adevăr, ținuturile aride și 
inospitaliere, cunoscute sub numele 
de deserturi sau zone semideșertice, 
care au îngropat sub nisipurile lor 
civilizații înfloritoare din trecutul o- 
menirii. se întind pe circa o treime 
din suprafața uscatului Terrei, unde 
trăiesc peste 600 de milioane de oa
meni, aproximativ 15 la sută din 
populația globului. Sînt așa-numitele 
„centuri aride" ale Terrei. care cu
prind nordul Africii, de la Atlantic 
Ia Marea Roșie, deserturile Arabiei, 
Iranului și Indiei, deșertul Gobi, re
giunile deșertice ale Americii de 
Nord, iar în emisfera sudică desertu
rile Namibiei. Kalahari. Australiei. 
Atacama. Patagonia — suprafețe în
tinse care au cunoscut de-a lungul 
istoriei și preistoriei perioade de se
cetă ce se întindeau de la cîtiva ani, 
pînă la secole sau Chiar milenii.

în fata conferinței de la Nairobi se 
ridică up șir de probleme acute de 
care se izbesc locuitorii ținuturilor 
deșertice sau semideșertice. în pri
mul rind descreșterea continuă a pro
ducției alimentare de bază, agrava
rea unor fenomene sociale si econo
mice. ca transhumanta populației din 
zonele lovite de secetă, reducerea 
șeptelului. regrese în domeniul sănă
tății si bunăstării popoarelor respec-

• Zonele deșertice sau semideșertice : o treime din 
suprafața Terrei, unde trăiesc peste 600 de milioane 
de oameni • Cele mai afectate 
curs de dezvoltare • Cu numai o mică parte din su
mele irosite pe înarmări, întinse terenuri aride s-ar pu
tea transforma în grădini roditoare • Oprirea înaintării 
deșerturilor, o componentă a noii ordini economice 

internaționale.

țările în

tive. în centrul atenției se va situa, 
totodată, nu atît problema deserturi
lor naturale, cît mai ales — si cu pri
oritate — acel gen de activități social- 
economice — ca practicarea unui 
păscut excesiv al turmelor, cultivarea 
intensă a solurilor fără a se practica 
metoda rotației culturilor, folosirea 
neratională a resurselor de apă etc. 
— care tind să transforme în deser
turi pămînturi care ar putea rămîne 
fertile și productive. Astfel, studiile 
de specialitate prezentate conferinței 
apreciază că aceste activități au 
transformat in deserturi o suprafață 
totală de 9 115 000 kmp. mai întinsă 
decît cea a Braziliei. Alte 30 milioane 
kmp, adică circa 19 la sută din supra
fața solidă a globului, sînt amenința
te de procesul deșertificării, aceste 
terenuri aflîndu-se cu precădere în 
cuprinsul țărilor în curs de dezvol
tare. Sînt acțiuni legate în. general 
de perioada nefastă a dominației co
loniale. cînd s-a procedat la exploa
tarea neratională a terenurilor culti
vate Si s-a încurajat practica păscu
tului intensiv și cînd au avut loc

procesului extinderii deșer- 
problemă în care sînt inte- 

în ultimă instanță, toate na- 
globului. impune și reclamă 

internațională

ducerii decalajelor și a asigurării 
progresului țărilor în curs de dezvol
tare devine tot mai presantă, com
baterea 
turiior, 
resate, 
tiunile
o amplă cooperare 
pornind, firește, de la respectarea 
dreptului fiecărei țări de a-și elabo
ra propria strategie de luptă împo
triva deșertului, ca parte integrantă 
a politicii sale generale de dezvolta
re economică și socială.

In lumina acestor cerințe, confe
rința de la Nairobi este chemată să 
dezbată proiectul unui Plan de ac
țiune, conținând măsuri concrete în

lupta împotriva desertificării. printre 
care combaterea degradării solului in 
zonele aride, ameliorarea sistemelor 
de irigație, refacerea vegetației, sta
bilizarea nisipurilor mișcătoare, crea
rea și întreținerea unor zone de pro
tecție. exploatarea rațională a apelor 
subterane etc. Una dintre propuneri
le concrete se referă la regiunea Sa- 
hfelului. la sud de Sahara, unde pro
cesul de desertificare s-a extins spre 
sud pe o distantă de 90 pînă la 100 
km. în ultimii 17 ani. ceea ce înseam
nă o medie de 5-6 km pe an. Proiec
tul. bazat pe conlucrarea statelor vi
zate — Senegal, Mauritania. Mali. 
Volta Superioară, Niger. Ciad și Su
dan — prevede, ca obiectiv central 
crearea unei „centuri verzi a Sahe- 
lului". Potrivit expertilor. plantarea 
unei fîșii de pădure, lată de 25 km. 
pe o lungime de 6 000 km. de la A- 
tlantic la Marea Rosie. însumînd în 
total 15 milioane de hectare, ar nece
sita cheltuieli de circa 3 miliarde de 
dolari. Un asemenea preț depășește 
posibilitățile națiunilor respective, 
dintre care unele intră în categoria 
țărilor cu venitul pe locuitor cel mai 
scăzut de pe glob. dar. asa cum oe 
bună dreptate arată expertii O.N.U.. 
dacă numai o mică parte din imen
sele resurse materiale si financiare 
irosite pe cursa înarmărilor ar fi re
partizate în acest scop, s-ar putea 
rezolva cu ușurință o problemă de 
vitală importantă pentru dezvoltarea 
social-economică a multor țări de ne 
planeta noastră. întinse terenuri ari
de s-ar putea transforma în grădini 
roditoare. Planul de acțiune prevede, 
de asemenea, un șir de măsuri des
tinate să asigure păstrarea echilibru
lui între agricultură, păstorit si sil
vicultură. supravegherea procesului 
de desertificare în America de Sud 
și in Asia de Sud-Vest, repartiția ra
țională a septelului în regiunea sahe- 
liană etc.

NOI DIFICULTĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE 

IN ȚĂRILE CAPITALISTE

Sînt probleme importante care îndreptățesc speranța cercurilor largi ale 
opiniei publice că reuniunea de la Nairobi va marca momentul de lansare 
a unei ofensive eficace împotriva proceselor de desertificare. că vor fi 
găsite soluții constructive, in spiritul echității si conlucrării prietenești, 
corespunzătoare intereselor și aspirațiilor popoarelor din țările în curs de 
dezvoltare, din toate țările lumii. Noua conferință a Națiunilor Unite este 
astfel chemată să-și aducă contribuția la obiectivul general al făuririi 
unei noi ordini economice internaționale, la cauza generală a progresului 
Si colaborării.

Liviu RODESCU

Suedia a părăsit „șarpele 
monetar" vest-european
Primul ministru al Suediei. Thor- 

bjoern Faelldin. a anuntat în mod o- 
ficial. în cadrul unei conferințe de 
presă, devalorizarea cu zece la sută 
a coroanei suedeze. El a precizat că 
această devalorizare a fost stabilită 
în raport cu 15 monede ale principa
lilor parteneri comerciali occidentali 
ai Suediei. El a anuntat inițierea u- 
nui amplu program de redresare a 
economiei, care include instituirea 
unui control guvernamental ferm a- 
sttpra prețurilor, adăugind că înghe
țarea preturilor va rămîne în vigoare 
piuă la sfirșitul lunii octombrie. Pre
mierul a adresat sindicatelor si aso
ciațiilor patronale apelul de a începe 
imediat consultări cu guvernul pen
tru examinarea modalităților con
crete de combatere a inflației si de 
reducere a șomajului. Decizia autori
tăților suedeze de a scoate coroana 
suedeză din asa-numitul „șarpe mo
netar" occidental a fost anunțată în 
cursul reuniunii de duminică, de la 
Frankfurt pe Main, a miniștrilor de 
finanțe și a guvernatorilor băncilor 
centrale din țările membre ale Aso
ciației monetare vest-europene (ale 
căror monede flotează concertat).

Devalorizări 
în Danemarca și Norvegia

Coroana daneză va fi devalorizată 
cu 5 la sută în raport cu marca vest- 
germană si monedele naționale ale 
Belgiei. Olandei și Luxemburgului, a 
anuntat guvernul de la Copenhaga.

Devalorizarea monedelor în țările 
scandinave, estimează comunicatul, 
a fost decisă tinînd cont de rela
țiile economice strînse dintre țările 
nordice, adăugind că una din rațiuni
le devalorizării cu 5 la sută a coroa
nei daneze a fost aceea de a permi
te întreprinderilor daneze să poată 
concura cu cele suedeze. în momentul 
în care coroana suedeză este devalo
rizată cu 10 la sută.

Devalorizarea coroanei daneze — 
a treia în zece luni — in cadrul „șar
pelui monetar" vest-european va an
trena în Danemarca o creștere a pre
țurilor cu 1,5—2 la sută, a declarat mi
nistrul danez al economiei. Per Haek- 
kerup. De asemenea, vor crește da
toriile tării fată de străinătate si do- 
bînzile lor — a menționat el.

★
Norvegia va devaloriza moneda sa 

națională — coroana norvegiană — 
cu 5 la sută, a declarat premierul 
Odvar Nordli. Această măsură, pre
cizează un comunicat guvernamental, 
face parte din realînierea monedelor 
naționale scandinave legate de „șar
pele monetar" Vest-european. Primul 
ministru norvegian. Odvar Nordli, 
a apreciat că devalorizarea cu 
cinci la sută a coroanei norve
giene constituie „o consecință a difi
cultăților economice ale Suediei".

★
Toate operațiunile de schimb au 

fost suspendate in Finlanda în urma 
retragerii Suediei din „șarpele mone
tar" vest-european . și a devalorizării 
coroanei norvegiene și daneze — s-a 
anuntat luni la Helsinki. Guvernul 
finlandez urmează să se reunească 
pentru a analiza problemele mone
tare. iar observatorii de specialitate 
din Helsinki se așteaptă la o deva
lorizare cu cel puțin cinci la sută a 
mărcii finlandeze.

★
Ministrul belgian al finanțelor, 

Gaston Geens, a declarat că deși 
Suedia a părăsit „șarpele monetar" 
vest-european. ceilalți membri ai 
Asociației monetare vest-europene îl 
vor menține.

★
Moneda portugheză — escudo — a 

înregistrat o depreciere de 2 la sută 
în schimburile cu dolarul S.U.A. si 
lira sterlină ca urmare a măsurilor 
economice luate recent de guvern — 
a anuntat Banca Portugaliei. După 
cum se știe, printre aceste măsuri 
figurează si instituirea unui curs flo
tant al monedei naționale pentru 
evitarea unei devalorizări.

• PUTERNICA FUR
TUNA IN ITALIA. L* Ge
nova, trei persoane și-au pier
dut viata în noaptea de dumi
nică spre luni, automobilul în 
care se aflau precipitindu-se în 
apele portului datorită unei fur
tuni violente, care a bîntuit 
într-o mare parte a Italiei. Alte 
citeva. persoane au fost rănite 
In zona coastei llgure, surprinse 
de vîntu.l care sufla cu o deose
bită putere. Mai multe cam
pinguri «u fost devastate, iar 
citeva avioane de turism sfă- 
rîmate în incinta aeroportului 
Cinquale ; ele au fost ridicate 
pur și simplu de forța vîntului 
și lovite de zidurile și de aco
perișurile clădirilor din preajmă. 
Totodată, zone întinse au fost 
lipsite de electricitate timp de 
mai multe ore, numeroase case 
avariate, copaci smulși din pă- 
mînt, iar traficul rutier parali
zat.

• EXPERIENȚA INE
DITĂ. Cel de-al doilea canal;" 
televiziunii vest-germane l 
realizat o interesantă emisiune 
intitulată „Patru săptămîni fără 
televiziune", care și-a propus 
să analizeze consecințele pri
vării, timp de o lună, a unor 
abonați de posibilitatea de a 
urmări programele de televi
ziune. In acest scop, două fa
milii obișnuite au jucat rol de 
„cobai", reacțiile lor fiind înre
gistrate cu fidelitate de camerele 
de luat vederi instalate în lo
cuința lor. S-a constatat că, 
după cîteva zile, în sinul fami
liilor respective s-a creat o stare 
de tensiune ; odată cu dispariția 
televizorului, micile dificultăți 
ale traiului cotidian au căpătat 
proporții supradimensionate 
care, deseori, au fost pe punc
tul de a se transforma în ade
vărate „drame" familiale. La 
sfirșitul lunii de „privațiune", 
reintroducerea televizorului a 
fost salutată cu o adevărată ex
plozie de bucurie, cei în cauză 
declarînd că în nici un caz nu 
s-ar fi pretat la această expe
riență dacă ar fi știut ce con
secințe va antrena.

• IARNĂ TIMPURIE ?
Spre marea surpriză a ornitolo
gilor. în Alsacia (Franța) au fost 
observate cîrduri de berze zbu- 
rînd spre sud. După părerea 
specialiștilor, plecarea berzelor 
în acest anotimp spre zone mai 
calde ar prevesti o iarnă tim
purie.

• AVANTAJELE FI
BRELOR DE CARBON, 
întreprinderile britanice „Cour- 
tauld" au trecut la producția 
de fibre de carbon, despre care 
se afirmă că vor concura în 
curînd lemnul, metalul și alia
jele. In raport cu greutatea lor, 
aceste fibre au o rezistentă de 
cinci ori mai mare decît oțelul ; 
totodată,, diferite materiale pot 
fi armate cu fibre de carbon 
prin injecție, ceea ce reduce 
substanțial costul prelucrării.
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