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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Partidului Socialist Revoluționar Peruan

Întărirea autoconducerii 
MUNCITOREȘTI 

condiția unei raționale, eficiente 
autogestiuni economico - financiare

Autoconducerea muncitorească, autogestiunea nu sînt o 
lozincă generală; aceasta înseamnă întărirea răspunderii fie
cărui colectiv de oameni ai muncii pentru realizarea unei 
producții de înaltă tehnicitate și calitate, cu cheltuieli minime, 
cu o eficiență economică ridicată. Fiecare consiliu al oamenilor 
muncii, adunările generale, colectivele poartă direct răspun
derea pentru felul cum sînt gospodărite mijloacele încredințate.

NICOLAE CEAUȘESCU
O coordonată de bază a politicii 

partidului nostru in perfecționarea 
sistemului de organizare si conducere 
a economiei, ca și a întregii vieți so
ciale. corespunzător cerințelor obiec
tive ale actualei etape de dezvoltare 
a societății noastre, o constituie afir
marea puternică a autogestiunii eco- 
nomico-tinanciare — componentă in
separabilă a autoconducerii muncito
rești. Conceptul autogestiunii — așa 
cum îl înțelegem și îl aplicăm — a 
fost elaborat pe baza analizei proprii
lor noastre realități și cerințe și își 
are izvorul în tripla calitate a oame
nilor muncii din patria noastră — de 
proprietari, producători și beneficiari 
ai rezultatelor activității lor. în re
petate rinduri și, recent, în cuvin- 
tarea rostită la adunarea festivă din 
Capitală consacrată zilei de 23 Au
gust, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat că, în înfăptuirea tutu
ror obiectivelor cantitative si • calita
tive ale economiei, o importanță deo
sebită au asigurarea bunei funcțio
nări a noului mecanism economico- 
financiar, perfecționarea continuă a

autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii întreprinderilor, creșterea 
răspunderii organelor colective, de 
conducere din toate unitățile e'cono- 
mico-sociale.

Evident, exercitarea autogestiu
nii economico-financiare nu tre
buie concepută și înțeleasă in 
primul rînd ca un drept, ca un 
sistem menit să asigure tot felul 
de avantaje materiale. Dimpo
trivă, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, este vorba 
de un complex de competențe 
și răspunderi, de obligații pe care și 
le asumă fiecare colectiv față de so
cietate, de a acționa cu răspundere, 
perseverent, ca un bun gospodar pen
tru realizarea unei producții de inaltă 
tehnicitate și calitate, cu cheltuieli 
minime, cu eficiență economică ridi
cată. Pentru că numai o activitate 
economico-financlară pozitivă, solda
tă cu beneficii însemnate, constituie 
sursa autofinanțării, a restituirii 
fondurilor primite de la societate, a 
participării fiecărei unități la for
marea fondurilor centralizate ale 
statului și, totodată, temeiul unor 
avantaje materiale pentru colectivul

care le-a obținut, pentru participa
rea la beneficii.

Numeroase sint colectivele care iși 
exercită plenar atributele autoges
tiunii', desfășoară o activitate econo- 
mico-financiară fructuoasă, demon- 
strînd că stăpînesc bine mecanismul 
pîrghiilor și instrumentelor pe care 
le au la dispoziție. Am aminti aici, 
bunăoară, Combinatul siderurgie 
Hunedoara, Combinatul de articole 
tehnic^ de cauciuc din Pitești, Trus
tul de izolații pentru lucrări indus
triale din București, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Arad. în
treprinderea de materiale de con
strucții Brașov, care., în perioada 
care a trecut din acest an. și-au 
realizat și depășit sarcinile de plan 
la producția netă și la beneficii, 
fiind în măsură să-și constituie rit
mic fondurile proprii, să repartizeze 
beneficiile pe destinațiile prevăzute 
de reglementările legale. în toate 
unitățile la care ne-am referit, si
tuația financiară pozitivă nu a fost 
efectul unor soluții miraculoase ; aici 
s-a manifestat pregnant spiritul gos-
(Continuare în pag. a V-a)

Livrări 
suplimentare 

la export
Chimiștii din Turda au reali

zat, peste prevederile planului 
pe 8 luni, o producție-marfă de 
29 milioane lei. Sporul de pro
ducție obținut a oferit chimiș- 
tilor de aici posibilitatea devan
sării livrărilor față de bene
ficiarii externi. Concret, pînă 
în prezent au fost livrate, 
peste prevederile planului de 
export, produse în valoare 
de 800 000 lei valută. Ra- 
portînd la sarcinile pe 1979 pro
ducția oferită Ia export, rezultă 
că, la acest indicator, planul 
anual a fost îndeplinit. Conform 
preliminărilor făcute, pînă la 
finele anului se Vor livra, în 
plus, pieței externe produse în 
valoare de peste 2 milioane Iei 
valută.

Economii 
de combustibil

Numeroase întreprinderi con
structoare de mașini au introdus 
în unele sectoare productive ca
zane și instalații speciale, care 
permit reutilizarea unor resurse 
energetice secundare. Ca atare, 
așa cum rezultă din datele cen
tralizate ale ministerului de re
sort. de la începutul anului si 
pînă în prezent au fost economi
site peste 63 000 tone combustibil 
conventional, din care circa 
35 000 tone prin recuperarea pri
mară. 21 000 tone prin utilizarea 
unor combustibili regenerați, iar 
restul pe alte căi. Succese în
semnate au obținut in această 
acțiune întreprinderile care au 
montat, la cuptoarele de forjă, 
cazane recuperatoare de căldură 
cu o capacitate de 0.8 și 0.6 tone 
abur pe oră, realizate de Insti
tutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru 
echipamente energetice și ma
șini de ridicat — București.

w'1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, pe 
generalul Leonidas Rodrigues Fi
gueroa, președintele Partidului Socia
list Revoluționar Peruan, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie in tara noastră.

Oaspetele a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru invitația de 
a vizita țara noastră și de a cunoaște 
realizările poporului român pe calea 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei. Totodată, el a transmis secreta
rului general al P.C.R. un călduros 
salut din partea conducerii Partidului 
Socialist Revoluționar Peruan.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
conducerii Partidului Socialist Revo
luționar Peruan salutul său personal, 
al C.C. al P.C.R. și cele mai bune 
urări.

In timpul întrevederii a fost subli
niată dorința de a întări și dezvolta

bunele raporturi dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Revoluționar Peruan, în interesul dez
voltării prieteniei și colaborării mul
tilaterale dintre cele două țări și po
poare. In acest cadru au fost reliefa
te cursul ascendent al’ relațiilor de 
cooperare româno-peruană, impulsio
nate îndeosebi după vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Peru, în toamna 
anului 1973, și hotărirea celor două 
partide de a acționa în continuare 
pentru a intensifica aceste relații, în 
domeniul politic, al schimburilor co
merciale și cooperării economice, co
respunzător intereselor și aspirațiilor 
celor două popoare, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Schimbul de vederi în probleme ale 
actualității politice internaționale a 
reliefat profundele schimbări revolu
ționare și sociale care au loc în Ame
rica Latină și în lume, apreciindu-se, 
în acest context, necesitatea întăririi 
solidarității și colaborării dintre toate 
forțele democratice, progresiste si an-

tiimperialiste. atit pe plan național, 
cit și internațional, pe baza deplinei 
egalități, in lupta pentru libertate și 
independență, pentru pace, destindere 
și progres social.

S-a considerat, în același timp, că 
trebuie acționat în continuare în di
recția stabilirii în viața internațională 
a unor relații noi. bazate pe respectul 
independenței și suveranității națio
nale. lichidării subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale, a unui climat de pace și 
securitate, de înțelegere și largă co
laborare în întreaga lume, realizării 
de măsuri concrete de dezangajare 
militară, de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară, intensifi
cării eforturilor pentru soluționarea 
tuturor problemelor dintre state pe 
calea tratativelor politice, renunțîn- 
du-se cu desăvlrșire la folosirea 
forței.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de prietenie.

Delegația parlamentară a Republicii Malta

Urgențele acestor zile 
in agricultură 
RECOLTAREA
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RUBRICILE
NOASTRE:

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 

proiectează drumurile scurte in știință
Proiectul Directivelor Congresului 

al XII-lea al Partidului Comunist 
Român stabilește ca obiectiv funda
mental al planului cincinal 1981 — 1985 
afirmarea cu putere a revoluției teh- 
nico-științifice contemporane in toa
te domeniile, accelerarea trecerii, pe 
baza acumulărilor cantitative obținute 
în cincinalele precedente, la o nouă 
calitate a activității economico-socia- 
le, ridicarea pe o treaptă și mai 
înaltă a gradului de bunăstare și ci
vilizație al întregului popor, întărirea 
independenței și suveranității patriei 
noastre socialiste.

Sarcini mobilizatoare pentru creș
terea aportului cercetării științifice 
la edificarea economiei noastre și in
trarea societății românești într-o fază 
nouă, superioară, a dezvoltării sale 
sint cuprinse și în cele două proiec
te de programe-directivă ce vor fi do
cumente dc lucru ale Congresului al 
XII-lea : Programul-directivă de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și de introducere a progresului 
tehnic în perioada 1981—1990 și di
recțiile principale pînă în anul 2 000 
și Programul-directivă de cercetare 
și dezvoltare în domeniul energiei 
pentru aceeași perioadă de timp.

Avem, deci, bine precizate obiec
tivele pentru o perioadă mai lungă. 
Sînt obiective ce solicită antrenarea 
fiecărui lucrător, specialist, mobiliza
rea tuturor colectivelor pentru a de
păși tot ceea ce s-a realizat pînă 
acum în fiecare domeniu de activi
tate. pentru a gîndi și realiza acel 
salt calitativ revoluționar de care are 
nevoie economia noastră. Necesita
tea unei asemenea gîndiri revoluțio
nare a fost demonstrată cu claritate 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
In cuvintarea prezentată la plenara 
comună a C.C. al P.C.R. si Con
siliului Suprem ăl Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României. în care 
sublinia : „Să promovăm o gindire 
mai îndrăzneață, mai revoluționară 
in știțnță, pentru că numai așa vom 
putea' ține pasul cu uriașele desco
periri care au loe în lume, vom pu
tea face să crească contribuția știin
ței și tehnicii românești, atit Ia pro
gresul societății noastre, cit și la 
știința și civilizația mondială".

Prima caracteristică a spiritului

revoluționar dn cercetarea științifică 
se manifestă, fără îndoială, printr-o 
gîndire mai îndrăzneață, prin cute
zanța creatoare capabilă să treacă 
peste rutină, să vadă mai departe 
decit se obișnuiește in domeniul dat, 
să găsească noi trăsături necunoscu
te in structura materiei, în legăturile 
și fenomenele din natură sau socie
tate, să formuleze noi legități, pe a 
căror bază să stabilească noi soluții 
tehnice concrete pentru perfecționa
rea substanțială a unor tehnologii, 
utilaje ori produse, care să aibă per
formanțe tehnico-economice de cîte-

realizări obținute pe plan mondial, 
dacă le vom aprofunda critic și crea
tor pe baza concepției materialist
dialectice și istorice pentru cunoaș
terea legilor obiective ale fenomene
lor din natură și societate. Activita
tea noastră va deveni cu adevărat 
novatoare dacă vom reuși să contrl-

Viața de partid ; Note 
cetățenești ; Faptul di
vers ; Ancheta „Scîn- 
teii“ în industrie .— 
marele consumator de 
energie; Misiunea edu
cativă a creației și 
creatorului ; Sport; De 

pretutindeni
(Continuare în pag. a IV-a)

Prof. dr. ing. Iosif TRIPȘA
vicepreședinte al C.N.Ș.T.

va «ori mai bune decît cele cunos
cute.

Revoluția tehnico-științifică actuală 
se manifestă printr-o avalanșă de 
amploare tot mai mare de noi date 
și experimentări, de noi descoperiri 
și invenții, de noi tehnologii și pro
cedee, de produse care satisfac tot 
mai mult necesitățile merău crescînde 
ale societății omenești. într-un an se 
acordă în întreaga lume circa 500 000 
brevete de invenție, aproximativ la 
fiecare minut cite un brevet. Numă
rul substanțelor noi create intr-un an 
depășește zece mii, ceea ce înseam
nă o nouă substanță la fiecare oră 
din zi și din noapte ! Se publică mi
lioane de articole științifice și zeci 
de milioane de protocoale. Datele 
asupra celor mai importante experi
mentări se păstrează în cele mai si
gure locuri. Lista unor exemple ase
mănătoare este foarte lungă și dove
dește ritmul extrem de alert al știin
ței contemporane. Este datoria noas
tră patriotică de a ne situa in mij
locul torentului de noutăți, care îna
intează cu viteză maximă, pentru a 
putea fructifica In modul cel mal 
eficient noile cuceriri științifice în 
folosul economiei tării, al bunăstării 
întregului popor. Numai o gîndire cu
tezătoare, revoluționară ne va per
mite să ajungem aici, iar aceasta 
dacă vom porni de la cele mai noi

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, delegația parlamen
tară a Republicii Malta, condusă de 
Calcidon Agius. președintele Came
rei Reprezentanților, care face o vi
zită în tara noastră, la invitația Ma
rii Adunări Naționale.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, si loan Ceterchi, 
președintele Consiliului Legislativ.

Exprimînd gratitudinea pentru în
trevederea acordată, pentru posibili
tatea oferită delegației de a vizita 
România și de a cunoaște viața și 
activitatea poporului român ne calea 
progresului și civilizației, conducăto
rul delegației a arătat că are plă
cuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, urări de fericire 
personală și sănătate, de prosperi
tate și bunăstare poporului român din 
partea președintelui Republicii Mal
ta. Anton Buttigieg si a primului 
ministru, Dom Mintoff.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Malta si pri
mului ministru un cald salut, iar po-

porului maltez — urări de noi succe
se în dezvoltarea sa independentă, 

în timpul convorbirii a fost rele
vat cursul favorabil al relațiilor ro- 
mâno-malteze și s-a exprimat dorin
ța ca acestea să înregistreze noi 
succese, corespunzător intereselor și 
aspirațiilor popoarelor român și 
maltez, cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. S-a subliniat, în acest 
cadru, dorința de a dezvolta legătu
rile dintre parlamentele celor două 
țări, in vederea creșterii aportului 
lor la întărirea prieteniei și colabo
rării dintre statele și popoarele 
noastre.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației politice 
internaționale, evidențiindu-se cu 
acest prilej importanta deosebită pe 
care o are intensificarea luptei unite 
a popoarelor pentru consolidarfea 
cursului pozitiv sore destindere, secu
ritate și cooperare în Europa și în 
întreaga Iutile, pentru asigurarea in
dependentei și suveranității naționa
le. pentru o dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare, a tuturor statelor. 
S-a relevat- necesitatea realizării in
tegrale, ca un tot unitar, a prevederi-

lor Actului final de la Helsinki, pre
gătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid, care este chemată să adopte 
măsuri concrete de înfăptuire în Eu
ropa a securității, destinderii, păcii.

Schimbul de vederi a evidențiat, de 
asemenea, necesitatea soluționării tu
turor problemelor dintre state pe ca
lea tratativelor, a lichidării folo
sirii forței, imperativul eliminării 
subdezvoltării și al făuririi unei noi 
ordini economice mondiale, trecerii 
la măsuri concrete de dezarmare și 
dezangajare militară, de reducere a 
cheltuielilor militare și oprire a 
cursei înarmărilor, fără de care nu 
pot fi concepute destinderea, pacea 
și securitatea pe continentul nostru 
și în lume. A fost subliniat rolul ță
rilor mici și mijlocii, al țărilor în 
curs de dezvoltare, al țărilor nealini
ate în rezolvarea problemelor care 
privesc soarta popoarelor lumii, pre
cum și contribuția pe care parlamen
tele o pot aduce la soluționarea pro
blemelor comolexe ale vieții interna
ționale. în interesul păcii, progresu
lui social și înțelegerii intre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Glasul opiniei publice, 
prin glasul brigăzii artistice 
O formă dinamică de educație politică și civică, de expri
mare artistică a atitudinilor înaintate cîștigă tot mai mult 

scenele așezămintelor de cultură

Angajarea patriotică 
a scriitorului

O problemă esențială a partidului nostru — formarea 
omului nou, cu o conștiință înaintată, înarmat cu cele 
mai moderne date asupra științei și tehnicii, cu un 
larg orizont cultural. De aceea, acțiunile cultural- 
educative trebuie permanent raportate și jude
cate prin prisma acestui obiectiv esențial al poli
ticii partidului. „...Toate mijloacele noastre poli
tice. ideologice și cultural-educative trebuie să ser
vească politica partidului, promovarea concepției noas
tre filozofice despre lume și viață 1“ — se afirma în 
Plenara C.C. al P.CJt. din 4—5 iulie a.c. Aceasta este 
misiunea educativă a culturii și artei, a tuturor forme

lor de manifestare artistică și culturală. Este cunoscută 
amploarea pe care una dintre aceste forme de activitate 
cultural-educativă. brigada artistică, a căpătat-o în 
cadrul Festivalului național „Cîntarea României". La 
ediția a II-a a „Cîntării României" s-au înscris in com
petiție peste 18 000 de astfel de formații, dove
dind adeziunea miilor de artiști amatori la carac
terul dinamic, agitatoric al brigăzii și receptivitatea 
marelui public, a oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții. O modalitate de exprimare directă, con
cisă, la obiect, argumentată și în Festivalul-concurs 
organizat de forurile de cultură ale orașului Tîrgoviște.

Un imn muncii 
și eroilor ei

„Oameni și fapte în marea între
cere socialistă" — sub acest gene
ric s-au prezentat programele bri
găzilor. Brigada artistică — un 
„reporter" prompt, dinamic, a- 
ducînd la cunoștința tuturor re
zultatele. succesele înregistrate, 
chipul celor care le-au obținut. 
Ea întărește astfel climatul solida
rității muncitorești. Informează că.

de exemplu, „Electromureș" din 
Tg. Mureș și-a îndeplinit angaja
mentul de suplimentare a produc
ției. că cei 5 000 de muncitori și 140 
de ingineri de la întreprinderea 
„Electromotor“-Timișoara realizează 
astăzi 2 000 de motoare pe zi. Prin 
intermediul ei se află că. foarte 
des. pe adresa Institutului „Pas
teur" sosesc felicitări din întreaga 
lume : cercetările colectivului în 
această „fabrică de viată si sănă
tate" sînt de mare eficacitate. Nici 
un secret: calitățile tehnice ale tu-

rismului ARO sînt notate la com
petițiile internaționale cu +10. De 
asemenea, faptul că la întreprin
derea de bere și amidon Brăila, 
respectîndu-se disciplina socialistă, 
s-a obținut un beneficiu de 40 000 
lei... Iar in spatele cifrelor rosțite 
în spectacolele brigăzilor sînt fap
tele oamenilor, fante de viață, co
tidianul obișnuit din care se relevă

Smaranda OȚEANU
(Continuare în pag. a II-a)

In cuvîntul adresat 
creatorilor la recenta 
primire a conduce
rii Uniunii scriitorilor, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, apreci
ind nobila activitate 
de elaborare a unor 
creații menite • să 
cinstească marile eve
nimente istorice din 
viața poporului nos
tru, arăta: „Dealtfel, 
dintotdeauna in rin- 
durile poporului nos
tru — atit în perioa
dele grele, cit și mai 
bune — s-au găsit oa
meni care s-au dedi
cat scrisului, artei — 
și care au cîntat atit 
idealurile de dreptate 
și libertate, cit si fru
musețea patriei si do
rința de mai bine, de 
frumos a poporului". 
Este un mare adevăr 
al istor&i noastre, o

trăsătură distinctivă a 
culturii românești, cul
tură militantă fău
rită de personalități 
puternice, care s-au 
bizuit pe aspirațiile 
legitime ale poporului.

Pompiliu 
MARCEA

Pentru un cercetător 
al istoriei noastre na
ționale. . ba chiar pen
tru un simplu privitor 
al ei. se impune, cu 
puterea evidenței, con
statarea că marii inte
lectuali și marii artiști 
au fost permanent șl 
integral solidari cu i- 
dealurile revoluționa
re, că mulți dintre 
ei au promovat a-

ceste idealuri, dîn- 
du-le formulări pro
gramatice mobilizatoa
re, adeseori memora
bile. Momente deci
sive ale istoriei noas
tre, revoluția de la 
1848, unitatea națio
nală din 1859. inde
pendența, 1907, 1918
sînt strins legate de 
numele unor Bălcescu, 
Eliade Rădulescu. A- 
lecsandri, Kogălnicea- 
nu. Octavian Goga. 
Mihail Sadoveanu, Li- 
viu Rebreanu. Tudor 
Arghezi, N. D. Cocea 
etc. Și dacă ne-am 
propune să facem o 
statistică a celor ce 
s-au opus acestor eve
nimente, vom întîm- 
pina foarte serioase 
dificultăți. Nu că n-ar
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Alexandru și Virgil Cosmin, 
din orașul Călimănești, și-au ani
versat nu de mult împlinirea 
vîrstei de 26 primăveri, în toți 
acești ani, ei nu s-au despărțit 
deloc. împreună au urmat 
cursurile la liceul din Rimnicu 
Vîlcea, apoi la secția de infor
matică a Facultății de matema
tică din Craiova, și tot împreu
nă și-au luat repartiții la 
trul de calcul din Pitești, 
cent, concetățenii lor din 
mănești au fost invitați 
nuntă mare, ca-n povești. Miri 
— erau tot frații gemeni Cos
min. La multi ani, gemenilor!

Cen-
Re-

Căli- 
la o

I Marcel

I
I
I
I
I
I
I
I
I

la expoziție
Nu demult, pe pășunea C.A.P. 

Cristur — județul Hunedoara a 
avut loc o nouă ediție a unei 
tradiționale expoziții- tirg. Au 
fost prezentate cele mai arătoa
se și mai valoroase exemplare 
de animale din rasa „Bălțată ro
mânească". Un exemplar s-a 
distins in mod cu totul și cu 
totul deosebit, drept pentru care 
i s-a conferit un premiu special : 
taurul „Marcel" — al O.J.R.S.A. 
Deva. Premiul intîi a fost împăr
țit intre vacile „Lorelai" (l.A.S. 
Simeria), „Simbolia" (C.A.P. 
Sîntandrei), „Lunaia" și „Flo- 
rica" (proprietate a țăranului 
muncitor Costa Nicolae. din Ra- 
poltu Mare).

S-or fi bucurat, nu s-or fi 
bucurat cornutele premiate, dar 
unitățile din care ele provin, în
grijitorii care le-du vegheat 
creșterea s-au bucurat. desig,ur, 
tind au primit — ca recompense 
— televizoare, aparate de foto
grafiat, mașini de spălat rufe și 
alte obiecte de uz gospodăresc.

I
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I Lecția
9 I

I mamei I
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Maria Apetri — din localita
tea Crucea, județul Suceava — 
s-a adresat instanței judecăto
rești nu atit cu reclamatla că so
țul ei, Iile Apetri, iși neglijează 
complet cei șase copii minori, 
cit pentru a solicita să-i fie atri- 
buiți ei, prin hotărire, toți prun
cii. Acum, Georgeta, Silvia, Du
mitru, Ilie, Eugenia și Juliana 
Apetri locuiesc împreună cu 
mama lor, care îi are in îngriji
re. Dar tatălui — se întreabă lu
mea — nu-i plesnește obrazul de 
rușine ? Mai are încă timp să 
arate că a învățat ceva din „lec
ția" Măriei.

I
I
I
I
I

I
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Mulțumesc, 
omule!

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Gheorghe Vișinescu, electro
mecanic din Ploiești, ne trimite 
o lungă scrisoare cuprinzind pe
ripețiile prin care a trecut de 
curind. Plecind cu soția și copi
lul pe Transfăgărășan, imediat 
ce-a traversat tunelul l-a cu- 
pris o gravă și prelungită criză 
de rinichi. A tras automobilul 
pe dreapta și s-a culcat pe iar
bă. Situația reclama ducerea sa 
urgentă la un spital, insă numai 
el din familie poseda carnet de 
conducere. Dintre cei ce treceau 
pe acolo s-a găsit o doctoriță 
care i-a acordat primul ajutor, 
și s-a găsit apoi un OM care, lă- 
sindu-și familia lui cu altcineva, 
s-a urcat la volan și l-a condus 
pe bolnav la spitalul-din Curtea 
de Argeș, apoi pină acasă la 
Ploiești. G.V. și soția i-au mul
țumit, l-au invitat să mai stea, 
dar cel ce sărise la nevoie a ple- 
cat repede pe urmele familiei 
sale fără să-și lase adresa. Ati- 
ta doar a spus că se numește 
Avram Nicolae. „Acestui OM 
care practic mi-a salvat viața 
nu-i mai pot mulțumi acum de
alt făcînd public gestul lui ales. 
Vă rog să mă ajutați", încheie 
semnatarul scrisorii.
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Braconierii I
I
I
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Lui Alexandru Conta, din Min- 
druloc — Arad, i se făcuse poftă 
de carne de mistreț. A luat 
pușca, s-a dus la locul unde știa 
bine că găsește, dar știa la fel de 
bine și că vinătoarea e interzisă, 
a așteptat, a ochit, a tras, a ni
merit in plin. El a luat capul și 
o bună parte din carnea mistre
țului ; restul l-a lăsat paznicului 
de vinătoare Iile Blaj, care... 
asistase.

Acasă la A.C. au fost găsite nu 
numai partea lui din mistreț 
(frigiderul era încărcat), ci și 
două plase de pescuit, și o setea 
— instrumente nepermise. Cum 
asemenea infracțiune se pedep
sește, amîndoi au fost excluși 
din rindul vînătorilor, urmînd 
să răspundă și in fața legii.

I
I
I
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Să fiți 
sănătoși!

I
I

I
I
I
I
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Ziarul „Viitorul" — din jude
țul Mehedinți — iși avertizează 
cititorii din comuna Sisești să 
evite.cu orice preț să se îmbol
năvească in această perioadă, 
pentru că amîndoi medicii din 
localitatea respectivă sint ple
cați in concediu de odihnă f 
„Cum direcția sanitară, credem, 
știa despre această interesantă 
programare a concediilor, vă a- 
nunțăm că oricine se îmbolnă
vește o face pe propria răspun
dere. Adică, treaba lui. să fie 
sănătos Urarea e binevenită, 
dar cum rămâne cu direcția sa
nitară 1

I
I
I
I
I
I

I Rubricâ realizata de
Gheorghe MITROI 
și corespondenții „Scinteii'

I
J

Imperativul de a gospodări cu maximă grijă mij
loacele materiale ale societății noastre este subliniat 
cu deosebită tărie în proiectele documentelor celui 
de-al Xll-lea Congres al partidului, in cuvîntările și 
expunerile secretarului general al partidului. Aceasta 
impune organizațiilor de partid o susținută activitate 
politico-educativă, desfășurată cu consecventă, !n for
me adecvate specificului fiecărui loc de muncă, pen

tru cultivarea perseverentă a responsabilității comu
niste, revoluționare față de interesele obștii, a atitu
dinii înaintate față de muncă, față de avuția colecti
vității. In cele ce urmează ne-am propus să consem
năm felul în care organizațiile de partid din două în
treprinderi sibiene dirijează arsenalul formelor și 
mijloacelor muncii politico-educative.

...Mina de bun gospodar se cunoaș
te de cum ai pătruns în curtea cuiva 
— iată ideea care-ți vine in minte 
cînd pășești în incinta întreprinderii 
de piese auto din Sibiu. Chiar de la 
poartă te intimpină panourile cu an
gajamentele și realizările colectivu
lui, chemările mobilizatoare însoțite 
de explicații și desene sugestive pen
tru economisirea metalului, energiei 
electrice, combustibilului. Alături ■de 
gazeta centrală de perete a întreprin
derii, cu articole la zi consacrate în
deosebi popularizării exemplelor po
zitive. însuflețirii colectivului la o 
atitudine responsabilă față de rezol
varea problemelor stringente ale 
producției, o altă gazetă, „Satira", 
critică ascuțit, prin caricaturi, mani
festările risipitorilor. în halele sec
țiilor este de remarcat o propagandă 
vizuală plină de prospețime, adaptată 
la cerințele procesului productiv. 
De remarcat sint, pe acest tărîm, 
convingătoarele vitrine ale calității, în 
care se contrapun piesele realizate 
exemplar cu „fructele nedorite" ale 
neglijenței, rebuturile.

Pentru harnicul colectiv sibian, o 
autentică „probă de foc" a conștiin
ței muncitorești o reprezintă gos
podărirea rațională a energiei elec
trice și combustibililor. „Realiza
rea obiectivelor fixate — ne spu
nea secretarul comitetului de partid. 
Șerban Șerban — nu este posibilă, 
așa cum nu o dată ne-a demonstra
t-o practica muncii de partid, fără o 
intensă activitate politico-educativă x 
pentru a face din reducerea în 
anii 1979—1980 a consumului de 
energie și combustibil cu apro
ximativ 1 630 MWh, respectiv 1983 
tone combustibil convențional, o pro
blemă de conștiință a fiecărui mem
bru ■ &! colectivului. în acest scop a 
fost editată o foaie volantă cu che
mări, ca. de pildă, „Să ne punem zil
nic întrebarea : ce am făcut pentru 
realizarea de economii ?“ ; la stația 
de radioamplificare sint prezentate 
emisiuni consacrate acestei teme, sint 
organizate mese rotunde, sînt popu
larizați bunii gospodari, fiind, conco

mitent, caustic criticate manifestările 
de risipă.

Cind comisia energetică din în
treprindere alertează secțiile care de
pășesc consumul planificat de energie 
electrică, măsurile tehnlco-organiza- 
torice operative sînt însoțite simul
tan de intervenții politico-educative. 
Așa s-a întîmplat la secția arcuri, care 
la un moment dat nu se încadra in 
consumurile planificate. Analizele 
specialiștilor și soluțiile propuse au 
fost însoțite de intensificarea muncii 
politico-educative pentru a mobiliza

tea fi concepute izolat. Iată, suc
cint, citeva dintre constatările 
noastre ; la gazetele de perete 
am întîlnit articole vechi, generale și 
atemporale ; ziarele afișate erau în
gălbenite de vreme ; în secții am gă
sit afișe și panouri referitoare la 
evenimente de acum mai bine de trei 
ani ; programul stației de radioam
plificare fusese limitat la citirea unor 
articole din' presă ; de popularizarea 
inițiativelor muncitorești sau a re
zultatelor dobîndite in urma aplică
rii lor — nici vorbă 1

Față în față, activitatea organizațiilor 
de partid din două întreprinderi sibiene

muncitorii la o riguroasă supraveghe
re a mașinilor și instalațiilor, ceea ce 
a determinat, în cele din urmă, re
medierea situației".

Nu-i mai puțin adevărat că la 
I.P.A.S. se mai găsesc domenii in 
care activitatea politico-educativă 
este mai puțin ofensivă. De pildă, in 
schimburile 2 și 3 dereglările in pro
cesul de producție sînt mai numeroa
se, asistența tehnică slabă, personalul 
serviciului C.T.C. se limitează la a 
constata abaterile de la normele ca
litative fără a veni și cu propuneri 
concrete de eliminare a lor. între 
proiectanți și executanți nu s-a stabi
lit o colaborare perfectă. Sînt as
pecte pe care organizația de partid 
de aici va trebui să le urmărească 
mai stăruitor.
*....Trebuie să recunosc că in acest

an. acordind atenție problemelor de 
producție, am cam lăsat pe planul al 
doilea activitatea politico-educativă" 
—- încerca să se justifice secretarul 
adjunct al comitetului de partid de 
la întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb, Achim Putan — de parcă 
aceste domenii de activitate ar pu

Nu e de mirare că rezultatele ac
tivității economice lasă aici de dorit : 
la multi indicatori, planul nu a fost 
realizat, costurile de producție con
tinuă să se situeze peste limita pla
nificată. Iar la rădăcina tuturor aces
tor neimpliniri se află, e bine s-o 
spunem, faptul că încălcările discipli
nei de muncă și producție au devenit 
un fenomen frecvent, oglindind mi
nusurile în formarea unei conștiințe 
a responsabilității comuniste, munci
torești.

Toate aceste aspecte au fost deseori 
analizate, criticate, prilejuind nume
roase declarații de bune intenții fă
cute în diferite adunări. De exemplu, 
darea de seamă prezentată la ultima 
adunare generală a oamenilor mun
cii ar putea să constituie un exemplu 
de analiză a deficiențelor, de critică 
și autocritică. Dar ce folos dacă spi
ritul critic și-a stins ecourile în sala 
de ședințe, iar pe terenul faptelor, 
lucrurile au* ’rămas aproape neschim
bate 1 ?.

Cum vă explicați persistenta unor 
asemenea deficiențe în Întreprinderea 
dv. ? — a fost întrebarea pe care am

adresat-o mai multor- membri de 
partid. Simptomatic ni s-a părut fap
tul că majoritatea răspunsurilor au 
vizat îndeosebi aspecte ale muncii 
politico-educative. Secretarul adjunct 
al biroului organizației de bază din 
secția forjă, Mihail Girseher, ne 
spunea în acest sens : „După părerea 
mea, organizațiile de partid nu acor
dă atenția cuvenită muncii de la om 
la om. Ne-am obișnuit să trecem 
prea ușor cu vederea manifestările 
de indisciplină dintr-o falsă înțele
gere a spiritului de colegialitate, de 
prietenie, fără să luăm o atitudine 
fermă față de cei care lasă mașinile 
să meargă in gol. care întîrzie la lu
cru. care dau produse de slabă ca
litate. E o mentalitate pe care tre
buie s-o înlăturăm cit mai grabnic".

Iată ce spunea directorul întreprin
derii, Pavel Vasiu : „Nu știu dacă cu
noașteți I.P.A.S.-ul. să vedeți acolo ce 
ordine și discinlină domnesc ! Acum 
cițiva ani se aflau într-o situație ase
mănătoare cu a noastră. în fond, nu 
știu de ce n-am proceda la fel. Nu-i 
lucru greu să realizăm panouri în 
hale in care să se explice ce repre
zintă un minut de mers in gol al unei 
mașini. Sau, în loc de a apela la sanc
țiuni, de ce nu am organiza dez
bateri cu caracter educativ asupra 
unui anume caz de indisciplină, de 
risipă ?! Cu ani în urmă făceam acest 
lucru, iar rezultatele se vedeau ime
diat". Interlocutorul nostru iși amin
tește și de urmările pozitive ale pro
gramelor brigăzii artistice, fprmație 
care în prezent nici măcar nu mai 
există. Un singur lucru nu ne-a spus 
tovarășul director : de ce n-a con
tribuit personal ca toate aceste ob
servații și sugestii pe deplin justifi
cate să ducă la o îmbunătățire efec
tivă a activității politico-educative ?! 
Că doar este și el... membru al comi
tetului de partid !

Cu ce concluzie ne-am despărțit de 
organizațiile de partid din cele două 
întreprinderi ? Contrastul atit de 
elocvent dintre munca politico-educa
tivă pe' care o desfășoară, ca și dis
crepanța dintre rezultatele producti
ve pe care le obțin, sugerează o dată 
mai mult — și nu numai comitetelor 
de partid de Ia I.P.A.S. și I.U.P.S., 
ci și comitetului municipal de partid 
Sibiu — necesitatea de a face din 
activitatea de formare a însușirilor 
omului înaintat al societății noastre 
o importantă pîrghie a realizării 
obiectivelor economice,

C. VARVARA

Între alcool și apă minerală
Pe frontispiciul uni

tății comerciale nr. 44 
din Bistrița scrie clar : 
„Ape minerale". Dacă 
intri însă în această 
unitate „specializată", 
dai de o sumedenie de 
sticle cu... vin. înce- 
pind cu „Spumos" și 
terminînd cu „Dea
lul Mare". E drept, „in 
compensație" găsești 
și două sorturi de ape 
minerale: „Hebe" și

Aspectul comercial 
nu prea atrăgător în 
care păsările preamba- 
late se livrau pină in 
acest" an pieței de că
tre l.A.S. „Avicola"- 
Brașov era motivat de 
conducerea acesteia 
prin lipsa unui abator 
de păsări. Iată însă că, 
de circa 6—7 luni, pe 
lingă complexul avicol 
din apropierea orașu
lui Codlea funcționea
ză unul din abatoarele

„Vatra Domei". Dacă 
ținem seama că numai 
în județul Bistrița- 
Năsăud există peste 60 
de izvoare ’de ape mi
nerale, magazinul a- 
mintit ar trebui să 
ofere zilnic o gamă 
largă de ape, cu atit 
mai mult cu cit Borse- 
cul, Bodocul, Șaru 
Domei și altele se află 
și ele în apropiere. 
Deoarece in anumite

Și mai și...
cu cea mai modernă 
tehnologie din țară.

Dar, în ciuda acestor 
condiții, păsările livra
te rețelei comercia
le din Brașov se si
tuează ca aspect co
mercial și al calității 
prelucrării sub nivelul 
la care erau livrate 
înainte de existenta a- 
batorului. Dacă pină 
în acest an păsările a- 
jungeau la consuma-

perioade aproviziona
rea populației cu ape 
minerale prin unitățile 
alimentare și de ali
mentație publică a 
dam lăsat de dorit este 
firesc să propunem or
ganizatorilor comerțu
lui bistrițean ca mă
car acum să se ocupe 
mai serios de rezolva
rea acestei probleme. 
(Gheorghe Crișan).

tor cu ghearele, gîtul 
și capul detașate, mai 
mult sau mai puțin 
bine curățate, acum, in 
mod paradoxal, ajung 
în rețeaua .comercială 
sub orice critică, cu 
capul, gitul și ghearele 
nedetașate (netăiate) și 
foarte defectuos amba
late. în plus, datorită 
faptului că nu sint 
complet scoase din ele 
măruntaiele, in foarte

(Urmate din pag. I)
eroismul oamenilor de azi. Despre 
ei, despre succesul lor, brigăzile ar
tistice vorbesc cu firesc entuziasm, 
în propoziții simple, în grai accesi
bil tuturor. De la cifre, date, la roa
dele bogate ale unei experiențe de 
muncă, de la portretul unui comu
nist la portretul unui colectiv frun
taș. Un vers, o replică de dialog, un 
cîntec — texte cu caracter agitatoric, 
pe care ei, artiștii amatori, inainte 
de a sui pe scena Cașei de cultură 
a sindicatelor din Tîrgovlște, înainte 
de a le propune juriului si publicu
lui tîrgoviștean. le-au adus la cu
noștința colegilor de muncă in 
secția în care lucrează. în fața 
întregului colectiv al întreprinde
rii respective, apoi le-au oferit 
muncitorilor din alte platforme 
industriale... pe estrade improvi
zate, pe scena clubului’ munci
toresc, la casa de cultură, la cămi
nul cultural, acolo unde sint așteptați 
să-și spună cuvântul. Au știut in 
cuvinte puține să dezvăluie impor
tantele probleme ale colectivului res
pectiv. Treburile obștii, treburile co
lectivului de muncă pot fi spuse și 
prin vers și cîntec, prin scenete, dia
loguri sugestive. Izvor de inspirație 
— procesul muncii ; exemplele tre
buie generalizate, succesele sint un 
imbold, popularizarea fruntașilor în
seamnă „drum deschis" pentru toți. 
Faptele pozitive de muncă, selectate 
cu rigurozitate, transpuse într-o ver
siune scenică atractivă, convingă
toare, au o nebănuită forță de pene
trație, de influențare în rindul ma
selor.

„Satira ucide 
năravurile 

care se încăpățînează 
„ să trăiască"

Se discută din ce in ce mai mult 
despre valențele brigăzii artistice in 
bătălia pentru o nouă calitate. Pen-, 
tru că s-a dovedit eficiența acestui 
gen, a acelor intervenții obiective,

multe cazuri fierea 
este spartă, ceea ce 
face ca măruntaiele 
să nu poată -fi folosite 
de consumator, iar 
uneori și restul cărnii 
să aibă un gust amar. 
Dacă la toate acestea

mai adăugăm și faptul 
că după sacrifițgje pă
sările sint congelate 
deformat, cu sThge în 
pungi, găsim și' expli
cația de ce consuma
torii preferă să cum
pere păsările trimise

de alte unități „Avi
cola" din țară. Pentru 
Că, zic ei, pe cele, li
vrate de respectivul 
abator nici mujdeiul 
nu le mai face îmbie
toare. (Nicolae Mo
canii).

Pădurea... roșise
în partea vestică a 

orașului Alexandria se ' 
află o seculară și fal
nică pădure de stejari 
amestecați cu goruni, 
duzi, ulmi. E o pădu
re frumoasă, una din
tre principalele zone 
de agrement ale 'ora
șului. în mijlocul pă
durii, cum era și fi
resc, a fost amenajat 
un han, iar poiana a 
fost transformată în 
grădină. JToate ar 1'1 
bune și frumoase, dar 
cind te uiți în jur...

N-am văzut încă o ■ 
asemenea harababură 
ca în pădurea de la 
marginea municipiului 
Alexandria. Pămîntul 
pare pardosit cu sticle 
sparte, cu hîrtii, cutii, 
farfurii din carton

pentru mititei, borcane 
goale, cutii de conser
ve ruginite, cutii pen
tru grisine. Crengile 
arborilor sînt rup
te, iar din covorul 
verde și mătăsos, care 
nu cu multă vreme în 
urmă era așternut prin 
pădure, n-au mai ră
mas decît... petice. Am 
intrat in han cu dorin
ța de a-1 întreba pe 
responsabil de ce nu 
strînge el eu persona
lul din subordine ur
mele lăsate acolo de 
oameni fără obraz și 
fără rușine, lipsiți de 
civilizație. Responsabi
lul a rămas surprins că 
noi’ am văzut prin pă
dure și chiar prin han 
ceea ce dumnealui a- 
bia atunci părea să

vadă. în han fluiera 
vintul printre rafturile 
goale, că „n-am făcut 
încă aprovizionarea" 
— zicea omul care ar 
fi trebuit să sfințească 
locul. Nu se găsea la 
ora prînzului decît un 
singur fel de mincare, 
că „in timpul săptămî- 
nii, oamenii vin mai 
mult să bea". între 
timp, doi băieți mai 
tineri din. serviciul 
hanului se' hîrjoneau 
prin curte fără grijă 
și dădeau de-a dura 
cutiile acelea de con
serve goale din jur.

Poate că din cauza 
soarelui aflat la asfin
țit, poate din altă cau
ză, pădurea roșise. De 
ce nu și gospodarii ei? 
(Gh. Graure).

?■

combative, adevărate dezbateri care 
lansează fără șovăială un aprins 
dialog cu tot ce poartă eticheta 
„frînă", „inerție", „risipă"..., chiar 
dacă este muncitor, inginer, director, 
centrală, minister... Este vorba de 
curaj ? Oare se numește curaj fap
tul că lucrurile sînt arătate fără reti
cențe? Brigada artistică propune cri
tica obiectivă, operativă, concretă, 
arată o dată mai mult calitatea de 
netăgăduit a sistemului nostru politic 
■— democrația socialistă. Dreptul la 
cuvint. datoria cetățeanului de a-și 
spune deschis opinia, de a interveni, 
în orice împrejurare, spre binele în
tregii obști. Ce fapte sînt criticate ?

De ce să nu știe toată lumea că la 
întreprinderea de ferite Urziceni

Au cuvîntul 
artiștii amatori

„Brigada I.T.B.-uIui (premiul II la 
ediția a Tl-a a Festivalului național 
„Cîntarea României") — spune in
structorul Armand Cherbis — brigadă 
compusă din mecanici, electricieni, 
impiegați de mișcare, dispeceri, iși 
propune în continuare să popularize
ze angajamentele colectivului in 
cinstea celui de-al Xll-lea Congres ; 
în același timp va comenta citeva 
probleme pe care le ridică repara
țiile de slabă calitate, risipa ce ră- 
mîne de multe ori „nevăzută"... în 
văzul tuturor. Sintem atenți tot tim
pul la ce se Intimplă în jurul nos-

vinăm cazuri, situații (tehnician Da- 
nile Crăițoiu, dr. Teodorescu Nieolae). 
Acestea vin firesc în atenția tuturor. 
Este o consultare largă asupra su
biectelor pe care le abordăm : astfel, 
atunci cînd le spunem celor 1 500 de 
oameni ai muncii de Ia Institutul 
„Pasteur" — institut pe care-1 repre
zentăm — ele sînt recunoscute, sim
țim cum colectivul ia atitudine. Che
măm în replică și direcția dacă este 
cazul".

„Pe noi, cei de la ARO-Muscel — 
Ticu Cristian, proiectant. Nelu Con
stantin, pictor — ne găsiți in hale, 
în secții, pe scenele orașului, ale că
minelor culturale din comunele limi
trofe ; «intern mereu pe fază. Se mai 
supără cite un director, dar avem o

Din noua arhitectură a Constanței Foto : S. Cristian

Calendarul a ajuns în luna 
septembrie, restanțele la 1000 

de apartamente
— Trustul de construcții Iași are 

de executat în acest an peste. 9 000 
de apartamente. Care este stadiul 
realizării lor acum, cind ne aflăm in 
luna a noua din acest an ?

— Răspunsul — ne spune din 
capul locului tovarășul ing. Nicolae 
IoneScu, directorul tehnic al trustu
lui — nu este, din păcate, pozitiv. 
Pînă la data de 30 iulie, am termi
nat și dat în folosință 3 057 de apar
tamente. fată de 4 000, cite prevedea 
planul. Cu toate eforturile depuse, 
am intrat în luna august cu restanțe 
de aproape 1 000 de apartamente, iar 
preliminariile ne arată că nici după 
încheierea acestei luni restanțele nu 
vor putea fi prea mult recuperate.

— Ce cauze au generat acest bi
lanț necorespunzător ?

— Sint mai multe cauzele care au 
influențat nerealizarea planului .in 
perioada amintită. în primul rîrid. 
este vorba de creșterea cu 65 la sută 
a planului pe acest an in comparație 
cu realizările din 1978. situație ce a 
găsit trustul ne
pregătit pentru a 
face fată unui a- 
semenea volum de 
lucrări. în al 
doilea rînd, o 
parte din ampla
samentele pentru 
locuințele din a- 
cest an nu au putut fi eliberate 
la timp, ceea ce a făcut ca frontul de 
lucru pentru 1979 să nu poată fi asi
gurat cu ciment pentru fundațiile care 
trebuiau să fie realizate încă din tri
mestrele III și IV 1978. înțelegeți deci 
că frontul de lucru, de 1 000 de apar
tamente în stadiu de structură cu 
care am început anul, nu ne-a per
mis să luăm un start bun in 1979. Iar 
odată 'planul început cu stîngul, defi
ciențele s-au ținut lanț.

începind cu lunile de vară, cind în 
mod normal in construcții trebuie să 
se lucreze cu un randament mult 
superior, am luat o serie de măsuri 
in vederea recuperării restantelor la 
toate lucrările. O .atenție deosebită 
am acordat finisărilor, pentru a pu
tea preda beneficiarilor blocurile 
avansate din punct de vedere al con
strucției. Astfel, 1 386 de apartamente 
au fost repartizate la grupul II de 
șantiere specializate inițial în lucrări 
social-culturale. în felul acesta am 
căDătat un ajutor substanțial de la 
constructorii care nu aveau ca. sarci
nă realizarea de locuințe. Apoi am 
trecut atit la șantierele noastre, cit și 
la șantierele grupului II să stabilim 
o optimizare a lanțurilor tehnologice. 
Această măsură a condus la creșterea 
realizărilor zilnice de la 0.4—0,5 
apartamente la 0,8—1 apartamente 
pe zi-lanț. Optimizarea s-a făcut 
și la numărul de tronsoane pentru 
structuri, iceea ce a condus la crește
rea realizărilor la panouri mari de 
la 1,3—1,5 apartamente la 2—2,5 
apartamente pe zi. (Foarte bine, dar 
de ce s-a trecut la optimizarea lan
țului tehnologic abia In luna iunie ? 
— n.r.). Concomitent cu mai buna 
organizare a muncii pe șantiere, am 
acționat și pentru urgentarea punerii 
în funcțiune a capacităților de pro
ducție în baza noastră, precum și la 
întreprinderea de materiale de con
strucții, in așa fel Incit să asigurăm 
cu forțe proprii o aprovizionare mai 
bună a șantierelor.

— Sint, intr-adevăr, măsuri bune

Pe șantierele 
de locuințe 

din județul Iași

și efectul lor asupra ritmului de lu
cru este vizibil. Aveți in vedere și 
altele pentru a recupera, pină la 
sfirșitul anului, restanțele ?

— Acționăm în continuare cu toate 
forțele pentru introducerea structurii 
integri prefabricate și a structurii 
mixte, care măresc gradul de indus
trializare prin prefabricarea unof 
elemente, pentru a executa și funda
ții prefabricate la structurile integral 
prefabricate, pentru a realiza și ele
vații în cofraje metalice, pere, in 
fișii de ipsos etc.

întrebindu-1 pe noul director tei "" 
nic al trustului (vechea conducere a 
fost schimbată cu citeva luni în 
urmă — n.r.) care este, in momentul 
de față problema problemelor pen
tru a asigura un ritm mai înalt de 
lucru pe șantiere, acesta ne-a răs
puns : „Oameni, n-avem oameni Su- 
ficienți. Nici calificați — mă refer in 
special la meseriile de dulgheri, zidari, 
fierar-betoniști — nici necalificați".

Intr-adevăr, așa 
stau lucrurile. Dar 
nici trustul, care 
este direct intere
sat in asigurarea 
cadrelor necesa
re, nici întreprin
derile, care ur
mează să pri

mească apartamente pentru perso
nalul propriu nu acționează cu toa
tă hotărîrea pentru completarea de
ficitului de forță de muncă. în ce 
privește trustul, abia acum și-a pro
pus să treacă la calificarea a 450 de 
muncitori, deși — conform planului 
de școlarizare — trebuiau calificați 
pină acum, numai in primele 8 luni, 
șirca 1 000 de muncitori. In ce pri
vește completarea forței de muncă a 
constructorului prin participarea vii
torilor locatari la construcția aparta
mentelor — așa cum se intimplă în 
toate județele — ea este cu totul in
suficientă în raport cu cerințele șan
tierelor, cu propriile nevoi de’ locuin
țe. Această situație nu este necu
noscută nici comitetului municipal 
de partid și nici consiliului popular 
municipal. Dar și în această direcție 
— in loc de măsuri energice, care să 
determine participarea tuturor for
țelor de care dispune municipiul la 
construcția de locuințe, așa cum a 
indicat conducerea partidului — se 
acționează pe campanii, fără conti
nuitatea necesară, și. evident, fără 
eficienta așteptată. Iată de ce soco
tim necesar ca, cel puțin de acum 
încolo, să se facă totul pentru mobi
lizarea tuturor forțelor, atit ale con
structorului cit și ale populației, in 
vederea intensificării ritmului de 
construcție, realizării integrale a 
planului pe acest an. Inițiative și ac
țiuni din alte județe, unde întreprin
derile beneficiare au preluat in regie 
proprie execuția unor lucrări și chiar 
a unor blocuri in întregime, unde vi
itorii locatari execută cel puțin 
250 de ore muncă-patriotică pl ru
tiere pot și trebuie să prindă ./ață, 
mai mult decît pină acum, și in ju
dețul Iași. Este in interesul unități
lor economice, al oamenilor muncii 

’ înșiși.
Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii" 
Constantin PRIESCU

adresează atunci mecanicilor, ingi
nerilor, celor care răspund de aceas
tă problemă". „Putem să nu spunem 
nimic (Tempeleanu Marius, Casa de 
cultură Aleșd) cînd vedem cum de- 
șeurile de tablă ale întreprinderii 
mecanice piese de schințb fac un 
munte, iar întreprinderea de colec
tare a metalelor nu le ridică pentru 
că nu sint ambalate ? Gindiți-vă 
cite sute de tone de metale sînt 
irosite 1".

Exigență, 
combativitate

Conținutul politic, critica obiecti
vă, combativitatea, exprimarea con
vingătoare, simplă, directă au de-

Glasul opiniei publice, prin glasul brigăzii artistice

există dosare cu invenții și inovații 
peste care praful se lăfăie în stra- 
turi-straturj ? Sau că la „Electro- 
mureșf, Tirgu Mureș, stația de recu
perare uneori nu mai face față arde
rilor, adică rebuturilor. Să se afle că : 
la I.O.R. București se obișnuiește ca 
orele suplimentare să fie destinate 
„timpului pierdut" și doar o vizită In 
citeva secții ale întreprinderii meta
lurgice de metale neferoase Zlatna 
(județul Alba) îți poate arăta exact 
cum se poluează un oraș, cum sînt 
nesocotite normele de protecția 
muncii ; planurile și dosarele pen
tru modernizarea traficului, ca și re- 
claniațiile și sesizările călătorilor ca
pătă in birourile I.T.B.-ului rezolvări 
formale ; la Combinatul de îngră
șăminte chimice Arad te poți întâlni' 
cu .„specialiști" fără specialitate ; la 
Reșița, cumpărătorii reclamă că 
mărfurile contractate nu sint totdea
una dirijate pe piață ; problema eco
nomisirii de energie, de combustibil 
nu este rezolvată pe deplin nici la 
întreprinderea mecanică Cîmpina...

tru, ne reînnoim în permanentă tex
tele, pentru ca, cel puțin de trei ori 
pe săptămină, să apărem la bazele 
noastre, spre exemplu : Uzina de re
parații, Atelierele centrale, la de- 
pouri". „Avem în vedere pentru pro
gramul viitor, arată Dinu Nistor, in
structorul de la întreprinderea dc 
utilaje Alba Iulia, criticarea risipei 
de energie umană ; sintem o între
prindere tînără, care în șapte ani a 
schimbat opt directori și în care ra
ționalizările, inovațiile nu prea sint 
luate in seamă ; de asemenea, se 
practică metode curioase de califi
care și de recrutare a cadrelor". „Bri
gada artistică de Ia „Chimpex“-Con- 
stanța (Opriș Genu, laborant) este 
chemată foarte des să-și spună pă
rerea : citeodată, de 15 ori pe lună ! 
La ședințe, in pauza de lucru... Vrem 
să alcătuim un text in care să pu
nem in discuție expresia : „îl dăm 
afară Unde îl dăm afară pe lucră
torul X, să spunem ? Nu-i mai bine 
să încercăm să-1 educăm, să-i ară
tăm ce înseamnă munca ?“ „Noi nu

replică : „Pentru atit ?“ Ne fac ne
cazuri furnizorii : I. M, Codlea, ma
șini electrice București, întreprinde
rea de autoturisme Pitești, întreprin
derea de cabluri și radiatoare Bucu
rești, întreprinderea de articole ter
mice Pitești adică Componentele de 
aprovizionare pe care ni le furni
zează nu sînt totdeauna de calitate 
și ne răpesc nouă timpul, ca să le 
reparăm. Cum să nu-i criticăm?" 
„întreprinderea mecanică Cîmpina 
(instructor Ciurchi David) are 75 la 
sută din producție destinată exportu
lui. Nu putem nici noi să închidem 
ochii cind furnizorii — întreprinde
rea de piese turnate Cîmpina, între
prinderea de utilaj petrolier Tirgo- 
viște — ne oferă armături indus
triale de slabă calitate sau cînd 
vedem că aprovizionmea întreprin
derii noastre se produce neritmic". 
„La Fabrica de bere și amidon 
Brăila (Vrondu Tudor, electrician) 
se consumă mult condens ; se fac 
planuri de recuperare, dar termenele 
sint depășite. Brigada noastră se

mbnstrat fără îndoială că brigada 
artistică, la locul de muncă, este 
o personalitate, reprezintă forța 
opiniei publice ; în citeva minute 
se conturează problemele unui co
lectiv, iar cei ce ascultă se inte
grează imediat situației, sint che
mați să-și spună cuvîntul. Brigada 
artistică a devenit astăzi, prin ceea 
ce are mai bun, o formă de teatru 
politic, o tribună in care se urcă 
trepte sigure spre formarea omului 
nou, cu atitudine fermă, revoluțio
nară față de viață, de muncă. „Avind 
darul de a sesiza cu luciditate și 
obiectivitate aspectele speciale ivite 
pe parcursul procesului de produc
ție — opina prof. Ion Borcea, pre
ședintele Comitetului municipal de 
cultură și educație socialistă Tirgo- 
viște — brigăzile constituie semna
lul de alarmă in fața lipsurilor și, 
urcindu-le pe podium, sînt arătate 
întregului colectiv pentru a se pune 
cu promptitudine punctul pe i“. O 
formă redutabilă a muncii politice 
de masă. Nimic mai convingător dc-

cit marele spectacol-concUrs oferit 
de cele 85 de brigăzi, de cei peste 
1 000 de artiști amatori, veniți din 
toată țara în aceste zile la Tîrgo- 
viște. O manifestare, o foarte bună 
inițiativă a forurilor locale de partid 
și de stat, încă o demonstrație a 
valențelor acestui gen artistic popu
lar. Șl tocmai pentru că’ și-au cucerit 
popularitatea, pentru că și-au ciști- 
gat prestigiul, și-au demonstrat per
sonalitatea este acum momentul să-și 
încordeze toată atenția asupra citor- 
va coordonate: conținut — maturi
tate în alegerea faptelor. în se
lectarea situațiilor, simț sporit al 
responsabilității cuvîntulul rostit in 
fața publicului: calitatea tratării con
ținutului reclamă colaborarea cu 
cenaclurile de creație, cu filialele 
Uniunii scriitorilor, pentru cize
larea textelor, rimelor, dialoguri
lor, dat fiind că s-a dovedit 
că cele mai autentice programe 
sint iscălite de cei ce lucrează efec
tiv in colectivele respective, și nu de 
textieri , de profesie ; comentariul 
muzical — melodii originale sau va
riantele unor piese de circulație, 
acompaniamente mai îngrijit elabo
rate, cu atenție la armonie : inter
pretare — cit mai simplă și mai 
firească, fără șarjă (este evidentă 
bucuria artiștilor amatori de a dia
loga cu publicul), fără îngroșări 
inutile — cum s-a mai întîmplat. 
Trebuie acordată mai multă atenție 
îmbunătățirii calității, valorificării 
mai adecvate a filonului de umor 
și satiră populară, a spiritului de 
observație al oamenilor. Bineințeles, 
pe prim-plan rămîn ancorarea în 
cele mai actuale preocupări ale co
lectivelor de muncă, ale producției, 
legarea strinsă a fiecărui program 
de cerințele vieții, ale oamenilor, in 
acest fel puțind să crească eficiența 
educativă a brigăzilor artistice-

„Faptul că brigăzile artistice pun 
în discuție — declara tovarășul FIo- 
rea Ristache, prim-secrelar al jude
țului Dîmbovița — responsabilizarea 
oamenilor, cele mai arzătoare pro
bleme ale muncii și vieții omului 
dovedește că și-au înțeles qnisiuneă". 
Este o concluzie Ig care subscriem pe 
deplin.

w,
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In grădinile de legume din județul brăila

Cine grăbește culesul, 
nu păgubește!

In județul Brăila s-au cultivat în 
acest an 7 000 hectare cu legume. Da
torită intirzierii culesului, in luna au
gust, restantele la livrări însumează 
peste 30 000 tone de diferite legume.

Pentru grăbirea recoltării și livrării 
legumelor, în consiliile unice agroin
dustriale cu pondere în cultura legu
melor au fost repartizați activiști de 
partid cu experiență și specialiști ai 
organelor agricole. Comitetele - de 
partid din comunele Viziru. Jirlău, 
Dedulești, Romanii, Mircea Vodă des
fășoară ample acțiuni pentț’U mo
bilizarea la recoltat. Aproape 1 000 de 
oameni din comuna Viziru, care lu
crează în unități industriale din Brăi
la, la întoarcerea în sat participă 
cîteva ore la recoltat, alături de fa
miliile lor. JDe asemenea, pe lingă 
cooperatorii din ferme, la culesul to
matelor lucrează 300 de elevi.

Un efect pozitiv are utilizarea mij
loacelor variate de activități politico- 
educative : afișe, panouri de onoare, 
gazete de perete, munca de la om 
'a om. La Bordei Verde, în ziua 
aidului, din 215 oameni parti- 
ipaseră la recoltat 200. Cele 15 „ca

zuri" au fost discutate, fie acasă la 
cei în cauză, fie la consiliul popular. 
Este necesară însă mai multă fermi
tate din partea conducerii unităților 
agricole, a consiliilor populare pentru 
aplicarea propriilor hotărîri cu privire 
Ia folosirea integrală a zilei-lumină.

Cu cîteva zile in urmă, in comunele 
Viziru, Lișcoteanca, Gabrielescu nu 
se respectau graficele de preluare la 
legume, iar la Fabrica de conserve din 
Vădeni se aglomerau multe mijloace 
de transport. Biroul executiv al con
siliului agroindustrial Viziru, cu spri
jinul organizațiilor de partid din'Vi
ziru, Bordei Verde și Gabrielescu, a 
Organizat echipe de cooperatori care 
încarcă seara camioanele și remorcile 
pentru transportul tomatelor in cursul 
nopții, cind rampele pentru basculare 
de la Vădeni nu sînt aglomerate.

Faptul că se poate mai mult, mai 
repede, mai bine ne-a fost ilustrat 
de activitatea desfășurată la ferma 
legumicolă nr. 8 din comuna Unirea, 
condusă de inginera Florica Cosma. 
Aici, pentru a se evita deplasările in
utile, s-au creat condiții de cazare a 
culegătorilor, astfel incit să poată fi 
recoltate 60—70 tone de tomate zilnic, 
în loc de 30—40 cit s-a realizat pină 
acum. La această fermă, buna orga
nizare a muncii are ca rezultat redu
cerea timpului de încărcare a fiecărui 
camion cu tomate la 20—30 de minute.

Pentru buna aprovizionare a popu
lației și realizarea planului de fabri
cație a conservelor este necăsără res
pectarea cu rigurozitate a graficelor 
de recoltare și de transport al legu
melor. Capacitatea de prelucrare a 
Fabricii de conserv? Vădeni este de 
600 tone de tomate Pe zi. capacitate 
care nu este acoperită in toate zilele 
cu materie primă. Iată cum au decurs 
livrările de tomate în ultimele zile 

ale lunii august și în primele zile din 
septembrie :

Data Realizat (tone)

30 august 615
31 august 622

1 septembrie 581
2 septembrie 391
3 septembrie 585

Tot repetînd formula‘„știu mecanizatorii cum 
se ară“, în unele unități specialiștii lasă 
executarea acestor lucrări la voia întîmplării

Datele de mai sus arată anumite 
oscilații in livrări. Această situație se 
datorește slabei organizări a culesu
lui și transportului producției, mani
festărilor de indisciplină de care se 
tac vinovate conducerile unor unități 
agricole, cit și cei ce au datoria' să 
dirijeze mijloacele de transport. Mul
te dintre camioanele aparținînd între
prinderii de transporturi auto nu sint 
încărcate la capacitatea normală. La 
Fabrica de conserve Vădeni sosesc 
zilnic camioane de 5 tone încărcate cu 
numai 4—4,5 tone de tomate, iar altele 
de 7 tone aduc abia 4—5 tone de marfă, 
în plus, încălcarea graficelor de li
vrare de către unele unități agricole 
și deficiențele în organizarea trans
portului provoacă pierderi de timp, 
aglomerări ale mijloacelor de trans
port la fabrica amintită.

Cele cîteva inițiative bune, cît și 
lipsurile la care ne-am referit, de
monstrează că este necesar și posibil 
să fie intensificate culesul și transpor
tul produselor perisabile, astfel incit 
roadele bogate ale toamnei ,să ajungă 
proaspete in piețe, la fabricile de con
serve.

C. BORDEIANU

„Zile fierbinți" la cooperativa agricola din Viziru, județul Brăila. Zeci de 
cooperatori lucrează de zor la culesul tomatelor

DOUĂ ÎNTREBĂRI adresate în pragul trecerii la semănat

organelor agricole, unor conduceri de unități și specialiști din județul Dolj:

UE CE NU CONTROLAT! CUM SE RESPECT# REGULILE 
AGROTEHNICE LA ARAT ?

AȘTEPTAT! DEROGĂRI 
OE LA CALITATEA SEMINȚELOR ?

Unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Dolj au de cul
tivat in această toanină 119 500 hec
tare cu griu și 40 800 hectare cu orz 
și orzoaica. Potrivit planului stabilit, 
semănatul orzului va irtcepe in ju
rul datei de 5 septembrie, iar al 
griului între 10—15 septembrie.

Este îmbucurător că, în cele mal 
■multe unități agricole din județul Do.lj, 
la pregătirea terenului se lucrează cu 
răspundere, sub directa supraveghe
re a specialiștilor. Din păcate însă, 
există și excepții care fac notă dis
cordantă cu activitatea de ansamblu. 
In unele unități agricole, acestor lu
crări, tocmai pe considerentul că sînt 
Arhicunoscute, nu li se acordă atenția 
cuvenita. Pe terenurile C.A.P. Băi- 
lești, care fac hotar cu cele ale între
prinderii agricole de stat din aceeași 
localitate, pot fi văzute arături de 
vară după cereale păioase executate 
parcă în bătaie de joc. Greșuri de la 
0,5 la 2 m lățime, denivelări și șleauri, 
grămezi de paie și baloți întregi bă
gați pe jumătate sub brazde, neuni- 
formitate — cam așa arată o parcelă 
de 49 hectare la ferma nr. 5. Cum 

va' putea fi pregătit terenul în ase
menea condiții 1 Este vorba de pier
deri de carburanți și de timp, pentru 
că, evident, o asemenea arătură tre
buie refăcută. Ce pretenții putem 
avea de la mecanizatorii care au exe
cutat „lucrarea", dacă, culmea iro
niei. șeful fermei, inginerul Vasile 
Ivan, încerca să ne convingă că, de 
fapt, conducerea cooperativei a apre
ciat că această arătură este foarte 
bună. înclinăm să credem mai cuturid 
că nu a trecut nimeni pe acolo, de
oarece astfel de lucrări trădează su
perficialitate și lipsă de exigență din 
partea specialiștilor în cauză.

Departe de a fi un caz izolat, a- 
ceasta este o problemă foarte seri
oasă. Pe considerentul că este o 
lucrare simplă, ușoară, ne-am con
vins că în multe locuri specialiștii 
nu mai supraveghează și controlează 
calitatea arăturilor, lăsînd executarea 
acestor lucrări exclusiv pe seama 
mecanizatorilor. Și tot pe consideren
tul „lasă că știu tractoriștii să are", 
în multe unități agricole specialiștii 
nici nu le mai dau ordine de lucru, 
în care să pretizeze caracteristicile și 
indicii de calitate ai lucrării. La ce 

La întreprinderea agricolă de siat din Băileștl, județul Dolj (fotografia din stingă), executarea arâturllor șl pre
gătirea terenului pentru sernânatul griplui se fac sub supravegherea directă a specialiștilor. în contrast, iată 
unde duce lipsa de supraveghere și control. Greșuri, deniveiări și resturi vegetale rămase la suprafață — așa 
s-o arat terenul pe o parcelă a cooperativei agricole din Băileștl (fotografia din dreapta). Unde au fost specialiștii ?

adîncime arați 1 — l-am Întrebat pe 
mecanizatorul Gheorghe Chițu, de 
la secția de mecanizare Boureni. „Păi 
nu mai știm nici noi" — a fost răs
punsul. De fapt, plugul era complet 
dereglat. Primul brăzdar abia „ciu
pea" pămîntul la suprafață, iar al 
treilea intra doar Ia 16-17.cm în sol. 
„Nu m-am gîndit să-i controlez, 
lucrarea-i mult prea simplă" — ne-a 
spus șeful fermei. Ion Vlădoianu. Da, 
e simplu de arat, dar nu-i ușor de 
realizat o lucrare de calitate. Tocmai 
de aceea, specialiștii trebuie să veri
fice Și să regleze corect plugurile 
înainte de a intra in brazdă.

Se desprinde deci că problema ca
rității lucrărilor trebuie privită cu 
mai multă răspundere de organele 
agricole județene, de specialiștii din 
unități și mecanizatori. Și aceasta 
cu atit mai mult cu cît, pe suprafe
țele ce vor fi eliberate de-acum 
înainte de plantele premergătoare 
țirzii, executarea arăturilor și pre
gătirea terenului pentru semănatul 
griului se vor face în condiții mai 
dificile. Pretutindeni, specialiștii au 
obligația să urmărească în perma
nență, la fața locului, cum se exe
cută lucrările, să recepționeze cu 
exigentă fiecare parcelă și să admită 
însămințarea numai atunci cînd cali
tatea pregătirii terenului este co
respunzătoare.

Din cantitatea totală de sămînță de grîu 
reținută din producția proprie a unităților 
agricole, doar o treime poate fi, deocamdată, 

încorporată în sol
După cum arătam, în județul Dolj 

a sosit vremea însămînțării orzului, 
urmînd ca peste cîteva zile să se 
treacă la grîu. Se pune întrebarea : 
au unitățile agricole asigurate semin
țele necesare ? Iată, pe scurt, cîteva 
probleme ' încă nesoîuționate :

1. Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare a suplimentat cu 
21 500 hectare planul de însămînțări 
La cultura griului. Intrucit aceasta 
s-a făcut după întocmirea balanței 
de semințe, unitățile agricole trebuie 
să-și procure acum în plus 5 000 tone 
de semințe, dar ele nu dispun de 
cantitățile echivalente de grîu pentru 
schimbul de sămînță, iar ministerul 
de resort nu a precizat încă altă mo
dalitate pentru livrarea lor. Este o 
chestiune simplă, ușor de soluționat, 
numai că încetineala de care se dă 
dovadă poate crea greutăți.

2. Pentru cultura griului coopera
tivele agricole trebuie să-și asigure 
din producție proprie o cantitate de 

14 300 tone de sămînță, cantitate care 
în mod obligatoriu trebuie condițio
nată și supusă probelor de calitate 
privind germinația. Totuși, pînă 
acum, multe cooperative agricole, 
printre care Dunăreni, Cioroiași, Si
liștea Crucii, Călărași, Lipov, Gi- 
ghera, Zăval, nu au adus încă la 
laboratorul pentru calitatea și con
trolul semințelor probe pentru efec
tuarea analizelor. Efectuarea unei 
probe de germinație durează intre 15 
și 16 zile. Ce așteaptă conducerile 
unităților agricole amintite 7 Vor să 
semene grîul fără să știe ce semințe 
încorporează în sol7

O cantitate de peste 3 300 tone, din 
cele 8 000 tone de griu pentru sămîn- 
ță analizate pină acum, a fost respin
să din cauza impurităților, germina
ției scăzute sau stării fitosanitare 
necorespunzătoare. Este o cantitate 
mare, ce dovedește că în producerea 
de semințe se manifestă serioase 
neajunsuri. Toată această cantitate 
trebuie să fie recondiționată, în cazul 
griului cu impurități, său schimbată 
în cazul griului cu germinație scă
zută sau infestat cu boli. Numai că 
în această privință nu s-a făcut ni
mic. Conducerile unităților agricole, 
dar și organele agricole județene aș
teaptă, ca șj în alți ani, ca sub im
periul crizei ..de timp, ministerul să 
dea derogare de la normele de ca
litate privind germinația — „soluție" 
de moment, ce s-a dovedit întot
deauna păgubitoare.

3. în afară de sămînță de griu re
ținută din producție proprie, unitățile 
agricole trebuie să-și procure de Ia 
bazele de recepție a cerealelor 10 980 
tone de grîu de sămînță din categorii 
biologice superioare. Iată însă că. 
pînă pe 3 septembrie, din bazele 
I.V.C. Dolj nu a fost ridicat nici un 
kilogram de grîu pentru sămînță. Ce 
au de spus organele agricole în aceas
tă situație 7

Sînt numai cîteva probleme ce tre
buie privite cu toată seriozitatea de 
organele județene de partid și agri
cole. datoare să ia măsuri prompte, 
energice, pentru soluționarea lor de 
urgență.

Aurel PAPADIUC

Ancheta „Scînteii
mau atrag după sine o pierdere de 
peste 1,5 milioane metri cub! de gaz 
metan. Faptul că în primul semestru 
s-au inregistrat numai două opriri 
accidentale ale unor utilaje vorbește 
de la sine despre calitatea reviziilor 
și reparațiilor efectuate.

BBBBBBBBBBBBB
Din calculele făcute rezultă că, 

datorită funcționării la parametrii 
proiectați a instalației și evitării pe 
cit posibil a opririlor accidentale, în 
primul semestru s-au economisit 
circa 400 000 mc de gaz metan.

Justificări costisitoare

0 DOVADĂ A MARILOR POSIBILITĂȚI DE REDUCERE A CONSUMULUI: 
chiar pentru cele mai ieftine îngrășăminte se consumă la o tonă 
de amoniac cu 8 la sută mai mult combustibil și de trei ori mai multă 

energie față de proiect

Procesele tehnologice din chimie și, în special, cele care stau 
la baza producerii ingrășămintelor sînt unele dintre cele mai mari con
sumatoare de energie. Să reținem că. în industria îngrășămintelor chi
mice, pentru un milion lei producție marfă se consumă circa 300 MWh, 
comparativ cu 30 MWh in industria organică, 110 MWh în prodiicerea 
fibrelor sintetice sau 120 MWh în petrochimie, 
pune întrebarea : pot fi produse îngrășămintele 
energie și combustibil ?

Fiind vorba de o industrie strict specializată, 
niacul reprezintă materia primă de bază pentru . ......
telor civ azot (ureea. azotatul de amoniu, nitrocalcarul), precum și a ce
lor potasice sau mixte. Pentru o tonă de uree, de exemplu, sînt nece
sare circi? 580 kg de amoniac. Iată de ce, în rîndurile de față ne-am 
propus să vedem care sint posibilitățile de reducere a consumurilor ener
getice la producerea amoniacului, adică la materia primă pe care se ba
zează, de fapt, întreaga industrie a ingrășămintelor chimice.

Din datele furnizate de specialiștii Centralei industriale de îngră
șăminte chimice-Craiova rezultă că, anul acesta, cele mai mari 
cantități de amoniac se produc în’ instalații Kellogg și. întrucît dețin 
ponderea, la consumurile energetice de la aceste instalații ne vom referi 
in continuare. Iar pentru ca datele să fie pe deplin comparabile, am 
ales trei instalații identice din cadrul combinatelor chimice din Tlrgu 
Mureș, Turnu Măgurele și Craiova. înainte însă de orice comentariu, să 
vedem cum se prezintă situația consumurilor specifice de gaz metan 
(in tone combustibil convențional) și energie electrică (in kWh) pe tona 
de amoniac, in primul semestru din acest an.

Așa stînd lucrurile, se 
chimice cu mai puțină
trebuie arătat că amo- 
producerea îngrășămin-

rele. Dealtfel, reducerea, in primul 
Semestru din acest an. a costului de 
producție al amoniacului cu 16,5 la 
sută, în comparație cu aceeași perioa
dă a anului trecut, este urmarea di
rectă a diminuării consumului spe
cific de combustibil și energie elec
trică. Care au fost principalele direc
ții de acțiune 7

După cum preciza tovarășul Dorel 
Popa, directorul combinatului, ■ între
gul colectiv de la instalația de amo
niac și-a propus și s-a mobilizat pen
tru atingerea parametrilor proiectați 
intr-un timp cit mai scurt. Funcțio-

narea la întreaga capacitate a insta
lației a determinat nu numai depă
șirea producției planificate, ci și re
ducerea consumurilor energetice spe
cifice.

Concomitent, pentru a se preîn
tâmpina opririle accidentale ale Uti
lajelor s-a acordat o deosebită aten
ție calității lucrărilor de întreținere 
și reparații. Eliminarea opririlor ac
cidentale ale utilajelor reprezintă, 
dealtfel, problema-cheie de care de
pinde reducerea consumurilor 
getice. Și iată de ce. Oprirea 
și repornirea unei instalații de

ener- 
totală 
amo-

Comparativ cu anul trecut, în pri
mul- semestru dm acest an. ea urma
re a măsurilor luate pentru etanșei- 
zarea unor instalații, recuperarea re
surselor secundare, in general pen
tru eliminarea pierderilor de energie, 
consumul specific de gaz metan este 
mai mic cu circa 40 kg combustibil 
convențional pe tona de amoniac. 
Totuși, norma de consum planificată 
a fost depășită cu 23 kg combustibil 
convențional pe tona de amoniac. 
Din analiza fișelor zilnice de func
ționare a instalației rezultă că 
principala cauză a consumului su
plimentar de gaz metan 
zintă opririle accidentale 
utilaje. Astfel, in primul 
s-au înregistrat 558 ore de . 
planificate. Puteau fi ele preintimpi- 
nate 7

— Avem cite o fișă de urmărire 
a stării tehnice a fiecărui utilaj in 
pane și deci știm unde si ce lu
crări de întreținere trebuie să execu
tăm — ne spune tovarășul Mihai 
Ogrodnic, directorul tehnic al com
binatului. Prin urmare, in mod nor
mal, unele defecțiuni puteau fi evi
tate. Problema este că nu avem su
ficiente piese de schimb și, din 
această cauză, nu putem respecta 
graficele de reparații. In perioada 
care a trecut din acest an am asi
milat in fabricație 98 de repere. 
Normal ar fi ca întreprinderea de 
pompe „Aversa" sau I.U.C. „Grivița 
roșie" din București, pentru a da

numai două exemple, să producă și 
piesele de schimb pentru utilajele 
pe care ni le-au livrat.

Consumul dublu de energie elec
trică fată de norma planificată este

CRAIOVA

determinat tot de defectarea unor 
utilaje. în primele patru luni ale 
anului. turboventilatorul de gaze 
arse si pompa 108 de spălare a 
bioxidului de carbon s-au de
fectat și au fost puse în funcțiune 
motoarele electrice de rezervă, care 
au un consum de energie mult mai 
mare. Faptul că în perioada iunie- 
august, cînd nu s-au înregistrat nici 
opriri accidentale ale utilajelor, con
sumurile specifice de energie sî com
bustibil s-au încadrat în normele 
planificate ilustrează eficiența mă
surilor ce se Impun să fie aplicate 
în continuare.

Controlul... subiectiv

al utilajelor „leneșe"

CONSUMUL DE GAZ METAN 
PE TONA

to fi

o repre- 
ale unor 
semestru 

opriri ne-

Cel mai mare consum de gaz me
tan se realizează la instalația de la 
Combinatul chimic din Craiova, bl 
aici, opririle accidentale ale utilajelor 
reprezintă principala cauză a risipei 
de combustibil și energie. Analizind 
parametrii de funcționare a instala
ției rezultă că cele mai mari consAi- 
muri specifice s-au înregistrat în lu
nile ianuarie și februarie, cind uti
lajele s-au defectat adeseori. în 
schimb, in lunile martie și mai. cînd 
utilajele au funcționat la întreaga ca
pacitate, consumurile specifice pre
văzute au fost respectate. Defecțiu
nile care au determinat fiecare opri
re a utilajelor sint cunoscute, iar to
varășul Iulian Murar, șef de atelier 
la Instalația de amoniac, ne-a vor
bit pe larg despre ele. insistînd în 
mod special asuDra lipsei pieselor de 
schimb» Reține însă atenția un amă
nunt : în primul semestru s-au înre
gistrat 405 ore de opriri accidentale 
ale utilajelor, deci mai puține decit 
la Turnu Măgurele si. cu toate aces
tea. consumul specific de gaz metan

este mai mare. De ce 7 Desigur, di
ferența este determinată si de im
portanța pe care o au pe fluxul teh
nologic utilajele defectate. Există 
însă și alte explicații.

Practic, în lunile ianuarie si fe
bruarie instalația a funcționat cu nu
mai 60 la sută dm capacitate*  deoa
rece a trebuit să fie modificat sis
temul de răcire a apei recirculate. Și 
în prezent se pierd importante can
tități de energie deoarece nu sint 
recuperate în totalitate resursele se
cundare. Gazele evacuate de la coșul 
de ardere, de pildă, au o tempera
tură de peste 180 de grade. Totodată, 
prin folosirea motoarelor de rezervă 
în locul turbinelor se consumă su
plimentar cantități mari de energie 
electrică. Iată deci numai citeva din 
cauzele, evident in bună măsură su
biective, care au făcut ca in primul 
semestru al anului să se înregistreze 
o restantă de 2 700 tone amoniac, in 
timp ce consumurile . au fost depă
șite 9 825 tone combustibil con
vențional și 327,5 MWh.

(în tone combustibil conventional) 
DE AMONIAC

A

Combustibil Energie electrică

P an Realizat Plan Realizat

Tîrgu Mureș 1,517 1,517 13,6 ' 13,4
Turnu Măgurele 1,517 1,540 13,6 27,9
Craiova 1.517 1,592 13,6 16,0

r>

j Cei din frunte
*.•

Ăl

« ■ ;•

1,540

O
sînt totuși

De la bun inceput se cuvine remar
cat faptul că la combinatul din Tirgu 
Mureș se înregistrează cele mai mici 
consumuri. Rezultatele obținute in 
acest an, experiența dobindită sint

in urma
cu atit mal valoroase cu cît anul tre
cut aici 
consum 
tona de
Craiova

se înregistra cel mai mare 
de gaz metan : 1,781 tcc pe 
amoniac, față de 1,566 tcc la 
și 1,581 tcc la Turnu Măgu-

PROIECT TIRGU MUREȘ TURNU MĂGURELE CRAIOVA

Să ne comparăm cu cele mai bune 
realizări pe plan mondial

De fapt, toate cele trei instalații trebuie să ajungă la un consum spe
cific de 1,414 tone combustibil convențional pe tona de amoniac, așa cum 
se prevede în proiect și care reprezintă nivelul competitiv pe plan mon
dial Cu atit mai mult se impune reducerea consumului de energie elec
trică. Amintim că. în proiectul instalației, se prevede un consum specific 
de 4,89 kWh pe tona de amoniac, deci de circa trei ori mai mic decît cel 
mai bun rezultat obținut pînă acum la noi. „Rezerve de reducere a con
sumurilor energetice există, dar problema cea mai dificilă este asigurarea 
pieselor de schimb, astfel incit toate reparațiile să poată fi efectuate la 
timp și să se preintîmpine opririle accidentale ale utilajelor, precizează 
tovarășul Gheorghe Dobrovoischi, director tehnic al Centralei industriale 
de ingrășăminte chimice. Unitățile din cadrul centralei noastre execută 
anual piese de schimb în valoare de peste 400 milioane lei. Nu este însă 
suficient. Iată de ce. concomitent cu intensificarea eforturilor proprii, 
trebuie să primim un sprijin mai substanțial 'din partea unităților Minis
terului Industriei Construcțiilor de Mașini si Ministerului Industriei Meta
lurgice în producerea pieselor de schimb și asimilarea unor oțeluri 
speciale".

Exploatarea la întreaga capacitate a instalațiilor, menținerea lor în 
perfectă *stare  de funcționare, eliminarea opririlor accidentale sint condi
țiile esențiale de care depinde reducerea consumurilor energetice în in
dustria îngrășămintelor chimice. De aceea, tocmai in aceste direcții tre
buie să acționeze cu toată răspunderea și exigența comuniștii, toți oamenii 
muncii din această ramură a industriei chimice.

Anchetă realizată de Ion TEODOR



’ AGIN A 4 SClNTEIA — miercuri 5 septembrie 1979

A veni în întîmpinarea publicului — 
o mare îndatorire a teatrului

Stagiunea bucureșteană 1979—1980 inscrie pe afișul realizărilor ei 
două premiere absolute, ieșite din comun : deschiderea a două noi 
scene, una profesionistă, in inima Capitalei, și alta populari, de ama
tori, în inima uneia din cele mai mari platforme industriale — „23 
August".

„Comandamentul" ambelor initiative se află la Teatrul Mic, condus 
de scriitorul și criticul Dinu Sârșru, cart ne-a spus ;

„în cinstea Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, Tea
trul Mic inaugurează o nouă sală, pe 
care ne gîndim s-o numim „Teatrul 
Foarte Mic“. Așa se explică și pre
zența afișelor teatrului nostru pe fa
țada clădirii din bd. Republicii nr. 21, 
unde se află această sală. Ea va avea 
trei variante. în funcție de necesi
tățile spectacolelor, vor putea fi mo
dificate atît poziția scenei, a spa
țiului de joc, cit și cea a zonelor și 
perspectivelor destinate spectatorilor, 
inclusiv numărul de locuri. Se vor 
putea, așadar, monta piese șl urmări 
spectacole în trei variante : cu scenă 
frontală, cu scenă avansată in mij
locul publicului, cu scenă centrală — 
arena“. <

— Știind ce acțiuni culturale im
portante și originale, cu caracter mai 
larg decit cel al spectacolului teatral 
propriu-zis, a inițiat Teatrul Mic, nu 
am să vă întreb in primul rind ce 
va juca „Teatrul Foarte Mic", ci alt
ceva : ce va întreprinde, ce acțiuni 
spirituale, ce impulsuri își propune 
să dea dezvoltării dialogului artelor 
și influențării spirituale a maselor ?

— Dorim să facem din noua scenă 
un centru cultural care să se adre
seze tuturor vîrstelor și, firește, tine
retului, care, și la Teatrul Mic, este, 
spre satisfacția noastră, principalul 
spectator, contribuind și noi la educa
ția lui revoluționară și patriotică. 
Ne-am aliat, în acest sens, pe lingă 
colaborarea unor importante forțe ar
tistice, sfatul competent al unor filo
zofi, sociologi, esteticieni, critici de 
artă. înrîurirea de care vorbim va 
începe din foaier : intrarea in sală 
se va face printr-un complex expo- 
zitional, care va introduce spectato
rii în universul unei problematici

politice contemporane. Prima „expo
ziție" cu titlul „Teatrul și vocația po
litică a lumii contemporane", care 
este și tema conferințelor Teatru
lui Mic. va face apel la gin- 
direa și sensibilitatea oamenilor, fruc- 
tificînd puterea de influențare a pic
turii, fotografiei și muzicii, a citate

Radu F. Alexandru, care evocă ac
tivitatea din ilegalitate a membrilor 
Uniunii Tineretului Comunist, por- 
tretizînd eroi impresionanți, surprin- 
zîndu-le intr-o lumină autentică, in
teresantă frămîntările, elogiind 
zenia cu care 
și puterea de 
dat dovadă.

Afișul celor 
printre altele, 
giunii trecute, 
că ceața" de> Fl. N. Năstase, reportaj 
drama ti c-dezbatere pe teme de
morală cetățenească ; noua piesă a 
lui Romulus Guga, „Evul mediu în-

dîr- 
s-au avîntat In luptă 
sacrificiu de care au

două scene va Include, 
pe lingă titlurile sta- 
premierele : „Se ridi-
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lor semnificative șl a graficelor, a 
știrilor și datelor importante difuzate 
la microfon — tmbinînd forța afir
mării unor principii social-politice cu 
bogăția informației și cu șocul unor 
impulsuri optice și sonore.

— Fără îndoială, demersul politic, 
agitatoric, mobilizator, va continua in 
sală prin intermediul spectacolului.

— Programul nostru este prin ex
celență politic. Ca și Teatrul Mic -i 
„Teatrul Foarte Mic" își propune să 
joace dramaturgia celei de-a doua 
jumătăți a secolului XX și. în pri
mul rind, literatură originală, inspi
rată din actualitatea politică româ
nească, lucrări care să ofere specta
torilor șansa de a veni în contact cu 
împrejurările și concluziile luptei re
voluționare, care să îi ajute să înțe
leagă mai bine mersul luptei noas
tre revoluționare, al operei noastre 
constructive actuale, căutările și sa
crificiile pe care le-a presupus șl le 
presupune, sensul și valoarea idealu
rilor comuniste.

Inaugurarea scenei intitulate „Tea
trul Foarte Mic" se va face cu pre
miera piesei „O șansă pentru fie
care", lucrare a tînărului dramaturg

tîmplător", „Capul de rătoi" de 
George Ciprian, „Comedia nebunilor" 
de Al. Sever, „Apărarea lui Galilei" 
de Octavian Paler, „Tristețea, ca 
meserie" de Teodor Mazilu. De 
asemenea, din literatura universală : 
„Minetti" de Th. Bernhard, „Stratul 
de flori arse" de Ugo Betti, „Diavolul 
și bunul Dumnezeu" de Jean Paul 
Sartre, „Ivona, principesa Burgun- 
diei", de W. Gombrowicz. Vom in
clude incă 
repertoriul 
spectacolul 
ti ce, etice, 
în discuția 
de la codul

din această stagiune în 
„Teatrului Foarte Mic" 
de satiră pe teme poli- 
în care dorim să punem 
opiniei publice abaterile 

eticii și echității socialiste.
—> Am anunțat In introducerea a- 

cestui interviu deschiderea unui tea
tru de amatori...

— Teatrul Mic va patrona — va gira, 
va asigura direcția spirituală, va 
sprijini cu regizori, scenografi, În
ființarea și activitatea unui teatru 
popular al platformei industriale 
„23 August". Cei mai buni • actori ai 
noștri au participat la selectarea 
amatorilor cu talent. Se lucrează 
deja, sub conducerea regizorului 
D.D. Neleanu (scenografia V. Luscov,

luminl : Titi Constantinescu) la pre
miera piesei „Anotimpul speranței" 
de Viorel Cacoveanu.

De asemenea, Teatrul Mic va sus
ține, in sala de 700 de locuri a uzi
nelor „Republica", o microstagiune 
permanentă.

— Cum se explică această ofensivă 
In direcția publicului din partea unui 
teatru, cum e Teatrul Mic, care joacă 
— majoritatea spectacolelor sale — 
cu „casa închisă" ?

— Vrem să contribuim la difuzarea 
efectivă în mase cit mai largi de oa
meni ai muncii a valorilor artei 
culte. O asemenea aspirație este in
compatibilă cu concentrarea expozi
țiilor importante, a spectacolelor, a 
concertelor de ținută pe cîteva sute 
de metri pătrați intre Piața Universi
tății și Piața Romană — atîta vreme 
cit sute de mii de oameni muncesc, 
învață, trăiesc în noile și marile car
tiere create, aflate la o distantă 
apreciabilă de centru. Consider că 
avem o mare datorie morală și cetă
țenească să venim in întîmpinarea 
noului public, care este totodată și 
noul cetățean al Capitalei noastre, 
creînd toate condițiile ca acesta să 
devină cu adevărat un părtaș con
știent al operei culturale, socialiste. 
E, în ultimă instanță, în-discuție pu
blicul nostru de mii ne și nu putem 
rămîne indiferenți față de el.

In acest sens, cred că e necesar ca 
Instituțiile de cultură să desfășoare o 
adevărată ofensivă pentru a cuceri 
noi spatii de manifestare și pentru a 
cuceri, mai ales, inimile a noi pături 
de oameni.

în acest sens, concurența artelor nu 
poate fi decit binevenită. Sprijinind 
dialogul cu pictura, sculptura, mu
zica. dansul — colectivul de la „Mic", 
și de Ia „Foarte Mic", dorește să 
cîștige oamenii pentru teatru. Un tea
tru care se gîndește pe sine ca un for 
spiritual al Cetății : angajat cu hotă- 
rîre și competentă in înfăptuirea 
idealurilor comunismului.

Natalia STANCU

Teatrul Național din Tîrgu Mureș

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
(Urmare din pag. I)

Ne exprimăm în graiuri diferite, 
dar vorbim limba unică a socialismului

Lui Nikolaus Berwanger, președintele Consiliului județean Timiș 
al oamenilor muncii de naționalitate germană, poet, laureat al celei 
de-a Il-a ediții a Festivalului național „Cintarea României", i s-a acor
dat premiul I pentru volumul de versuri „Mărturisire tirzie," apărut 
la Editura „Kriterion". Știm că și alți scriitori de limbă germană din 
țara noastră au fost răsplătiți, in ultima vreme, cu prestigioase premii. 
Este vorba doar de niște succese personale sau sînt semnele certe ale 
afirmării unei literaturi viguroase, cu contribuții tot mai importante la 
creșterea patrimoniului național de valori spirituale ?

— Din capul locului țin să afirm 
că niciodată viața spirituală a popu
lației de naționalitate germană din 
România n-a fost atît de bogată ca 
in ultimii ani. Și e un lucru firesc, 
pentru că bogăția vieții materiale a 
unui popor își găsește reflectarea în 
bogăția spirituală a acestuia. Fără 
îndoială, toți creatorii țării sint con- 
știenți de misiunea lor educativă, de 
răspunderea pe care o au de a con
tribui, prin operele lor, la educația 
umanistă a tuturor, la formarea con
științei noi, revoluționare a oameni
lor muncii. Aceasta înseamnă a crea 
opere de înaltă valoare artistică, in
spirate din patosul constructiv al zi
lelor noastre, din marile victorii aie 
poporului, din lupta comuniștilor pen
tru înnoirea destinului României, ope
re care să propage patriotismul so
cialist ce ne animă pe toți aici, in 
vatra existenței noastre. România a 
străbătut, în special în ultimii 15 ani, 
de cînd la cîrma partidului și a țării 
se află marele bărbat de stat și emi
nentul conducător politic, fiul cel mai 
iubit al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cea mai fertilă 
perioadă din întreaga sa existentă, pe 
toate planurile activității umane. 
Caracterul educativ al creației ar
tistice este indisolubil legat de ca
litatea operelor inspirate din aceste 
mărețe izvoare nesecate, din viata de 
astăzi, din marile prefaceri care 
au loc.

— Aș vrea să vă referiți, în acest 
context, spre exemplificare, la dez
voltarea creației in limba germană si 
la creația din Banat.

— Un fapt absolut incontestabil 
este afirmarea plenară — în contex
tul valorilor artei și literaturii ro
mânești, cu particularitățile speci
fice — a creației naționalităților 
conlocuitoare, in speță cea a popu
lației germane. Mai ales lite
ratura a cunoscut o înviorare

substanțială în țară și in Banat. 
După volumul masiv de studii asu
pra culturii din această parte a 
țării, „Mozaic bănățean", semnat de 
scriitorul octogenar Franz Liebhard, 
decorat recent cu- „Ordinul Muncii" 
clasa I (cartea a fost distinsă cu pre
miul special al Uniunii scriitori
lor), au mai apărut 25 de volume in 
versuri și proză ale scriitorilor ger
mani din județul Timiș, intre care

pre scriitorul militant Johann Nepo
muk Preyer, care s-a raliat revoluției 
de la 1848, precum și volume mono
grafice dedicate lui Adam Miiller — 
Guttenbrunn, din a cărui creație au 
fost publicate trilogia „Lenau", vo
lumul „Micul șvab" (în limba româ
nă), iar cu prilejul împlinirii a 125 
de ani de la nașterea sa, romanul 
autobiografic „Meșterul Iacob și co
piii săi", cu un amplu studiu intro
ductiv de Hans Kehrer. Au văzut lu
mina tiparului și culegeri de folclor. 
Bunăoară, dr. Hans Gehl a publicat 
pentru prima dată în istoria de peste 
250 de ani a șvabilor bănățeni trei 
culegeri din folclorul acestora.

Literatura germană din Banatul de 
azi este incomparabil mai bogată și 
mai diversificată decît tot ceea ce au 
realizat înaintașii noștri. Și apoi e
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romanul „Un fecior de la țară" de 
Ludwig Schwarz, căruia i s-a confe
rit premiul Asociației scriitorilor din 
Timișoara, volumele de versuri sem
nate de Horst Samson și Helmut 
Freundorfer, premiate de C.C. al 
U.T.C., traducerile din limba română 
în limba germană și invers realizate 
de Erika Scharf, Erwin Lessl, Anton 
Palfi ș.a. A fost creată și o drama
turgie originală în limba germană. 
După piesa „Pîinea nebunilor" — pu
ternic ancorată în realitățile Bana
tului de acum 35 de ani — Hans Kehrer 
a realizat dramatizarea „Meșterul 
Iacob și copiii săi", după romanul cu 
același nume al lui Adam Miiller — 
Guttenbrunn, scriitor de talie euro
peană, originar din Banat. O altă 
dramă țărănească, piesa „Matthias 
Thill", de Ludwig Schwarz, care redă 
un moment semnificativ al luptei ță
ranilor din comuna Peciu Nou îm
potriva exploatării, se bucură de 
succes la public și din partea criticii 
de specialitate.

Un pas însemnat s-a făcut și în di
recția valorificării moștenirii literare, 
important factor de educație și cul
tură, de formare a oamenilor în spi
ritul respectării celor mai înaintate 
tradiții. Au fost publicate o carte des

vorba de o literatură nouă, de un 
scris confruntat cu imperativele unei 
societăți aflată în permanente trans
formări revoluționare, care-și trage 
seva din efervescenta activitate a 
oamenilor muncii din această zonă a 
patriei. înfrățiți în muncă și în viață, 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, pentru for
marea unui om nou.

— Ați vorbit de literatură, vă înțe
legem, sînteți scriitor, dar viața spiri
tuală a populației germane din jude
țul Timiș a cunoscut împliniri semni- 
ficatîbe și pe alte planuri.

— Sigur, nu putem omite, de pildă, 
activitatea Teatrului german de stat 
din Timișoara, singura scenă germană 
de sine stătătoare subvenționată de 
stat din afara spațiului lingvistic ger
man, teatru care a împlinit deja 25 
de ani de existentă și a fost onorat 
de mesajul secretarului general al 
partidului, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. La cele 
peste 180 de premiere prezentate, 
dintre care 16 aparțin unor autori de 
limbă germană din tara noastră, au 
participat peste 2 milioane de spec
tatori. In repertoriu sînt incluse crea
ții reprezentative ale dramaturgiei ro-

mânești și universale. Cu bune re
zultate ființează și Teatrul popular 
din Lugoj, care a ajuns la zece ani 
de existentă. Și artiștii plastici. în- 
scriindu-se în planul unor valoroase 
tradiții lăsate moștenire de maeștri 
ca Stefan Jăger, a cărui operă este 
găzduită de expoziția permanentă 
de la Jimbolia, depun eforturi con
siderabile pentru a crea lucrări de 
înaltă ținută artistică inspirate din 
realitățile României de azi. Deosebit 
de apreciate sînt lucrările pictorului 
Friedrich Schreiber și graficienei Hil
degard Kremper-Fakner. Mani
festări tradiționale pe plaiu
rile timișene, prezente în mai 
toate comunele In care trăiesc ger
mani, sînt festivalurile portului ger
man, care, cu prilejul Festivalului 
„Cintarea României", și-au îmbogățit 
substanțial conținutul. La ele partici
pă acum și reprezentanți ai celorlalte 
naționalități, ceea ce le conferă di
mensiunile unor vibrante manifestații 
de patriotism, simbolizînd, pe fondul 
unor vechi tradiții, prin intermediul 
cântecului și dansului, lupta și munca 
comună pentru un trai mai bun, pen
tru o patrie mai frumoasă și mai 
demnă, prietenia de nezdruncinat 
dintre toți fiii acestor meleaguri, in
diferent de naționalitate, indiferent 
în ce limbă își urează acel cald „bună 
ziua". Toate aceste activități cultural- 
artistice au desigur o importantă 
funcție educativă, 'se dovedesc fer
tile în promovarea unor comporta
mente civice și etice noi, înaintate, 
pun în centru o morală a muncii în 
folosul colectivității, al patriei noas
tre.

Populația germană din județul Ti
miș, din Banat, se bucură de o via
ță spirituală înfloritoare, potențată 
mereu de climatul propice asigurat in 
anii socialismului pentru dezvoltarea 
și afirmarea plenară a personalității 
umane — trăsătură de bază a umanis
mului revoluționar promovat consec
vent de partid, de secretarul său ge
neral. Da, ne exprimăm în graiuri di
ferite, dar vorbim limba unică a so
cialismului. E, dacă vreți, explicația 
unității de monolit a acestui popor, 
atît de respectat azi pe meridianele 
lumii.
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buim la impulsionarea progresului 
rapid al societății noastre, la îmbo
gățirea cunoașterii universale. Pen
tru transformarea naturii, a materiei 
și mediului înconjurător, poporul 
nostru are nevoie de puternicul in
strument al științei și tehnicii con-, 
temporane.

Spiritul revoluționar în cercetarea 
științifică se manifestă, de asemenea, 
prin realismul abordării problemati
cii de cercetare și prin finalizarea ei 
în soluții tehnice concrete, prin noi 
tehnologii, materiale, mașini și apa
rate, sisteme și instalații capabile să 
asigure un neîntrerupt progres teh
nic în domeniul de care răspundem.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea prevede intensi
ficarea procesului de modernizare a 
producției industriale prin asimilarea 
de noi produse și reproiectarea celor 
existente : în anul 1985 circa 85 la 
sută din valoarea producției în 
industria republicană prelucrătoare 
va fi obținută pe seama tipurilor noi 
de produse ce vor fi puse în fabrica
ție în cincinalul 1981—1985. Se cer, 
prin urmare, eforturi susținute pen
tru crearea și asimilarea unor ma
șini, utilaje, aparate și instalații cu 
performante superioare și. de ase
menea. materiale noi, cu calități la 
nivelul celor mai bune produse simi
lare obținute pe plan mondial. Mo
dernizarea continuă a producției va 
trebui să se concretizeze zi de zi 
prin ridicarea calității produselor, 
accelerarea procesului de înnoire, 
sporirea competitivității produselor 
românești în cadrul schimburilor in
ternaționale.

Complexitatea tot mal mare a pro
blemelor pe care avem să le rezol
văm în etapa actuală și de perspec
tivă necesită o asiduă autoperfecțio- 
nare, acumularea rapidă a tot ce 
apare nou în domeniul propriu de 
activitate, cit și în domeniile apro
piate. căci spiritul revoluționar se 
manifestă, de asemenea, prin gradul 
ridicat de pătrundere în miezul pro
blemelor noi, prin capacitatea adap
tării la o activitate pluridisciplinară, 
capabilă să valorifice profundele in
terconexiuni dintre diferitele dome
nii ale cunoașterii și să tină seama 
de interdependența organică dintre 
știință și producție. Spiritul revolu
ționar se manifestă și în menținerea 
unei tot mai strînse legături cu ma
sele largi de oameni ai muncii, crea
torii' tuturor bunurilor materiale, 
realizatori — in final, în practică — 
ai tuturor soluțiilor novatoare pe 
care le preconizăm. Legătura strînsă 
cu masele largi de oameni ai muncii 
ne va permite să cunoaștem mai bine 
realitatea domeniului în care lucrăm, 
să cîștigăm din bogata experiență a 
clasei noastre muncitoare, să gene
ralizăm cele mai bune soluții tehnice 
existente în producția noastră. Este 
necesar, de asemenea, să participăm 
activ la larga acțiune de răspîndire 
a cunoștințelor tehnico-stiințifice 
pentru a contribui la ridicarea nive
lului de cunoștințe al maselor largi 
de oameni ai muncii, pentru a sti

mula participarea lor la creația știin
țifică și tehnică națională. '

Spiritul revoluționar se manifestă, 
totodată, prin creșterea răspunderii 
noastre pentru modul in care unită
țile productive aplică noile tehnolo
gii și produse elaborate, conștienți 
de faptul că nici o cercetare nu Va 
putea fi considerată ca încheiată pînă 
ce soluțiile concepute nu vor fi fost 
introduse și larg aplicate în produc
ție, în viața economico-socială. Răs
pundem, de asemenea, de felul în 
care întreprinderile din ramură își 
îndeplinesc sarcinile de plan în mod 
curent, inclusiv sarcinile de pro
gres tehnic și sarcinile de redu
cere continuă a consumurilor de ma
teriale, combustibil și energie, de re
ducere a importurilor, de îmbunătă
țire apuală a lucrărilor de tipizare 
și standardizare.

Spiritul revoluționar se manifestă, 
de asemenea, t> în acțiunea hotărită 
pentru reducerea duratei ciclului 
cercetare-dezvoltare-introducere in 
producție și crearea unui devans al 
asigurării soluțiilor tehnice fată de 
necesitățile producției. Una din ideile 
de bază ale Programului-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progre
sului tehnic este tocmai crearea unui 
devans de circa cinci ani. De aici 
amploarea deosebită a programului- 
directivă de cercetare și dezvoltare — 
elaborat din inițiativa și sub condu
cerea nemijlbcită a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — program structurat pe 
trei perioade de timp : pînă in 1985, 
1990 și anul 2000.

Spiritul revoluționar se manifestă 
In prezent prin asigurarea. în cele 
16 luni care au mai rămas pînă la 
începutul noului cincinal, practic a 
totalității, soluțiilor tehnice necesare 
în perioada 1981—1985, urmînd ca în 
cincinal să pregătim soluțiile tehnice 
concrete pentru următoarea perioadă 
de cinci ani.

Avem condiții minunate de muncă 
șl viată, avem — în plus — instru
mentul de mare forță clarificatoare 
și mobilizatoare care este programul- 
directivă. Toate acestea ne vor per
mite să realizăm sarcinile puse de 
partid în fața noastră pentru crearea 
unui avans corespunzător. Va trebui 
să gîndim incă de acum modul judi
cios de folosire a devansului pentru 
îmbunătățirea calității soluțiilor pe 
care le oferim șantierelor si între
prinderilor in scopul evitării în viitor 
a refacerii costisitoare a soluțiilor în 
timpul construcției sau chiar al ex
ploatării. pentru a verifica temeinic 
soluțiile date, în condiții cit mai 
apropiate de cele industriale.

Nu există o satisfacție mai mare 
pentru toți cei ce lucrează în activi
tatea de cercetare și dezvoltare decît 
să participe activ la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor pe care parti
dul le pune în fata științei. împreu
nă cu toți oamenii muncii, pentru 
transpunerea cu succes în viată a 
mărețului Program al partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

A apărut; 

„ERA SOCIALISTĂ" 
nr. 17/1979

Rubrica „In întîmpinarea celui 
de-al XII-lea Congres âl P.C.R." cu 
care se deschide revista cuprinde ar
ticolele : „Sub steagul glorios al par
tidului", „Noua calitate în economi
sirea și utilizarea eficientă a energiei, 
în creșterea economică", „înnoirea 
energetică prin efortul conjugat a' 
cercetării și producției", „Coordonat# 
ale făuririi unei economii intensive", 
„Ocrotirea sănătății, factor hotărîtor 
pentru o nouă calitate a vieții", „Di
mensiuni contemporane ale solidari
tății internaționale". La rubrica 
„Confruntări ideologice în lumea con
temporană" este publicat articolul 
„«Noua dreaptă» la confluența politi
cii cu filozofia". Din sumarul revistei 
mai spicuim articolele : „Dezvoltarea 
social-economică a României în anii 
1981—1985", „Participarea trudelor de 
grăniceri la eliberarea României de 
sub dominația fascistă", „Dinamica 
sistemului politic din România în 
procesul construcției socialiste". Ru
bricile „Din mișcarea comunistă șl 
muncitorească internațională" și 
„Viața internațională" cuprind artico
lele : „Comuniștii spanioli si tinere
tul". „Grupul «Tribune» trebuie să 
deplaseze mișcarea comunistă spre 
stînga" și, respectiv, „Lecțiile aspre 
ale istoriei" și „Comerțul internațio
nal și dezvoltarea". Revista se în
cheie cu rubrica „Cărți și semnificații".

cinema

(Urmare din pag. I)
fi existat o asemenea opoziție (să 
amintim, de pildă, pe antiunioniști). 
dar cei care o alcătuiau n-au rămas, 
prin vreo creație mai importantă, in 
istoria culturii. Cine-și mai amin
tește astăzi de „separatistul" Ni
colae Istrate, poet și publicist me
diocru. care susținea că Unirea 
Principatelor ar fi o „năpastă" ? Iar 
explicația fenomenului, în ceea ce 
privește istoria românească, nu poa
te fi decît aceea că intelectualii, crea
torii de valori spirituale s-au sim
țit „suflet din sufletul neamului", 
cum ar fi spus Coșbuc, că au vi
brat la unison cu masele populare, 
că au avut, in fond, aceleași inte
rese ca și acestea, că suflul patrio
tic care străbate, cu vigoare, eta
pele destinului nostru ca popor a fost 
al tuturor locuitorilor acestei țări, in
diferent de profesie.

Idealul național este, de altmin
teri. o constantă a tuturor marilor 
creatori. In acest sens, G. Călinescu 
exprima, in 1939, într-o formă a- 
proape aforistică, un adevăr esen
țial. dînd o replică fermă celor 
care propagau turnul de fildeș ori pa
sivitate» civică : „Disprețuim profund 
pe scriiturii fără instinct național. 
Nici un mare scriitor (Dante, Goethe, 
Eminescu) nu s-a rușinat să fie pa
triot. Fără o Românie independentă 
nu poate exista literatura română" 
(s.n.). Dealtfel se cuvine să adăugăm 
îndată că naturile suoerioare, cum 
sînt ale marilor creatori, detestă tot
deauna ceea ce este vechi și perimat, 
avind o vie intuiție a noului, o soe 
cială vibrație la schimbările sociale. 
Iar aceste schimbări, aducătoare de 
nou. nicicînd nu sint mai decise ca 
în momentele revoluționare. Iată 
prin urmare, că aderarea, masivă, a 
marilor creatori la idealurile revolu
ției socialiste, încadrarea lor în

frontul construcției noi, participarea 
însuflețită la făurirea noii cujturi 
nu pot surprinde, constituindu-se 
într-o consecință a tradiției patrio
tice și revoluționare și fiind, deopo
trivă, un gest pe deplin adecvat în
săși structurii lor psihologice.

Evident, faptele nu s-au petrecut 
mecanic și nici idilic, căci confrun
tarea ideologică de acum trei dece
nii și jumătate era puternică. Vechile 
forțe social-politice, conștiente de 
efectul pe care pilda adeziunii inte
lectualilor de vază la noile rinduieli 
din patria noastră l-ar fi avut 
(și l-a avut efectiv) asupra popu
lației, au făcut tot ceea ce le-a 
stat in putință ca să-i determine să 
adopte măcar o poziție de „neutra
litate", dacă nu să-i atragă de 
partea lor. Cercetînd presa vremii 
vom vedea cită energie s-a depus, 
din partea partidelor „istorice", în 
scopul izolării politice a personalită
ților prestigioase. Ziarul „Dreptatea", 
de pildă, care a încercat să-l „neu
tralizeze" pe Arghezi, dat fiind ge
niul pamfletarului, este plin de ase
menea încercări. Nu trebuie să omi
tem, apoi, că presa de dreapta, în- 
cepînd cu cea fascistă, depusese un 
imens zel în deformarea și compro
miterea ideilor și idealurilor socia
liste și comuniste. Trebuie să adău
găm, la toate acestea, erorile comise 
de gruDUl fracționist din conducerea 
partidului comunist în politica față 
de intelectuali. In acest sens, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea, încă 
în Cuvîntarea ținută la a 40-a ani
versare a U.T.C.. în 1962, că „grunul 
fracționist a făcut tot ce a putut spre 
a îndenărta de partid pe multi inte
lectuali de valoare, a căutat să izo
leze partidul de intelectualitatea 
înaintată". In asemenea condiții, de
pășind dificultăți, obstacole, adeseori 
depășindu-și propriile convingeri an
terioare, ori revizuindu-și-le prin-

tr-o lucidă autoanaliză, prin confrun
tarea cu viața, imensa majoritate a 
elitei spirituale s-a înscris pe noul 
drum al patriei, cu conștiința răs
punderii ce-i revenea și cu aspirația, 
profundă, de a participa la făurirea 
noului său destin. Căci, așa cum 
spunea, într-o însemnare ocazională, 
Mihai Ralea, „dacă e posibil, și este, 
ca fiecarg dintre noi în parte să

portant în organizarea luptei intelec
tualilor l-a avut Uniunea patrioților, 
creată, în 1942, și condusă de, către 
P.C.R. Se știe că, în aprilie, 1944, 
în condițiile dictaturii militaro-fascis- 
te, un grup de 69 oameni de cul
tură și artă a înaintat un memo
riu prin care, exprimîndu-și pro
testul fată de politica fascistă, a 
cerut ieșirea României din război.

Angajarea patriotică 
a scriitorului

n-aibă dreptate, atunci revoluția are 
cu siguranță întreaga dreptate de 
partea ei". Astfel că, imediat după 
făurirea istoricului act de la 23 Au
gust, în presa democratică, în activi
tatea publică, întîlnim, firește în 
proporții și accente diverse, pe toți 
marii creatori care atinseseră deja o 
înaltă treaptă a demnității profesiei. 
Pe lingă comuniști sau militant! 
de stînga bine cunoscuți. ca Lu- 
crețiu Pătrășcanu sau Grigore Preo
teasa. C.I, Parhon sau Traian Săvu- 
lescu, Petre Pandrea sau Mihai Be- 
niuc, Geo Bogza sau Miron Radu Pa- 
raschivescu. ii întîlnim pe Mihail Sa- 
doveanu, Tudor Arghezi, Gala Galac- 
tion, George Călinescu, Camil Petres
cu, Victor Eftimiu. Mihai Ralea. Za- 
haria Stancu. Tudor Vianu. Al. Ro- 
setti. Iorgu Iordan, Eugen Jebeleanu, 
Perpessicius, A. Otetea, S. Stodov sa. 
Unii dintre ei : Enescu, Sadoveanu, 
C.I. Parhon, G. Călinescu. Galaction, 
C. Daicoviciu, figurau oe lista de de- 
putați ai B.P.D. din 1946. Un rol im-

(Nu trebuie să uităm că înainte cu 
cîțiva ani luase ființă „Societatea 
pentru întreținerea raporturilor cul
turale dintre România și Uniunea 
Sovietică", din inițiativa unor per
sonalități ca George Enescu, Al. Ro- 
setti. Ionel Perlea, Traian Săvulescu, 
Victor Eftimiu, Tony Bulandra, V. 
Maximilian ș.a.).

Un rol deosebit în mișcarea de 
adeziune și de mobilizare a intelec
tualilor la programul politic al comu
niștilor l-a avut, prin imensa auto
ritate de care se bucura, Mihail Sa
doveanu. într-o conferință ținută în 
septembrie 1944 la Ateneul Român, 
marele scriitor adresa întregii inte
lectualități chemarea de a contribui 
la noile întocmiri : „Cărturari de pre
tutindeni din această țară, uniți-vă I. 
puneți-vă in slujba poporului ! ...S-a 
scufundat o lume. Se scufundă incă 
sub ochii noștri. Proorocii de ieri ai 
nenorocirii au văzut în măcelul ul
tim sfîrșitul continentului nostru. Am 
trăit în adevăr o epocă înfricoșată.

Stagiunea artistica a
Stagiunea artistică a formațiilor de 

teatru de amatori din județul Timiș, 
deschisă la 1 septembrie, cuprinde în 
repertoriul său valoroase creații ale 
dramaturgiei noastre contemporane. 
Astfel, Teatrul popular din Lugoj, 
laureat al Festivalului național „Cin
tarea României", și-a înscris pe afi
șul inaugural piesa „Acolo, la mar
gine de tară. în... ’44“. de Dan Radu 
Ionescu. iar Teatrul popular din Bu- 
ziaș, piesa „Alibi" de Ion Băieșu.

formațiilor de amatori
La rindul lor. formațiile de teatru 

ale caselor de cultură din Timisoa
ra. Deta. Jimbolia și Sînnicolau Mare 
și ale căminelor culturale din Jebel. 
Topolovățu Mare. Satchinez și Che- 
vereșul Mare și-au ales pentru sta
giune un număr sporit de lucrări 
dramatice inspirate din realitățile zi
lelor noastre, care vor fi prezentate 
în 120 de localități de pe cuprinsul 
județului.

(Agerpres)

■ ■■■■■■
Dar forțele progresului au biruit și, 
după ce soarele păcii a lucit din 
nou inimilor noastre, avem dreptul 
să nădăjduim intr-o redresare". Au
tor al teribilului pamflet antihitlerist 
Baroane ! din 1943, laureat al premiu
lui național pentru literatură pe 1946, 
autor, în 1947, al volumului Una sută 
una poeme, Arghezi a fost între 
1948—1954 aproape total izolat de 
către impostori culturali și politici, 
revenind, după 1954, la întreaga con
siderație ce i se cuvenea de totdea
una, fapt pe care marele poet l-a 
înțeles în semnificațiile cele mai pro
funde. Astfel că participarea sa nu 
numai la nașterea noii epoci de cul
tură, , dar și la treburile cetății, ca 
deputat în Marea Adunare Națională, 
a fost rezultatul unor convingeri 
structurale. Importantă este acțiunea, 
peste munte, încă in timpul războiu
lui, a lui Mihai Beniuc, mai ales în 
timpul sfîșierii din trupul țării a 
Transilvaniei. Ca protagonist alături 
de Onisifor Ghibu în Comitetul pen
tru afirmarea vrerilor Ardealului, 
trimite regelui Carol al Il-lea un 
protest vehement : „Nu vrem să ne 
plecăm Dictatului de la Viena. Ce
rem demiterea imediată a guvernu
lui cate l-a acceptat și formarea unui 
guvern de rezistență națională, care 
să reprezinte cu demnitate și energie 
interesele poporului". Iar în 1940, în 
Țara nouă, scrie articole cu un pu
ternic spirit democratic și muncito
resc. Nu intîmplător ppetul s-a „înre
gimentat" cu intreaga-i ființă in 
rindul comuniștilor. Volumul Un om 
așteaptă Răsăritul, din 1946, anunță, 
după Cîntecele de pierzanie, o nouă 
și esențială etapă a carierei sale 
poetice. Odată cu reapariția Vieții 
românești, în noiembrie 1944. Mihai 
Ralea, directorul revistei, anunță 
noul program, care, continuînd ve
chiul demofilism, îl îmbogățea cu noi 
accente : „Ca și altădată, ne alătu

răm luptei duse de toți cei care vo- 
iesc omenie, dreptate. libertate. 
Perspectivele deschise la 23 August 
trebuie consolidate". Iar directorul 
Revistei Fundațiilor Regale, Alexan
dru Rosetti, combătînd manifestările 
dictaturii fasciste în cultură, se refe
rea la noile perspective : „Criticii au 
fost izgoniți de la revistă dimpreună 
cu scriitorii democrați și înlocuiți cu 
unelte ale dictaturii care guverna țara. 
Actul de la 23 August, deschizînd o gră 
nouă țării, a mîntuit revista de apă
sarea sub care se afla". O excepțio
nală și strălucită pledoarie pentr/i 
idealurile noi a depus, încă din 1945, 
în Lumea, apoi Națiunea și Tribuna 
poporului, G, Călinescu, care-si crea
se, printr-o energie unică, cea mai 
înaltă demnitate în critica literară. 
Genialul cărturar a combătut fără în
cetare atitudinea placidă, pasivitatea, 
văzînd în gestul participării la edifi
carea socialismului proba perempto
rie a patriotismului „Construcția so
cialismului — scria el — este pen
tru noi o problemă națională, și a 
solicita scriitorului să fie un magis
tral incitator la fapta de ridicare a 
civilizației materiale și a culturii 
poporului român este a face apel la 
patriotismul lui... Eu unul prefer pe 
scriitorul patriot, înflăcărat de con
strucția socialistă, chiar făptuind 
unele greșeli (emendabile în traiec
toria operei), impecabilului placid".

Adeziunea solidară și militantă a 
intelectualilor de prestigiu la socia
lism a reprezentat, prin ea însăși, 
una din condițiile cele mai impor
tante nu numai de creare a unei noi 
epoci de cultură, ci ale însăși victoriei 
socialismului în România.

Creatorii patrioți, permanent solidari 
cu idealurile revoluționare — acesta 
este adevărul confirmat de întreaga 
noastră istorie, strălucit demonstrat 
de personalitățile culturii românești 
în anii construcției socialiste.

• Hoțul din Bagdad i SALA PA
LATULUI — 17.15: 20. PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
15; 18.
• Mihail, cline de circ : SCALA
— 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• Moartea unui ghid : PATRIA — 
13.45; 16; 18.15; 20,30.
• Lumea Atlantide! I LUCEAFĂ
RUL — 14; 16,15; 18.30; 20.45. la gră
dină — 20,15, BUCUREȘTI —.13,30: 
15.45; 18: 20.15.
• Satul cu arțari t TIMPURI NOI
— 14,30; 17; 19,30.
• Iphigenia : CAPITOL — 13,30; 
16.15; 19, la grădină — 20. GRIVI- 
TA — 9; 11.45: 14.30; 17.15: 20.
• Tlnăr și liber : CINEMA STU
DIO — 10; 12. GIULEȘTI — 9; 
U; 13,13; 15,30; 17,45: 20.
• Gala filmului coreean : „Calea 
vieții" : CINEMA STUDIO — 20
• Pantofii de lac ai soldatului 
necunoscut : CENTRAL — 15.30; 
18.45: 20.
• Ultima frontieră a morțil : FE
ROVIAR — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18; 20,15, TOMIS — 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18 : 20. la grădină — 20.30.
• La cinci zile de casă : FESTI
VAL — 13,45: 16: 18.15: 20.30. ME
LODIA — 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 
20.15. MODERN — 9: 11.15: 13.ai; 
15 45: 18,15; 20.45. la grădină — 20
• Veronica — 9,15: 11: 12.45. NAa
Marin miliardar — 14.30: 16.30-
18.30 : 20.15 : DOINA.
a Frați de cruce : EXCELSIOR — 
9: 11.15; 13.30: 15.45: 18 : 20.15.
• Alibi pentru un prieten : VIC
TORIA — 15; 17,30 : 20.
a Iarna bobocilor : BUZEȘTI — 
15.30: 17.45 : 20.
« Accident : DACIA — 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.
a Eu, tu și Ovidiu : BUCEGI — 
16; M: 20.
a Legea e lege : LIRA — 16;
18; 20.
• Ultimul Fleksness : .COTRO- 
CENI — 15.30: 17.45; 20.
a Porțile albastre ale orașului ; 
DRUMUL SĂRII — 16: 18: 20.
a Nick Carter superdetectiv : FE
RENTARI — 15.30; 17,45: 20.
a Pe urmele documentului 99 : 
PACEA — 16: 18; 20.
a Misiunea Capricorn unu : VOL
GA — 9; 11.45: 14,30: 17.15: 19.45.
a Nu pot trăi rără lăutari : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45 : 20.
O Severino : FLOREASCA — 9; 
11,15: 13.30: 15,45: 13 ; 20.15.
a Umbra lui Casey : GLORIA — 
9: 11,15: 13.30; 15.45: 18: 20.15. ,
a Cantemir : VIITORUL — 15,30; 
17.45: 20.
a Leii saloanelor : POPULAR — 
16: 18: 20.
• Elefantul alb : AURORA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
a Columna : MUNCA — 16: 19.
• Cazul Gorgonova : COSMOS — 
15,30: 19.
• Apașii : FLACĂRA — 15,30; 18; 
20. La grădină — 20,30.
a Hercule cucerește Atlantida : 
ARTA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,30.
a Pîine cu nuci : PROGRESUL — 
16; 18: 20.
e Aventurile lui Mark Twain : 
FLAMURA — 9; 11,30; 14: 17; 19,30, 
GRADINA TITAN — 20,30.
a Aleargă după mine ca să te 
prind : GRADINA BUCEGI — 20.30. 
a Ultimul vals : GRADINA BU- 
ZESTI — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,15.
a Napoli se revoltă : GRĂDINA 
PARC HOTEL — 20,30.
a Frate și soră : GRĂDINA LIRA
— 20,30.

teatre
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 18.30.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) Boema 
cîntă, rîde și dansează — 20.
• Ansamblul artistic ..Ransodia 
română4* : Pe un picior de plai -• 
18,30.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele meu, al guvernului și poporului Kenyei, doresc să transmit 
Excelentei Voastre, și prin dumneavoastră poporului României, salutul și 
felicitările mele sincere cu această ocazie deosebit de memorabilă a Zilei 
naționale a tării dumneavoastră. Sînt fericit să constat relațiile cordiale și 
strînsa cooperare în diferite domenii care există intre țările și popoarele 
noastre.

îmi exprim dorința de a extinde și mai mult cooperarea, noastră în 
evantaiul .reciproc al celor două popoare. Sint convins că în calitatea de 
membre ale O.N.U. și altor, organizații internaționale, țările noastre vor 
continua să coopereze în toate eforturile menite să promoveze înțelegerea 
și pacea internațională, să conducă la eradicarea, discriminării rasiale, a 
colonialismului și a fascismului. în primul rînd în Africa australă, în con
formitate cu interesele de libertate ale omenirii și cu demnitatea umană.

întregul popor kenyan mi se alătură in a ura Excelenței Voastre multă 
sănătate, iar poporului României prosperitate în anii ce vin.

DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului din Uruguay, mulțumesc Excelenței 
Voastre pentru atentele salutări adresate cu ocazia sărbătorii naționale.

Rog pe Excelența Voastră să primească asigurarea considerației mele ce
lei mal distinse.

APARICIO MENDEZ
Președintele Republicii Orientale 

a Uruguayului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Statului Qatar, precum și în numele 
meu personal, doresc să vă adresez sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj 
de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei independenței Statului 
Qatar.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală, de progres 
continuu pentru poporul dumneavoastră.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

Vt i •------------- ----------------------

Au apărut, in limbile maghiară și germană:

Directivele Congresului al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român cu privire 

la dezvoltarea economico-socială 
a României in cincinalul 1981-1985 

și orientările de perspectivă pînă în 1998 
(Proiect)

EDITURA POLITICA

vremea
Timpul probai)» pentru zilele tie G, 

7 șl 8 septembrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea averse locale de ploaie în
soțite de descărcări electrice in nordul 
țării și izolate in rest, mal ales la în

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PRIMA MEDALIE A DELEGAȚIEI NOASTRE
CIVOAD DE MEXICO 4 (Ager

pres). ' — Pe diferite baze sportive 
di Ciudad de Mexico au început in- 
ti lie cetei de-a 10-a ediții a 
Ur. ysiadei, competiție de amploa
re. .a care participă aproape 5 000' 
de sportivi și sportive, reprezentind 
peste 90 de țări ale lumii.

Primele medalii ale Universiadei 
au fost decernate luni seară, odată 
cu încheierea concursului masculin 
de gimnastică pe echipe și individual, 
în competiția pe echipe, selecționata 
masculină a României a obținut me
dalia de bronz, totalizind 168,10 
puncte. Medalia de aur a fost cuce
rită de echipa U.R.S.S. — 171,60 
puncte, iar cea de argint de repre
zentativa Japoniei — 169.05 puncte. 
La individual compus, primele trei 
locuri au fost ocupate de gimnaștii 
sovietici : Bogdan Makut — 57,55 
puncte ; Fedor Kulaksizov — 57 
puncte și Serghei Kisniakov — 86.95 
puncte. Pe locul 4 s-a clasat japone
zul Yamawaki — 56,80 puncte, urmat 
de Kurt Sziler (România) — 56,70 
puncte.

Cu deosebit interes este urmărită 
competiția de scrimă. în turneul 
masculin de floretă au fost cunoscuți 
cei 6 sportivi care vor lupta pentru 
medalii. Printre ei se numără și flo- 
retistul român Petru Kuki, care a 
ciștigat una din serii, iar în meciul 
direct pentru calificare în turneul fi
nal lra învins cu 10—8 pe Isakov 
(U.R.S.S.) Ceilalți doi sportivi ro
mâni. Sorin Roca și PeFre Buricea, au 
fost eliminați in preliminarii. Iată 
acum numele celor 6 floretiști care 
vor evolua in turneul final : Roman- 
kov, Smirtiov (U.R.S.S.), Scuri (Ita- 

ceputul intervalului. . VIntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 6 șl 16 
grade, iar cele maxime între 18 și 28 
de grade, Izolat mal ridicate în sudul 
țării. Dimineșța, local, ceață. în Bucu
rești : Vrenie ușor'1 instabilă, cu cetiil 
variabil, favorabil aversei de ploaie, la 
începutul intervalului'. Vînt slab ptnă 
la moderat. Temperatura ușor varia
bilă.

lia), Hearther (R.D. Germană), Jolyot 
(Franța) și Kuki (România).

Sportivii români au evoluat și in 
alte competiții. In turneul de polo pe 
apă, echipa . României a învins cu 
12—1 selecționata Greciei. Alte re
zultate : S.U.A. — R.P. Chineză 1-eefi; 
Italia — Canada 5—4 : U.R.S.S. — 
Guatemala 16—2 ; Ungaria — Marea 
Britanie 13—5 ; Mexic — Brazilia 
7—5.

Tenismanii noștri au obținut victo
rii i.n primul tur. La masculin, Flo
rin Segărccanu a ciștigat cu 6—4, 
6—1 partida cu Chang Dae Ehum (Co
reea de sud), iar Andrei Dirzu l-a eli
minat cu 6—1, 6—3 pe senegalezul 
Miloud Doumbia. La feminin, Virgi
nia Ruzici a terminat învingătoare 
cu 7—5, 6—4 în fața americancei 
Kathy O’Brien, în timp ce Lucia Ro
manov a dispus cu 6—0, 6—4 de
austriaca Bernegger.

La piscina olimpică, numeroșii 
spectatori au aplaudat pe primii 
ciștigători ai finalelor concursului de 
înot. Iată rezultatele înregistrate în 
aceste finale : 100 m liber femei Emi 
Caulkins (S.U.A.) 58”26/100 ; 100 m 
spate bărbați Mark Antony Kerry 
(Australia) 57”0o/100 ; 200 m fluture 
bărbați Mihail Gorelik (U.R.S.S.) 
2’04”50/100, ștafeta 4x100 m mixt fe
mei S.U.A. 4’22”85/100.

După cum s-a mai anunțat, în tur
neul final la fotbal, echipa României 
a inVins cu 10—0 selecționata Fran
ței. Grigore marcind in acest meci 
4 goluri. Fotbaliștii noștri vor întilni 
astăzi echipa Japoniei. Alte rezultate 
înregistrate : Uruguay — Marea Bri1- 
tanie 4—8 : Japonia — S.U.A. 3—1 ; 
Maroc — Kuweit 1—1 ; Mexic — Co

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe acad. prof. A. M. Prohorov

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, directorul general al 
Institutului Central de Chimie, a 
primit, marți, la sediul institutului, 
pe academician profesor A.M. Pro
horov, laureat al, premiului Nobel 
pentru fizică, membru al Prezidiului 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
director al Institutului de fizică 
„P.N. Lebedev11 din Moscova, care 
efectuează o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie.

La primire a luat parte prof. Ion 
Ursu, prlm-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Oaspetele a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite 
tovarășei Elena Ceaușescu un salut 
cordial din partea președintelui Aca
demiei de științe a U.R.S.S., acade
mician Anatoli Aleksandrov, din 
partea tovarășului V. A. Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Comi
tetului de stat al- U.R.S.S. pentru ști
ință și tehnică, precum și din partea 
oamenilor de știință sovietici.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Anatoli Aleksandrov și 
V. A. Kirillin uh cordial salut, îm
preună cu urarea ca legăturile de co
laborare dintre oamenii de știință 
români și sovietici să se dezvolte in 
continuare cu succes.

In timpul întrevederii, desfășurată

„Zilele filmului din R. P. Bulgaria"
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală au început marți „Zilele fil
mului din R.P. Bulgaria". Organizată 
cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste din 
Bulgaria, manifestarea a programat 
in' spectacolul inaugural lung-metra- 
jul „Luca cel. sărac", film artistic în 
regia lui Iakim Iakimov, ecranizare 
a uneia dintre cele mai frumoase nu
vele bulgare. Semnificația manifes
tării, relațiile de colaborare culturală 
româno-bulgare au fost evocate, in 
alocuțiunile de deschidere a manifes
tării, de Dumitru Fernoagă, directo
rul Casei de filme nr, 5, și de Bo- 
gumil Grozdanov, director în Comi

tv

A

In cîteva rînduri

într-o atmosferă cordială, priete
nească, s-a procedat la un schimb de 
păreri privind activitatea de cerce
tare științifică din România și 
Uniunea Sovietică. în acest cadru a 
fost subliniat cu satisfacție cursul 
ascendent al colaborării fructuoase 
statornicite între oamenii de știință 
români și sovietici, care se înscrie in 
ansamblul cooperării multilaterale 
dintre țările și popoarele noastre.

Relevîndu-se unele succese de va
loare ale acestei colaborări în diver
se domenii de activitate. între care 
cel al laserilor și aplicațiilor acesto
ra, s-a apreciat faptul că rezultatele 
și experiența acumulată creează noi 
posibilități pentru o largă conlucra
re menită să contribuie la dezvol
tarea economiilor celor două țări.

Cu acest prilej a fost manifestată 
dorința de a diversifica colaborarea 
bilaterală în cercetările din fizică, 
chimie și din alte ramuri de interes 
reciproc, de a extinde contactele 
între oamenii de știință din România 
și U.R.S.S., cu convingerea că aceasta 
contribuie la evoluția rodnică a re
lațiilor de prietenie frățească stator
nicite între România șl U.R.S.S., 
între poporul roman și popoarele 
Uniunii Sovietice.

După întrevedere, oaspetele, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat expoziția de produse reali
zate pe baza tehnologiilor elaborate 
de specialiștii din unitățile compo
nente ale Institutului Central de 
Chimie, precum și laboratoare ale 
institutului.

tetul pentru Cultură din R.P. Bulga
ria.

La spectacol au participat Ladislau 
Hegedus, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai M.A.E., asociației ci
neaștilor, alți oameni de cultură.

Au luat parte, de asemenea. Todor 
Ralovski, ministru plenipotențiar al 
R.P. Bulgaria la București, și membri 
ai ambasadei, precum și delegația de 
cineaști bulgari aflată cu această 
ocazie în țara noastră.

Au fost de față, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

20,10 Film artistic : Copiii din Valea 
Tigrului

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.00 Permanenta redescoperire a Româ
niei

16,40 Teatru TV : ..O, vară cum n-a mai 
fost alta". Au colaborat : ion Gre- 
cea, Aurel Mihale, Nicolae Tic, 
Raul Joachim, Alex. Stark, Virgil 
Stoenescu. Octavian Sava

18,00 Melodii populare
18,30 Păsări de pe grinduri
18.50 1001 de/seri
19.00 Telejurnal
19,20 Viața de concert a Capitalei
20.00 Studio T ’79. „La școala muncii'* *

PROGRAMUL 1

15,00 Fotbal : F.C. Argeș — Dinamo 
București. Transmisiune directă de 
la Pitești

16.50 Tragerea Pronoexpres
17,00 Operetă și musical
17.30 Corespondenții județeni transmit..
17.50 Cultura și viața. Masă rotundă pe 

tema „Rolul artei în îmbogățirea 
universului spiritual al omului'*

18,15 Din muzica și dansurile popoare
lor, Folclor din Austria cu ansam
blul „Oberkreiner"

18.30 Consultații juridice
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Priorități în agricultură
19,40 Noi, femeile !

reea de Sud 2—2 : Spania — Mada
gascar 1—1 ; Olanda — Canada 2—0.

Rezultate înregistrate in turneul 
masculin de volei : Mexic — Zambia 
3—0 ; Cuba — Costa Rica 3—0 ; Ku
weit — Haiti 3—1 ; Italia — Togo 
3—0 ; Israel — Belgia 3—0 ; Brazi
lia — Guatemala 3—0 ; Canada — 
Noua Zeelandă 3—0.

De asemenea, a început turneul de 
baschet (masculin). Primele rezulta
te : Cuba — Coâsta de Fildeș 88—76; 
Panama — Libia 135—71 ; Finlanda 
— Mali 103—77.

• Tradiționala competiție interna
țională masculină de volei „Trofeul 
Tomis" începe azi în sala sporturilor 
din Constanța. La actuala ediție par
ticipă reprezentativele Bulgariei, R.P. 
Chineze, R.F. Germania, Iugoslaviei, 
Ungariei și României. în prima zi, 
de la ora 16, sînt programate partide
le : R.F. Germania — Ungaria, Româ
nia — Bulgaria și R.P. Chineză — 
Iugoslavia. întrecerile vor lua sfîrșit 
duminică la amiază.
• După cum s-a mai anunțat, echi

pa reprezentativă de rugbi a țării 
noastre va întreprinde, cu incepere de 
la 22 septembrie, un turneu de 5 
meciuri in Marea Britanie. în cadrul 
acestui turneu, care se va încheia la 
6 octombrie, fugbiștii români vor în
tilni, în ultimul meci, selecționata 
Țării Galilor.

In vederea acestor dificile confrun
tări, echipa României va susține 
astăzi după-amiază (de la ora 16,30,

20,25 De pretutindeni. Orașe britanice : 
Liverpool. Cambridge,' Cardiff

20.50 Biblioteca pentru toți. G. Ibrăi- 
leanu

,21,35 Telejurnal

Azi, la fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu desfășurarea me
ciurilor din cadrul celei de-a 5-a 
etape. Programul partidelor : Jiul 
Petroșani — C.S. Tîrgovlște ; Poli
tehnica Iași — Politehnica Timișoara: 
Olimpia Satu Mare — F. C. Baia 
Mare ; Steaua — Viitorul Scorniceștl 
(stadionul Steaua) \ Universitatea 
Cluj-Napoca — A.S.Â. Tg. Mureș ; 
F.C. Argeș — Dinamo ; Gloria Bu
zău — S.C. Bacău ; Sportul studen
țesc — Universitatea Craiova (sta
dionul Republicii) ; Chimia Rm. Vil- 
cea — F.C.M. Galați.

Toate întilnirile încep Ia ora 17.QC 
cu excepția jocului F.C. Argeș — Di 
namo, programat de la ora 15,00 (me 
ciul va fi televizat).

în Parcul copilului) o partidă de an
trenament, la care vor participa cei 
38 de selecționabili.
• în localitatea iugoslavă Umag 

au continuat meciurile turneului in
ternațional de fotbal pentru echipe 
de juniori. Echipa Poloniei a Învins 
cu 1—0 selecționata Angliei, iar R.F, 
Germania a Întrecut cu 4—2 formația 
Ungariei, în altă grupă, care se des
fășoară la Labin, echipa Iugoslaviei 
a ciștigat cu 1—0 jocul cu selecțio
nata Istriei, iar Cehoslovacia a în
vins cu 1—0 formația României.

• în piscina olimpică din Tokio 
au luat sfîrșit întrecerile „Qunel 
mondiale" la natație. Clasamentul 
final se prezintă astfel: l. S.U.A. 
258.9 puncte ; 2. Europa 209,5 punc
te ; 3. Canada 192 puncte: 4. Suedia 
168,5 puncte ; 5. Selecționata Oceaniei 
142 puncte ; 6. U.R.S.S. 107 puncte ; 
7. Japonia 94 puncte etc.

Primire la C.C. al P. C.R.
Tovarășul Vasile Marin, secretar 

al C.C. al P.C.R., a primit, marți 
după-amiază, delegația de activiști *ai  
Partidului Comunist Chinez, condusă 
de Wang Ermao, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, prim-secretar al Comi
tetului provincial Jilin al P.C. Chi
nez, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
efectuează o vizită de prietenie și 
pentru schimb de experiență . în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost evocate 
bunele relații de prietenie statorni
cite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez. A fost 
subliniată dorința reciprocă de a 
dezvolta în continuare colaborarea 
dintre cele două partide, țări și po
poare. potrivit înțelegerilor realizate 
în cadrul întîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua 
Guofeng.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Virgil Trofin, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, a primit, marți după-amia
ză. delegația Ministerului Industriei 
Carbonifere din Republica Populară 
Chineză, condusă de Xiu Zai Lian, 
adjunct al ministrului industriei car
bonifere.

în cadrul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale cooperării în domeniul

întărirea autoconducerii muncitorești
(Urmare din pag, I)

-........ -...... ................ .. 4

podăresc al organelor de conducere
♦ colectivă, care au vegheat cu stric

tețe asupra cheltuielilor materiale, 
asupra constituirii fondurilor șl dis
ciplinei plăților. ,

Din păcate însă, intr-o serie de 
Întreprinderi nu s-au înțeles cum se 
cuvine răspunderile și exigențele 
sporite pe care le implică autogestiu- 
nea ; in aceste unități persistă men
talitatea „realizărilor globale", ideea 
fundamental greșită că ar putea 
cineva, alte unități sau forurile de 
resort, .să le acorde ajutor financiar. 
Practica a arătat însă că insuficienta 
preocupare pentru diminuarea con
sumurilor materiale și reducerea 
imobilizărilor financiare, deci pentru 
desfășurarea unei activități econo- 
mico-financiare sănătoase, atrage un 
șir de neajunsuri. Este cazul Combi
natului petrochimic .din Borzești, al 
combinatelor de Îngrășăminte din 
Arad, Bacău, Turnu Măgurele și 
Piatra Neamț, al întreprinderii de 
autocamioane din Brașov, al altor 
unități economice care s-au situat cu 
mult sub sarcinile de plan la bene
ficii. în consecință, ele nu și-au putut 
constitui fondurile proprii la nivelul 
prevăzut și au fost nevoite să 
recurgă Ia credite bancare purtătoa
re de dobînzi ce grevează costurile 
de producție ; de asemenea, nu au 
putut înfăptui o serie de acțiuni so
ciale prevăzute.

în ce direcții principale trebuie să 
acționeze practic fiecare colectiv 
pentru a-șl exercita cu eficiență su
perioară autogestiunea economico- 
financiară ?

O primă direcție de acțiune este 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
indicatorilor economici și finan
ciari planificați, în mod deosebit 
a producției fizice șl a valorii pro
ducției, nete. De la locul de muncă 
și pînă la conducerea unității eco
nomice se impune instituirea unui" 
sistem de urmărire, schimb cu 
schimb și zi de zi, a realizării produ
selor prevăzute, a onorării obliga
țiilor contractuale. Preocupările pen
tru bunul mers al producției trebuie 
să vizeze transpunerea riguroasă 
în viață, la termenele stabilite, 
a tuturor măsurilor ce asigură 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
atit in privința utilizării corespun-

Concurs
Uniunea artiștilor plastici și Casa 

de Economii și Consemnațiuni a Re
publicii Socialiste România orga
nizează un concurs de afișe cu tema 
„Avantajele economisirii la C.E.C." 
Afișele pentru concurs se vor pre
zenta in formatul 70X100 cm. numai 
cașerate și vor fi astfel realizate in
cit să permită tipărirea lor în maxi
mum 6 culori. Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă pentru cel» 
mai bune afișe următoarele premii: 
premiul I — un libret de economii cu 
o depunere de 5 000 de lei ; premiul 
II — un libret de economii cu o de
punere de 4 000 de lei ; premiul III 
— un libret de economii cu o de
punere de 3000 de lei ; trei men
țiuni constînd în librete de econo
mii cu o depunere de 2 000 de lei 
fiecare.

Afișele premiate și cele pentru 
care se acordă mențiuni se rețin 
pentru multiplicare de către Casa 
de Economii și Consemnațiuni. Se
lecționarea afișelor pentru acorda
rea premiilor se va face de un ju
riu alcătuit din reprezentanți ai 
Uniunii artiștilor plastici și ai Ca
sei de Economii și Consemnațiuni. 
Pentru lucrările prezentate la 
concurs șl nepremiate de juriti pe 

prietenie, au participat Vasile Pun- 
gan, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Conciliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, și Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Tien Chingfeng, con
silier al Ambasadei R.P. Chineze la 
București.

în timpul vizitei în țara noastră, 
oaspeții chinezi au, avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., la Comitetul pen
tru ' Problemele Consiliilor Populare, 
Comitetul de Stat al Planificării, Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, la comitetele ju
dețene Brașov, Brăila, Galați și Ilfov 
ale P.C.R. Membrii delegației au vi
zitat, de asemenea, întreprinderi in
dustriale, unități agricole, instituții 
de cultură și artă, obiective turistice.

industriei carbonifere, ale dezvoltării 
colaborării economice între cele două 
țări.

La întrevedere au participat tova
rășii Vasile Patilineț, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, și Du
mitru Condrache, adjunct al minis
trului.

A fost de față Chen Shullang, am
basadorul R.P. Chineze la București.

(Agerpres)

zătoare a capacităților de pro
ducție. aprovizionării țehnico-mate- 
riale a întreprinderii în ansamblu și 
a fiecărui loc de muncă, asigurării 
forței de muncă calificate și folo
sirii mai bune a timpului de lucru, 
cit și a creșterii productivității mun
cii și ridicării calității produselor, 
a înfăptuirii pas cu pas a programe
lor de asimilare a noilor produse și 
de' modernizare a celor aflate în fa
bricația curentă.

O importantă cardinală au acțiunile 
stăruitoare, perseverente pentru re
ducerea cheltuielilor de producție, cu 
deosebire a celor materiale. în 
această privință, întărirea autoges- 
tiunii economico-financiare a între
prinderii este asigurată prin insti
tuirea bugetului de venituri și chel
tuieli. întocmind și aprobînd acest 
buget, organele de conducere co
lectivă răspund de dimensionarea 
riguroasă a veniturilor și cheltuieli
lor, a rezultatelor.financiare, a celor
lalți indicatori de eficiență, a fondu
rilor proprii ale întreprinderii, a 
creditelor bancare, a vărsămintelor 
la bugetul de stat. După cum au 
demonstrat analizele efectuate de 
organele de control de specialitate, 
într-o serie de cazuri, elaborarea 
bugetului de cheltuieli mai poartă 
încă pecetea formalismului ; un 
neajuns îl constituie nefundamen- 
tarea unor indicatori pe rezerve
le reale ale unității economice. Dar - 
deficiențele mai importante se con
stată în utilizarea bugetului de veni
turi și cheltuieli ca instrument de 
urmărire sistematică, punct cu punct, 
a înfăptuirii prevederilor atit la ca
pitolul de cheltuieli — care sînt 
limite maxime — cit și la acela de 
venituri — care constituie sarcini 
minime, pentru a se putea preveni 
o serie de neajunsuri financiare și 
a se adopta la vreme deciziile nece
sare pentru menținerea echilibrului 
financiar. Iată de ce, acest instrument 
curent de analiză, control și condu
cere a activității economico-financiare 
trebuie să se afle permanent pe biroul t 
președintelui consiliului oamenilor 
muncii, al directorului, în centrul 
atenției cadrelor tehnice si economice 
din întreprinderi.

Autogestiunea, ca principiu de răs
pundere colectivă, dar și personală 
a fiecărui om al munci’ pentru ac- 
tivitatea pe care o desfășoară, a

de afișe
care le va achiziționa Cașa de Eco
nomii și Consemnațiuni se vor plăti 
drepturile legale de autor. Afișele 
pentru concurs se vor expedia pînă 
la data de 15 octombrie 1979 inclu
siv, pe adresa : Casa de Economii și 
Consemnațiuni, Serviciul economii, 
București, Calea Victoriei nr. 13, 
sectorul 3. Ele se vor preda împreu
nă cu un plic închis in care s-a in
trodus o coală de hîrtie pe care se 
va menționa același moto, înscris și 
pe spatele afișului, numele, prenu
mele și adresa autorului. Pe plic se 
scrie de asemenea motoul afișului.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" (25—31 octombrie a.c.), Casa 
de Economii și Consemnațiuni va 
organiza o expoziție in care vor 
fi prezentate afișele selecționate de 
juriul acestui concurs. Afișele care 
nu au fost selecționate pentru ex
poziție pot fi ridicate de autorii lor 
de la Centrala C.E.C., in maximum 
15 zile de la data deschiderii expo- , 
ziției. Afișele ițrezentate în cadrul 
expoziției pot fi ridicate in termen 
de maximum 10 zile de la Închide
rea acesteia. Lucrările neridicate în 
limita acestor termene nu vor fi. 
păstrate.

Cronica zilei 
întrevedere. In cadriL1 vizi' 

tei pe care o întreprinde în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste. delegația Consiliului Re
voluției din Portugalia, condusă 
de generalul Franco Charais, s-a 
întîlnit, marți dimineața, cu ge- 
neralul-colonel Ion Coman, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale a Republicii Socia
liste România. în cadrul convorbirii, 
care a avut loc cu acest prilej, au 
fost subliniate cu satisfacție buneie 
relații dintre popoarele român și 
portughez, dintre armatele celor 
două țări. A fost exprimată dorința 
comună de a dezvolta in continuare 
prietenia și colaborarea dintre 
România și Portugalia, pe multiple 
planuri, subliniindu-se că o impor
tanță deosebită pentru evoluția as
cendentă a acestor relații o au înțe
legerile convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ramalho Eanes, 
în luna martie a acestui an.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordiali
tate.

Vizită. în continuarea vizitei 
întreprinse în țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale, dele
gația parlamentară a Republicii Mal
ta, condusă de Calci don Agius, pre
ședintele Camerei Reprezentanților, a 
avut, marți, o întrevedere cu Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale.

Au fost abordate aspecte privind 
relațiile economice româno-malteze, 
posibilitățile de dezvoltare a acesto
ra in diverse domenii de interes re
ciproc.

producție, 
eficiență

impus o idee fundamentală : nu nu
mai sarcinile planului de 
dar și cele calitative, de 
economică — a căror înfăptuire soli
cită afirmarea puternică a spiritului 
gospodăresc — trebuie să fie defal
cate, precizate la nivel de secție, 
atelier și formații de lucru. Fiecare 
om al muncii trebuie să cunoască 
care este contribuția pe care socie
tatea noastră i-o cere să o aducă 
personal, sau împreună cu tovarășii 
săi de muncă, la sporirea valorii nou 
create, să știe precis de ce avantaje 
va beneficia atit el, cit și întregul 
colectiv, dacă va munci mai bine, 
mai spornic, mai eficient. în acest 
sens, o măsură organizatorică po
trivită s-a dovedit a fi defalcarea și 
ținerea evidenței valorii producției 
nete, a costurilor de producție pe 
secții, faze tehnologice sau pe pro
duse.

O ultimă problemă pe care o adu
cem în atenție se referă la in
staurarea unei ferme discipline fi
nanciare. Este necesar să fie bine 
înțeles că autogestiunea nu se poate 
exercita in nici un caz în afara dis
pozițiilor legale ; tot ce se hotărăște 
în cadrul organului de conducere 
colectivă trebuie să se încadreze ri
guros in lege. Ne referim la practica 
depistată de organele de control de 
specialitate în linele întreprinderi de 
a nu se respecta metodologia de 
calcul și raportare a unor indicatori 
dd. plar,. îndeosebi a valorii produc
ției nete ; concret, se manifestă ten
dința de umflare a acesteia, luîn- 
du-se in calcul și alte elemente decit 
cele prevăzute prin normele legale.

întărirea autogestiunii economico- 
financiare a întreprinderilor obligă 
organizațiile de partid să asigure, 
printr-o largă muncă politico-educa- 
tivă, printr-un control permanent 
asupra activității organelor de con
ducere colectivă, înțelegerea de către 
fiecare și de către toți a sarcinilor 
ce le revin pentru buna gospodărire 
a mijloacelor încredințate de societate 
spre administrare. Participînd cu 
toate forțele la ampla întrecere socia
listă care se desfășoară in întreaga 
țară în întimpinarea celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului, fiecare 
colectiv este chemat ca, exercitînd cu 
o înaltă răspundere și conștiință 
muncitorească autogestionarea unită
ții în care își desfășoară activitatea, 
să cinstească mărețul eveniment din 
viața partidului și a țării cu presti
gioase fapte de muncă, cu importante 
sporuri de producție, în condițiile 
unei eficiente economice superioare.

Procurarea 
obligațiunilor C.E.C. • 

cu ciștiguri
Casa de Economii și Consem

națiuni face cunoscut că pină la 
10 septembrie a.c. inclusiv, obli
gațiunile C.E.C. cu ciștiguri se 
pot procura la valoarea lor no
minală fără diferență de preț. 
Cei interesați își pot procura o- 
bligațiuni C.E.C. în numărul do
rit, de la oricare unitate a Ca
sei de Economii și Consemna- 
țluni sau la unitățile poștale. 
Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
beneficiază de importante ciști
guri in bani cu valori cuprin- 

• se intre 50 000 de lei și 800 de 
lei, care se acordă in fiecare 
lună, prin trageri la sorti.

Tragerea la sorti pentru a- 
ceastă lună va avea loc in Ca
pitală, la data de 29 Septembrie 
a.c.

• VIITORUL APARȚI
NE GAZULUI METAN? 
Astronomul american Thomas 
Gowld este de părere că ome
nirea ar avea suficiente posibi
lități pentru a face fată cu suc
ces actualei crize de combus
tibil. Savantul este adept al 
teoriei potrivit căreia globul 
pămintesc ar conține imense 
rezerve de gaz metan, suficien
te pentru a acoperi nevoile o- 
menlrii timp de mii sau chiar 
milioane de ani. Mari „rezer
voare" de gaz ar fi situate, după 
părerea savantului american.’ la 
o adlncime de 4 000 plnă la 9 000 
de metri, accesibile tehnicii ac
tuale de foraj. Grosul rezerve
lor ar fi însă situate la adîn- 
cimi și mai mari, ele urmind a 
fi exploatate in viitor pe măsura 

perfecționării instalațiilor de fo
raj.

• SCLAVIE MODER
NA. în urma unei anchete e- 
fectuate de Asociația pentru 
combaterea sclaviei s-a consta
tat un fapt aproape de necre
zut : in fiecare an, 12 000 de 
negri haitieni sint vînduți ca 
sclavi. Documentul întocmit in 
acest sens, și care este in curs 
de examinare in cadrul unei 
comisii specializate a O.N.U., 
relevă că sclavii sint îmbarcați 
în timpul nopții și transportați 
in Republica Dominicană, unde 
are loc odiosul negof cu oa
meni. Prețul de „vinzare" : 11 

.dolari de fiecare om, „Marfa 
vie", desfăcută in locuri specia
le, departe de priviri indiscre
te, este destinată pentru mun

cile agricole sezoniere de pe 
plantațiile de trestie de zahăr, 
proprietate a unor mari latifun
diari dominicani sau a societăți
lor transnaționale. Deși a fost 
de mult abolită prin legislația 
internațională, sclavia, practică 
degradantă, incompatibilă cu 
condiția umană, subzistă, așa
dar, sub diferite forme masca
te, după cum reiese și din do
cumentul amintit.

• PROCEDEE OPTI
CE DE TRANSMITERE A 
INFORMAȚIEI. La Institu- 
tul de electronică de pe lingă 
Academia bulgară de științe au 
fost create, in condiții de labo
rator, primele două linii de 
transmitere optică a informației. 
Canalul tradițional din cupru a

fost Înlocuit cu cel realizat din 
fibre de cuarț, avind dimensiuni 
de sutimi de milimetru. Proce
deul constă în transformarea 
semnalelor electrice în semnale 
luminoase, care, reflectindu-.se 
repetat, sint difuzate prin ca
blul optic, la capătul căruia, cu 
ajutorul fotodiodelor, sînt recon- 
vertite in semnale electrice. In 
felul acesta pot fi transmise in 
același timp mai multe mii de 
convorbiri telefonice, cantități 
uriașe de informații pe un sin
gur canal.

• SPORT Șl CINEMA, 
în ultimul timp, vedetele spor
tive tind să devină și vedete de 

cinema. Pentru anul în curs 
este prevăzută turnarea a două 
filme : unul avind ea protago
nist pe celebrul fotbalist Pele, 
iar altul pe nu mai puțin cunos
cutul boxer Cassius Clay, cam
pion mrfhdial la toate categoriile. 
Vedetele tenisului își fac și ele 
apariția pe marele ecran. Filmul 
„Jucătorii", a cărui acțiune se 
desfășoară în lumea fascinantă 
a acestui sport, și care are pro
tagonistă pe Aii Mc Graw, neui
tata interpretă din „Love Story", 
consemnează debutul unor noi 
actori, pe numele lor Guillermo 
Vilas, Vitas Gerulaitis, ...Ilie 
Năstase și Ion Țiriac.

• FUMATUL CONTRI
BUIE LA... RISIPA DE 
HÎRTIE. Fumătorul care con
sumă 20 de țigări pe zi arde 
anual peste 116 000 centimetri 
pâtrați de hîrtie. După cum re
levă presa din R.D.G., cifra men
ționată mai sus reprezintă exact

carte de 300 de pagini. Să nu 
mai vorbim cite cărți se... fu
mează in întreaga lume.

• CINTECUL COCO
SULUI DE MUNTț Șl 
INFRASUNETELE. 1)01 <”> 
nitologi scoțieni au găsit expli
cația de ce strigătul cocoșului 
de munte nu poate fi perceput 
la distanțe mai mari de 200 de 

metri. Potrivit constatărilor' lor, 
o bună parte din sunetele emise 
de aceste păsări au frecvențe 
atit de joase (infrasunete) incit 
sînt imperceptibile pentru ure
chea omului. într-adevăr, omul 
poate auzi doar sunete cu frec
vența intre 16 000 și 20 000 de 
herți. Or, cocoșul de munte emi
te o mare cantitate de sunete 
sub pragul cel mal de jos per
ceptibil.

• VICTIME ALE GA
ZELOR DE EȘAPAMENT. 
Un grup de cercetători englezi 
a stabilit că pricina accidente
lor rutiere cărora le cad victime 
numeroși motocicliști se dato- 
rește inhalării de către aceștia 
a gazelor de eșapament care 
conțin mult bioxid de carbon. 
Mar?a concentrație în bioxid de 

carbon reduce mult capacitatea 
de concentrare a atenției, pu
țind provoca chiar și halucina
ții.

• SUPRAPRODUC
ȚIE CINEMATOGRAFI
CĂ. Regizorul O.P. Ralphan 
din Bombay a Început turnarea 
unui film serial, consacrat ce
lebrului om de știință al Indiei 
antice, Ashoka (273—232 î.e.n.),
care va înscrie un adevărat re
cord în întreaga istorie a cine
matografiei mondiale. Va com
porta nu mai puțin de 37 de ro
iuri principale. Iar la scenele de 
masă vor participa peste 100.000 
de figurant! „civili" și 60 000 mi
litari. Acestora li se va adăuga 
și un grup masiv de „interpreți" 
aparte : o mie de elefanți.
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT DE LA HAVANA întrevederi româno-libiene

Rolul major al mișcării de nealiniere
in soluționarea marilor probleme ale omenirii

HAVANA 4 — De la trimisul 
„Agerpres" A. Dumitrescu : La Ha
vana continuă lucrările celei de-a 
Vl-a conferințe la nivel înalt a sta
telor nealiniate. După ceremonia de 
deschidere, preluînd președinția con
ferinței. Fidel Castro-Ruz, președin
tele Cubei, a subliniat rolul crescînd 
al mișcării de nealiniere pe plan in
ternațional. ponderea sa tot mai 
mare în viața mondială. Acest fapt 
— a spus el — este ilustrat, intre 
altele, de creșterea numărului de 
membri cu drepturi depline ai miș
cării de nealiniere, al țârilor cu sta
tut de .observator sau invitat. Ex- 
primîndu-și convingerea că actuala 
reuniune va fi încununată de succes, 
șeful statului cubanez a arătat că. în 
opinia sa. lupta pentru pace și pen
tru o nouă ordine economică inter
națională reprezintă principalul 
obiectiv al mișcării de nealiniere. 
Subliniind necesitatea coexistentei 
pașnice, vorbitorul a acordat o aten
ție deosebită încetării cursei înarmă
rilor și înfăptuirii dezarmării, men- 
ționînd că aceasta este singura alter
nativă bentru edificarea păcii, pen
tru sprijinirea eforturilor de progres 
ale țărilor în curs de dezvoltare, ale 
tuturor statelor.

Fidel Castro a exprimat solidarita
tea deplină a țărilor nealiniate cu 
lupta împotriva imperialismului șl 
colonialismului, cu lupta tuturor po
poarelor pentru independentă, auto
determinare și suveranitate deplină. 
In inaheiere, el a subliniat necesita
tea apărării și consolidării unității 
mișcării de nealiniere, reliefînd im
perativul soluționării politice, pașni
ce, a tuturor disputelor și probleme
lor divergente.

Au luat apoi cuvîntul reprezentanții 
grupurilor geografice prezente la 
conferință.

Președintele Bangladesh. Ziaur 
Rahman — care a vorbit în numele 
grupului asiatic — a arătat că miș
carea de nealiniere trebuie să se de
limiteze clar de politica de bloc, 
să-și consolideze unitatea si să res
pecte principiile sale fundamentale, 
printre care sînt deosebit de impor
tante principiul suveranității si nea
mestecului. El a subliniat. în acest 
sens, că „nici un stat nealiniat nu 
are dreptul să intervină în nici un 
mod în problemele interne ale altui 
stat nealiniat". In altă ordine de idei, 
el a apreciat că problemele privind 
cooperarea economică trebuie să 
aibă prioritate la conferință, mențio- 
nînd că intensificarea colaborării în 
acest domeniu are un rol important 
în consolidarea unității mișcării de 
nealiniere.

In numele grupului african, pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
s-a referit, între altele, la lupta sta
telor africane pentru deplina elibe
rare a continentului. împotriva colo
nialismului și rasismului, a tuturor 
formelor de exploatare, paralel cu 
eforturile pentru depășirea stării de 
subdezvoltare. Totodată, el a expri
mat sprijinul fată de forțele patrio
tice de eliberare din sudul Africii

■ și a condamnat cercurile imperialiste 
care sprijină regimurile rasiste mi
noritare din Africa australă.

Principalele obiective ale statelor 
latino-americane — a spus președin- . 
tele Republicii Panama, Aristides 
Royo Sanchez — sînt asigurarea in
dependentei depline a tuturor popoa
relor continentului și eliminarea ra
porturilor economice nedrepte exis
tente astăzi în viața internațională. 
Totodată, el a subliniat rolul major 
pe care îl pot avea statele nealiniate 
în soluționarea marilor probleme cu

care este confruntată omenirea, sub
liniind că pentru aceasta sînt nece
sare consolidarea unității lor, respec
tarea principiilor mișcării de neali
niere, a caracterului său de factor in
dependent, în afara blocurilor.

Vorbind în numele grupului euro
pean. președintele Ciprului. Spyros 
Kyprianou, a salutat creșterea numă
rului membrilor cu drepturi depline 
ai mișcării de nealiniere, a țărilor 
care au primit statutul de observator 
sau invitat. El și-a exprimat speranța 
că reuniunea de la Havana, prin dez- 
baterilb și documentele adoptate, va 
contribui la consolidarea unității miș
cării de nealiniere, pentru ca aceasta 
să aibă un rol și mai important în 
viața internațională.

In numele mișcărilor de eliberare 
care participă la conferință în cali
tate de observator, președintele Con
gresului Național African din R.S.A., 
Oliver Tambo, s-a referit la situația 
existentă în zona australă a conti
nentului, unde se intensifică lupta 
forțelor de eliberare împotriva colo
nialismului și apartheidului. El și-a 
exprimat aprecierea pentru sprijinul 
pe care statele nealiniate și statele 
socialiste l-au acordat și îl acordă 
mișcărilor de eliberare din Africa. In 
cadrul aceleiași ședințe au avut loc 
— în afara ordinii de zi 
controversate în legătură cu

' aspecte ale crizei din Orientul 
ciu, la care au luat cuvîntul 
zentanții Zambiei, Egiptului, 
hiriei Libiene, O.E.P., Cubei, 
gascarului, Irakului, Etiopiei, 
blicii Mali, Iranului. R. S. Angola, 
R. S. Vietnam, Tanzaniei, Beninului 
și R. P. Congo.

Au fost alese organele conducătoare 
ale conferinței. Biroul celei de-a Vl-a 
Conferințe la nivel inalt este prezidat 
de Cuba — ca țară-gazdă — și alcă
tuit din 20 de vicepreședinți. La ace
lași punct al ordinii de zi a fost ra
tificată hotărirea reuniunii ministe
riale privind admiterea Boliviei, Gre
nadei, Iranului, Pakistanului, Surina- 
mului, Republicii Nicaragua și a 
Frontului Patriotic Zimbabwe ca 
membri cu drepturi depline ai mișcă
rii. Ca observatori au fost admise Fi- 
lipine, Costa Rica, Santa Lucia și Re
publica Dominica, iar Spaniei i s-a 
conferit statut de invitat.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Sri Lanka, Junius Ja- ' 
yawardene, care. în calitate de pre
ședinte al reuniunii precedente la 
nivel inalt, a prezentat raportul asu
pra activității mișcării de nealiniere. 
El a arătat că ultimii trei ani. la care 
se referă raportul au reprezentat o 
perioadă dificilă sub multe aspecte, 
menționînd, în acest sens, că. în afara 
situației mondiale complexe, miș
carea de nealiniere a' fost afectată 
de dispute bilaterale. De asemenea, 
în rîndurile mișcării „s-a manifestat 
uneori neîncrederea in sine, punîn- 
du-se sub semnul întrebării rolul și 
scopul nealinierii într-o lume sub
stanțial diferită de cea din 1961", și 
au fost exprimate puncte de vedere 
diferite în legătură cu direcția care 
trebuie urmată. în pofida acestor si
tuații — a spus vorbitorul — miș
carea de nealiniere a continuat să 
se dezvolte, iar „realizările sale sînt 
cu atît mai mari, cu cit au fost ob
ținute într-o conjunctură internațio
nală confuză". Președintele Republi
cii Sri Lanka a subliniat că toți 
membrii mișcării au drepturi egale și 
a lansat un apel pentru continuarea 
eforturilor de extindere a ariilor de 
înțelegere prin consultări și acorduri. 
Totodată, el s-a pronunțat pentru 
intensificarea cooperării între statele

Conferința la nivel înalt
a țărilor nealiniate

La Havana și-a început lucrările 
cea de-a Vl-a Conferință la nivel 
înalt a țărilor nealiniate, reuniune 
care, prin amploarea ei, prin pre
zența unui mare număr de șefi de 
state și guverne, prin problemele 
fundamentale pe care le abordează, 
concentrează atenția și interesul opi
niei publice de pretutindeni. Mesajul 
președintelui NICOLAE CEAUȘESCU, 
exprimîndsatisfacția pentru partici
parea României. în calitate de invi
tat, la dezbaterile conferinței, apre
ciază această reuniune internaționa
lă ca „un eveniment de cea mai mare 
importantă in viața lumii contempo
rane, în lupta generală pentru liber
tate și independență națională, pen
tru destindere, colaborare și pace".

Este, desigur, una din realitățile 
majore ale ultimilor ani afirmarea 
continuă a mișcării de nealiniere, 
creșterea sa neîntreruptă, prin ală
turarea a noi și noi state. • in 
cea mai mare parte țări mici și mij- 

• locii, în curs de dezvoltare. — în rîn
durile acestei mișcări aflîndu-se as
tăzi peste două treimi din totalul sta
telor lumii. O deosebită importanță 
prezintă'însă nu numai sfera de cu
prindere. ci. mai ales si în primul 
rind, principiile și obiectivele de bază 
sub egida cărora s-a dezvoltat și se 
dezvoltă mișcarea de nealiniere : 
promovarea păcii, apărarea indepen
dentei naționale și respectarea drep
tului inalienabil și imprescriptibil al 
popoarelor de a fi stăpîne pe propria 
soartă, afirmarea unor relații noi de 
egalitate' deplină și respect reciproc 
între state, edificarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale.

Tocmai pe baza acestor țeluri și 
obiective mișcarea de nealiniere s-a 
afirmat, așa cum se subliniază în 
mesajul tovarășului Nicolae
Ceaușescu, ca una din marile forțe 
progresiste ale contemporaneității, ca 
o componentă de seamă a marelui 
front antiimperialist și anticolonialist, 
un important factor activ al demo
cratizării vieții internaționale.

România acordă o importan
tă deosebită activității țărilor ne
aliniate. dezvoltă cu ele o con
lucrare strînsă, pe multiple planuri — 
atît în sfera relațiilor bilaterale, cit 
și la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale. Fără îndoială, admiterea 
României acum doi ani. cu statutul 
de invitat, la precedenta confe
rință la nivel înalt. — de la Co
lombo — a țărilor nealiniate repre
zintă tocmai o expresie a prețuirii 
deosebite de care se bucură în rîndul 
acestor state, în general al tuturor

dezbateri 
unele 

Mijlo- 
repre- 
Jama- 
Mada- 
Repu-

nealiniate, In special pe bază regio
nală, apreciind că această colaborare 
constituie o premisă pentru succesul 
mișcării de nealiniere în viata inter
națională.

în cuvintarea sa, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a 
exprimat convingerea ,că „forța și 
coeziunea mișcării de nealiniere 
decurg din puterea principiilor pro
clamate de aceasta". Trecînd în re
vistă marile probleme supuse dezba
terii conferinței, Waldheim s-a pro
nunțat pentru soluționarea pe cale 
pașnică a conflictelor internaționale, 
afirmînd că „acest obiectiv poate fi 
realizat numai dacă statele recunosc 
în practică principiul nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța în 
soluționarea divergențelor". El a 
subliniat apoi pericolul crescînd al 
proliferării armelor nucleare și a 
arătat că situația din Africa australă 
continuă să fie o sursă de neliniște. 
Referitor la situația din Orientul 
Mijlociu, vorbitorul a arătat că „doar 
o reglementare globală cuprinzînd 
toate aspectele problemei, inclusiv 
drepturile ■ inalienabile ale poporului 
palestinian, poate garanta instaura
rea unei păci juste și durabile în 
zonă". în context, el a propus con
vocarea unei conferințe internațio
nale care, printr-o atentă pregătire, 
ar putea oferi modalitățile de depă
șire a situației periculoase din zonă. 
..Toate părțile interesate — a spus 
Waldheim — trebuie să fie asociate 
la reglementarea acestei probleme, 
iâr O.N.U. oferă posibilități în acest 
sens, care nu au fost încă pe deplin 
folosite". în încheiere, el și-a ex
primat convingerea că problema 
energetică necesită o abordare glo
bală și că sistemul Națiunilor Unite 
oferă cadrul cel mai adecvat pentru 
a o rezolva.

Comitetele 
ale reuniunii 
lor nealiniate 
le. luînd în dezbatere proiectele de 
amendamente prezentate de o serie 
de țări la documentele finale ce ur
mează să fie adoptate de șefii de 
stat și de guvern.

Dat fiind numărul mare al aces
tor proiecte, s-a hotărît ca lucrările 
comitetului economic să continue în 
două grupuri de lucru — unul urmînd 
să ia în dezbatere amendamentele 
propuse la Declarația finală, iar al 
doilea — pe cele prezentate în legă
tură cu Programul de cooperare eco
nomică.

politic sl economic 
la nivel înalt a state- 
și-au continuat lucrărl-

BRUXELLES

comisiilor 
Parlamentului vest-european

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Co
misiile Parlamentului (vest)-euro- 
pean — ales prin vot universal 
direct, în luna iunie a.c., în cele nouă 
țări membre ale Pieței comune — 
s-au reunit la Bruxelles, pe primul 
punct al ordinii de zi aflîndu-se ale
gerea personalităților care le vor 
prezida.

Președinte al Comisiei de politică 
regională a fost ales Pancrazio de 
Pasquale (Italia, membru al P.C.I.), 
iar președinte al Comisiei pentru 
reglementări — Kai Nyborg .(Dane
marca, reprezentant al formațiunii 
Democrații europeni pentru progres).

TRIPOLI 4 (Agerpres). — Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, șeful delegației oficiale române, 
care a participat la festivitățile pri
lejuite de c.ea de-a 10-a aniversare a 
Marii Revoluții de la 1 septembrie 
în Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă, a avut întrevederi cu 
Ezzedin El Mabrouk. secretar al pe
trolului : Muhamad Al-Mangush, 
secretar al Comitetului popular ge
neral al locuințelor, Omar Mustafa Al 
Muntaser. secretar al industriei gre-

•
le, Ibrahim Al Fighih Hassan, secre
tar al Comitetului popular general 
al asigurărilor sociale, Muftar Al 
Usta Omar. secretar al Comitetului 
popular general al sănătății, Abdul 
Rahman Said, șeful Marelui Stat 
Major al armatei libiene.

In cadrul întrevederilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie, au fost examinate pro
bleme ‘ale dezvoltării 
româno-libiene în 
pective.

cooperării 
domeniile res-

BLACKPOOL

Sindicatele britanice în pregătirea 
acțiuni revendicative

LONDRA 4 (Agerpres). — Lucră
rile convenției anuale a Congresului 
sindicatelor britanice (T.U.C.). care 
se desfășoară la Blackpool, au prile- 

. juit luări de poziție ferme din par
tea unor lideri sindicali, care au cri
ticat planul guvernului conservator 
condus de premierul Margaret That
cher de a limita prerogativele sindi
cale.

Prezentînd un proiect de rezoluție 
propus de T.U.C. și care a fost adop
tat în unanimitate de cei 1 200 de de
legați, Joe Wade, secretar general al 
sindicatelor muncitorilor tipografi, a 
declarat că planul guvernamental se 
va izbi de „o rezistentă viguroasă" 
din partea sindicatelor. „Dacă gu
vernul nu va asculta glasul rațiunii, 
va fi pus în situația de a se convin
ge de întreaga fermitate a forței 
sindicatelor", a avertizat el.

Agenția de presă Reuter aprecia
ză că actualul congres al T.U.C. con
stituie prima ocazie a uniunilor sin-' 
dicale de a oferi actualului guvern 
conservator o oninie concertată față 
de politica cabinetului.

sovieto-americane
privind interzicerea 

armelor chimice
GENEVA 4 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., în 
perioada 16 iulie — 31 august, la Ge
neva au avut loc convorbiri Intre 
U.R.S.S. și S.U.A., în vederea pregă
tirii unei propuneri negociate comu
ne privind interzicerea generală, to
tală si controlabilă a armelor chimi
ce. Convorbirile au fost utile și au 
contribuit la precizarea și apropierea 
pozițiilor părților într-o serie de 
probleme importante privind inter
zicerea armelor chimice — relevă 
agenția citată. Asupra datei reluării 
negocierilor se Va conveni ulterior.

unor noi

a fost, 
discursul

de altfel, 
lui Tom

anun- 
la re- 
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Această atitudine 
confirmată de 
Jackson, președintele Confederației 
intersindicale britanice, care a 
țat că „T.U.C. nu va renunța 
vendicările sale salariate, de 
ce guvernul a abandonat orice
tivă de a controla spirala prețurilor 
și a sporit în mod deliberat șoma
jul".

Anunțînd proclamarea unei „Zile 
naționale de acțiune", ca parte a 
campaniei împotriva politicii conser
vatorilor vizînd limitarea creșterii 
salariilor. Tom Jackson a subliniat : 
„Ceea ce guvernul ofere ponorului 
britanic sînt vechile remedii discredi
tate ale reducerii standardului de 
viată și o masivă creștere a șomaju
lui : de mulți ani. și în mod cert de 
la cel de-al doilea război mondial, 
nu am fost confruntați cu împrejurări 
atît de dificile".

Două milioane de muncitori 
în grevă

Marți a continuat greva muncitori
lor britanici din sectoarele automo
bilelor, construcțiilor aeronautice și 
șantierelor navale. Activitatea mai 
multor mii de întreprinderi a fost 
paralizată aproape total, relevă a- 
genția France Presse. Greviștii re
vendică îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață. Greva, la care 
participă, potrivit sindicatelor, apro
ximativ două milioane de muncitori, 
este prima mare acțiune revendica
tivă după revenirea la putere, în 
luna mai, a Partidului conservator.

Prezențe românești peste hotare
Amplă participare a României la Tîrgul internațional de carte 

de la Moscova
MOSCOVA 4 — Corespondentul 

Agerpres, M. Coruț, transmite : Cea 
de-a ll-a ediție a Tîrgului inter
national de carte de la Moscova, 
avind ca deviză „Cartea în slujba 
păcii si progresului", s-a deschis la 
4 septembrie în marile pavilioane 
din Complexul expozifional al rea
lizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S.

Participind,. alături de alte 74 de 
țări la actuala ediție a tîrgului. 
Republica Socialistă România pre
zintă in pavilionul principal aproa
pe 1 400 de titluri de carte din cele 
mai diverse domenii, reprezentind 
producția tuturor celor 23 de edi
turi din tara .noastră. Sînt expuse 
lucrări social-politice, cărți științi
fice si tehnice, lucrări de largă in
formare și cu caracter enciclopedic, 
volume de beletristică românească 
Și traduceri din literatura univer
sală, ediții de valorificare a moște
nirii literare și de fructificare a 
gîndiril științifice, a cercetărilor is
torice și arheologice, cărți și albu-

me de artă. Un loc proeminent t! 
ocupă operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reunite in ciclul „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", 
și volumele apărute in colecția 
„Din gîndirea social-politîcă a pre
ședintelui României".

La deschidere au participat P. N. 
Demicev, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul culturii al U.R.S.S.. M. V. 
Zimianin, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., T. I. Kiseliov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., B. I. Stukalin, președintele 
Comitetului, de stat pentru proble
mele editurilor, poligrafiei si co
merțului cu cartea, reprezentanți ai 
secretarului general al O.N.U. si 
directorului general al UNESCO, 
alte persoane oficiale.

Erau prezenti Gheorghe Badrus. 
ambasadorul României In U.R.S.S.. 
membrii delegației Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste si mem
bri ai Ambasadei române.

Noi volume consacrate tării noastre apărute la Bruxelles 
și Delhi

BRUXELLES 4 (Agerpres). — In 
editura belgiană „Soveja" a apărut 
lucrarea „23 VIII 1944 " ------
1979. XXXV DE ANI 
DE CULTURĂ ȘI DE 
TISM“, a directorului 
Cultural Român de pe 
versitatea din 
prof. Mihail Steriade.
• Lucrarea, bogat ilustrată, aduce 
un omagiu personalității si activi
tății președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, eforturilor sale neobo
site in slujba nobilelor idealuri 
ale păcii, libertății, independen
tei. Autorul se referă pe larg, 
îndeosebi la importanții , pași 
efectuați de tara noastră in dome
niul culturii, învățămîntului si 
creației literar-artistice, evidențiind 
rolul de, excepțională importantă al 
președintelui Nicolae Ceausescu în 
aceste activități. •

— 23 VIII 
DE PACE, 

PATRIO- 
Centrului 

lingă Uni- 
Louvain-la-Neuve,

DELHI 4 (Agerpres). — In edi
tura indiană „Deepsadhana Publi
cations" a apărut lucrarea intitula-

tă „Desh, Nivasi aur Yaden — 
Romania" (Tara, poporul și memo
rii — România), sub semnătura lui 
Yatindra Bhatnagar, ziarist.

Cartea se deschide cu un mesaj 
către cititori, semnat de Jagjivan 
Ram. fost ministru, care, subliniind 
că a avut ocazia să viziteze Româ
nia, să cunoască eforturile poporu
lui acestei tari pentru dezvoltare 
— „un exemplu demn de admirat" 
—. relevă mesajul generos al acestei 
cărți, care oferă cititorilor o ima
gine elocventă asupra trecutului. ,și 
vieții de azi a poporului român

Cele 16 capitole 'ale volum, ii 
conțin o prezentare generală a tării 
?i poporului nostru. cu tradițiile 
sale, marcind momentele principale 
ale istoriei naționale, ale drumului 
pe calea edificării unei societăți 
noi. Un Capitol separat este consa
crat personalității președintelui 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, aportului său hotărîtor 
la înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste.

i _________ -

Denunțarea valului

Agențiile de presă

Dialog la nivel înalt 
egipteano-israelian

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Egipt, Anwar El Sa
dat. a sosit, marți, la Haifa, într-o 
vizită de trei zile în Israel pentru 
convorbiri cu premierul israelian Me- 
nahem Begin — relatează agenția 
M.E.N. In aceeași zi, șeful statului 
egiptean a conferit cu Yitzhak Navon, 
președintele Israelului.

statelor lumii, politica externă a 
țării noastre, în deplin consens cu 
aspirațiile fundamentale ale popoare
lor, participarea activă a tării noas
tre la diferite manifestări și acti
vități ale mișcării de nealiniere. în 
perioada care s-a scurs de atunci, 
bucurîndu-se de aceleași aprecieri 
pozitive.

Relevînd în mod pregnant semni
ficația actualei conferințe Ia nivel 
înalt, Mesajul adresat conferinței de 
președintele României, tovarășul

tot mai puternice a voinței și hotă- 
rîrii popoarelor de a se dezvolta li
ber, independent, de a promova o 
politică nouă, de egalitate deplină și 
respect reciproc, de pac© și colabo
rare ; pe de altă parte, evenimentele 
vieții politice internaționale pun în 
evidență o ascuțire a contradicțiilor 
de tot felul, manifestări, în conti
nuare, ale vechii politici imperialiste 
de forță și dictat, intensificarea ten
dințelor spre o nouă reîmpărțire a 
zonelor de influență și dominație,

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Comitetul Democratic Hai
tian a denunțat, într-o declarație 
făcută la Ciudad de Mexico, „valul 
de teroare" care s-a abătut asupra 
statului Haiti, unde mai multe per
soane au fost ucise si altele rănite, 
în urma intervenției brutale a forțe
lor regimului dictatorial al lui Jean 
Claude Duvalier. Potrivit declarației 
C.D.H., forțele de tristă faimă „ton- 
ton macoutes" — organul ,de repre
siune al regimului — au distrus, re
cent, sediul Partidului Democrat 
Creștin și au rănit pe șeful acestui 
partid, Sylvio Claude.

suveranității naționale, neamestec in 
treburile interne și avantaj reciproc, 
nerecurgere la forță și la amenința
rea cu forța, a înfăptuirii dreptului 
sacru al fiecărui popor de a se dez
volta liber, deplin stăpin pe soarta 
sa. Această necesitate constituie unul 
din comandamentele primordiale ale 
lumii contemporane, în sprijinul 
căruia România se pronunță cu 
neabătută consecvență, avind con
vingerea că numai prin respectarea 
strictă și generalizarea noilor princi-

„România dă o înaltă apreciere rolului țărilor nealiniate
în evoluția pozitivă a cursului

care re
prezintă marea majoritate a statelor lumii
vieții internaționale, în soluționarea problemelor deosebit de complexe cu 

este confruntată omenirea contemporană. Considerăm că activitatea 
nealiniate reprezintă un factor de mare 
principii de relații între state, în lupta pentru lichidarea politicii impe- 

! și colonialiste, a oricărei politici de inegalitate, dominație și asuprire, 
apărarea independenței și suveranității popoarelor, a dreptului lor 

fi deplin stăpîne pe bogățiile naționale, pe propriile destine".
NICOLAE CEAUȘESCU

(din Mesajul adresat conferinței)

care i 
țărilor 
noilor 
rialiste 
pentru 
de a

Nicolae Ceaușescu, evidențiază cu 
putere marile probleme ale contem
poraneității aflate în fața conferin
ței, reafirmă pozițiile principiale ale 
partidului și statului nostru în- aces
te probleme, hotărirea țării noastre 
de a acționa în continuare, alături de 
toate forțele social-politice înaintate, 
în vederea unor rezolvări în concor
danță cu interesele tuturor popoare
lor, cu interesele generale ale cauzei 
păcii și progresului.

Document de înaltă valoare inter
națională, expresie a necesității pro
funde de a se asigura un viitor de 
pace și bunăstare întregii omeniri, a 
voinței de a se face totul în acest 
sens, mesajul analizează împre
jurările internaționale în care are 
ioc conferința, caracteristicile fun
damentale ale evoluției mondia
le. Este cunoscut că această evo
luție are un caracter contradic
toriu : pe de o parte, asistăm la 
o accentuare a transformărilor re
voluționare naționale și sociale, a de
plasărilor profunde în raportul mon
dial de forțe, ca urmare a afirmării

La Paris a avut loc inaugurarea noului cartier denumit „Forumul halelor". 
Celebrele „Hale centrale" situate in Inima capitalei franceze au fost demo
late acum 10 ani, în cadrul unui proiect de sistematizare a orașului. în locul 
lor's-a amenajat o vgstâ construcție. în formă de piramidă răsturnată (ima
ginea de mai sus prezintă o vedere parțială a construcției). întins pe o su
prafață de 40 000 metri pătrați, „forumul" va adăposti, între altele, 200 de 
magazine, 15 restaurante, 10 cinematografe, expoziții șl alte „spații cultu
rale" in jurul unei instalații în formă de sondă, care permite să pătrundă 
lumina zilei. Pereții de sticlă ai piramidei, susținuți de arcuri metalice albe, 
permit luminatul natural al celor patru niveluri subterane. în jurul „forumu

lui", 16 străzi vor fi rezervate în exclusivitate pietonilor.

I
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importanță în promovarea

concomitent cu accentuarea fenome
nelor de criză, îndeosebi în domeniul 
energiei și materiilor prime, cu 
desfășurarea în ritm vertiginos 
a cursei înarmărilor, cu menținerea 
și chiar adîncirea decalajelor econo
mice — ceea ce creează mari primej
dii la adresa libertății și 
denței popoarelor, a păcii 
rității mondiale.

Este o situație complexă 
cum pe bună dreptate se accentuea
ză în mesaj, impune, mai mult ca 
oricind, acțiunea unită a tuturor po
poarelor, a forțelor înaintate de pre
tutindeni pentru .împiedicarea agra
vării încordării internaționale, pen
tru continuarea și 
cursului spre destindere și 
re, spre dezvoltarea liberă 
națiunilor.

Pornindu-se tocmai de la 
perativ al zilelor noastre, 
își găsește o puternică 
necesitatea promovării ferme în re
lațiile dintre toate statele a princi
piilor noi, de egalitate deplină în 
drepturi, respect al independenței și

indepen- 
și secu-

care, așa

consolidarea 
colabora- 
a tuturor

acest im- 
în mesaj 

reafirmare

pli se poate asigura un climat nou în 
viața internațională, în măsură să 
garanteze dezvoltarea de sine stătă
toare a fiecărei națiuni, în condiții 
de pace și securitate.

In acest spirit, România a susținut 
și susține neabătut necesitatea in
tensificării luptei împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, a oricăror forme de asuprire 
a altor popoare, împotriva politicii 
de forță și ingerințe. In acest cadru, 
se cuvine a releva că, în ansamblul 
problemelor de pe agenda conferin
ței, un loc important ocupă ce
rința lichidării ultimelor bastioane 
ale colonialismului și rasismului in 
Africa australă și in alte regiuni ale 
lumii — mesajul șefului statului 
român reafirmînd sprijinul activ al 
țării noastre pentru cauza popoare
lor namibian și Zimbabwe, a popu
lației majoritare din Republica Sud- 
Africană, pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare a tuturor popoarelor aflate 
încă sub dominație străină.

Mișcarea de nealiniere s-a afirmat, 
In ansamblul ei, ca o mișcare urmă-

rind stabilitatea internațională și 
coexistenta pașnică, promovarea des
tinderii și securității. Tocmai de 
aceea, în covirșitoarea lor majoritate, 
statele nealiniate se pronunță pentru 
excluderea forței ca mijloc de solu
ționare' a problemelor litigioase, 
pentru rezolvarea acestor probleme 
prin tratative, singura modalitate ra
țională de acțiune și unica alternati
vă a unor conflicte cu consecințe im
previzibile. In spiritul politicii con
secvente a României, care a reliefat 
dintotdeauna necesitatea vitală a 
soluționării exclusiv pe gale politică 
a diferendelor și litigiilor dintre sta
te. mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu reafirmă pozițiile con
structive ale țării noastre în ce pri
vește modalitățlie concrete de regle
mentare a problemelor din Orientul 
Mijlociu, din Liban, din Cipru, astfel 
îneît să se asigure dezvoltarea inde
pendentă și suverană a tuturor po
poarelor în cauză.

Din păcate, în asemenea litigii sînt 
■ implicate și unele state nealiniate. 

Marea diversitate — din punct de 
vedere al orînduirif sociale, mărimii, 
gradului de dezvoltare, opțiunilor 
politice și ideologice — ce caracteri
zează statele nealiniate, ca și exis
tenta unor probleme lăsate nere
zolvate de lunga dominație colonia
lă au ca rezultat apariția unor deo
sebiri de vederi sau chiar a unor si
tuații de conflict. Or. tocmai în nu
mele intereselor fundamentale ale 
mișcării de nealiniere, care trebuie 
să prevaleze oricăror deosebiri 
de păreri, se impune, mai mult 
ca oricind, ca țările nealiniate 
să-șî rezolve pe căi politice proble
mele litigioase, să respingă orice ten
dințe și încercări de dezbinare, să-și 
întărească unitatea și să-și consoli
deze acțiunea solidară, aceasta fiind 
de natură să contribuie în mod în
semnat la sporirea influenței și ca
pacității lor de acțiune 
mondială.

Statele nealiniate au 
din primul moment, o . 
constantă față de gravele 
pentru cauza păcii generate de cursa 
înarmărilor, această preocupare gă- 
sindu-și firească reflectare pe ordi
nea de zi a actualei conferințe. Toc
mai pornind de la importanța vitală 
a dezarmării, și în primul rind a 
dezarmării nucleare, definite, pe 
bună dreptate, ca obiectivul primor
dial cel mai urgent al întregii ome
niri. mesajul șefului statului român 
subliniază necesitatea acțiunii tot mai 
energice a popoarelor, a forțelor 
iubitoare de pace din întreaga

pe arena

manifestat, 
preocupare 

pericole

lume pentru a determina trecerea la 
măsuri practice de oprire a cursei 
înarmărilor,. de înghețare si reducere 
a cheltuielilor militare si diminuare a 
efectivelor armate, de lichidare a ba
zelor militare străine și desființare a 
blocurilor, cerințe a căror promovare 
ar avea, fără îndoială, profunde efec
te binefăcătoare asupra ansamblului 
evoluției mondiale.

Tinindu-se seama de faptul că ma
joritatea statelor nealiniate sînt țări 
în curs de dezvoltare, care au de fă
cut fată gravelor dificultăți generate 
de persistenta și chiar adincirea de
calajelor. a împărțirii lumii in țări 
bogate și țări sărace, este firească 
atenția prioritară acordată în cadrul 
conferinței la nivel înalt necesității 
arzătoare a eliminării subdezvoltării. 
Pornind tocmai de la această necesi
tate, mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pune în evidentă. în mod 
deosebit, importanța pe care o pre
zintă întărirea colaborării și solida
rității țărilor in curs de dezvoltare, 
în marea lor majoritate lari neali
niate, ca o premisă esențială a 
staurării noii ordini economice 
ternaționale.

Un Ioc central în dezbaterile _ 
uniunii la nivel înalt revine proble
mei democratizării relațiilor interna
ționale. Acesta este unul din impera
tivele majore ale actualității. în spri
jinul căruia România se pronunță 
consecvent, pornind de la realitatea 
că numai prin respectarea dreptului 
fiecărui stat de a participa. în con
diții de egalitate, la dezbaterea tutu
ror problemelor care confruntă uma
nitatea se pot asigura soluții traini
ce. judicioase. în conformitate cu in
teresele fiecărei națiuni si ale comu
nității internaționale în ansamblu. 
Desigur. în acest cadru, asa cum pe 
bună dreptate .subliniază-mesajul, un 
rol deosebit revine, alături de marile 
puteri, țărilor mici si miilocii, țărilor 
în curs, de dezvoltare, țărilor neali
niate, care reprezintă marea majori
tate a populației globului si sint vital 
interesate în promovarea unei poli
tici noi, democratice in întreaga lume;

Pozițiile judicioase și constructive 
ale României fată de marile proble
me care figurează ne ordinea de zi a 
Conferinței de la Havana, poziții re
afirmate clar în mesajul președinte
lui Nicolae Ceausescu, se constituie, 
fără îndoială. în puncte de referință 
și contribuții importante la aborda
rea eficientă a problemelor care stau 
în fata acestei reuniuni. După cum se 
subliniază în mesaj. România este 
ferm hotărită să-și dezvolte si în vii
tor, în modul cel mai consecvent, co
laborarea multilaterală cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dezvol
tare si nealiniate, cu toate statele 
lumii, făcind totul pentru a-și adime 
contribuția la promovarea politicii 
noi, de pace și colabora’-e, de destin
dere și securitate, la cauza progre
sului și independenței popoarelor.

in- 
in-

re-

Romulus CAPLESCU

transmit
Convorbiri la Budapesta.

Marți au început la Budapesta con
vorbirile dintre Janos Kâdăr. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., șl 
cancelarul federal al R.F. Germania. 
Helmut Schmidt, sosit în aceeași zi 
într-o vizită oficială în R.P. Ungară, 
informează agenția M.T.I.
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Cu prilejul îmPlinirii * 40 da 
ani de la începutul celui de-al doi
lea război mondial. Organizația In
ternațională a Ziariștilor (O.I.Z.) a 
dat publicității o declarație în care, 
aducind un omagiu milioanelor de 
oameni care -s-au jertfit in marea 
încleștare antifascistă, pune in evi
dentă necesitatea mobilizării forțelor 
celor mai largi ale popoarelor de 
pretutindeni — in acest cadru * .rol 
deosebit revenind ziariștilor ■ in
tru a nu mai permite dez);
unei noi conflagrații, pentru --âfSi- 
gura dezvoltarea pașnică a întregii 
omeniri.

Noul guvern italian în 
prima ședință de lucru. 
La Roma s-a desfășurat marți prima 
ședință de lucru a noului guvern ita
lian, condus de primul ministru Fran
cesco tossiga. Pe agenda ședinței au 
fost înscrise probleme majore cu care 
este confruntată Italia. între care in
flația și criza energetică. Guvernul 
nu a adoptat însă, după cum transmi
te agenția France Presse. nici un fel 
de măsurj.

Lucrările Comitetului in
terimar al U.N.C.T.A.9. (Con- 
ferința Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare). însărcinat, cu 
redactarea unui proiect de statut al 
Fondului comun de stabilizare a pro
duselor de bază, au început la Ge
neva. Textul proiectului urmează să 
fie prezentat unei conferințe a 
U.N.C.T.A.D.,_programată să aibă loc 
în 
la

perioada 17—21 decembrie a.c., tot 
Geneva.

0 conferință internațio
nală asuPra medicinei tradiționale 
în Asia s-a deschis în capitala Aus
traliei. Canberra. 300 de specialiști din 
țări asiatice, precum- și din S.U.A., 
Marea Britanie, R.F.G. și alte state, 
vor examina probleme 
la extinderea utilizării 
tradiționale ale medicine! asiatice și 
căile de integrare a acestora în prac
ticile medicale.

referitoare 
metodelor

Congresul american ur* 
mează să examineze proiecte legislati
ve rămase nefinalizate din sesiunea 
precedentă. Printre acestea figurează 
cele referitoare la programul energe
tic al Administrației democrate, pre
cum și ratificarea acordurilor sovie
to-americane privind limitarea ar
mamentelor strategice ofensive. 
„SALT-II".

Vulcanul Etna și-a reluat 
activitatea,13 numai trel s&pta- 
mini după ce s-a încheiat cea mai 
spectaculoasă erupție a sa din ulti
mii 20 de ani. Luni, din craterul cen
tral al Etnei se înălța un fum de 
culoare închisă.
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