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0 mare avuție, catiabila REȘIȚA

Prima turbină buib
In unitățile agricole din județul Brașov a început recoltarea cartofilor

CARTOFIIPreocupare mereu actuală
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de fabricație 
românească a intrat

FOLOSIREA CU RANDAMENT SUPERIOR
A TUTUROR MAȘINILOR Șl UTILAJELOR
ț.

l
Dispunem de fonduri fixe uriașe, în marea lor ma

joritate de înaltă tehnicitate, realizate în ultimii zece 
ani. Dacă vom organiza bine activitatea pentru folo
sirea integrală a utilajelor, într-o perioadă relativ scurtă 
am putea realiza ușor, cu actualele mijloace, dublarea 
producției industriale.

NICOLAE CEAUȘESCU

în probe
La întreprinderea de construc

ții de mașini din Reșița au în
ceput probele la primul hidro- 
agregat de tip bulb fabricat în 
țara noastră. Această turbină, 
de complexitate deosebită, me
nită să valorifice, în condiții de 
maximă eficiență, potențialul 
hidroenergetic al rîurilor inte
rioare, este concepută si realiza
tă de către specialiștii de la 
Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică din lo
calitate în colaborare cu, iscusiții 
constructori de mașini reșiteni 
și are o putere de 13.5 MW. 
Acest succes deschide fabrica
ției românești de turbine lărgi 
.posibilități, reșițenii pregătin- 
du-se intens pentru a realiza 
noi hidroagregate âe acest tip 
pentru viitoarele amenajări hi
droenergetice de pe Dunăre și 
de pe alte rîuri ale țării. (Nico
lae Cătană).

Ritmul de lucru la recoltare și transport 
acum sub posibilitățile reale - trebuie

sa creasca
au început recoltarea

reflectăm asupra următoarelorSă ... _____ .
date : la începutul acestui an, valoa
rea fondurilor fixe în economia na
țională se ridica la 1 600 miliarde lei, 
marea lor majoritate realizate în ul
timii 10 ani ; în perioada 1976—1980, 
peste două treimi din sporul produc
ției industriale trebuie să se realize
ze cu capacitățile existente la înce
putul cincinalului. în același timp, 
proiectul de Directive ale Congresului 
al XII-lea al partidului, document de 
excepțională însemnătate pentru dez
voltarea economică și socială a pa
triei — elaborat sub îndrumarea ne
mijlocită a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușesdi 
— prevede pentru cincinalul viitor 
o serie de sarcini și măsuri deosebit 
de importante in domeniul utilizării 
fondurilor fixe. Astfel, proiectul de 
Directive stabilește ca. prin creșterea 
eficientei fondurilor fixe, în industrie 
să se ajungă în anul 1985 Ia o pro
ducție globală de 1 800 lei și la o pro
ducție netă de peste 600 lei, calcu
late la 1 000 lei fonduri fixe — va
loare neamortizată.

Sint elemente care ilustrează con
vingător caracterul modern al bazei 
tehnico-materiale a industriei noas
tre. rezultat al politicii de industria
lizare socialistă promovată cu con
secventă de partid, 
argumentează de 
partidului nostru 
stăruitor in atenția
ganizatiilor de partid, a organelor de 
conducere colectivă, a colectivelor de 
oameni ai muncii 
prinderile cerința 
intensive, depline, 
tă. a capacităților
tente, a tuturor mijloacelor fixe din 
economie.

Societatea noastră face mari efor
turi materiale și financiare pentru 
dttarea tehnică superioară a econo
miei și trebuie să beneficieze la timp 
și integral de roadele cuvenite. Nu
mai asigurînd zi de zi, în fiecare în
treprindere. utilizarea deplină, cu 
înalt randament a capacităților de 
producție creăm condiții pentru re
cuperarea grabnică a fondurilor avan-

sate de societate pentru dotarea în
treprinderilor. Numai folosind rațio
nal, intensiv mijloacele tehnice și 
suprafețele productive existente în 
întreprinderi putem obține însemna
te sporuri de producție într-un timp 
scurt și fără investiții suplimentare, 
economisindu-se importante fonduri 
materiale și bănești, care pot fi în
dreptate spre alte sectoare ale econo
miei naționale.

In lumina acestor exigente ne pro
punem să insistăm asupra probleme
lor ce se ridică în practică, asupra 
neajunsurilor ce trebuie cu toată stă
ruința înlăturate.

ÎNCĂRCAREA JUDICIOASA A 
MIJLOACELOR TEHNICE ÎN TOA
TE SCHIMBURILE se detașează, in 
acest sens, ca un imperativ deose
bit de actual. Ce-i drept, sint nu
meroase întreprinderile care în pe
rioada care a trecut din acest an au

raportat indici buni de utilizare a 
capacităților de producție. La o a- 
naliză mai atentă se constată însă 
că în unele județe — Ilfov, Boto
șani, Bistrița-Năsăud — și ramuri ale 
producției materiale — în metalur
gie, construcții de mașini, chimie, e- 
conomia forestieră și materialelor de 
construcții — o serie de mașini-u- 
nelte complexe, de înalt randament, 
au fost încărcate necorespunzător pe 
schimburi, indicii de utilizare a fon
dului de timp disponibil de lucru si- 
tuîndu-se mult sub cei planificați. 
Este limpede că achiziționarea ori
cărei mașini este oportună și efi
cientă numai dacă se asigură folo
sirea ei la întreaga capacitate, cu 
înalt randament, iar lucrul in trei 
schimburi dă rezultatele scontate nu
mai dacă munca este bine organi-

ANINA

30000 de tone 
cărbune peste plan
Minerii din bazinul carbonifer 

al Aninei au ridicat la aproape 
30 000 de tone cantitatea de 
cărbune extrasă peste planul ia 
zi. spor ce depășește substan
țial angajamentul asumat pe în
tregul an. Creșterea producției 
fizice are la bază eficiente ihă- 
suri tehnice și acțiuni muncito
rești, care au asigurat mărirea 
randamentului în exploatare al 
utilajelor mecanice, îndeosebi ia 
lucrările de înaintări in aba- 

(Agerpres)

în aceste zile .... _______
cartofilor de toamnă, transportul și 
depozitarea în vederea asigurării 
aprovizionării populației în sezonul 
rece al anului.

Datorită măsurilor luate la indica
ția conducerii partidului, a fost îm
bunătățită structura soiurilor culți; 
vate, extinzîndu-se cele cu însușiri 
culinare superioare, au fost organi
zate ferme specializate in cultura 
acestei plante și s-au îmbunătățit 
tehnologiile de cultură, astfel incit 
randamentele la hectar au crescut 
continuu. După cum se apreciază la 
organele de specialitate, și in acest 
an in majoritatea județelor recolta 
de cartofi este bună și superioară 
din punct de vedere calitativ. Efor
turile care au fost depuse în cursul 
anului pentru realizarea producției 
trebuie continuate in aceste zile pen
tru a se recolta și depozita în cele 
mai bune condiții întreaga' recoltă.

Condițiile climatice din această pe
rioadă sint favorabile pentru execu
tarea în timp scurt și fără pierderi 
a lucrărilor de recoltare. Solul are o 
umiditate potrivită, astfel incit car
tofii scoși cu ajutorul combinelor ■ 
sau manual sint curați, ceea ce ușu
rează mult sortarea și depozitarea 
lor. Important este ca în aceste zile 
toate forțele mecanice și manuale 
să fie concentrate la recoltarea car
tofilor. După cum apreciază specia
liștii de la Trustul economic de pro-

mult în următoarele zile
ducție pentru cartofi, cu foarte mici 
excepții, tuberculii au ajuns la ma
turitate, astfel ineît lucrările de re
coltare se pot desfășura din plin. 
Dealtfel, in majoritatea județelor 
mari cultivatoare de cartofi — Sucea
va, Botoșani, Brașov, Covasna, Har
ghita și altele — se muncește din 
plin la strîngerea cartofilor. Dar rit
mul de lucru nu este corespunzător 
posibilităților, ceea ce impune măsuri 
pentru intensificarea lucrărilor, ast
fel îneît graficele de livrare,să poată 
fi îndeplinite zi de zi. în județul Bo
toșani, de exemplu, unde la un mo
ment dat lucrările întîrziaseră iar 
unele cantităti de cartofi au rămas 
pe cîmp în grămezi, la indicația co
mitetului județean de partid au fost 
mobilizați la lucru un mare număr 
de cooperatori, iar organele de spe
cialitate au asigurat mijloacele de 
transport necesare. Ca urmare, la 
cele două centre de recepție din 
județ se livrează zilnic cite 600 tone 
cartofi. De asemenea, au fost luate 
măsuri ca din stația C.F.R. Bucecea 
vagoanele cu cartofi să fie expedia
te rapid, astfel îneît să Ajungă cit 
mai repede la beneficiari.

Odată cu intensificarea lucrărilor 
de recoltare este necesară organiza
rea in .condiții cit mai bune a trans
portului și depozitării cartofilor. Di
recția generală economică a horti
culturii a definitivat balanțele de li
vrări 'pe județe și beneficiari, astfel 
incit tot ce se recoltează poate și 
trebuie să ajungă in timp scurt la 
piață sau în depozite. Ca urmare a 
măsurilor luate în ultima vreme de 
organele de specialitate, ritmul livră-

Sînt date care 
ce conducerea 

situează in mod 
organelor si or-

din toate între- 
majoră a folosirii 
cu înaltă eficien- 
de producție exis-

„Am ieșit în lume

Hidrocentrala de la Băbeni

(Continuare în pag. a III-a)

nume nou pe harta energeticâ a Oltului și a țârii

cu fruntea sus"

rii cartofilor a crescut. Astfel, din 
județul Covasna, se expediază zilnic 
1 354 tone. Botoșani — 500 tone, Su
ceava —■ 412 tone etc. Trebuie luate 
măsuri ca și din județele Brașov și 
Harghita să fie livrate cantități mai 
mari de cartofi, astfel incit să .se 
realizeze graficele stabilite.

Impulsionarea livrării cartofilor 
este condiționată de curățirea acesto
ra de impurități și sortarea lor pe 
categorii. Pentru a se preveni situa
țiile din trecut, cind odată cu tuber
culii se transportau ți cantităti mari 
de pămint, au fost produse un nu
măr însemnat'de utilaje pentru sor
tat. Cu toate că aceste utilaje tre
buiau livrate încă la începutul lunii 
august, numai o parte din ele au 
ajuns in stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii. De asemenea, unele 
din ele au fost expediate, incomple
te. ceea ce a determinat intirzierea 
montării lor. Pe lingă eforturile care 
trebuie întreprinse de organele de 
specialitate in vederea asigurării -și 
montării instalațiilor de sortare, se 
cere ca utilajele de acest fel care 
există deja in unități sau in Centrele 
de preluare să fie bine folosite.

De modul cum se acționează acum 
la recoltarea și transportul cartofilor, 
de aplicarea cu răspundere a măsu
rilor stabilite în această direcție de
pinde mult buna aprovizionare a 
populației cu acest produs. Iată de 
ce organele și organizațiile de partid 
au datoria să îndrume și să sprijine 
unitățile de specialitate ca acestea să 

' asigure cantități îndestulătoare de 
cartofi destinați fondului central și, 
cțcci. aprovizionării populației.

în pagina a IIl-a:

RELATĂRI DIN JUDEȚE

OMUL NOU,
OMUL SOCIETĂȚII

NOASTRE SOCIALISTE
aspiră permanent la ridicarea nivelului

în citeva rînduri 
dintr-un articol publi
cat recent mi-am 
mărturisit, dacă vreți, 
o anumită tendință 
(i-aș zice chiar slă
biciune). de a scrie 
mai mult de bine, sau 
numai de bine, despre 
omul care muncește 
mult, avind și pu
terea de a se gindi nu 
numai la el, ci și la 
cei din jur, la o țară 
angajată 
marilor 
viitorul i 
și iată i 
propiat, 
bit înainte de vreme, 
cu o carte de vizită pe 
care se înscriu hidro
centrale și mari obiec
tive de interes națio
nal ridicate în anii 
noștri, îmi atrage a- 
tenția că prea repede 
'Uităm greutățile, în- 
tîmplările adesea dra
matice prin care am 
trecut — pină să a- 
jungem a ne mîndri 
cu înfăptuiri de sea
mă. Ar fi greu de în
țeles o epocă de pre
faceri structurale, de 
înnoiri în toate sec
toarele de activitate, 
de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zone
lor tării — fără acea 
luptă teribilă a con
structorilor de azi cu 
greutăți de tot felul, 
cu ezitări și reluări, cu 
tot ceea ce a avut ten
dința de a ne tine pe 
loc în anumite mo
mente, căci nimic nu 
ne-a venit de-a gata, 
nu ne-a picat din cer. 
Noi, cu adevărat, 
ne-am călit în luptă 
cu greutățile, am do- 
bîndit experiență nu 
numai din succese, ci

i pe drumul 
realizări și la 
acestei țări — 
că un om a- 
cu părul al-

și din nereușite, am 
pornit la drum . cu 
entuziasm tineresc, in
diferent de vîrstă, pe 
care a trebuit să-l du
blăm cu experiență 
din mers, uneori ne- 
maiavînd nici răgazul 
unei instruiri pe înde
lete.

Nu cunoaștem altă 
minune decît munca 
noastră de fiecare zi. 
Greutățile, cite au fost 
și cite sînt — nu con
stituie nici un secret

însemnări
de Nicolae TIC

— sînt analizate în 
documentele de partid, 
în memoria fiecăruia 
dintre noi : cind o 
nouă 'promoție de ti
neri iși face intrarea 
în muncă, în viață, 
preia, ca pe-o ștafetă, 
nu numai succese și 
planuri îndrăznețe, ci 
și necazurile, și nea
junsurile, și; încăpățî- 
narea de a izbuti. Nu 
axistă secrete, n-avem 
nici un motiv să as
cundem greutățile, e- 
forturile fiecărei zile, 
cind știm prea bine că 
nimic nu se poate rea
liza fără sudoare și 
zbatere, nici aici, nici 
în vreo altă parte a 
lumii, indiferent de 
stadiul de dezvoltare 
la care se află o țară 
sau alta, cind toate 
dovezile sînt în fa
voarea noastră și de 
necontestat : prih
muncă, în condițiile 
fiecărei etape, luptînd 
să îmbunătățim per-

manent aceste condiții, 
luptind cu rutina, bi
rocrația, adesea cu in
diferența, am reușit să 
punem bazele unei noi 
societăți, cu o indus
trie și o agricultură in 
plin progres, cu in
contestabile cîștiguri 
materiale și spirituale 
de care beneficiem 
toți, fiecare după 
strădania sa. o socie
tate in care omul să 
se simtă liber și stă- 
pîn, cu dreptul de a 
hotărî prezentul și vii
torul țării și al său.

Superbe, ademeni
toare basmele copilă
riei. cu minuni, cu țări 
în care curg lapte și 
miere... Să existe, în 
realitate, vreo țară ce 
nu mai cunoaște greu
tăți și neajunsuri, 
unde efortul zilnic să 
fi fost inlocuit cu 
semne magice a toate- 
înfăptuitoare ? Să nu 
confundăm realitatea 
pentru zeci și sute de 
milioane de oameni 
cu mirajul superdez- 
voltării, superconsu- 
mului. cu paginile de 
revistă frumos ilus
trată.

Nu cunosc și nu 
cred să fie colț de tară 
românească unde pre
facerile 
nu se 
realizări

socialiste să 
simtă prin 
importante, 

in folosul tuturor. Că 
nu am ajuns la un 
stadiu de superbel- 
șug, de mult prea bine 
— este limpede: am 
ajuns acolo unde se 
putea, prin muncă în- 
dîrjită, adesea prin 
sacrificii, în condițiile
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Pornim în sus, cu Oltul în 
dreapta noastră — să ve
dem partea de sus a ame
najării Oltului. Toată zona 
este o sărbătoare de gră
dini, așezări înfloritoare, cu 
dulci coline pina departe, 
jumătate impădurite, ju
mătate scăldate în livezi, 
iarbă, grădini. Oltul curge, 
ca in toate cîntecele și le
gendele lui, nu năvalnic, dar 
tînăr, puternic — au fost 
ploi mari în toată împără
ția munților care încep să 
ne înconjoare — și mă gîn- 
desc bucurindu-mă de ati- 
tea priveliști : în afară de 
aceste ape ale lui, frumos 
învolburate, dar strînse to
tuși într-o matcă a lor j— 
ce alte energii, forțe mira
culoase, efluvii incă ne
identificate emană acest 
Olt de înflorește atita gră
dină de lume, pînă la de
părtări, pe un mal și pe al
tul, pe unde trece ? ! îl văd, 
mă uit mereu la el, acolo, 
în albia lui, curgind cu 
convingere, fericit de uria
șa lui curgere — și trebuie 
să mi-1 imaginez că este 
mult mai înalt : noi um
blăm cu mașina pe o șosea 
modernă prin acele valuri 
invizibile ale lui, de forțe, 
energii miraculoase și care 
se inalță, s-ar putea auzi 
răsunînd mult deasupra 
noastră ia înălțimea munți
lor printre care curge — și 
mult mai departe.

Trecem pe lingă hidro
centrala și lacul de acu
mulare Dăești — în func
țiune. Centrala este con
struită in corpul barajului. 
Lacul este liniștit, întins, 
cuprins într-un lung dig de 
contur : pe marginile lui — 
păsări, berze multe. Au ve
nit berze multe pe 
și-3|U descoperit 
locuri prielnice, 
durate în acești 
menii destoinici 
timp socialist.

Trecem prin Călimănești. 
Căciulata — cu forfota es
tivală — pe lîngă mînăs- 
tirea Cozia, unde odihnește 
sub o lespede modestă Mir- 

y^cea cel Mare. La Călimă-

aici, 
locuri noi. 
frumoase, 

ani de oa- 
ai acestui'

nești, hidrooentrala este în 
construcție. Opera 
energeticienilor 
și stațiunea de 
mari ale Oltului.
Ostrovul Oltului, 
nizează marile 
„Cîntecele Oltului", 
vul marilor
„Cîntecele Oltului" va fi 
înecat de apele lacului ■ de 
acumulare — dar va fi ri
dicat. va fi mutat...

Ajungem la Turnu.

hidro- 
va ocroti 

viiturile 
Aici, în 

se orga- 
festivaluri

Ostro- 
festivaluri

în

vatoriști, constructori 
drumuri tehnologice, șoferi 
pe mașini grele, buldoze- 
riști care sapă fundația ba
rajului, hidrocentralei. îl 
ascultăm pe șeful șantieru
lui — inginerul Ion Mihăi- 
lă : centrala hidroelectrică 
va avea două turbine Ka
plan și barajul deversor. 
Șenalul de deviere pe pare 
îl vedem a fost executat 
într-un an de zile : el a 
permis devierea Oltului și

Oltul
Prometeu (ii)
pagini memorabile din epopeea 

construcției salbei 
de hidrocentrale pe Olt -

de Traian COȘOVEI
urmă, pe dreapta, 
roman Arutela — și 
Iul ’Arutela" — iar 
șantierul marii hidrocentra
le Turnu — un uriaș amfi
teatru. Organizarea de șan
tiere este organizare model 
— îmi atrage atenția ingi
nerul loan Șahinian, șeful 
investițiilor pe sistemul de 
amenajări hidroenergetice 
Olt. Ne aflăm in uriașul 
amfiteatru al șantierului 
hidrocentralei de pe Olt — 
la Turnu. Peisajul este fan
tastic; șantierul — de ase
menea. De fapt — trei șan
tiere, o lume tinărâ căță
rată pe coaste, construind o 
altă șosea decît aceasta' pe 
care mergem noi ; o altă 
lume — aproape nevăzută, 
mai mult pe sub munte, tă
ind tuneluri noi, la mare 
înălțime, pentru altă cale 
ferată decît aceasta pe care 
trec tren,urile spre Sibiu ; 
și lumea aceasta de exca-

castrul 
mote- 

în față
s-a creat, pe locul riului, 
această incintă in care se 
excavează. pină se va 
ajunge la cota de fundație 
a hidrocentralei. Se vor tur
na 150 mii mc beton; se 
vor monta 3 500 tone echi
pamente mecanice și elec
trice — 99 la sută produse 
în România — respectiv’, 
Reșița, Craiova, Alexandria 
și alte vrednice industrii. 
Hidrocentrala — care va 
fi pusă în funcțiune în de
cembrie 1981 — va avea o 
putere instalată de 70 MW. 
Va fi a doua de pe Olt. 
Drumul de șantier construit 
special pe malul sting al 
Oltului va fi gata curind și 
pe el va porni transportul 
betonului, 
va găsi 
de aici in plină operă 
betonare a lucrărilor, 
ceastă hidrocentrală 
Turnu — va schimba și 
ca atițea ctitorii înălțate in

Iarna 1979/80 îi 
pe constructorii 

de
A-

ultimii 35 de ani, geografia 
locului — îmi atrage aten
ția inginerul Șahinian : 
după cum se vede — se 
mută calea ferată — reali
zare monumentală și ea. de 
la sfirșitul secolului tre
cut: se mută, de asemenea, 
la cote mult mai înalte șo
seaua națională — drumul 
Europa 15. Aici sîntem 
chiar la ieșirea Oltului din 
vestitul Defileu .' '

Aruncăm o privire vastu
lui șantier — și intrăm tot 
mai tulburați in Defileu, 
urmărind pe versantul 
sting, la mari înălțimi, mun
citori tineri, legați cu fu
nii. defrișind copacii, tăind 
piatra. perforind stinca, 
pregătind mari explozii, tă
ind acea nouă șosea. Aceas
ta, pe care ne aflăm, va 
rămîne sub ape. Oamenii, 
acolo sus, aproape nu se 
deslușesc de stinca munte
lui. goi pină la briu sau în 
cămăși. Și imi vine în min
te : „Dacii, geții trăind 
lipiți de munți" — geții ne
muritori. descriși 
cile antice, de 
Strabo ; urmărim 
cimea Defileului.
alt tărim. Oltul curgind. cu 
coame de valuri scinteie- 
toare. vijelios, biruitor — a 
învins Defileul! —' iese la 
lumină, iese in larg — îl 
aud chiuind; și privim sau 
mai mult urmărim cu în; 
chipuirea in versantul ce
lălalt. în adincul muntelui 
— amețitor — minerii per
forind, tăind tunel nou, 
pentru noua cale ferată, la 
mare înălțime pe sub mun
te, urmind să iasă cine știe 
unde ; vedem uriașe cofraje 
metalice — stilpii, pilonii 
uriași ai viitoarelor viaduc
te la înălțime de pe un 
țărm pe altul al viitorului 
lac de acumulare care va 
umple Defileul.

Vedem intrupindu-.se din 
stinca și munca eroică a a- 
cestor oameni visul comu
nist de zăgăzuire a Oltului, 
Oltul energic. Oltul lumi
nă. spre și mai inalta lui 
măreție.

de croni-
Herodot, 

in adin- 
ca pe un

său cultural, la împlinirea vieții sale spirituale

Concepută ca ideal 
încă din 
devenită 
esențială 
mului 
dezvoltarea 
plenară și armonioasă 
a omului se încarcă 
cu noi semnificații in 
epoca contemporană, 
fiind promovată in 
societatea socialistă la 
rangul de necesitate 
obiectivă, dar și de 
nevoie lăuntrică a fie
căruia de a se îmbo
găți prin cultură.

Omul contemporan 
trăiește sub semnul 
unor schimbări spec
taculoase în toate sfe
rele culturii •— utili
zăm termenul de cul
tură in accepțiunea 
sa largă de totalitate 
a cuceririlor mate
riale și spirituale ale 
omenirii. Cultura n-a 
cunoscut nicicind o 
dezvoltare mai dina
mică. mai impetuoasă 
și mai diversificată 
ca în epoca contem
porană. Rapiditatea cu 
care se fac descoperi
rile sub influența ac
țiunii revoluției știin- 
țifico-tehnice, viteza 
cu care sint ele apli
cate în practică, vo
lumul uriaș al cunoș
tințelor și valorilor 
acumulate, care gene
rează o adevărată 
„explozie informațio
nală", puterea mare 
de circulație și pene
trare a informației in 
mase datorită mijloa
celor tehnice de răș- 
pîndire sînt menite 
să. modeleze noi pro
filuri culturale ale 
personalității și, in 
același timp, să gene
reze noi teorii despre 
„omul cult".

Aceste modele și 
concepții poartă am
prenta realităților so- 
cial-politice, a „cîm-

antichitate, 
o trăsătură 
a umanis- 

renascentist, 
culturală

purilor ideologice" de 
care sînt ele deter
minate. Sub influența 
mutațiilor petrecute 
intr-un context social- 
politic în care nu 
există o comunitate 
de idealuri, obiective, 
interese și valori puse 
în slujba majorității' 
societății, deoarece în 
aceste societăți nu 
omul este valoarea 
supremă a dezvoltării 
social-istorice, se nasc 
numeroase 
vitoare la 
culturală", 
civilizației 
rane", aceasta în 
privește soarta și vii
torul culturii ; sau 
concepte despre „omul 
unidimensional" do
minat exclusiv de 
„raționalitatea tehno
logică", cum susține 
H.-Marcuse.' sau „cul
tura în mozaic" — 
după opinia lui A. Mo
les — ca văriante po
sibile ale unui profil 
cultural ai omului 
contemporan.

In coordonatele ta
bloului 
culturii 
ne.

teorii pri- 
„ anxietatea 
la „criza 
contempo- 

ce

al

integral. Cul
pe 
a
al societății 
este atît o 

obiectivă,

multiple 
fiecărui

dinamic 
contempora- 

soeietatea socia
listă este prima socie
tate care tinde să se 
cultive 
tivarea 
planuri 
membru 
noastre
necesitate 
ce decurge din legile 
progresului soeiâl-is- 
toric, cit și o nevoie 
lăuntrică a fiecărui 
om, dornic isă-.și dez
volte integral ' capaci
tățile sale. Orinduirea 
noastră, prip noile re
lații de producție și 
sociale pe care le-a 
instituit, dă: un temei 
obiectiv nevpii de cul
tură a fiecărui mem
bru al societății. A- 
ceasta înseamnă câ

societatea socialistă 
cere, dar în același 
timp și garantează în 
fapt, cultivarea perso
nalității umane. Cul
tura devine în acest 
context nu numai un 
drept, ci și o Îndato
rire. un principiu al 
eticii și echității so
cialiste, așa cum se 
arată în, Programul 
partidului.

Nevoia obiectivă de 
cultură, necesitatea 
dezvoltării unor oa
meni culți decurg din 
anumite trăsături spe
cifice ale construcției 
socialiste.

Societatea socialistă 
este- prima orînduire 
care se construiește 
conștient, pe baza cu
noașterii legilor și ne
cesității istorice. Nu
mai cunoscîrid aceste 
legi ale progresului 
omul iși poate orien
ta, planifica și fixa 
scopul acțiunilor sale. 
Din aceste rațiuni, so
cialismul nu se poate 
edifica decit cu oa
meni culți, cu oameni 
educați in spiritul cu
noașterii legităților 
naturii, societății, al 
înțelegerii depline a 
sensului progresului 
uman. Sint deosebit de 
semnificative cuvintele 
secretosului general al 
partidului, referitoare 
la rolul culturii m 
edificarea noii orîn- 
duiri : „...exprimînd
nivelul civilizației ma
teriale și 
generale a 
cultura va 
fiecare, să 
necesitatea 
clementele 
ale istoriei, 
cipe in mod conștient

spirituale 
poporului, 
ajuta pe 
înțeleagă 

și coman- 
superioare 
să pa-ti-

Elena 
GHEORGHE

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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;FAPTUL;
O CERINȚĂ ESENȚIALĂ A ACTIVITĂȚII DE PROPAGANDĂ:
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DIVERS
Urmașii 
lui Tonitza

Și cu alte prilejuri am mai in
ferat la această rubrică nume de 
copii ai Bîrladului distinși prin 
fapte deosebite. De data aceasta 
consemnăm, tot la loc de cinste, 
pe purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor Adrian Iftene (pseudo
nim : Adrian Mititelu) și Cătălin 
Butnaru, elevi la Școala gene
rală. nr. 3 (membri ai cercului 
dp_desen condus de prof. Eugen 
Iftene), care au fost premiali cu 
medalia de ăur la concursul in
ternational de desen desfășurat 
recent in R. P. Mongolă. în ca
drul Anului internațional al co
pilului.

Cei doi pionieri se adaugă altor 
colegi de-ai lor din municipiu, 
de asemenea talentați la desen 
și medaliați la diverse mani
festări internaționale, cu care, 
împreună, se străduiesc să trans
forme in renume bunul nume al 
unei școli de pictură ce se afirmă 
in locul de sorginte al marelui 
pictor Nicolae Tonitza.

Exemplul 
dascălului

Găll Alexandrii — directorul 
Școlii generale din Corund, ju
dețul Harghita — s-a obișnuit 
ca în fiecare an să-și petreacă 
minimum două săptămini din 
concediul de odihnă lucrind în 
livada cooperativei din comuna 
Lupeni.

Exemplul harnicului și pasio
natului dascăl a fost urmat de 
mulți dintre elevii săi. care dă
ruiesc astfel ore și zile întregi 
îngrijirii pomilor. Din dragoste 
de muncă, din dorință de miș
care in aer liber, curat!

Tractorul 
taximetru...

O fi avînd treburi importante 
prin Petroșani, Vasile Terheș. 
Și ce s-o fi gindit omul ? Pînă 
mă duc ici, pînă mă duc din
colo, trece vremea și n-apuc să 
rezolv totul; ia, mai bine, să 
mă deplasez eu cu tractorul .' S-a 
urcat la volan (pe tractorul 
41—HD—175) și du-te-ncoace, 
du-te-ncolo... pînă l-a oprit un 
agent de circulație și i-a cerut 
foaia de parcurs. Care foaie era 
albă, albă de tot, neavînd pe ea 
nimic inserts despre vreo cursă 
de serviciu. Dă-i încoace, dă-i 
încolo, dă-i din colț în colț, con
travenientul n-a putut da nici o 
explicație plauzibilă. Cind a 
auzit că pentru o asemenea aba
tere legea prevede o amendă cu
prinsă intre 500 și 1 000 de lei s-a 
luat cu miinile de cap. Dar era 
prea tîrziu l

Florile 
Vulcanului

Deși sintem in plină lună de 
toamnă, in orașul Vulcan au 
apărut, ca din pămint, multe, 
multe covoare de flori, spațiile 
verzi ale acestui vechi centru 
minier extinzindu-se in felul 
acesta și in cartierul Micro 3 B, 
și in zona dintre Școala generală 
nr. 4 și noua întreprindere de 
confecții, și in alte părți.

Frumoase și aducătoare de aer 
parfumat sint noile flori. Numai 
că ele n-au apărut din pămint, 
au fost aduse special — prin 
grija E.G.C.L. — împreună cu 
200 tone pămint vegetal. Sint 
peste 20 000 de fire. Dacă cineva 
se îndoiește să le numere...
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Stimularea gîndirii creatoare, mobilizarea 
oamenilor muncii la realizarea exemplară

a sarcinilor de plan

I Paznici I
I
I

„stîlpi 
de circiumă" I

I
I
I
I
I

Chiar de la intrarea in tură, 
paznicul Nicolae Surdu — de la 
U.F.E.T., oraș „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ — nu-și mai putea 
potoli setea. De fapt, îi ardea 
gitul nu după apă, ci după ceva 
tărie. Iar fiindcă ii era urît de 
unul singur, l-a invitat și pe co
legul său Nicolae Pușcașu. Și 
dă-i cu bere, dă-i cu vin... In
tre timp insă, în unitate a iz
bucnit un incendiu care numai 
datorită intervenției prompte a 
pompierilor a fost repede loca
lizat și lichidat. Oricum, decon
tul lui o să-i ardă și pe paznicii 
— stilpi de circiumă. La bu
zunar.
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Să trăiești, I
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Alina!
Un cetățean dintr-un sat de 

munte — venit cu căruța la tir- 
gul din comuna Iara, județul 
Cluj — oprise un timp în drep
tul unui boschet ce imprejmu- 
iește părculețul din mijlocul co
munei. Cind să plece, calul —> 
nu, și nu : bătea cu piciorul în 
pămint, mirosea și necheza spre 
boschet. Omul a coborît, s-a în
dreptat spre locul cu pricina și 
ce credeți că a găsit 
copilaș abia născut 
donat !

N-a fost prea grea 
rea făptașei Mai greu le-a fost 
medicilor să o salveze 
căci acest nume i s-a 
ței. Acum Alina este 
oricărui pericol!

acolo ? Un 
și aban-

identifica-

pe Alina, 
dat feti- 
in afara
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Rubrlcâ realizată
Gheorghe MITROI 

și corespondenții „Scînteir

de I
J

în urmă cu cîteva zile ne-am aflat 
în mijlocul citorva colective munci
torești ploieștene. Tema investigației: 
conținutul acțiunilor politico-educa
tive susținute în această perioadă de 
organele și organizațiile de partid.

înainte de a aborda această proble
mă la „fața locului", tovarășul Coman 
Nicolae, secretar al. comitetului mu
nicipal de partid, ne-a precizat : „în 
chip firesc, prioritatea in munca 
noastră o dețin în aceste momente 
acțiunile menite să sprijine studie
rea aprofundată și însușirea proiec
telor de documente ale Congresului 
al XlI-lea al partidului, a recen
telor cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Avem in vedere 
o dezbatere care să-i antreneze pe 
toți oamenii muncii' și care, asigu- 
rînd cunoașterea aprofundată a 
conținutului acestor documente, să 
ducă la stimularea gîndirii lor crea
toare, la mobilizarea lor in vederea 
unei participări cit mai active la rea
lizarea exemplară a sarcinilor de 
plan, la creșterea eficienței activității 
productive. Este cerința principală, 
este condiția ca această dezbatere să 
aibă o înrîurire profundă asupra con
științelor, să determine o viziune 
nouă, cu adevărat revoluționară, 
asupra răspunderilor fiecăruia, 
să întărească spiritul de anga
jare al oamenilor muncii. Și 
dacă veți merge la Combinatul pe
trochimic Brazi întreprinderile ..1 
Mai", de utilaj chimic. „Dorobanțul", 
de utilaj petrolier și reparații Telea- 
jen, la rafinăriile Vega și Ploiești, 
precum și in alte locuri veți consta
ta că dezbaterea documentelor s-a 
desfășurat și se desfășoară într-o 
relație nemijlocită cu sarcinile con
crete ale producției".

Am reținut remarcile interlocuto
rului și ne-am deplasat Ia două din
tre unitățile de bază ale municipiu
lui : întreprinderea de utilaj chimic 
(I.U.C.) și „1 Mai".

La Întreprinderea de utilaj chi
mic aflăm că întreprinderea a 
depășit, in primul semestru, pre
vederile la o serie de indicatori, 
realizînd totodată importante eco
nomii de metal, energie, combus
tibili etc. Totuși aceasta nu înseamnă 
că nu există și unele probleme ne
rezolvate. Astfel, deși față de 
semestrul întîi al anului trecut, chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție marfă au scăzut cu 9 lei. ele 
au depășit. în primele 6 luni din 
acest an, prevederile planului cu 
13,1 lei la mia de lei producție ; în 
aceeași perioadă indicele de folosire 
a utilajelor s-a situat cu 1,9 la sută 
sub cotele planificate, iar valoarea 
rebuturilor în același răstimp s-a ri
dicat la cîteva sute de mii de lei.

Constituie aceste probleme obiec
tive principale ale activității poli
tico-educative ? Răspunsul este po
zitiv. Astfel. în prima parte a 
lunii august a avut loc aici un 
schimb de experiență care și-a pro-, 
pus să contribuie la generalizarea 
inițiativei „Să lucrăm o zi pe lună 
cu materiale economisite", urmă
rind reducerea mai susținută a con
sumurilor de metal, materii prime, 
energie și combustibili ; folosirea in
tensivă a fondurilor fixe : îmbunătă
țirea calității reparațiilor ; diminua-

rea rebuturilor etc. Foaia volantă 
„Cazangeria", editată de curînd. pune 
temeinic în evidență „canalele risi
pei", cuprinzind totodată sugestive 
calcule asupra importanței economi
sirii energiei electrice și termice, a 
gazelor naturale si a aerului compri
mat. cit și îndemnuri ca fiecare om 
al muncii Ia sfirșitul unei zile de lu
cru să dea răspuns întrebării : „as
tăzi cit am economisit

în același scop s-a reactualizat o 
microexpoziție în care sînt expuse, 
printre altele, și piese și utilaje rea
lizate prin autodotare: organizînd pe 
marginea lor discuții cu muncitori și

economice. Rezultatul : în ultimele 
5 luni ale anului curent vor fi eco
nomisite aici alte 223 tone combus
tibil convențional și 181 MWh energie 
electrică.

O intensă muncă politico-educati- 
vă, cu ample ecouri în desfășurarea 
activității productive, am înregistrat 
și la întreprinderea „1 Mai". Foaia 
volantă „Metalurgistul", fluturașii 
conținînd calcule deosebit de sugesti
ve. cu date concrete de la fiecare loc 
de muncă, texte și chemări mobili
zatoare, emisiunile stației de radio- 
ficare consacrate dezbaterii docu
mentelor Congresului al XlI-lea. pro-

'VIAȚA DE partid In întreprinderi ploieștene
tehnicieni, comitetul de partid a vrutJ 
să mobilizeze și in acest fel forțele 
creatoare ale colectivului.

S-a îmbunătățit și activitatea 
comisiei energetice, care cuprinde 
acum aproape 40 de specialiști ener- 
geticieni, tehnologi din secțiile pro
ductive și de la proiectare, muncitori 
cu înaltă calificare, maiștri. După 
cum ne spunea inginerul Stelian Bică, 
șeful secției mecano-energetică. a- 
ceștia sînt promotorii unei perma
nente consultări cu oamenii fiecărei 
secții, în vederea depistării oricăror 
resurse de economisire a energiei și 
a combustibilului.

Din întreagă această activitate s-a 
născut un amplu plan de măsuri. Re
velator pentru concepția care a stat 
la temelia alcătuirii lui este faptul 
că, alături de măsurile ample, prin 
care se urmăresc economii specta
culoase. sint incluse si alte categorii 
de acțiuni, cu sferă mai redusă, ates- 
tînd tocmai preocuparea pentru mo
bilizarea întregului colectiv, pen
tru a pune în valoare orice posi
bilitate de creștere a eficienței

gramele brigăzilor artistice ale sec
țiilor și serviciilor, gazetele de pere
te cu articole axate pe problemele 
zilei, propaganda vizuală vie, concre
tă — sînt cîteva din aceste preo
cupări.

în seria acțiunilor concrete desfă
șurate de organizația de partid ca- 
re-și propun să stimuleze spiritul de 
inițiativă al celor circa 500 de spe
cialiști de aici se înscriu organizarea 
unei mese rotunde consacrate rațio
nalizării și economisirii energiei elec
trice și combustibilului, o anchetă — 
respectiv elaborarea unui for
mular — care se adresează la mai 
bine de 1 000 de muncitori și 
specialiști cerîndu-le să reflecteze 
asupra oricăror posibilități de eco
nomisire a metalului, materiilor pri
me. energiei și combustibililor. (Si
guranța cu care tovarășul Vasile 
Erhan, secretarul comitetului sindi
catului, apreciază că vor rezulta mul
te propuneri valoroase își are temei 
în reușita unei consultări anterioare, 
cind au fost făcute rcirca 1 200 pro
puneri din care 760 au fost reținute

spre a fi aplicate). Pe temeiul des
fășurării acestor două acțiuni, comi
tetul de partid apreciază că este po
sibil să fie depășite prevederile ini
țiale ale programului de economisire 
a energiei și combustibililor in acest 
an : 3 804 MWh, 726 tone combustibil 
convențional și 1 420 Gcal energie 
termică.

Cu toate aceste aspecte pozitive, 
trebuie să remarcăm că se mai 
mențin și unele trăsături de for
malism. In primul rînd, nu sint 
folosite sistematic toate pir- 
ghiile de înrîurire a conștiințelor. La 
I.U.C., de pildă, ne-am fi așteptat ca 
stația de radioficare să transmită, 
odată cu seriale de materiale con
sacrate proiectelor de documente ale 
Congresului al XlI-lea. anchete și in
terviuri in rindul muncitorilor și spe
cialiștilor în legătură cu . sarcinile 
concrete ce revin colectivului. Or. 
atari acțiuni nu s-au realizat încă. în 
timp ce un membru al colectivului 
stației se plîngea că nu are material 
pentru a alcătui programe zilnice de 
emisie. Tot aici, planul de măsuri al 
comitetului de partid prevedea reali
zarea pînă la 15 august a unor albu
me de caricaturi și fotografii sub ge
nericul „Stop risipei !“. La mai bine 
de două săptămîni de la expirarea 
termenului, totul se află încă în fază 
de proiect: ba, mai mult chiar, gazeta 
satirică avea doar... funcție de decor.

Traversăm o perioadă de vie efer
vescență politică, un răstimp de în
semnătate primordială pentru înfăp
tuirea integrală a sarcinilor de plan 
pe 1979 — an hotărîtor al actualului 
cincinal. Organele și organizațiile de 
partid sînt chemate să folosească 
consecvent întreg arsenalul formelor 
și mijloacelor muncii educative pe 
care il au la indemînă. să asigure 
permanenta și strînsa ei racordare la 
problemele majore ale activității 
productive — condiții esențiale ale 
sporirii contribuției sale la traducerea 
în viață a politicii partidului.

Silviu ACHIM

în județul Caraș-Se- 
verin, cooperația de 
consum a construit, în 
ultimii ani, citeva fru
moase unități turistice 
și de alimentație pu
blică. între acestea se 
numără și Hanul Tibis- 
cum, situat la intrarea 
In Caransebeș, pe ma
lul rîului Timiș. El 
dispune de un restau
rant, o cramă, precum 
și de locuri de cazare 
confortabile. La rlndul 
său. Hanul Bocșa-

Izvor, amplasat pe ma
lul riului Birzava. in 
zona turistică a orașu
lui Bocșa, pe șoseaua 
ce leagă Reșița de Ti
mișoara, oferă condiții 
bune de găzduire (ca
zare și masă) în tot 
timpul anului.

în apropiere de ora
șul Bocșa. în mijlocul 
unei păduri, un atră
gător loc de popas este 
cabana ..StejarulDe 
asemenea, in orașul O- 
ravița se află un con

fortabil hotel al coo
perației de consum, iar 
in zona turistică Lacul 
Mare de lingă Oravița, 
a fost construită ca
bana „Șapte brazi".

I-a circa 1 000 metri 
altitudine, pe muntele 
Semenic, in localitatea 
Gărina, o imitate apre
ciată de vizitatori este 
Hanul Gărina.

In fotografie : Hote
lul „Bîrzava" din com
plexul turistic Văliug.

Contul personal la
Un instrument complex de eco

nomisire a banilor la C.E.C. și de 
plată îl constituie contul personal.

Contul personal este folosit de 
cetățeni pentru a-și păstra econo
miile bănești și pentru a avea 
asigurată achitarea în termen a 
unor plăți periodice pentru abona
mentul de telefon, radio, televizor, 
cosiur consumului de energie elec
trică și de gaze, a chiriei, impozi
telor și a diferitelor plăti oca
zionale.

Aceste plăți se efectuează în mod 
gratuit de Casa de Economii și 
Consemnațiuni la dorința și pe 
baza dispoziției date de titular din 
sumele depuse în contul său, iar 
titularii beneficiază de toate

C.E.C.
drepturile și de avantajele generale 
ale economisirii la C.E.C., inclusiv 
de o dobindă anuală.

Contul personalise deschide la 
cererea oricărei persoane majore, 
la oricare sucursală sau filială 
C.E.C., iar depunerile în cont se 
fac atît în numerar, cit și prin vi
rament cu consimțămintul titu
larilor.

Eliberările de sume din cont se 
fac către titularul contului sau că
tre alte persoane (cel mult două) 
împuternicite de către titular la 
deschiderea contului, atît la unita
tea C.E.C. la care este deschis con
tul, cit și la o altă unitate C.E.C. 
stabilită de titular.

■ B ■ ■ ■ ■ ■
Ilustrată din Sinaia
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„Am ieșit în lume cu fruntea sus“
(Urmare din pag. I)
unei țări socialiste In curs de dezvol
tare, cu planuri ambițioase de vii
tor ; am ieșit în lume cu fruntea sus, 
prin muncă șl efort, înseriindu-ne în 
circuitul mondial cu valori spiritua
le și materiale de care sintem mîn- 
dri. De ce uită unii starea de lu
cruri, situația reală de la care s-a 
pornit cu numai treizeci și cinci de 
ani în urmă, după un război cu* 
mari jertfe de singe, și morale și 
materiale 7

Cum arăta țara în perioada recon
strucției... Mai avem mărturii, peli
cule de film. Mărturiile sînt în min
tea și inima noastră, a celor din ge
nerațiile mai vîrstrtice. Cum zeci și 
sute de mii de constructori plecau 
la lucru — spre marile șantiere, spre 
fabrici — cu încredere, cu entuziasm, 
cu steagul desfășurat, uitînd. sau tre
buind să uite, de necazuri, unii și de 
foame, de care greu se poate uita. 
Chemarea comunistă de refacere a 
tării a însuflețit un întreg popor, iar 
spiritul patriotic revoluționar de 
atunci s-a transmis nealterat noilor 
generații, în condițiile înaintării spre 
socialism. Cei de la Bumbești-Live- 
zeni. Salva-Vișeu, Apaca. Agnita-Bo-

torca si atltea alte mari șantiere in
trate în istoria devenirii noastre au 
socotit ca pe o mare mîndrie și în 
același tjmp o datorie patriotică de 
onoare să formeze cadrele necesare 
industriei și economiei, cu răbdare 
și severitate, în apiritul maximei 
exigente. Progresul tehnic a fost și 
este asigurat de cadrele cu o înaltă 
calificare ce și-au însușit meseria 
aici — fără să viseze locuri călduțe 
aiurea — la locurile lor de muncă, 
de la meșteri încercați, dintre cei că
liți tocmai în luptă cu greutățile.

Pare banal, și la cite unii „veniți 
la de-a gata" mai naște și zîmbete, 
cind spui că un constructor se mîn- 
drește cu hidrocentralele, cu uzinele 
și casele, și școlile la a căror înăl
țare a trudit. Aici, spune omul, a fost 
un teren viran, noi am făcut o uzi
nă... Nu numai că e dreptul lui. dar 
nici nu s-ar putea altfel — e în fi
rea omului, în simțirea lui patrioti
că să se-arate mîndru de roadele 
muncii sale și să țină la tot ce a 
reușit să înfăptuiască. Dacă am 
muncit, dacă nu ne-au furat vre
mea iluziile deșarte, nu ne mai pu
tem desprinde de munca noastră, cea 
care ne aduce satisfacțiile și deschi

de perspective pentriț noi și urmașii 
noștri. Aici. Acum. în viitor. Nu 
avem secrete nici cu greutățile de 
ieri și de azi. nid cu încrederea în 
viitor. în reușita deplină. Am învă
țat. în toți acești ani de muncă și 
luptă, nu numai să ne gospodărim, 
să luptăm cil inerția, cu superficiali
tatea. ci și să prețuim realizările 
noastre și să le vrem tot mai în
semnate, in acord cu marile obiective 
propuse — prefigurate însuflețitor 
in proiectele de documente ale celui 
de-al XlI-lea Congres al partidului. 
A-ți servi tara a fost și rămîne da
toria de onoare a fiecăruia — și in 
toate țările. îmi amintesc cuvintele 
lui John Kennedy : „Așadar, conce
tățenii mei, nu întrebați ce poate 
face tara noastră pentru voi — în
trebați ce puteți face voi pentru țara 
noastră".

Știm că nimeni nu va munci în lo
cul nostru, nu se va .grăbi să ne 
ofere tot ce dorini fără efortul co
respunzător. Noi. cei de-aici. trebuie 
să ne facem tara, să o ridicăm pe 
culmile de civilizație și progres, gîn- 
dite tot de noi. Este 'tara noastră si. 
oricît și oriunde vom căuta, alta, a 
noastră, nu voiri găsi niciodată.

AUDIENTE-
sâP

cu mai puține „călduroase stringed de mîini“ dar

CU FOLOS PENTRU OM
Pentru asigurarea participării tot 

mai active a cetățenilor la înfăptuirea 
programului de sistematizare și rea
lizare a planului construcțiilor de 
locuințe, la dezvoltarea și moderni
zarea comerțului și prestațiilor de 
servicii — conducerea partidului și 
statului a stabilit o serie de măsuri 
vizînd perfecționarea activității con
siliilor populare, a conlucrării per
manente a acestora cu oamenii mun
cii. A fost creat un cadru propice, 
larg democratic, s-a întărit răspun
derea in organizarea și desfășurarea 
audiențelor și rezolvarea operativă, 
competentă a scrisorilor și sesizărilor 
cetățenilor.

întărirea acestei conlucrări presu
pune prezenta nemijlocită a prima
rilor, a deputațllor, In mijlocul cetă
țenilor, pentru ca împreună cu el să 
decidă modalitățile de rezolvare a 
problemelor economico-sociale pe te
ritoriul în care-și desfășoară activi
tatea.

Iată de ce nl s-a părut absolut fi
resc ca pe primarul orașului Blaj 
(localitate care a cunoscut în acest 
cincinal un ritm fără precedent de 
dezvoltare economică și socială, ritm 
care se va accelera și mai mult in 
cincinalul viitor) să-1 întilnim nu in 
biroul consiliului popular, ci pe șan
tierul de construcții de locuințe din 
noul cartier din zona Gării. Cum lu
crează cetățenii veniți pe șantier 
pentru a-i ajuta pe constructori ? 
Utilajele funcționează, așa cum s-a 
stabilit, in două și trei schimburi ? 
In ce fel decurge aprovizionarea 
locurilor de muncă ? Au sosit oare 
de la Alba Iulia utilajele pentru 
finisările exterioare ? Toate aceste 
preocupări îl fac pe primarul 
Blajului să aibă aproape zilnic 
și „program de șantier". Cîțiva 
din cetățenii care dădeau ajutor con
structorilor au solicitat chiar acolo, 
pe șantier, audiențe.

în fiecare săptămînă, ziua de luni 
este ziua de audiențe a primarului 
Blajului. De regulă, nu se prezintă 
mai mult de 20—25 de solicitanți. 
Poate că ar fi mai mulți, dar, cum 
am putut constata, primarul acordă 
multe audiente la fața locului : pe 
șantiere, în magazine, pe stradă.

Cînd primarul, bunăoară, se duca 
cu treburi la complexul de pre
lucrare a lemnului, de fiecare dată 
un număr de lucrători sînt scutiți de 
un drum la consiliul popular orășe
nesc sau la județ. în secție sau ate
lier, ei primesc răspunsurile și îndru
mările solicitate.

Conlucrarea permanentă cu cetă
țenii, frecvența audiențelor nepro
gramate, temeinicia si legalitatea 
soluțiilor stabilite fac ca blăjenii să 
nu se mai adreseze forurilor supe
rioare, așa cum o făceau frecvent, 
cu ani în urmă. La județ, de exem-

Dln experiența 
Consiliului popular 

al orașului Blaj

piu, comparativ cu alte orașe, din 
Blaj sosesc puținQ scrisori. în toată 
luna iunie s-au adresat direct orga
nelor județene, cu diverse cereri, 
numai 11 cetățeni din tot orașul 
Blaj.

Muncitoare la Complexul de pre
lucrare a lemnului, Cornelia Bărbat 
a cerut primarului la o audiență s-o 
sprijine pentru a primi un aparta
ment mai mare. Răsfoind caietul 
personal cu Însemnări de la audien
țe, primarul constată, cu surprin
dere, că solicitanta mai fusese în 
audiență cu un an în urmă, tot în 
aceeași chestiune. Este adevărat, în 
urma audienței a primit un aparta
ment cu două camere, dar între timp 
familia s-a mărit cu doi gemeni. 
„N-am venit să-mi dați acum, pe 
loc, o casă mai mare, că doar n-o 
scoateți din buzunar. Aș vrea numai 
să știu cam pe cînd să sper c-o să 
se găsească o soluție". Față de ce
rerea ei, îndreptățită, formulată cu 
realism, primarul îi explică pe înde
lete că în acest an sînt și alte familii 
numeroase care așteaptă case mai 
mari, dar are dreptul la o locuință 
mai mare și va primi. Solicitanta a 
plecat încrezătoare și mulțumită.

Este vorba de o încredere recipro
că. întemeiată atît pe înțelegerea de

către cetățean a ceea ce se poate 
sau nu se poate rezolva pe loc, Ia 
un moment dat, cit și pe modul în 
care primarul respectă atribuțiile și 
legalitatea, explică limpede, deschis, 
răbdător modul în care se rezolvă sau 
nu o problemă sau alta. Un cetățean, 
deși era trecut pe lista de priorități 
în acordarea locuințelor, la întreprin
derea unde lucra, venise la pri
mărie după „favoruri" pentru a 
cere o urgență și mai... urgentă, 
la care însă nu avea dreptul. Știa că 
n-are dreptul, dar încerca : doar- 
doâr... I s-a explicat — ceea ce știa și 
el — că nu are dreptul. Clar, des
chis, nu așa cum mai procedează unii 
primari chiar din județul Alba, dor
nici de a rezolva cit mai multe au
diențe In termen cit mai scurt, fac 
promisiuni vagi de genul : „Să mai 
vedem" ; „S-ar putea să“... „Mai ve
niți peste vreo lună-două“...

Contactul nemijlocit cu cetățeanul, 
eliberat de barierele formalismul»., 
aduce primăriei multiple benefica : 
sugestii șl propuneri, soluții privihd 
viața urbei. Dar și chestiuni strict 
personale. Cetățeana Zeița Mărgi
nean s-a prezentat în audiență la 
primar pentru a solicita o adeverință 
din cele obișnuite. Chestiune extrem 
de simplă, de competența unor func
ționari care nu-și făcuseră datoria 
cînd au fost solicitați. Cazul s-a re
zolvat repede. Concluziile desprinse 
de primar s-au soldat însă cu serioa
se controale și analize în comparti
mentele activității consiliului popular.

Mereu la post pentru a veni în în- 
tîmpinarea doleanțelor cetățenilor, 
consiliul popular, primarul rezolvă 
operativ problemele importante pe 
care le ridică viața unui oraș in 
plină dezvoltare, cum este Blajul. 
Audiențele se desfășoară cu „mine- 
cile sumese", gata oricînd de treabă, 
fără efuziuni protocolare sau „căl
duroase strîngeri de mîini", care în
locuiesc adeseori sinceritatea dialo
gului, receptivitatea și eficiența aces
tei instituții de bază... audiența cetă- 

, țenească democratică, așa cum este 
la noi audiența.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scintell"

Apele pîrîului 
vor fi stăvilite

Corespondentul nos
tru voluntar Vasile 
Ferăstrăoaru din co
muna Ceahlău, județul 
Neamț, semnala lntr-o 
scrisoare că ptrîul 
Schit, care curge prin 
apropierea localității, 
se revarsă deseori, 
producînd pagube gos
podăriilor cetățenilor, 
degradînd terenuri a- 
gricole și drumul ju
dețean.

Oficiul județean de 
gospodărire a apelor 
Neamț, care a rezolvat 
această sesizare. a 
comunicat redacției 
măsurile întreprinse 
pentru stăvilirea ape
lor acestui pîrîu. Ast
fel, în zona comunei 
Ceahlău. pe pîrîul 
Schit, au fost executa
te lucrări de consoli
dare a malurilor sale, 
în primul, rînd în locu
rile critice ce prezen
tau tendințe avansate 
de eroziune si puneau 
în pericol drumul1 ju

dețean Ceahlău-Durău. 
în prezent, se desfă
șoară lucrări de corec
tare a cursurilor prin
cipalilor torenti din 
bazin, urmînd ca în
tr-o etapă ulterioară 
(care va include si lu
crări în fondul fores
tier). să se rezol
ve integral problema 
scurgerii pîrîului Schit 
în bazinul hidrografic. 
S-a terminat, de ase
menea, si consolidarea 
malurilor pîriului în 
dreptul locuinței peti
ționarului. Investiții
le făcute pe acest pî
rîu. în valoare de cir
ca 4 milioane lei. își 
justifică scopul pentru 
care au fost executate, 
în finalul răspunsului 
se menționează că ofi
ciul are în obiectiv a- 
menajarea a peste 600 
km de rîurl din cu
prinsul județului.

0 sesizare 
șl substratul ei

Mitică Chelaru din 
municipiul Bîrlad a 
lucrat ca mecanic la

centrala termică Ceti- 
nei din localitate, a- 
parținind de exploata
rea de gospodărie co
munală si locativă. Cu 
citeva săptămini in 
urmă, el a sesizat re
dacției că maistrul în 
subordinea căruia lu
cra nu l-a mai primit 
la serviciu. Motiva, 
chipurile, că acesta, 
împreună cu conduce
rea unității, fără vreun 
motiv întemeiat, l-ar 
fi persecutat. în con
secință. el solicita ca 
redacția să-1 sprijine 
spre a fi reîncadrat în 
muncă.

Din răspunsul Con
siliului municipal al 
sindicatelor Bîrlad. că
ruia redacția i-a tri
mis spre verificare a- 
ceastă sesizare, rezultă 
însă că afirmațiile pe
tiționarului sînt nea
devărate. că lucrările 
stau cu totul altfel. 
Din cercetările făcute, 
se menționează în răs
puns. a rezultat că 
M. Chelaru, încă de la 
încadrarea sa în între
prindere. a dat dovadă

de indisciplină, a re
fuzat să-și îndepli
nească unele sarcini 
de serviciu și să parti
cipe la ședințele gru
pei sindicale. Pentru 
că în mod repetat nu a 
luat parte la instructa
jele de protecția mun
cii, M. C. a fost sanc
ționat disciplinar atît 
în luna iunie, cît și în 
luna iulie a-c. De ase
menea, i s-a pus în 
vedere că nu mai poa
te lucra la centrala 
termică dacă nu parti
cipă la instructajele 
de protecția muncii, 
așa cum prevăd dispo
zițiile legale în vigoa
re. în loc să se înca
dreze în normele de 
disciplină a muncii, 
M. C. a solicitat înce
tarea raporturilor de 
muncă, cerere ce i s-a 
aprobat. Este limpede 
deci că nici pe depar
te nu a fost vorba de 
vreo persecuție, ci de 
o înțelegere deformată 
din partea petiționa
rului a modului cum 
trebuie îndeplinite si 
respectate îndatoririle 
la locul de muncă.

în întîmpinareu 
cerințelor 
cetățenilor

„Orașul nostru. Aleșd, 
județul Bihor — ne 
scria un corespondent 
voluntar, de profesie 
miner, din această lo
calitate — ca si cele
lalte orașe si comune 
ale patriei, se dezvoltă 
văzînd cu ochii. S-au 
construit numeroase 
blocuri de locuințe 
confortabile, numărul 
locuitorilor este in 
creștere, s-au realizat 
multe obiective social- 
culturale. combinatul 
de ciment si azboci
ment din apropiere își 
dublează capacitatea 
etc. Sînt lucruri cu 
care ne mîndrim. Dar 
ar fi necesar ca Ia 
parterul blocurilor din 
noile cartiere să se a- 
menajeze mai multe 
spatii comerciale, să 
se grăbească lucrările 
la baia publică si de 
canalizare, să se îm
bunătățească aprovi

zionarea orașului cu 
apă minerală si sifon".

Scrisoarea a fost tri
misă spre rezolvare 
Consiliului popular al 
orașului Alesd. Din 
răspunsul primit aflăm 
că în cartierul „Șoi
mul" din acest oraș 
s-au construit în ulti
mii ani peste 1000 de 
apartamente, iar la 
pa’rterul unor blocuri 
s-au- amenajat spatii 
comerciale si pentru 
prestări servicii în su
prafață de 2 250 mp. în 
anul viitor se vor con
strui spatii comerciale 
la parterul a încă două 
blocuri. De asemenea, 
în detaliul de sistema
tizare „Centru Alesd" 
sint prevăzute alte pa
tru blocuri cu spatii 
comerciale la parter, 
în legătură cu lucrări
le de canalizare, răs

punsul precizează că 
în olanul pe anii 
1977—1979 a fost pre
văzută realizarea unei 
rețele de canalizare de 
3,5 km. care va fi dată 
în folosință la sfîrșitul 
acestui an. odată cu 
mărirea capacității sta
ției de epurare. Baia 
populară si ștrandul 
au fost planificate să 
fie date în folosință în 
anul următor. Prin 
măsurile luate, lucrări
le au fost devansate. 
Ștrandul fiind gata, iar 
la construcția băii mai 
sint de executat unele 
finisaje interioa
re. S-au adoptat, tot
odată. măsuri pentru 
mai buna aproviziona
re cu apă minerală si 
pentru respectarea 
graficului de desfacere 
a sifonului de către 
cooperația de consum.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul municipal Făgăraș al P.C.R. : 

Infiltrațiile de apă de la blocul 12 C. de pe 
strada 1 Decembrie 1918 din localitate, se datoresc 
pînzei freatice existente In apropiere. S-au luat 
măsuri de evacuare a apei din subsol prin exe
cutarea unui canaldren, aflat în curs de pro

iectare. în acest an, de blocul respectiv se va 
lega încă un tronson, după care se va amenaja 
și trotuarul de protecție împotriva infiltrării 
apei de ploaie. (Răspunsul este dat la scrisoa
rea cititorului Vaier Pop).

O Comitetul județean Galați al P.C.R. : în 
urma verificării sesizării membrilor coopera
tori de la C.A.P. Berești, a reieșit că organizația 
de partid de la ferma Balintești nu a manifestat 
suficientă exigență față de activizarea comu
niștilor, a celorlalți lucrători pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă. Colectivul care 
a analizat sesizarea a sprijinit biroul organizației 
de bază în ce privește mai buna organizare și 
pregătire a adunărilor generale, îmbunătățirea 
conținutului planurilor de muncă, încredințarea 
de sarcini și răspunderi concrete tuturor comu
niștilor, care să ducă la mobilizarea forțelor 
pentru executarea lucrărilor la timp și in con
diții corespunzătoare de calitate.
• Comitetul municipal Petroșani al P.C.R. : 

Problema semnalată de muncitorii care lucrează 
la stația de tratare a apei Taia a fost rezolvată 
prin mutarea lor în apropierea sediului unității.
• Consiliul popular al județului Suceava : 

Construcția căminului-spital Șasea din comuna 
Cornu Luncii a început în anul 1977 și este pla
nificată a fi dată în folosință în trimestrul al 
IV-lea al anului 1980. Pină în prezent, s-a exe
cutat un volum de lucrări reprezentind peste 
60 la sută din valoarea lor, fiind asigurate con- 
diții ca obiectivul să fie recepționat la termenul 
stabilit.

Gheorghe PÎRVAN
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Ritmul de lucru la recoltare și transport 
- acum sub posibilitățile reale - trebuie

£

Pe terenurile Institutului de cercetâri pentru cultura cartofului Brașov se folosesc utilaje de mare capacitate la re
coltarea și sortarea cartofilor

să crească mult în următoarele zile BRASOV
9

Semnale din județe
COVASNA. Recoltarea și livrarea cartofilor au început. După cum 

ne-a informat tovarășul Bartoș Endre, director I.L.F., pînă acum au 
și fost livrate 12 500 tone, viteza zilnică ajungînd la 1 354 tone. Lu
crările ar putea fi intensificate și mai mult dacă s-ar asigura mij
loacele de transport necesare. Or, din lipsa acestora, o parte din 
cartofii recoltați nu au ajuns încă la centrele de recepție. întîrzie 
și sortarea tuberculilor deoarece nu au putut fi montate instalațiile 
respective. Unitățile care aparțin Direcției generale economice pen
tru mecanizarea agriculturii și producția de utilaje pentru agricul
tură și industrie alimentară din Ministerul Agriculturii au întîrziat li
vrarea unor ansamble.

NEAMȚ. Se recoltează cartofi din soiurile mai timpurii. Tovarășul 
• loan Burlacu, directorul direcției agricole județene, ne-a spus că au 

fost montate utilajele pentru sortat și au fost făcute probele. întru- 
cît s-a constatat că în timpul lucrărilor de sortare aceste utilaje 
exfoliază coaja tuberculilor, s-a luat măsura ca recoltarea să se 
amîne cîteva zile, dstfel încît cartofii din soiurile tardive să se ma
turizeze. Pe baza graficelor întocmite, lucrările de recoltare se vor 
încheia pînă la sfîrșitul lunii septembrie.

MUREȘ. Unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Mu
reș au de recoltat în această toamnă 5 941 hectare cu cartofi. Po
trivit graficelor, recoltarea cartofilor trebuia să înceapă la 1 sep
tembrie a.c. Dar din 45 cooperative cultivatoare, au început recol
tarea doar cele din Reghin, Tîrnăveni, Roșiori, Bogata, Gănești și 
Brîncovenești, suprafața recoltată însumind, la 6 septembrie, doar 
14 hectare. Ca urmare, județul Mureș nu a livrat nimic din cele 4000 
tone cartofi contractate către fabrica de spirt și amidon din Sînsi- 
mion, |udețul Harghita. Cu excepția acestei cantități, județul Mureș 
nu are plan de livrare a cartofilor către alte județe. Se impun mă
suri energice pentru trecerea neîntîrziată, cu toate forțele, la re
coltat.

HARGHITA. în acest an, au fost cultivate 19 000 hectare cu car
tofi de toamnă. După cum ne-a informat tovarășul Bedd Kalman, 
inginerul-șef al I.L.F., lucrările de recoltare au început mai tîrziu. 
în ultimele zile, ca urmare a folosirii mai bune a utilajelor și a for
ței de muncă, atît recoltarea, cît și transportul au fost intensificate. 
Astfel, în cursul zilei de 5 septembrie au fost expediate pentru Ca
pitală 1 200 tone de cartofi. O însemnată cantitate de cartofi va fi 
pusă la păstrare în noul depozit cu o capacitate de 15 000 tone car
tofi și 5 000 tone legume și fructe. Ca și în alte județe este necesară 
mai multă operativitate la montarea noilor utilaje de sortat cu care 
au fost dotate stațiunile pentru meconizarea agriculturii.

SUCEAVA

De urgență - piese de schimb 
pentru utilaje!

Pînă joi 6 septembrie, cartofii au 
fost recoltați de pe o suprafață de 
aproximativ 6 000 hectare, livrindu-se 
in același timp diferiților beneficiari 
peste 3 000 tone. Acțiunea de livrare 
ar putea fi intensificată. în județ au 
fost luate măsuri tehnico-organi- 
zatorice de natură să grăbească re
coltarea și transportul cartofilor, 
concretizate în programul aprobat de 
Comitetul județean de partid. între 
altele, au fost stabilite solele ce tre
buie recoltate la început și pe care 
urmează să fie însămînțate cerealele 
păioase pentru producția viitoare, s-a 
prevăzut punerea în stare de func
ționare a seturilor de mașini de re
coltat cartofi cu întregul echipament, 
capabile să asigure în întregime re
coltarea, sortarea și încărcarea me
canizată a producției.

Din raidul întreprins zilele acestea 
în consiliile agroindustriale Salcea și 
Dumbrăveni, în care l-am însotit pe 
tov. Gheorghe Acatrinei, secretar al 
comitetului județean de partid, am 
reținut însă și o seamă de observații 
critice în legătură cu modul în care 
organele agricole, conducerile consi
liilor agroindustriale și ale S.M.A. 
au organizat pînă acum transpunerea 
In practică a măsurilor stabilite.

• Trustul S.M.A. nu a detașat 
rapid mașinile de recoltat cartofi din 
consiliile agroindustriale care încep 
mai tîrziu această lucrare în cele 
din centrul județului. La C.A.P. 
Dumbrăveni, bunăoară, numai dato
rită intervenției inginerului-șef 
Gheorghe Magazin, în ziua raidului 
au fost cerute suplimentar opt ma
șini de recoltat cartofi și opt remorci.
• Din cele 80 de stații de sortare 

a cartofilor numai 20 au fost puse 
pină acum în stare de funcțiune. 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^

Nu-i mai puțin adevărat că și în
treprinderile furnizoare din țară 
au mari datorii in ce privește livra
rea componentelor acestor instalații, 
pe care agricultorii suceveni con
tează atit de mult.

în județul Suceava, cea mai grea 
dar, în același timp, și cea mai im
portantă campanie — aceea de recol
tare a cartofilor — a demarat, dar 
activitatea trebuie să fie pretutindeni 
riguros organizată. Din analiza la 
fața locului a muncii depuse pînă 
acum rezultă că mai sînt neajunsuri 
ce trebuie imediat înlăturate. Trei 
probleme se cer soluționate cu prio
ritate :

1. .Detașarea din alte județe a unor 
camioane, astfel încît capacitatea 
zilnică de transport să ajungă la 
5 000 tone. în această privință notăm 
că. în raport cu cererea, confirmările 
la zi asigură transportul a numai 
1 500 tone cartofi pe zi.

2. Se impune cu o deosebită acui
tate asigurarea pieselor de schimb 
pentru utilajele de recoltat cartofi. 
Este drept că o parte din acestea 
s-au realizat prin autoutilare, dar 
multe mașini nu vor putea funcționa 
la capacitatea lor maximă dacă nu 
se vor primi neîntîrziat diferite piese 
de schimb.

3. Toți beneficiarii care aU repar
tiții de cartofi să trimită reprezen
tanți pentru recepția și expedierea, 
acestora. Nu s-au achitat de această 
sarcină județele Bihor. Bistrița. Cluj, 
Gorj și Olt pentru cartofii de con
sum. precum și unitățile beneficiare 
din Dolj și Prahova pentru cei de 
sămință.

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

• Ritmul stabilit: zilnic 400 de hectare! Sînt dovezi că se poate
o După o „ceartă în familie44... sortarea se face manual

în județul Brașov, după cum apre
cia tovarășul ing. loan Mănoiu, di
rectorul direcției agricole, recolta de 
cartofi este bună atit cantitativ, cit 
și calitativ. „Există condiții ca uni
tățile agricole să realizeze și chiar să 
depășească producția prevăzută și, 
implicit, sarcinile de livrare la fon
dul de stat — ne spunea interlocu
torul nostru. Totul depinde acum de 
modul cum se va acționa pentru 
stringerea întregii recolte fără pier
deri".

Deși s-au scurs puține zile de la 
începerea lucrărilor de recoltare, in 
cele mai multe unități s-a înțeles 
necesitatea de a folosi cît mai judi
cios atît forțele manuale, cît și mij
loacele mecanice. Dealtfel, timpul 
deosebit de prielnic ’ permite să fie 
folosite mai mult decît in alți ani 
combinele de recoltat. în multe uni
tăți agricole, cum sînt cele din Sin- 
petru, Vulcan, Codlea. Hălchiu. Tăr- 
lungeni. Cristian, Săcele și altele, da
torită bunei organizări a muncii, 

Elevii liceului „Andrei Șaguna" din Brașov ajută pe cooperatorii din Ghimbav 
ia recoltarea cartofilor

participării unui mare număr de oa
meni la strînsul și sortatul cartofilor, 
producția de pe mari suprafețe a și 
fost livrată sau pusă la adăpost. în 
aceste unități, ca dealtfel și in altele, 
munca este judicios organizată, toate 
operațiile — scoaterea tuberculilor, 
adunarea și sortarea lor, transportul 
și livrarea la centrele de preluare — 
se desfășoară în paralel, decalajele 
între ele fiind mici. Pentru intensifi
carea transportului, consiliul de con
ducere al cooperativei agricole Voila 
a luat măsura ca cele 10 remorci și 
camioanele să fie încărcate încă de 
cu seară, direct pe cimp, astfel incit 
a doua zi dimineața, la ora cind în
cepe preluarea la Fabrica’ de fulgi de 
cartofi din Făgăraș, ele să fie pri
mele care să livreze cartofii. Aceasta 
le permite să facă mai multe trans
porturi pe zi și astfel transportul să 
se desfășoare in același ritm cu re
coltarea. Și asemenea inițiative sint 
destule in județul Brașov.

Din păcate, nu la fel procedează 

consiliile de conducere ale altor coo
perative agricole. La Zărneșfi, Beri- 
voi, Recea, Mindra, recoltarea carto
filor a demarat anevoios, iar' în cele 
din Hîrseni, Lisa, Ucea, Viștea și 
altele, pină în ziua de 5 septembrie 
nu se recoltase nici un cartof. De ce 
această situație ? Nu se cer cartofi ? 
Din contră, cererea este mare. Numai 
că în multe din aceste unități s-a 
așteptat și se mai așteaptă sosirea 
ajutoarelor din afară. S-au pierdut în 
acest fel cîteva zile foarte frumoase, 
excelente pentru efectuarea acestei 
lucrări. Duminică, 2 septembrie, mai 
multe mii de oameni ai muncii din 
Brașov au participat la strînsul car
tofilor in unitățile din Cimpia Birsei. 
în unele cazuri, nici acest ajutor nu 
este valorificat in mod eficient. Iată 
unul. într-una din zilele trecute, în 
ajutorul cooperatorilor din Prejmer 
au sosit 200 de oameni ai muncii din 
Brașov. Ei au pierdut însă două ore 
asteptînd unicul tractor care trebuia 
să facă dislocarea. Dar ce înseamnă 
un tractor la 200 de oameni ? Lucrau 
un minut și așteptau trei. După o oră, 
tractorul s-a defectat. A mai ■ trecut 
apoi o altă oră pină li s-a trimis un 
alt tractor.

Un efect negativ asupra bunei des
fășurări a lucrărilor il are și faptul 
că s-a tărăgănat mult montarea celor 
42 stafii de sortat cartofi repartizate 
unităților mari cultivatoare de cartofi 
din județ. Din cauza neînțelegerilor 
dintre consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole și Trustul S.M.A.. 
ca și a neelucidării și neclarificăril 
modalităților de finanțare a acestor 
instalații, s-a ajuns in situația că 
multe nu sînt nici la această dată 
montate. De aceea, sortarea cartofilor 
se face tot manual. Un fel de 
„ceartă în familie" care aduce 
numai pagube. Este adevărat că 
în ultimul timp au fost luate măsuri 
pentru urgentarea .montării instala
țiilor. dar acest lucru va cere încă 
multe zile, ceea ce, evident. în
seamnă o pierdere și de timp, si de 
forță de muncă. Organele agricole lo
cale au datoria să acționeze cu toată 
energia.

Nîcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

OPERAȚIUNEA
„ÎNTINERIREA

PRODUSELOR^

și unul din efectele ei pozitive:

REDUCEREA
CONSUMULUI DE METAL

Folosirea cu randament superior 
a tuturor mașinilor și utilajelor

în unitățile industriale din județul 
Cluj se acordă o atenție tot mai 
mare folosirii raționale, cu eficiență 
superioară a materiilor prime, mate
rialelor, energiei și combustibililor. 
Dovada cea mai concludentă in acest 
sens o constituie faptul .că, pe an
samblul județului, în primele șapte 
luni ale anului cheltuielile materiale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 4,3 lei față de prevede
rile planului, ceea ce echivalează cu 
o economie totală de peste 59 mi
lioane lei. Care sint mijloacele și căile 
concrete prin care s-a acționat pentru 
creșterea eficienței economice a pro
ducției ? Vom Încerca să răspundem la 
această întrebare referindu-ne la ac
tivitatea oamenilor muncii de la în
treprinderea „Armătura" din Cluj- 
Napoca, unitate reprezentativă — 
după cum ne spunea tovarășul Aurel 
Stoica, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc — 
pentru felul în care se acționează și 
în alte unități.

Cele mai multe din produsele fa
bricate aici au dimensiuni mici, 
greutatea lor variind între cîteva 
sute de grame și cîteva zeci de kilo
grame. Un profil de producție despre 
care în general se spune că nu este 
tocmai avantajos pentru reducerea 
cheltuielilor materiale și cu atît mai 
puțin pentru realizarea unor eco
nomii importante de metal. Specia
liștii întreprinderii nu au uitat însă 
că, în ultimă instanță, și tonele se 
măsoară tot cu gramul.

— în ultimii ani, ne spune tova
rășul Ciprian Culic, șeful atelierului 
de proiectare, nu a existat produs 
căruia să nu-i facem o adevărată 
„radiografie" pe planșetă, acțiune 
prin care ne-am propus două obiec
tive principale : reducerea greută
ții produselor și extinderea folosirii 
unor înlocuitori ai metalului. Din 
anul 1976 și pînă în prezent au fost 
reproiectate 148 de produse și ac
țiunea continuă. Așa se explică fap
tul că, în anul 1975, „virsta" medie a 
produselor era de 6,4 ani, iar anul 
viitor nu va fi mai mare de trei 
ani.

— Afirmați mai înainte că produ
sele pe care le fabricați au dimen
siuni mici. Cît metal se poate eco
nomisi. prin reproiectare, la un pro
dus care și așa nu cîntărește prea 
mult ?

— într-adevăr, la fiecare produs în 
parte, economia pare mică. Să nu 
uităm însă că, în general, aceste pro
duse sînt de serie mare. Și atunci 
lucrurile se schimbă. La unul din 
robinetele de trecere cu ventil, de 
pildă, am redus consumul de metal 
numai cu 78 de grame pe bucată. 
Pare puțin ; s-ar putea pune chiar 

întrebarea dacă merită să reproiec- 
tezi un produs pentru așa ceva. 
Dar noi fabricăm aproape 1,5 milioa
ne de asemenea robinete pe an. Deci, 
în acest an și numai la acest produs 
vom economisi 113 tone de metal, 
ceea ce nu mai este deloc puțin. La 
aspersoarele pentru irigații, consu

Experiența întreprinderii „Armătura66 
din Cluj-Napoca în reproiectare 

și perfecționarea tehnologiilor
mul de alamă a fost redus prin re
proiectare cu 418 grame pe bucată. 
La intreaga producție vom realiza 
însă o economie de 40 tone de alamă 
numai in acest an. Exemplele ar 
putea continua.

La acțiunea de modernizare a pro
ducției — una din principalele căi 
de reducere a consumurilor materiale 
— nu participă însă numai proiec- 
tanții. Adeseori, muncitorii Alexan
dru Pop sau Atilla Rindt, de la scu- 
lărie, turnătorii Ioan CoIdea sau 
Gheorghe Furnea, strungarul Gavrilă 
Veneș, din secția de prelucrări me
canice, pentru a da numai cîteva 
exemple, pot fi văzuți realizînd, pe 
lingă producția de serie, și cite un 
reper nou. Explicația ? Unitatea nu 
dispune de un atelier și mașini spe
ciale pentru realizarea și încercarea 
produselor reproiectate. Așa că fa
bricația și probele prototipurilor se 
fac direct în secțiile de producție, 
ceea ce îndreptățește afirmația că 
la acțiunea de reproiectare participă, 
de fapt, întregul colectiv al între
prinderii.

— în general, nu neglijăm nici un 
aspect tehnic sau tehnologic care 
poate să determine reducerea consu
murilor specifice, precizează tovară
șul Ioan Pop, directorul întreprin
derii. Aceasta deoarece niciodată și 
nicăieri nu va fi posibil să se spună : 
am luai o anumită măsură și am 
economisit tot ce se putea economisi.

Trecînd prin secțiile de producție, 
atenția îți este atrasă de cîteva pa
nouri pe care se poate citi : „Redu
cerea cu un leu a cheltuielilor ma
teriale Ia 1 009 lei producție-marfă 
mărește valoarea producției nete cu 
400 000 Iei pe an“ : „Depășirea valo
rii producției nete cu unu la sută 
înseamnă un beneficiu suplimentar 
de 1,5 milioane lei". Iată cîteva opi
nii :
• Traian Filip, șeful secției tur

nătorie : „încă de anul trecut, cind 
aplicarea noului mecanism econo

mico-financiar s-a generalizat, am 
stabilit un buget de venituri și chel
tuieli al secției, revăzînd totodată 
normele de consum. Rezultatele 
obținute sînt peste așteptări. 
Am să dau un singur exemplu. 
După cum se știe, la turnătorie se 
consumă cantități mari de energie.

De aceea, principalele noastre preo
cupări s-au îndreptat în direcția 
reducerii acestor consumuri. Rezul
tatul: timpul de sinterizare la cup
toarele cu inducție de 3,5 tone a- 
fost redus de la 36 ore pe cuptor la 
13 ore, ceea ce ne va permite să 
economisim în acest an 39 600 kWh 
și să elaborăm suplimentar 350 tone 
fontă. Totul a pornit și s-a bazat pe 
experiența și observațiile practice 
ale muncitorilor care au remarcat 
că, la sinterizarea cuptoarelor, fac
torul principal nu este timpul, ci 
felul cum este dirijată temperatura".

• Gavril Contraș, strungar la sec
ția prelucrări mecanice : „în norma
tivul republican, lățimea cuțitelor la 
strungurile automate este de 3—3,5 
mm. Noi am redus lățimea cuțitelor 
— într-o primă etapă — la 2 mm, 
iar in prezent la 1,5—1.6 mm. In 
condițiile in care la strungurile au
tomate din secție prelucrăm zilnic 
peste 68 000 de piese, reducerea șpa- 
nului cu un milimetru înseamnă 
mult".

• Petru Topan, -șeful atelierului 
sculărie : „în mod normal, cu fie
care cavitate a unei matrițe se exe
cută 5 000 de piese. Recondiționind 
matrițele s-a ajuns să se execute 
cu o singură cavitate peste 40 000 de 
piese. Metodele practice pe care le 
aplicăm pentru reducerea consumu
lui de oțel pentru scule sînt însă 
mult mai numeroase".

Unde au dispărut resturile metalice 
rezultate din procesele de produc
ție ? Iată o întrebare pe care ți-o 
pui în mod automat în momentul în 
care afli că întreprinderea are mari 
datorii față de unitățile colectoare 
de metale vechi. „Nu au dispă
rut nicăieri, dar toate resturile 
metalice sînt topite și recirculate, 
precizează directorul întreprinde
rii . Numai prin recircularea res
turilor de alamă economisim a- 
nual circa trei milioane de lei. Ce 
rost are să livrăm la I.C.M. metalul 

vechi, cînd îl putem refolosi imediat 
în procesul de producție ?“

„Totuși, întimpinăm și unele greu
tăți, avea să completeze ceva mai 
tirziu tovarășul Radu Oprită, șeful 
secției prelucrări mecanice. Noi 
centrifugăm pină și șpanul mărunt 
de alamă pentru recuperarea uleiu
lui. Avem însă sarcina să predăm o 
anumită cantitate de ulei ars. Altfel 
nu ni se dă ulei nou. De aceea, sin- 
tem nevoiți ca, uneori, să predăm 
ulei pe care l-am putea refolosi. 
Cred că mai normal ar fi să se 
schimbe reglementările și nu uleiul".

Ne vom rezuma numai la două cifre 
sintetice : anul acesta, producția 
marfă care se prelimină să se reali
zeze va fi mai marc cu 36 la sută 
decit in 1975, in condițiile in care 
consumul de alamă — una din prin
cipalele materii prime folosite — 
va fi cu aproape 25 la sută mai mic. 
Iată de ce, experiența acestei între
prinderi — unde în cele șapte luni 
care au trecut din acest an valoa
rea producției nete a fost depășită cu 
peste un milion lei — este semnifi
cativă pentru modul în care se ac
ționează sau ar trebui să se acțio
neze și în alte întreprinderi pentru 
reducerea cheltuielilor materiale.

Ion TEODOR

întreprinderea „Electroputere"-Craiova : în aceste zile, în secția montai-bobinai, activitate rodnică, bine organizată

(Urmare din pag. I)

zată pină la. cele mai mici amănun
te. Ca atare, acționînd în direcția îm
bunătățirii coeficientului de schim
buri. organizațiile de partid sînt che
mate să acorde o atenție deosebită 
criteriilor de eficiență, înlăturind cu 
fermitate tendințele de extindere 
formală a lucrului pe durata celor 
trei schimburi, fără a se asigura su
portul material, condițiile concrete ca 
mașinile, utilajele și instalațiile să 
producă cu randament superior, la 
capacitatea maximă. Deosebit de im
portante sînt, în acest sens, întărirea 
asistenței tehnice, asigurarea aprovi
zionării ritmice a locurilor de mun
că și a serviciilor auxiliare în .toate 
schimburile.

Cu maximă răspundere trebuie ac
ționat pentru mai BUNA ORGANI
ZARE A ACTIVITĂȚII DE ÎNTRE
ȚINERE SI REPARAȚII. între cau
zele principale care au determinat in 
acest an realizarea unor indjci scă- 
zuți de utilizare a capacităților de 
producție, un loc important il ocu
pă intreruperile survenite ca urma
re a nerespectării normelor de în
treținere și exploatare a acestora. 
Iată de ce sublinjem că planul de 
reparații este lege pentru fiecare în
treprindere, Ia fel ca pianul de pro
ducție. după cum normele tehnice de 
întreținere și exploatare sînt obli
gatorii pentru toate intreprințierile. 
în fiecare unitate economică trebuie 
să se asigure o bună programare a 
reviziilor periodice, a reparațiilor cu
rente și capitale, precum și piesele 
de schimb necesare, inclusiv prin re
cuperarea și reconditionarea acesto

ra. Fiecare reparație trebuie din timp 
pregătită, judicios organizată, execu
tată in condiții de bună calitate, in 
așa fel ca mașinile, utilajele și in
stalațiile să fie scoase pentru un 
timp cît mai scurt din circuitul pro
ductiv. De maximă importanță este 
ca, odată cu aceste lucrări, să se 
acționeze sistematic pentru moderni
zarea mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, măsuri prin care se asigură 
creșterea parametrilor tehnici de 
funcționare, eliminarea unor locuri 
înguste, reducerea consumului de e- 
nergie electrică și combustibil.

Actualitatea și importanța deose
bită a problemei utilizării raționale 
a mașinilor și utilajelor impune — 
așa cum s-a arătat la Plenara comu
nă. a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României — să se acțione
ze cu hotărîre pentru PREGĂTIREA 
FORȚEI DE MUNCA. CREȘTEREA 
CALIFICĂRII TUTUROR LUCRA
TORILOR în vederea asigurării ca
drelor necesare in trei schimburi, în
treținerii și exploatării corespunză
toare a mijloacelor tehnice. O justi
ficare destul de frecvent invocată de 
unele conduceri de intreprinderi sau 
centrale, atunci cind sint întrebate 
despre cauzele utilizării cu indici 
mai scăzuți a capacităților de produc
ție. constă în „numărul insuficient de 
muncitori calificați". Se uită însă că 
unitățile înseși și forurile de resort 
ale acestora trebuie să pregătească 
necesarul de forță de muncă califica
tă. Potrivit sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului în acest dome
niu, în fiecare întreprindere trebuie 
să existe o comisie >— prevăzută prin 

regulament — care să acționeze, îm
preună cu cele mai calificate cadre, 
pentru pregătirea profesională a per
sonalului, ridicarea nivelului de cu
noștințe tehnice a tuturor lucrători
lor — atit prin cursuri la locul de 
muncă, săptămînal, cît și, dacă este 
necesar, prin cursuri de scurtă du
rată. După cum reciclarea și însușirea 
mai multor meserii — policalificarea 
•— se înscriu ca soluții absolut obli
gatorii pentru formarea de muncitori 
capabili să asigure folosirea eficien
tă a mijloacelor tehnice, pentru ca 
procesul de trecere la lucrul la mai 
multe mașini să se realizeze, într-o 
perioadă scurtă, in toate unitățile.

SPRIJIN IMEDIAT. LA FAȚA LO
CULUI, NOILOR COLECTIVE. în 
cursul acestui an, potrivit prevederi
lor de plan se vor pune în funcțiune 
800 de capacități de producție mai 
importante. Ținind seama că aproape 
o treime din sporul producției indus
triale urmează să se realizeze pe 
capacități noi, avem obligația să 
luăm toate măsurile pentru respecta
rea cu strictețe a graficelor de pune
re în funcțiune, să pregătim temei
nic debutul industrial al noilor uni
tăți productive, asigurîndu-se atin
gerea in cel mai scurt timp a para
metrilor proiectați. Aceasta este o 
sarcină de prim ordin a conducerilor 
colective și a organizațiilor de partid 
din unitățile respective. Totodată, o 
importanță deosebită are, în acest 
sens, materializarea sarcinii stabilite 
de conducerea partidului privind 
sprijinul ce trebuie acordat de cen
trale și ministere județelor care cu
nosc un puternic ritm de industriali
zare — cu specialiști, muncitori cali
ficați, care să participe efectiv la 
buna funcționare a noilor capacități 
de producție. Sprijinul acestora tre
buie să vizeze problemele tehnice și 
organizatorice concrete ce se ridică 
la debutul industrial al noilor capa
cități și care pot fi soluționate rapid 
și eficient numai la fața locului.

Folosirea intensivă, cu eficiență 
maximă a capacităților de producție 
este o problemă ce nu poate fi solu
ționată decît prin organizarea supe
rioară a Întregii activități din între
prinderi, prin ordine și disciplină, 
prin creșterea Răspunderii fiecărui 
colectiv — de la director pînă la 
muncitor — față de gospodărirea 
mijloacelor -tehnice aflate în dotare 
— parte din avuția întregii societăți, 
baza, de producție a îndeplinirii pla
nului. Un rol hotărîtor in întărirea 
spiritului de bun gospodar in utili
zarea fondurilor fixe productive exis
tente în întreprinderi il au dezvol
tarea conștiinței muncitorești, atitu
dinea exigentă a comuniștilor, a or
ganizațiilor de partid. Măsurile teh- 
nico-organizatorice trebuie împletite 
strîns cu acțiunile politico-educative, 
pentru ca în fiecare întreprindere, a- 
telier și secție să se asigure folosi
rea judicioasă, deplină a capacități
lor de producție — sarcină de deo
sebită însemnătate și actualitate, prin 
înfăptuirea căreia au de cîștigat eco
nomia națională, societatea noastră, 
toți oamenii muncii.
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MESAJUL UMANIST

Pe scenele lumii

AL TEATRULUI ROMANESC
Istoria nouă a acestor 

ani a impus teatrului româ
nesc o nouă dimensiune : 
cea a competitivității in
ternaționale. Desigur, in 
artă, ideea de competiție 
este relativă. însăși com
parația necesară a virfuri- 
lor aici implică, normal, o 
marjă de subiectivitate, iar 
informarea, la rindul ei, este 
inevitabil incompletă, de
oarece „recordurile"- în ma
terie nu sint nicăieri omo
logate și înregistrate. Și 
totuși există și în artă, pe 
plan mondial, o cotă a va
lorilor. nescrisă (cel mult 
consemnată ulterior), dar 
care funcționează cu promp
titudine și consecventă și 
care acreditează neîntre
rupt, în circuitul de valori 
culturale ale lumii, me
reu alte si noi manifestări 
de semnificație, alte repere, 
care jalonează evoluția spi
ritualității moderne.

Școala românească de 
teatru are o tradiție cu o 
personalitate de invidiat, 
identificabilă încă de la pri
mele sale manifestări, spon
tane. de origine folclorică. 
Valorile specifice culturii 
noastre naționale au existat 
permanent și în sfera tea
trului. așa cum au existat 
și succese incontestabile de 
spectacol, comparabile (re
troactiv) cu cele afirmate 
la scară mondială. Erau 
însă doar „comparabile" nu 
și efectiv comparate.

Dar astăzi, teatrul româ
nesc este în lume o pre
zență vie și — ca să re
venim la argumentul ini
tial — o prezentă compe
titivă, dorită, adeseori pre
ferată. Oamenii noștri de 
teatru, colectivele noastre 
teatrale sint tot mai des in 
atenția specialiștilor și a 
publicului larg, pe meridia-

nele și latitudinile cele mai 
insolite, din America pină 
în Japonia, din Australia 
pină in Finianda și Canada. 
Atributul de „Teatru româ
nesc" a devenit o „marcă 
de garanție" la Moscova, ca 
și la Mexico. Ia Melbourne, 
ca și la Stockholm, la Lisa
bona, ca și la Tokio, la 
Roma, ca și la Atena, la 
Paris, ca și la Delhi. Demn 
reprezentant al spiritualită
ții românești, alături de 
atîtea alte realizări — din 
orice domeniu — ale socie
tății noastre contemporane, 
teatrul românesc a devenit 
un „produs" pe deplin com
petitiv pe pian Interna
tional.

Raportarea lui la ansam
blul pe care îl formează 
relațiile societății româ
nești cu întreaga lume nu 
este incidentală. Trăim un 
timp — acesta, al pregătirii 
celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân — în care întreaga evo
luție a societății socialiste 
românești se află sub sem
nul a două coordonate de 
înaltă cinste și răspundere : 
transformarea acumulărilor 
cantitative de pină acum 
într-o nouă calitate și afir
marea plenară a acesteia 
în contextul internațional. 
Succesul actual al teatrului 
românesc in lume este le
gat de voința fermă a între
gului popor de a transfor
ma în fapt concret aceste 
comandamente superioare, 
în fiecare sector de activi
tate. Misiunea educativă a 
teatrului este pe deplin în
țeleasă de slujitorii scenei 
românești. conștienți că 
mesajul artei ior se adre
sează oamenilor, conștiinței 
lor. răspunzînd întrebărilor, 
frămintărilor firești, mari
lor procese înnoitoare pe

care le trăim cu toții. Be
neficiind de o politică cul
turală deschisă, de largă 
colaborare, de cunoaștere 
reciprocă a tuturor creații
lor umaniste, teatrul se 
străduiește, să fie la Înăl
țimea acestei șanse de a- 
firmare mondială în com
petiția de valori, aducînd 
ceea ce este specific, repre
zentativ pentru idealurile, 
aspirațiile poporului nostru.

Competitivitatea interna
țională, de care vorbeam 
mai inainte, nu ar fi fost 
posibilă fără edificarea mi
găloasă — proces continuu, 
departe de a fi Încheiat — 
a unei noi calități, in ex
primarea valorilor șl mesa
jului teatrului românesc 
contemporan. Expresie a 
premiselor acestei noi cali
tăți. cea de-a doua ediție a 
Festivalului national „Cin- 
tarea României a fost un 
instrument eficace, stimu
lator. semnificativ pentru 
a aprecia amploarea rever
berațiilor artei noastre în 
conștiința întregii națiuni. 
Cele mai alese valori, rele
vate de acest festival, ne 
îndreptățesc să afirmăm, cu 
legitimă mîndrie, că aceste 
reverberații, propunîndu-si, 
în primul rînd, să împli
nească aspirațiile spirituale 
ale poporului român, au de
pășit granițele țării, făcind 
să existe distinct în lume 
un glas aparte al neamului 
românesc, purtător al unui 
nobil mesaj de încredere în 
om. în vocația lui de pace 
și prietenie.

De curînd am avut pri
lejul să constat încă o dată 
acest adevăr. în luna iulie, 
spectacolul nostru cu piesa 
„Năpasta" a fost invitat la 
un festival de teatru din 
Portugalia. La 
tubal, Evora

reprezentațiile Teatrului 
Giulești au fost onorate de 
personalități marcante ale 
vieții politice și culturale 
din Portugalia.

Dramaturgi, critici de artă 
ai principalelor ziare por
tugheze, reprezentanți ai 
TV și radioului, un nu
meros public dornic să ne 
cunoască, și prin interme
diul major ai culturii, au 
aplaudat prelung spectaco
lul românesc.

I. L. Caragiale, ca și In 
celelalte țări unde am pre
zentat Năpasta, a fost in
tegrat circuitului teatral 
universal, alăturîndu-se — 
după cum reiese din relată
rile presei — tragicilor 
greci și lui Dostoevski, lui 
Strindberg și lui Camus, iar 
arta actorilor români a fost 
Îndelung ovaționată.

Conferința de presă ținu
tă la Lisabona a evidențiat 
faptul că raporturile de cu
noaștere și colaborare dintre 
țări și popoare au un spri
jin real și eficient în cul
tură și artă, investiția spi
rituală tezaurizind conștiin
ța unui popor și permițînd 
schimburi semnificative de 
valori. Caragiale este acum 
un dramaturg cunoscut in 
Portugalia, iar școala româ
nească de teatru și-a dove
dit încă o dată valoarea. 
Este un. motiv- în plus pen
tru ca activitatea noastră — 
pusă în slujba educării 
omului de aici și de acum 
— să se desfășoare în cli
matul respectului deplin 
fată de valorile dramatur
giei. ale teatrului contem
poran. năzuind spre noi 
împliniri, superioare.

.'fâs?

•

Mozaic realizat la Turnu Mâgurele de un colectiv condus de Ion Stendl

Azeităo, Se- 
și Lisabona,

Elena DEEEANU 
directoarea Teatrului
Giulești

Pe litoral soliștii de muzică
ușoară au rămas datori publicului PROGRAMUL 1

Tragerea Loto
Seara Televiziunii bulgare 
1001 de seri
Telejurnal

Am consuma cerneală fără rost 
dacă ne-am propune, spre exemplu, 
să demonstrăm că litoralul este poa
te cea mai primitoare gazdă 
pentru muzica ușoară și interpre
ts ei. Ascultăm „Radiovacanta" și 
înțelegem că sosesc pe adresa Vi
lei 1 din Mamaia, zilnic, mii de 
scrisori solicitînd muzică ușoară. Ur
mărim al 50-lea concert — sub gene
ricul /Vacanță la mare", oferit de 
grupul de artiști condus de Gioni Di- 
mitriu — printre ei. Horia Moculescu. 
Mihai Constantinescu, Ladislau Borc- 
kies, Marina Voica, Cristian Popescu
— un concert cu șlagăre românești și 
internaționale de ultimă oră. bine 
sonorizate și nu ne mirăm că Teatrul 
de vară din Neptun este arhiplin chiar 
dacă plouă ! In cadrul „Zilelor mu
zicii românești", dacă s-ar fi înre
gistrat numărul cel mai mare de 
spectatori, s-ar fi aflat de asemenea 
interesul publicului pentru genul re
vistei. pentru „Revista de aur" ofe
rită de ansamblul Teatrului „Fanta
sio" din Constanta (Premiul I in 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei" — ediția a II-a). Nu mai 
vorbim de participarea masivă a 
tinerilor melomani la concertul de 
excepție, inscris tot în , cadrul fes
tivalului „Zilele muzicii românești"
— „11 prime audiții românești",
prezentat de o orchestră de mu
zică ușoară pe care este bine s-o 
notăm printre primele in țară — or
chestra Teatrului „Fantasio" și soliș
tii aceleiași entuziaste scene con- 
stântene. '

Agenția de spectacole a litoralului 
se străduie pe cit posibil ca stagiu
nea să cuprindă cit mai multe 
show-uri corect alcătuite, spectacole 
de revistă, music-aiuri... ; de ase
menea. forurile de cultură județene. 
Cu toate acestea, sentimentul celui 
care-și face concediul pe litoral poate 
fi formulat cam așa : „Asta-i tot ?“ 
Intr-adevăr : asta-i tot ce se poate 
asculta de Ia Mamaia la Mangalia, 
gîndindu-ne la spectacolul de revis
tă și concertul propriu-zis de muzică 
ușoară, la afișele teatrelor de vară ? 
Oare soliștii noștri — cei pe care-i 
considerăm in prima linie a interpre- 
ților de muzică ușoară, unii aflați pe 
litoral, cu contracte ferme la cunos
cute complexe — nu se puteau strădui 
ca o dată pe săptămînă să participe 
și la concerte publice, cu ultimele 
piese — să spunem — pe care și 
le-au inclus în repertoriu ? 
formațiile vocal-instrumentale 
de asemenea au angajamente la 
plexele litoralului nu se puteau 
la o „paradă" a formațiilor, la 
luția lor și pe podiumurile in aer li
ber ? Oare nu ar fi fost sălile arhi
pline la eventualele recitaluri de 
sine stătătoare propuse de Aurelian 
Andreescu, Cornel Constantiniu, Ma
rina Voica ș.a. ? Nu-î mai puțin 
adevărat că publicul nostru știe 
să răspundă cum se cuvine si 
improvizațiilor : aș aminti doar 
turneul nereușit al Teatrului satiric- 
muzical „C Tănase" cu „Revista in 
luna de miere". Un colectiv care a 
obținut premiul I în Festivalul na
tional „Cintarea României", dar care, 
ca participant în cadrul „Zilelor mu
zicii românești", și-a bagatelizat pro
pria evoluție. Cu tot efortul unor 
actori înzestrați, totul a apărut Însăi
lat in grabă. încropit „ca să fie". An
samblul de balet — descompletat, 
dezorientat, sonorizarea — sub orice 
critică. Soliștii vocali — în căutare 
de voce și de un punct de sprijin 
care să-l scutească de „mișcare see-

nică"; și, în general, lipsă de concen
trare. de preocupare pentru captarea 
interesului iubitorilor acestui gen. 
/.Aplauze ? Vreo 2—3. de politețe.,'.

Cu un concert de excepție — „11 
prime audiții", cu 2—3 reprezentații 
de revistă (Teatrul „Fantasio"), cu 
un concert-spectacol itinerant (coor
donator Gioni Dimitriu), cu încă 
vreo citeva programe răzlețe, ale 
unor formații vocal-instrumentale... 
muzica ușoară, interpreții ei nu și-au 
făcut datoria fată de stagiunea esti
vală a litoralului. înțelegem, este ■ 
mai simplu pentru solistul X să 
apară la complexul X. zece minute, 
seară de seară, cu același program ; 
mult mai complicat ar fi să pregă
tească un recital cu 20 de piese de 
substanță ! Dar cum altfel și-ar pu
tea îndeplini misiunea de slujitor al 
cintecului ? Este cazul ca să mediteze 
eu seriozitate la profesiunea pe care 
și-au ales-o și, dacă consideră că nu 
au greșit, să și-o exercite in adevă
ratul sens al cuvintului. să-și demon
streze talentul, experiența pe care au 
ciștigat-o de-a lungul anilor. încre
derea pe care le-a acordat-o publisul.

16,00 Emisiune tn limba germană
18,10
18,20
18.50
19,00
19,20 Mai aveți o întrebare 7 Automati

zarea — o realitate științifică șl 
practică a epocii noastre

19.50 Seara Televiziunii bulgare. Film 
artistic : „De partea cealaltă a 
oglinzii". Premieră TV. Producție a 
studiourilor bulgare

21,15 Revista Ilterar-artistlcă TV
21,40 Telejurnal 

PROGRAMUL 2

Smaranda OTEANU

(Urmare din pag. I)

teatre

Oare 
care 

com- 
gindl 
evo-

la făurirea propriului destin, la ridi
carea societății pe noi și noi trepte". 
De aici se desprind virtuțile de in
strument de cunoaștere și de trans
formare a realității pe care le cumu
lează cultura în societatea socialistă.

Socialismul se edifică numai prin 
participarea tuturor membrilor socie
tății la construirea noii orincțjiiri, la 
„creația social-istorică" în toate com
partimentele ei. în sfera producției, 
de pildă, în condițiile revoluției 
științifico-tehnice. omul este confrun
tat cu cerințe noi, ce impun continua 
ridicare a calificării sale profesiona
le, prin reciclare, recalificare și chiar 
policalificare. Participarea tuturor 
oamenilor muncii la organizarea, 
controlul și conducerea diferitelor 
sfere ale vieții sociale presupune ac
țiune competentă și responsabilă,, 
iar aceste calități nu pot fi dobin- 
dite decit prin cultură. Cultura il 
ajută pe om nu numai să înțeleagă 
schimbările și transformările din ju
rul său, ci, deopotrivă, să-și organi
zeze acțiunile in conformitate cu le
gile acestor schimbări. Ridicarea ne
contenită a nivelului cultural va fi o 
condiție a participării in cunoștință 
de cauză a tuturor membrilor socie
tății la viata social-politică, în con
dițiile socialismului, orinduire in 
care toate compartimentele vieții so
ciale sint „irigate" de cultură.

Necesitatea obiectivă a dezvoltării 
omului cult decurge și din caracterul 
multilateral al edificării socialiste. 
Atingerea multiplelor și variatelor 
obiective propuse in etapa construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate presupune instaurarea 
treptată a unui nivel înalt și multi
dimensional de cultură la scara în
tregii societăți, cer — așa cum arăta 
secretarul general al partidului — 
„ca toți cetățenii patriei noastre să 
fie Înarmați cu cele mai noi cuceriri 
ale științei, ale cunoașterii umane, să 
devină luptători activi pentru afir
marea concepției revoluționare des
pre lume și viață în tara noastră, în 
întreaga lume".

Un obiectiv principal al construc
ției socialiste îl constituie și contl-

• Teatru! „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 30, cartier Colentlna): 
Pescarul șl norocul — 19,30.

• Teatrul da comedie : Plicul — 
14,30
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
rintă, ride și dansează — 20.

Ansamblul artistic „Rapsodia 
■nână" : Pe un picior de plai —

cinema
• Hoțul din Bagdad : SALA PA
LATULUI - 17,15; 20. PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
15: 18.

16.00
16.15
18.00
18.15
18.20
18.50
19,00
19.30
19,35
20,00
20.40
20,55
21.40
22,00

Muzlcă populară
Seara Televiziunii bulgare 
Ritm și melodie
Publicitate
Calea eroilor 
1001 de seri 
Telejurnal 
Radar pionieresc 
Revista social-politlcă TV 
Capodopere, mari interpretl 
Viața rațională
Studio Uric ’79 
Telejurnal 
închiderea programului

Reeditarea oricărei opere 
a lui Nicolae Iorga ne oferă 
un prilej întotdeauna nou 
de reflecție la împrejurări
le specifice ale istoriei și 
culturii noastre, prin tot 
ceea ce înseamnă o moda
litate superioară de abor
dare a problematicii parti
culare românești in cadrul 
larg al istoriei și culturii 
universale. Căci marele is
toric, gînditor și artist care 
a lăsat o pecete atit de a- 
păsată asupra epocii sale, 
continuă să ne stirnească 
prin cuvintu-i pasionat și 
convingător, șă ne deschidă 
perspective mereu vii asu
pra propriei noastre de
veniri.

Explicînd adine frag
mentul de istorie pe care 
l-a trăit, inserîndu-1 
talitatea procesului 
deveniri naționale, 
schița de fiece 
etern necesar 
grării fiecărui 
viață națională 
cuprindere a celor ce du
rează.

Astfel 
centă a 
apărute 
1916. selecție din articolele 
publicate între 1903 și 1906 
în paginile revistei Semă
nătorului si purtind titlul 
O luptă literară. însoțite 
acum de un substanțial și 
binevenit adaos din toate 
celelalte articole lăsate a- 
tunci pe dinafară. înseam
nă pentru noi o reîntîlnire 
tulburătoare cu conștiința 
viu arzătoare a cărturaru
lui patriot. Munca 
loasă, grija riguros 
țifică a editorilor, 
si Valeriu Râpeanu, 
butit să ne înfățișeze, 
aceste volume, o latură 
operei publicistice a 
Iorga deosebit de intere
santă si din care se reface 
profilul întreg al persona
lității omului de cultură.

La nivelul articolelor, 
foarte numeroase și. foarte 
variate, ești confruntat, a- 
parent. cu un mozaic de 
preocupări și de opinii, ex
primate pe scurt, la di
mensiuni neînsemnate ' ea 
întindere, și ne subiecte de 
rmilfp ori mărunte. Nu 
rămine, din peisajul anilor 
acelora, nici un fact rta 
cultură, oririt de negliiabil 
ar nărea. în afara nriviril 
scrutătoare, scormonitoare 
a lui Iorga. Ranoarte întoc
mite de prefecți despre

in to- 
unei 

Iorga 
gestul 

reinte-
dată 
al 
moment de 

in vasta

și reeditarea re- 
celor două volume, 
respectiv in 1914—

migft- 
stiin- 

Sanda 
au iz- 

cu 
a 

lui

nua creștere a gradului de libertate a 
personalității și restringerea .depen
denței omului față de forța cdnstrin- 
gătoare a naturii, societății sau a 
propriei sale naturi. Dacă cultura 
înseamnă pași ai „omului spre liber- 

așa cum spunea Engels, atunci 
va fi mult mai liber, dis- 
un orizont larg de cunoș- 
capacitate de a acționa în 
de cauză, avind o gindire

tute", 
omul cult 
punind de 
tinte, de 
cunoștință ... 
creatoare și receptivă la nou.

Necesitatea obiectivă de cultivare 
continuă a oamenilor muncii de-

școli, monografii de comu
ne și județe, expoziții de 
pictură, de artă populară, 
de port popular, apariții de 
calendare sau de albume 
de țesături, concerte corale, 
vizite la biblioteci etc., etc. 
sînt consemnate și comen
tate cu toată suita lor de 
implicații istorice și sociale. 
Apoi portrete de cărturari 
vrednici din trecutul apro
piat se Injgheabă din tră
sături repezi și sigure, vă
dind caldul respect cuvenit 
faptei lor pozitive (August 
Treboniu Laurian, Vasile

dea „singurul punct de 
plecare solid", „oglinda a- 
devărată a unei vremi", e- 
minentul cărturar încerca 
sudura firească între trecut 
și prezent construind, ca 
pe un model ideal, o poli
tică culturală de ansamblu, 
întemeiată pe o 
concordantă cu 
poporului român, 
neîmpăcat al „înstrăinării", 
deplorind neîncetat cos
mopolitismul claselor diri
guitoare, veștejit cu obiș
nuita violență, Iorga ju
deca mai ales literatura

profundă 
spiritul 

Dușman

neobosite 
care 

orice, 
menită

Precu, l-a numit „anuil Sa- 
doveanu".

Si nimeni nu poate con
testa, din pricina unui su
biectivism excesiv, meritul 
enorm al aoelei
priviri de ansamblu 
viza, mai presus de 
o cultură unitară 
să trezească și să emoțio
neze sensibilitatea întregii 
suflări 
spunea Iorga intr-un arti
col din 18 mai 1903.

Ceea ce leagă laolaltă, ca 
un mortar de nedesfăcut, 
numeroasele articole ale

românești. cum

Reîntîlnire cu conștiința viu arzătoare
a cărturarului patriot

Nicolae IORGA

O luptă literară"
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Burlă, Nicolae Ionescu. fra
tele lui Ion Ionescu de la 
Brad. dr. Iacob Felix și 
cîți alții!). Istoricul se emo
ționează de comemorări ca 
aceea de 400 de ani de la 
moartea lui Stefan cel 
Mare la 2 iulie 1904 și dă 
glas unor șiruri de arti
cole înalt encomiastice, pu
ternic amintitoare de glorii 
străbune. Monumentele ve
chimii noastre, biserici, mă
năstiri și cetăti, martorii 
cei mai fideli ai continui
tății noastre sînt apărate 
de istoric prin patetice ple
doarii pentru păstrarea și 
restaurarea pricepută, prin 
grave rechizitorii împotriva 
actelor de vandalism, de 
nepricepere a acelor valori 
perene. In evocarea lui 
Iorga, trecutul se înalță cu 
o forță nestăvilită si tot 
ce înseamnă prezentul se 
cere proiectat si evaluat in 
lumina lui care ne confi
gurează, obligîndu-ne și 
moralmente si în faptă, ca 
pe niște urmași adevărati.

De aceea, urmărind feno
menele 
gate de 
duceri, 
cărți și

contemporane le- 
presă. teatru, 
dar mai ales 

școală, în care
tra

de 
ve-

timpului cu criteriile de
duse din acel model al 
său, criterii considerate a 
fi exprimat cu precădere 
programul teoretic al să
mănătorismului. Firește, 
factorul subiectiv ai bine
cunoscutului său partiza- 
nat estetic nu lipsea din 
judecățile de valoare emi- 
șe. Astfel, lucrări literare 
abia amintite azi- de isto
ria literaturii (ale Constan
tei Hodoș ori ale lui Vasile 
Pop) căpătau aprecieri 
excelente. Dai' dincolo de 
aceste evaluări subiective, 
cum erau și acelea care 
respingeau pe Maeedonski 
ori pe Arghezi. o intuiție 
estetică feală. exactă, pre
vala. E suficient ca prin
tre cei pe care-i pomenea, 
de pildă. în Povestitori de 
ieri și de azi. să vezi locul 
pe care-1 acorda lui Sado- 
veanu. pentru ca să înțe
legi cum făcea vizibilă, in 
jurul anumitor repere, 
constituirea unei întregi 
etape de cultură, Dealtfel.

. ni se pare că Iorga a fost 
cei dinții critic care. înte- 
legînd importanta anului 
1904 pentru creația auto
rului lui Crîșma lui Moș

culegerii este, 
parte, concepția 
nitară. din care 
iar pe de alta, 
patriotică ce le însuflețește 
și le face actuale si impre
sionante pentru noi cei de 
azi. pentru vremea noastră 
de ardentă edificare a unei 
lumi noi. Privind la deve
nirea noastră dinspre un 
trecut pe care-1 explorase 
ca nimeni altul. istoricul 
căpătase distanțarea obli
gatorie a omului de cul
tură. Dintr-odată, el se si
tua, 
de 
mai 
mai 
certă incidețițâ cu

pe de o 
sigură, u- 
au crescut 

pasiunea

ca un uriaș, dincolo 
perspectiva celorlalți, 
sus. intr-un unghi de 
vastă cuprindere și de 

. J istoria 
și cultura universală. Iar 
reperele etice ale lui Ior
ga care se degajau din 
fiecare pagină îl ridicau la 
înălțimi redutabile fată de 
măruntele preocupări per
sonale ale oamenilor poli
tici din vremea aceea. Pe 
el. singur adevărul îl inte
resa și. mai presus de toa
te, acela al neamului. Șl 
pe acela il căuta in felul 
său subiectiv. vehement 
polemic, cu o stăruință a- 
proape fanatică, în orice

culturăaspect de viată și 
românească.

Ca nimeni altul 
el vedea tot ce se 
cea în jur și încerca 
descopere, în cea mai ne
însemnată manifestare, mu
gurul oricit de timid al 
noului pe care vroia să-1 
vadă crescînd inspre viito
rul tării ce-1 preocupa atit 
de insistent. Cuprindea in 
viziunea lui toate detaliile 
din care se alcătuia cul
tura națională și judeca 
precum un justițiar pasio
nat al poporului român, al 
istoriei sale adevărate, de 
virtuți simple, modeste, so
lide. al culturii sale cu tră
sături specifice. De aceea, 
ce părea a fi o teorie ge
nerală a sămănătorismului 
se deslușește la o relectură 
avizată a fi o pledoarie de 
înalte fervori patriotice 
pentru lucrurile întemeiate, 
durabile, venind din a- 
dincurile autenticității 
noastre, ale geniului po
porului român. împotriva 
exceselor dăunătoare. a 
adoptării unor forme nepo
trivite cu fondul nostru 
organic, istoric.

Iorga reafirma și aci 
credința sa nezdruncinată 
in virtuțile neamului, in 
mersul acestuia inainte, 
idealul său de cultură na
țională. realizabil pe teme
iul unei adinei solidarități 
a întregului popor, a unei 
munci cinstite, fără preget, 
a tuturor. îl regăsim, de
altfel. și în aceste pagini, 
cu forța colosală a spiritu
lui său polemic, cu criticis
mul său violent, dar de a- 
tîtea ori asanator 
climatul epocii, cu 
lui românească atit 
moașă, de neaoșă, 
în efecte retorice inegala
bile. cu toate notele deose
bitoare ale gindirii și scri
sului său. Dar mai cu sea
mă îl repăsim. datorită re
marcabilului aparat critic, 
note, comentarii ample în
soțind ' reconsiderarea în
treprinsă de Valeriu Râ
peanu. ca și prin raportă
rile bogate Ia 
pocă, prin 
unghiurilor de 
îl regăsim pe 
ga la locul său. plin de re
lief. de originalitate. in
mișcarea românească de
idei de la începutul atît de 
frămîntatului secol XX.

atunci, 
petre- 

să

pentru 
limba 

de fru- 
trecută

întreaga e- 
multiplicarea 

perspectivă.
Nicolae Ior-

r

trecut, pe cantitate, ci pe probleme 
și pe metode de invătare. pe virtu
ale de aplicare a cunoștințelor in 
practică sint dovezi ale funcționalită
ții sociale crescute a sistemului nos
tru instructiv-educativ. a capacității 
sale de a fi un element dinamic al 
dezvoltării sociale.

Proclamarea principiului educației 
permanente drept un principiu 
călăuzitor al modelării personalității 
umane este de natură a garanta con
tactul permanent și sistematic al o- 
mului cu cultura. Formele multiple

Omul nou,
omul societății noastre socialiste

curgînd din cerințele legice ale con-: 
structiei socialiste, dublată de trep
tata dezvoltare a nevoii lăuntrice de 
cultură, este tradusă in fapt, este ga
rantată de întreaga organizare a so
cietății noastre socialiste.

Desființarea inegalităților de orice 
natură, garantarea egalității dreptu
rilor tuturor membrilor societății 
noastre reprezintă și chezășia acce
sului maselor largi la cultură. In ca
drul creat de democrația socialistă, 
cultura a încetat să fie apanajul unei 
elite, producerea, răspindirea și re
ceptarea ei făcîndu-se in conformi
tate cu idealurile, interesele si aspi
rațiile majorității. Prin aceasta, acce
sul maselor la cultură nu mai e blo
cat, ci asigurat în fapt printr-o poli
tică culturală democratică ce situează 
in centrul ei omul și multilaterala sa 
Împlinire.

întregul nostru sistem instî;uctiv- 
educativ organizat după principiul 
integrării invătămfntului cu produc
ția și cercetarea probează receptivi
tatea fată de nou, impactul societății 
noastre cu efectele progresului știin
țific și tehnic. Faptul că învătămîn- 
tul actual nu mai pune accent ca in

ale perfecționării profesionale, orga
nizate după un plan unic, sint meni
te a completa cultura profesională a 
omului, ca răspuns la „cerințele me
reu schimbătoare ale muncii", cum 
spunea Marx, stimulînd creativitatea 
la scară de masă. Opinia după care 
o profesie se poate însuși pentru 
toată viata nu mai poate fi acceptată 
azi, in condițiile unor atit de rapide 
schimbări în domeniile producției, fie 
materiale, fie spirituale.

Garantarea in fapt a condițiilor 
pentru dezvoltarea omului cult vizea
ză înarmarea cu concepția științifică 
despre lume și viată, cu ideologia 
clasei muncitoare, filozofia marxistă 
avind rolul de criteriu si de metodă 
de selecție a realelor valori culturale. 
Răspindirea in mase a filozofiei ma- 
terialist-dialectice și istorice și însu
șirea acestei învățături de către oa
menii muncii contribuie la întărirea 
fermității Ideologice și politice, la 
sporirea capacității de discernămînt. 
a responsabilității comuniste, a spiri
tului revoluționar. Vasta rețea de for
me cuprinsă in sistemul învățămintu- 
lui politico-ideologic are drept obi-

ectiv tocmai educarea politică a ma
selor, creșterea nivelului lor ideolo
gic, al conștiinței socialiste.

Socialismul are o atitudine deschi
să, receptivă fața de tot ceea ce a 
creat mai valoros omenirea, in acest 
sens el asigură prin politica sa cul
turală suplă și dinamică racordarea 
membrilor societății la circuitul va
lorilor culturii universale. Un om cu 
adevărat cult trebuie să-și însușeas
că cit mai multe din valorile repre
zentative ale culturii universale.

în aceste condiții se naște un nou 
tip de om cult. Un asemenea om nu 
va rămine la un anumit nivel de 
cultură acumulată, ci va include per
manent în cimpul cunoașterii sale 
noi valori din domeniul profesional, 
politic, filozofic, artistic. litârar. 
Omul cult în viziunea întregii poli
tici a partidului nostru de edificare 
a personalității multilaterale va fi 
nu doar un om bogat în plan spiri
tual. ci și un participant activ la edi
ficarea noii societăți. în slujba căreia 
iși va pune Întreaga sa capacitate de 
gindire și acțiune creatoare.

Așadar, in socialism personalitatea 
culturală, „omul plenar dezvoltat 
cultural" nu este un simplu consu
mator de cultură, ci totodată și un 
creator, nu doar un beneficiar, ci și 
un producător de cultură. Cultura 
socializează pe om. îl integrează și 
racordează la circuitul creației soci- 
ai-istorice, dar in aceiași timp ea il 
va individualiza și personaliza, prin 
opțiunile și selecția pe care o tace 
fiecare personalitate în cimpul i 
rii. în funcție de aptitudinile, 
națiile și capacitățile sale.

Cultivarea este sinonimă cu 
fectionarea tuturor capacităților 
ne. fie că ne referim la cele produc
tive, creative, rationale sau afectiv 
sensibile. Construirea viitorului pre
supune în concepția noastră revolu
ționară nu numai realizarea de obi
ecte, oricît de perfecționate ar fi ele, 
ci în primul rînd crearea unor spiri
tualități. Experiența acumulată în 
anii socialismului confirmă această 
modalitate fundamentală de formare 
a omului, de ridicare a lui pe cele 
mai înalte trepte ale culturii si ci
vilizației.

cultu- 
încli-

per- 
uma-

Acțiuni educative la Muzeul 
literaturii române

Dintre acțiunile pe 
care Muzeul literatu
rii române le-a dedicat 
celor două evenimente 
politice de însemnăta
te istorică ale acestui 
an — aniversarea a 35 
de ani de la victoria 
revoluției de eliberare 
socială și națională, 
antifascistă și antiim- 
perialistă și cel de-al 
XII-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Român — menționăm 
„Eroii și ideea de li
bertate in literatura 
română11 (bogată ex
poziție documentară 
care ilustrează conti
nuitatea de-a lungul 
tuturor generațiilor li
teraturii ■ noastre a 
semnificațiilor erois
mului poporului român 
în zbuciumata sa exis
tentă).

Expoziția de care 
vorbim a fost deschisă 
la sediul Muzeului li
teraturii române, ea 
urmind a fi itinerată 
in localitățile cu rezo
nantă istorică aflate pe 
locurile vechilor așe
zări geto-dacice. In 
București expoziția va 
fi deschisă pină la 15 
septembrie.

La clubul uzinelor 
..Republica" din Capi
tală. in organizarea 
revistelor „Manuscrip- 
tum“ și „Luceafărul", 
a avut loc un recital 
literar-muzical sub ge
nericul arghezian „Slo
va de foc și slova fău
rită...". fiind prezenta
te creații ce poartă 
însemnul marilor aspi

rații patriotice și re
voluționare ale po
porului nostru. Au 
participat Virgil Ca- 
rianopol. Radu Câr- 
neci. George Chirilă, 
Florin Costineseu, Ni- 
colae Dragoș. Grigore 
Hagiu, actori ai scene
lor bucureștene Nico- 
lae Brancomir. Olga 
Bucătaru, Dana Com- 
nea. Maia Pătrașcu, 
Ștefan Velniciuc.

Asemenea manifes
tări Muzeul literatu
rii române iși pro
pune să mai orga
nizeze și in lunile 
septembrie și octom
brie la uzinele „Gri- 
vita roșie". I.P.R.S. 
Băneasa, casa stu
denților „Gr. Preo
teasa" din Capita
lă cu participarea tu
turor cenaclurilor lite- 
rar-artistice studen
țești și a .revistelor 
„Viata studențească" și 
„Amfiteatru".

Tn cadrul consacra
telor „Zile ale Muzeu
lui literaturii româ
ne" din octombrie și 
sub semnul acelorași 
exigente de ordin po
litic. științific. ar
tistic definitorii pen
tru instituția mu
zeală bucureșteană se 
inscriu și dezbate
rea „Istorie și ac
tualitate în literatura 
română" sau originala 
expoziție „Scriitori ro
mâni contemporani — 
portrete plastice în 
viziunea lui Dan Hat- 
manu".

Un amplu ciclu de 
manifestări ale Mu
zeului literaturii ro
mane este dedicat’pio
nierilor și elevilor din 
școlile generale. Desfă
șurate sub genericul 
„Flacăra verbului ro
mânesc... să continue 
să ardă, să lumineze și 
să încălzească" — devi
za acestui muzeu — a- 
semenea manifestări 
conturează statutul de 
„școală a educației ci
vice" pe care institu
ția muzeal-Iiterară și-l 
asumă mai cu seamă 
in ce privește tinăra 
generație.

Revista „Manuscrip- 
tum“. pe care o edl-. 
tează același Muzeu 
al literaturii române, 
împlinește 10 ani 
de la apariție. Cel 
de-al 3-lea număr al 
anului (al 36-lea de la 
apariție) este dedicat 
sărbătoririi celor două 
evenimente politice ale 
tării. Revelatorii în 
acest număr sînt pa
ginile de proză ale 
lui N. D. Cocea, pa
gini ce ilustrează un 
impresionant spirit 
antifascist, precum șl 
inaugurarea rubricii 
„Arhivă contempora
nă" prin care revista 
iși propune să comu
nice o seamă de do
cumente privind acti
vitatea literară și pu
blicistică a scriitorilor 
noștri în acești ani de 
profunde transformări 
revoluționare.

• Mlhall, eline de circ : SCALA
— 13,30; 15.45; 18: 20,15, FAVORIT
— 9: 11,15: 13.30: 15.43; 18: 20,15.
• Moartea unui ghid : PATRIA
— 13,45; 16: 18.15: 20.30.
• Lumea Atlantide! : LUCEAFĂ
RUL — 14: 16.15: 18.30: 20,45. la 
grădină — 20,15. BUCUREȘTI — 
13.30: 15.45: 18: 20,15.
• Satul cu arțari : TIMPURI NOI
— 14,30: 17: 19.30,
• Iphigenia : CAPITOL — 13.30; 
16.15: 19. la grădină — 20. GRI- 
vița — 0: 11.45: 14,30: 17,15; 20.
• Tlnăr ș! liber : CINEMA STU

DIO — 10; 12; 14, GIULEȘTI — 9; 
11: 13.15; 15,30: 17,45: 20.
• Drumul razelor de soare (săp- 
tămtna filmului coreean) : CINE
MA STUDIO — 16: 18: 20.
• Olga și poetul : CENTRAL - 
15.30: 17.45; 20.
• Ultima frontieră a mortii : 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 — o: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15. MODERN — 9: 11.15: 13.30:
15.45: 18,15 : 20.45. la grădină — 20.

• Veronica — 9,15: 11: 12,45, Nea
Mărln miliardar — 14.30; 16,30;
18,30; 20,15 : DOINA.
• Frați de cruce : EXCELSIOR — 
9: 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20.15.
• Alibi pentru un prieten : VIC
TORIA — 15: 17.30; 20.
• Iarna bobocilor : BUZEȘTI — 
15.30: 17,45 : 20.
• Accident : DACIA — 9; 11.15; 
13,30: 15,45: 18: 20.
• Eu, tu *1 Ovldiu : BUCEGI — 
16: 18: 20.
• Legea e lege : LIRA — 16; 
18: 20.

• Ultimul Fleksness : COTRO- 
CENI — 15.30: 17,45: 20.
• Porțile albastre ale orașului : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18: 20.
• Nick Carter superdctectiv : FE
RENTARI — 15.30: 17,45 ; 20.
• Pe urmele documentului 93 : 
PACEA — 16: 18; 20.
• Misiunea Capricorn unu : VOL
GA — 9: 11.45: 14.30; 17,15: 19.45.
• Nu pot trăi fără lăutari : MIO
RIȚA — 9: 11; 13,15: 15.30: 17,45 : 20.
• Severino : FLOREASCA — 9;
11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.15.

• Umbra lui Casey 1 GLORIA — 
9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20,15.
• Cantemir : VIITORUL — 15.30; 
17.45 : 20.
• Leii saloanelor : POPULAR — 
16: 18: 20.
• Elefantul alb : AURORA — 9;
11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.15. la gră
dină — 20.
• Columna : MUNCA — 16: 19.
• Cazul Gorgonova : COSMOS — 
15,30: 19
• Apașii : FLACĂRA -- 15.30; 18; 
20, la grădină — 20.30.
• Hercule cucerește Atlantida :

arta — 9: 11,15:. 13.30: 15.45: 18: 
20, la grădină — 20.30.
• Piine cu nuci t PROGRESUL — 
16; 18: 20.
• Aventurile iul Mark Twain : 
FLAMURA — 9': 11,30: 14: 17; 19,30, 
GRĂDINA TITAN — 20.30.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRĂDINA BUCEGI — 20,30.
• Ultimul vals : GRĂDINA BU
ZEȘTI — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,15.
• Napoli se revoltă : GRADINA 
PARC HOTEL — 20.30.
• Frate și soră : GRADINA LIRA 
— 20,30.
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român 
și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi și tot mai mari succese în activitatea 
dumneavoastră de înaltă răspundere, spre binele Republicii Populare Bulgaria, 
pentru prosperitatea și bunăstarea poporului bulgar vecin și prieten.

îmi exprim și cu această plăcută ocazie convingerea fermă că relațiile,de 
strînsă prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre partidele și țările 
noastre se vor dezvolta neîncetat, în interesul reciproc al poporului român 
și poporului bulgar, al cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica
PrOtOCOl Joi’ Eu®en Proca> mi- 

nistrul sănătății al Republicii Socia
liste România, și Mete Tan, minis
trul sănătății și asistentei sociale al 
Turciei, au semnat, la București, pro
tocolul privind cooperarea tehnică în 
domeniile sănătății si științelor me
dicale dintre cele două ministere pe 
anii 1979—1980.

Documentul prevede intensificarea 
schimburilor de specialiști, a stagii
lor de perfecționare reciprocă, pro
movarea colaborării dintre societăți
le medicale, informări reciproce asu
pra actelor normative în domeniul 
să ătătii publice, precum și asupra 

ației epidemiologice din cele 
>f)ărl.

av r
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 septembrie. în tară : Vreme 
răcoroasă, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi izolate, care vor avea și 
caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice, îndeosebi în sudul 
tării și în zonele de munte. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Lucrările Comisiei mixte româno-filipineze 

de cooperare științifică și tehnologică

Noi succese ale sportivilor români
• Carmen Bunaciu și Ion Checicheș — medalii de aur • Marin Mustață și Kurt Szilier — 
medalii de bronz • Victorii ale tenismanilor și poloiștilor noștri • Echipa studențească de 
fotbal a României, calificată în grupa semifinală, întîlnește azi formația Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- 
pres). — Sportivii români continuă 
să se numere printre protagoniștii 
întrecerilor Jocurilor mondiale uni
versitare de la Ciudad de Mexico.

Miercuri, in cea de-a treia zi a 
competiției, reprezentanții sportului 
studențesc românesc au cucerit alte 
șase medalii, dintre care două de aur, 
prin înotătoarea Carmen Bunaciu și 
gimnastul Ion Checicheș. și patru de 
bronz, prin gimnastul Kurt Szilier 
(trei) și scrimerul Marin Mustață.

La piscina olimpică, Carmen Bu
naciu a obținut o splendidă victorie 
în proba de 100 m spate, cu timpul 
de l’03”35/100, întrecîndu-le net pe 
următoarele clasate: Margaret Brow
ne (S.U.A.) — 1’05”63/100. Christine 
Bre-’y (S.U.A.) — 1’05”75/100, An- 

xa Grieser (R.F. Germania) — 
”24/100, Klavdia Studenikova 

(U.fl.S.S.) — l’08”32/100 și Ann Kra
mer (Canada) — 1’08”59/100. Acest 
nou succes al Înotătoarei românce îi 
confirmă performantele realizate în 
ultimul timp și o situează în conti
nuare printre cele mai valoroase 
„spatiste" din lume. Timpul realizat 
de Carmen ____
constituie un nou record al Jocuri
lor si un nou record al tării noastre 
(vechiul record 
l’03”51/100).

La —
s-au

Bunaciu : ‘ l’03”35/100

li aparținea cu
glmnaștii românirindul lor.

comportat la Înălțimea așteptă-

FOTBAL PE
cadrul turneului de fotbal pen-în____ _____ ,__

tru juniori, care se desfășoară în Iu
goslavia. echipa României a învins 
cu scorul de 6—0 (3—0) selecționata 
Istria.

Alte rezultate : Iugoslavia 
slovacia 3—0 ;
2-0;

__ _____ Ceho-
__ _ . Anglia — Ungaria
R.F. Germania — Polonia 1—0.
Reykjavik, de asemenea, ln- 
meci pentru campionatul euro- 
de fotbal, selecționata Olandei 

‘ ' 4—0 (0—0)

Nanninga

La 
tr-un 
pean 
a întrecut cu scorul de 
formația Islandei, ’ golurile fiind în
scrise de .Metgod (min. 49), Willy 
van Kețkoff (min. 70) și . ” 
(min. 73 și min. 88).

în clasamentul grupei a 
duce Olanda, cu 10 puncte . __ . 
meciuri), urmată de Polonia și R.D. 
Germană — cîte 6 puncte (din cite 
4 jocuri), Elveția — 4 
landa — zero puncte 
cîte 6 meciuri).

4-a con- 
(din șase

puncte și Is- 
(ambele din

DE LA
de persoanePrintre asigurările 

puse Ia dispoziția populației de că
tre Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care Vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pentru 
ei și membrii familiei lor și, con
comitent, să realizeze economii pla
nificate pe o anumită perioadă de 
timp.

Această asigurare prezintă urmă
toarele caracteristici : poate cuprin
de pe toți membrii de familie care 
— la data contractării asigurării — 
sînt în vîrstă de la 5 la 65 de ani : 
se poate contracta pe orice durată 
cuprinsă între 5 pînă la 15 ani, la 
o sumă ce se stabilește de asigu
rat ; participă la tragerile lunare 
de amortizare, prin combinațiile de 
cîte 3 litere ce se atribuie pentru 
fiecare 1 000 de lei din suma asi
gurată ; suma asigurată se plătește : 
în caz de invaliditate permanentă 
din accidente a oricăruia dintre a- 
sigurați ; la ieșirea combinației

zilei
La semnare au participat repre

zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale.

A fost de fată Nahit Ozgur. am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești.

Primire. Jo1, tovar^5ui Aurei 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a pri
mit pe Laurent Mann, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Congo în Republi
ca Socialistă România, 
apropiata prezentare 
sale de acreditare.

în legătură cu 
a scrisorilor

(Agerpres)

peraturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, izolat mai cobo- 
rîte în estul Transilvaniei și în nor
dul tării, iar maximele între 16 și 26 
de grade, local mai ridicate. Dimi
neața. pe alocuri în Transilvania și 
în zona de munte se va produce cea
tă. Izolat, în zona deluroasă din nor
dul tării, condițiile devin favorabile 
producerii brumei. In București : 
Vreme răcoroasă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la moderat.' Temperatura 
ușor variabilă.

rilor în finalele pe aparate, desfășu
rate la „Palatul sporturilor“ în pre
zenta unui numeros public. în proba 
de inele, sportivul român Ion Checi- 
cheș a demonstrat o excelentă teh
nică si precizie în exercițiul prezen
tat. reușind la capătul unei dispute 
pasionante cu Serghei Kijniakov 
(U.R.S.S.) să urce pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premiere. 
In final, ambii gimnaști au totalizat 
cite 19,10 puncte. primind fiecare 
medalia de aur.

O comportare remarcabilă a avut 
și Kurt Szilier. medaliat cu bronz in 
probele de sărituri, cu 19,175 puncte, 
paralele, cu 18,85 puncte, șl bară fixă, 
cu 19.25 puncte.

Iată cîștigătorii concursului special 
pe aparate : inele : Ion Checicheș 
(România) șl Serghei Kijniakov
(U.R.S.S.) — ambii cu cîte 19,10
puncte ; sărituri : Yamawaki Kyogi 
(Japonia) și Bogdan Makuț (U.R.S.S.) 
— ambii cu cîte 19,275 puncte : bară 
fixă : Makuț — 19,40 puncte ; para

sol : 
cu

lele : Makuț — 19,25 puncte : 
Kijniakov — 19,65 puncte ; cal 
minere : Makuț — 19,10 puncte.

Prezent printre cei șase finaliștl ai 
probei individuale de sabie, scrime- 
rul român Marin Mustață a termi
nat întrecerea pe locul trei, cu două 
victorii, intrînd în posesia medaliei 
de bronz.

Au luat sfîrșit întrecerile celei de-a

CONTINENT
Disputat la Moscova, meciul ami

cal’ de fotbal dintre echipele repre
zentative ale U.R.S.S. și R.D. Ger
mane s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) îft favoarea fotbaliștilor sovie
tici. Unicul gol al partidei a fost în
scris, în minutul 69, de Gavrilov.

La Stockholm s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Suediei si Fran
ței contind pentru campionatul eu
ropean de fotbal. Fotbaliștii francezi 
au terminat învingători cu scorul de 
3—1 (1—1), prin golurile marcate de 
Lacombe (min. 13), Platini (min. 54) 
și Battiston (min. 71), respectiv Ba- 
cke (min. 24).

Clasamentul grupei a 5-a: 1. Franța
— 7 puncte (din 5 meciuri): 2. Ceho
slovacia — 6 puncte (din 3 meciuri); 
3. Suedia — 3 puncte ; 4. Luxemburg
— zero puncte (ambele din cite 4 
meciuri).

ADAS
(combinațiilor) de litere, cu prilejul 
tragerilor de amortizare ; la expi
rarea asigurării (independent de 
sumele plătite anterior pentru even
tualele cazuri de invaliditate per
manentă) ; în caz de deces din orice 
cauză al oricăruia dintre asigurați. 
Primele de asigurare sînt diferen
țiate, în funcție de vîrsta persoanei 
care contractează asigurarea, de du
rata poliței, de mărimea sumei asi
gurate, precum și de numărul și 
vîrsta membrilor de familie ce se 
includ în asigurare, putînd fi achi
tate și in rate.

La expirarea asigurării Ia care 
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută în poliță, 
suma asigurată se plătește concomi
tent cu o indemnizație de 10 la sută.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări, 
doritorii se pot adresa responsabi
lilor cu asigurările 
cialiste, agenților 
de asigurare sau, 
unități ADAS.

din unitățile so- 
și inspectorilor 
direct, oricărei

Tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaosesco a primit un grup de oameni 

de stilată participași la colocviul

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, directorul general al 
Institutului central de chimie, a pri
mit. joi dimineața, la sediul institu
tului, pe savantul american de ori
gine română prof. dr. George E. Pa- 
lade. laureat al Premiului Nobel, 
conducătorul Departamentului de 
biologie celulară al Facultății de me
dicină din cadrul Universității Yale
— New Haven (S.U.A.), precum și 
pe oamenii de știință Cristian de 
Ouve, laureat al Premiului Nobel, 
directorul Institutului internațional 
de patologie celulară și moleculară
— Bruxelles, conducătorul Departa
mentului de citologie biochimică al 
Universității Rockefeller — New 
York, prof. Gunter Blobel, șeful De
partamentului de biologie celulară al 
Universității Rockefeller din New 
York, prof. David Sabatini, preșe
dintele Societății americane de bio
logie celulară și șef al Departamen
tului de biologie celulară al Univer
sității din New York, și pe dr. Ma
rilyn Farquhar, de la Departamen
tul de biologie celulară al Facul
tății de medicină din cadrul Univer
sității Yale — New Haven, care au 
participat la colocviul „Transportul 
macromoleculelor în sistemele celu
lare" organizat în cadrul noului In
stitut de biologie și patologie celu
lară din București.

La primire au luat parte prof. Ion 
Ursu. prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie. precum și cadre de condu
cere ale Institutului central de chi
mie și Institutului de biologie șl pa
tologie celulară.

Prof. dr. George Palade a adresat 
vii mulțumiri tovarășei acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu pentru primirea 
acordată, pentru posibilitatea oferită 
de a vizita România și a participa 
la colocviul „Transportul macromole
culelor în sistemele celulare" și la 
inaugurarea Institutului român de

.v.v>X<

doua faze a turneului de fotbal. Pri
mele două clasate în cele patru se
rii au fost repartizate în două gru
pe semifinale de cite patru echipe, 
după cum urmează : grupa A : Uru
guay. Algeria, Olanda. Spania _ sau 
Madagascar (aceste două formații au 
terminat in clasament la egalitate 
perfectă, urmînd ca echipa calificată 
să fie decisă prin tragere la sorți) ; 
grupa B : România, Japonia. Coreea 
de Sud, Mexic.

Primele meciuri din grupele semi
finale se vor disputa astăzi, după 
următorul program : România — 
Mexic. Algeria — Olanda ; Japonia 
— Coreea de Sud ; Uruguay — Spa
nia sau Madagascar.

în optimile de finală ale turneului 
masculin de tenis, jucătorul român 
Florin Segărceanu l-a învins cu 6—0, 
6—4 pe japonezul Tohiro Nakanishi. 
In sferturile de finală ale probei de 
dublu mixt, perechea română Virgi
nia Ruzici — Traian Marcu a cîști- 
gat cu 6—2, 6—2 în fața cuplului 
belgian Bossuyt — Godfroid.

în competiția de polo pe apă. se
lecționata României a întîlnit echipa 
Japoniei, pe care a învins-o cu sco
rul de 14—3. Alte rezultate : Italia — 
Guatemala 26—2 ; U.R.S.S. — Cana
da 11—5 ; Iugoslavia — S.U.A. — 
4—2 ; Ungaria — Mexic 5—3 ; Bra
zilia — Anglia 12—8 ; Cuba — Gre
cia 15—2.

în cîteva rînduri
O Joi, la Constanta, în turneul in

ternational de volei masculin „Tro
feul Tomis", echipa României a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—9, 15—5, 
15—6) selecționata R. F. Germania, 
într-un alt joc. reprezentativa R.P. 
Chineze a dispus cu 3—0 (15—12, 
15—9, 15—13) de formația Ungariei.

In ultima partidă a serii, echipa 
Iugoslaviei a învins cu 3—0 (15—9, 
15—9, 15—12) selecționata Bulgariei.
• în prima rundă a turneului in

terzonal de șah de la Riga, marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu marele maestru sovietic 
Oleg Romanișin. rezultat consemnat 
și in partidele Liubojevici (Iugosla
via) — Larsen (Danemarca). Griin- 
feld (Israel) — Adorjan (Ungaria) și 
Ribli (Ungaria) — Kuzmin (U.R.S.S.).

Primii trei clasați dintre cei 19 
partlcipanți la acest turneu se cali
fică pentru meciurile candidatilor la 
titlul mondial masculin de șah.
• La „Dinamoviada" de atletism, 

care se desfășoară la Budapesta, 
sportiva româncă Cornelia Popa a 
terminat învingătoare în proba de 
săritură în înălțime cu rezultatul de 
1,86 m, fiind urmată de poloneza 
Kielan — 1,83 m.

în proba feminină de 400 m plat, 
cîștigată de Bagrianțeva (U.R.S.S.) 
— 52”54/100. Maria Samungi a ocu
pat locul secund, cu timpul 
100. Tot pe locul doi s-a 
Haralambie Trușculescu în 
triplusalt, cu rezultatul de

• în sferturile de finală 
pionatelor internaționale de tenis ale 
S.U.A.. jucătorul american Roscoe 
Tanner a reușit să-1 elimine cu 6—2, 
4—6, 6—2, 7—6 pe suedezul Bjom 
Borg, cotat ca principal favorit al 
turneului. Partida a fost de un foar
te bun nivel tehnic și a durat două 
ore și jumătate. Jimmy Connors 
(S.U.A.) s-a calificat pentru semifi
nale, cîștigînd cu 6—2, 6—1, 6—1 par
tida susținută în compania compatrio
tului său Pat Dupre.

Rezultate înregistrate în proba de 
simplu femei (sferturi de finală) : 
Billie Jean King (S.U.A.) — Virginia 
Wade (Anglia) 6—3, 7—6 ; Chris E- 
vert-Lloyd (S.U.A.) — Evonne Goo- 
lagong (Australia) 7—5. 6—2. 

de 53”60Z 
clasat și 
proba de 
16,01 m.

ale cam-

biologie și patologie celulară. El a 
exprimat înalta admirație a delega
ției de oameni de știință străini 
participând la colocviu fată de reali
zarea acestui modern institut, pe 
care l-a situat alături de cele mai 
complexe unități de cercetare din 
lume, si a dat o înaltă apreciere 
preocupării constante a statului ro
mân, . personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. pentru continua 
lărgire a bazei materiale a oercetării 
științifice în tara noastră, pentru 
dezvoltarea susținută a capacității 
proprii de creație științifică și teh
nică în toate domeniile, inclusiv în 
cel al biologiei.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adre
sat un salut călduros oaspeților și a 
arătat că prezența lor în România 
slujește interesele dezvoltării științei, 
contribuie la intensificarea colaboră
rii dintre oamenii de știință români 
si străini.

In cadrul întrevederii au fost tre
cute în revistă unele probleme ac
tuale ale orientării și dezvoltării cer
cetării științifice moderne. în special 
în domeniul biologiei — probleme 
abordate și în cadrul colocviului — 
și a fost relevată necesitatea concen
trării eforturilor în domeniul cerce
tărilor fundamentale, al legării aces
tora de activitatea practică, precum 
și pentru formarea de cadre științi
fice.

în acest context, s-a subliniat în
semnătatea intensificării contactelor 
dintre oamenii de știință români și 
americani, precum și din alte țări, 
subliniindu-se câ acestea contribuie 
la dezvoltarea științei, la progresul 
întregii umanități, 
rării și înțelegerii

întrevederea s-a 
atmosferă cordială.

După întrevedere, oaspeții au vi
zitat o expoziție de produse realiza
te pe baza tehnologiilor elaborate de 
specialiștii din unitățile componente 
ale Institutului central de chimie.

la cauza colabo- 
dintre națiuni.
desfășurat intr-o

La București s-au desfășurat lu
crările celei de-a Il-a reuniuni a 
Comisiei mixte româno-filipineze de 
cooperare științifică și tehnologică.

în cadrul lucrărilor, părțile au 
examinat stadiul și rezultatele coope
rării tehnico-știintifice româno- 
filipineze si au stabilit obiectivele 
acestei activități pentru anii 1980— 
1981.

La 6 septembrie au fost semnate 
protocolul reuniunii și programul de 
aplicare pe perioada 1980—1981 a 
acordului de cooperare tehnico-știin- 
țifică între cele două țări.

Documentele semnate de Valeriu 
Ceoceonică, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știintă și Teh
nologie, și Delfin R. Garcia, amba
sadorul Republicii Filipine în Româ
nia, prevăd realizarea de proiecte

de la victoria revoluției
V

celei de-a XXXV-a 
victoriei revoluției so-

Cu prilejul 
aniversări a 
cialiste în Bulgaria, la Palatul cultu
rii din TîrguJ Mureș a avut loc, joi, 
o adunare festivă la care au partici
pat reprezentanți ai organelor locale 
de partid $1 de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderi și institu
ții. Au fost de fată membri ai Am
basadei R.P. Bulgaria la București.

Relevînd semnificația istorică a 
zilei de 9 septembrie 1944, Nicolae 
Lobonțiu, secretar al Comitetului 
dețean Mureș al P.C.R., a arătat 
în cei 35 de ani care au trecut 
la victoria revoluției socialiste 
Bulgaria, harnicul și talentatul popor 
bulgar a obținut succese remarcabile 
în toate domeniile vieții materiale și 
spirituale. Ca prieten apropiat — a 
spus el — poporul român urmărește 
cu sentimente de admirație și prețui
re și se bucură sincer de marile re
alizări ale poporului bulgar.

Cu ocazia Zilei naționale, vorbito
rul a Adresat poporului bulgar prie
ten calde felicitări, precum și urări 
de noi succese în făurirea societății 
socialiste dezvoltate.

La rîndul său, ambasadorul R. P.

ju
ca 
de 

din

Străveche așezare din clmpia tra
că, Plovdivul este adesea asemuit cu 
fosta capitală bulgară Veliko Tîrnovo. 
Asemănarea este, desigur , parțială. 
Aidoma teraselor din Tîrnovo, pe 
care se înșiruie casele in stil tradi
țional, cu acoperișuri din țiglă, și la 
Plovdiv un întreg cartier este risipit 
pe coline abrupte. Străzile înguste 
șerpuiesc pe sub stinci, alcătuind 
adevărate tuneluri. Aceste case pito
rești, unele cu o vechime de sute de 
ani, sînt veritabile muzee și func
ționează ca atare. Ele reprezintă 
splendide creații arhitecturale și adă
postesc nenumărate exemple ale di
verselor epoci de înflorire a artei 
bulgare — de la oelebre fresce și 
icoane medievale pînă la expozițiile 
de pictură și sculptură moderne.

Acesta este însă orașul vechi, inte
grat organic în peisajul noului 
Plovdiv. Pentru că zona nouă, ale că
rei hotare s-au modificat continuu, 
se întinde propriu-zis la poalele 
rilor coline ce domină orașul, 
tierele noi impresionează prin 
zveltă a blocurilor de locttințe, 
bulevardele lungi, inundate de 
deață, care, din ioc în loc, cedează 
întîietate apelor impetuoase ale flu
viului Marița. Astăzi Plovdivul nu
mără peste 300 000 de locuitori, iar 
această cifră este în permanentă 
creștere.

Faima orașului rezidă și In faptul 
că el este anual punct de întîlnire 1 
pentru sute și sute de firme indus
triale din toate colțurile lumii in ca-

ma- 
Car- 
linia 
prin 
ver-

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
ZILEI NAȚIONALE A LIBIEI

Cu prilejul celei de-a X-a aniver
sări a Revoluției de la 1 Septembrie, 
Ziua națională a Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, ambasa-- 
dorul acestei țări la București, Aziz 
Omar Shennib, a oferit, joi seara, o 
recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe. 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Vasile Patilineț, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei. Maxim 
Berghianu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, membri ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale, repre
zentanți ai vieții noastre culturale și 
artistice, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diploma
tic. (Agerpres)

Gală de filme la
Ambasada R.P.D. Coreene

cu prilejul celei 
de-a 31-a aniversări 

a creării republicii
Cu prilejul celei de-a 31-a aniver

sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, ambasadorul a- 
cestei țâri la București, Sin In Ha, a 
organizat, joi, la sediul ambasadei, 
o gală de filme.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, Ana Mureșan, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, ge- 
neral-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct ai ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Asocia
ției de prietenie româno-coreeană, 
reprezentanți ai altor instituții cen
trale, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

comune de cooperare în domeniile: 
agriculturii, acvaculturii 
grafiei, silviculturii 
lemnului, noilor 
tehnologiilor de 
nelul și altele.

si oceano- 
prelucrării 

energie, 
a cărbu-

si 1 
surse de 
exploatare

★
La încheierea lucrărilor 

comisiei mixte, delegația 
a fost primită de Ion Ursu, prim- 
vicepreședintele Consiliului National 
pentru Știință si Tehnologie. Cu acest 
prilej s-a subliniat, de ambele părți, 
necesitatea intensificării eforturilor 
comune pentru dezvoltarea cooperă
rii tehnico-știintifice româno—filipi- 
neze, corespunzător documentelor 
convenite la întîlnirea la nivel înalt 
a președinților României și Republicii 
Filipine, de la Manila, din aprilie 
1975.

reuniunii 
tilipineză

socialiste în Bulgaria
Bulgaria la București, Petăr Danai- 
lov, a arătat că prin victoria revolu
ției socialiste în țara sa. înfăptuită 
de masele populare, sub conducerea 
partidului comunist, poporul bulgar 
a pornit pe calea unor Înfăptuiri 
fără precedent în istoria patriei sale, 
puse in slujba ridicării continue a 
nivelului de trai al celor ce muncesc. 
Vorbitorul a înfățișat pe larg succe
sele obținute în edificarea socialis
mului pe pămîntul Bulgariei.

Referindu-se la tradiționala priete
nie româno-bulgară, întemeiată pe 
lupta comună pentru libertate socia
lă și națională, vorbitorii au arătat 
că pe o asemenea temelie s-au dez
voltat puternic în ultimii 35 de ani 
legăturile de strînsă colaborare din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Bulgar, dintre ță
rile și popoarele noastre. în acest 
context, vorbitorii au subliniat rolul 
determinant al întîlnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov In întă
rirea și aprofundarea acestor relații, 
spre binele celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în. lume.

(Agerpres)

drul tradiționalului Tîrg Internațio
nal. Astfel, Plovdivul a devenit un 
prestigios loc de confruntare a nou
tăților tehnice, de tranzacții comer
ciale, de cunoaștere și înțelegere în
tre oameni.

Vizitatorii tîrgulul au posibilitatea 
de a cunoaște și o altă caracteristică 
a Plovdivului. Aceea de important 

NOTE DE DRUM DIN R. P. BULGARIA

centru agricol al Bulgariei. Situat în 
inima unei cîmpii mănoase, orașul 
beneficiază din plin de roadele bo
gate ale pămîntului. Și nu este 
deloc întîmplător că o bună parte a 
produselor agroalimentare expuse in 
cadrul pavilioanelor bulgare provin 
tocmai din complexele agroindus
triale învecinate. Anual se acordă 
produselor agriculturii și industriei 
alimentare bulgare 15—20 medalii de 
aur. Este suficient să amintim câ 
Bulgaria exportă mari cantități de 
legume și fructe, vin, tutun, conser
ve, uleiuri, fiind un partener comer
cial apreciat. Bulgaria vine însă Ia 
Plovdiv și cu mii de mașini agricole, 
cu o gamă largă de tractoare, cu li
nii tehnologice complete pentru pre
lucrarea produselor agricole. Am re
ținut din explicațiile reprezentanților 
firmelor producătoare de mașini agri
cole preocuparea pentru creșterea

TUNIS 6. — Trimisul Agerpres, 
N. Vamvu. transmite : La Tunis au 
continuat joi lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Socialist 
Desturian.

în aceeași zl. șefii delegațiilor 
străine au prezentat mesaje de sa
lut. Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a inmînat 
președintelui Prezidiului Congresului

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

io-
cu 

So

Sîntem convinși 
vor continua

Stimați prieteni.
In numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. al în
tregului popor roman, adresăm un 
cald salut prietenesc conducerii 
Partidului, Socialist Desturian. parti- 
cipanților la cel de-al X-lea Congres 
al partidului dumneavoastră. întregu
lui popor tunisian prieten. împreună 
cu urările noastre de succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor acestui 
rum național al P.S.D.

In tara noastră sînt urmărite 
viu interes activitatea Partidului _ _ 
cialist Desturian, eforturile conside
rabile ale poporului tunisian, anga
jat pe calea consolidării independen
tei politice și economice a tării, a 
edificării unei societăți noi și 
prospere.

Folosim acest prilej pentru a evoca 
cu satisfacție bunele relații de prie
tenie și colaborare statornicite între 
partidele și popoarele noastre, bazate 
pe egalitate, înțredere și stimă re
ciprocă, la a căror extindere și adin- 
cire o contribuție decisivă au adus-o 
întîlnirile și convorbirile fructuoase 
dintre conducătorii celor două parti
de și state, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Habib Bourguiba.

că aceste relații 
să se dezvolte și în 

viitor în interesul adîncirii si diver
sificării colaborării multilaterale din
tre România și Tunisia, al cauzei 
păcii, progresului. înțelegerii si coo
perării între popoare.

Dragi prieteni.
Poporul român, care cu puțin timp 

In urmă a sărbătorit a 35-a aniver
sare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, se află în prezent angajat cu 
toate forțele sale creatoare pe calea 
traducerii în viată a Programului de 
dezvoltare economico-socială a tării 
adoptat la Congresul precedent al 
partidului și se pregătește să întîm- 
pine cu noi înfăptuiri. în toate do
meniile de activitate, cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.. eveniment 
remarcabil în viata partidului si 
poporului nostru.

în cele trei decenii si jumătate 
care au trecut de la revoluția de 
eliberare socială și națională. în so
cietatea noastră s-au realizat uriașe 
transformări revoluționare, politice, 
economice și sociale, care au schim
bat fundamental înfățișarea tării, 
modul de viată al întregului nostru 
popor. România a parcurs în această 
perioadă mai multe etape istorice : 
de la înfăptuirea revoluției demo
cratice și a revoluției socialiste la 
construcția bazelor socialismului si 
consolidarea noii orînduiri sociale in 
tara noastră, iar acum înfăptuirea 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a tării spre comunism. Di
mensiunile acestor mari schimbări 
sînt oglindite de faptul că producția 
industrială a României este, astăzi, 
de 42 ori mai mare fată de perioada 
antebelică, iar producția agricolă a 
crescut în același timp de aproape 
trei ori și jumătate. România s-a 
transformat. într-o perioadă istorică 
scurtă, dintr-o tară cu un pronunțat 
caracter agrar, cu o industrie slab 
dezvoltată si o agricultură înapoiată, 
într-un stat industrial-agrar. cu o 
industrie modernă în continuă dez
voltare și cu o agricultură socialistă 
în plin proces de modernizare, cu un 
nivel de civilizație materială si spi
rituală tot mai ridicat.

Apropiatul Congres al partidului 
nostru va marca, prin documentele 
pe care le va adopta, intrarea Româ
niei socialiste într-o nouă fază a 
dezvoltării sale, în care vor avea loc 
afirmarea cu putere a revoluției 
tehnico-știintifice contemporane in 
toate domeniile, accelerarea tre
cerii la o nouă calitate în ac
tivitatea economico-socială. per
fecționarea continuă a organizării 
și conducerii societății, ridicarea în 
continuare a gradului de bunăstare 
materială și spirituală a poporului, 
întărirea independenței și suvera
nității patriei.

în deplină concordanță cu politica 
sa internă. România socialistă se 
manifestă ca un factor activ în 
viata internațională, promovează re
lații largi de conlucrare rodnică cu 
toate țările socialiste, cu statele in 
curs de dezvoltare, cu cele nealinia
te, cu toate țările lumii, indiferent 
de orînduirea socială, la baza aces- 

ponderii utilajelor destinate mecani
zării în diverse sectoare ale agricul
turii, inclusiv în zootehnie, pentru 
lărgirea gamei de mașini specializate 
pe lucrări distincte.

Am avut prilejul să cunosc direct 
sursa reputației căpătate de Plovdiv 
ca important centru agricol în cursul 
unei vizite la complexul agroindus

trial „Trachia". Este vorba de un 
adevărat colos, care se întinde pe 
37 200 hectare, cuprinzînd 25 de sate. 
Președintele complexului, inginerul 
Zăprean Gheorghiev, s-a arătat foar
te bucuros să ne prezinte unitatea. 
„Mă bucur foarte mult că avem oas
peți de peste Dunăre — ne-a spus el 
într-o românească foarte corectă. Am 
fost și eu în România, la Fundulea, 
unde am văzut o agricultură la nivel 
foarte înalt".

Creat în 1970, prin unirea a cinci 
cooperative agricole de producție, 
complexul este organizat pe principiul 
ramurilor specializate. El grupează, 
de fapt, patru întreprinderi distinc
te. Prima și cea mai mare are un 
specific cerealier și zootehnic. Anual 
se cultivă 15 mii hectare cu grîu, 
4 000 hectare cu orz, 6 000 hectare cu 
porumb, alte mii de Hectare cu lu- 
eernă și porumb siloz — toate înre- 

mesajul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român adresat 
Congresului al X-lea al Partidului 
Socialist Desturian.

Congresul și-a reluat, de aseme
nea. dezbaterile, care urmează să se 
încheie sîmbătă, 8 septembrie, cînd 
vor fi adoptate documentele finale 
și vor fi alese organele de conduce
re ale Partidului Socialist Desturian, 
partid de guvernămînt al Tunisiei.

tora așezînd, în mod ferm, princi
piile independentei și suveranității 
naționale, deplinei egalități in drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, respec
tării dreptului fiecărui popor de a-șl 
hotărî de sine stătător destinele.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă acționează în modiil 
cel mai hotărit pentru abolirea defi
nitivă a folosirii forței și amenin
țării cu forța în relațiile internațio
nale, pentru stingerea și lichidarea 
focarelor de încordare și conflict, 
militînd consecvent pentru soluțio
narea oricăror litigii dintre state 
exclusiv pe cale pașnică, prin trata
tive politice, prin discuții nemijlo
cite între părțile direct interesate, 
acestea constituind singura modali
tate rațională de rezolvare justă și 
durabilă a problemelor internațio
nale.

în acest spirit. România se pro
nunță _ pentru soluționarea pe cale 

conflictului din Orientul 
pentru o pace globală, 
trainică, care să ducă la 

Israelului din teritoriile

politică a 
Mijlociu, 
dreaptă și 
retragerea 
arabe ocupate in 1967, la înfăptuirea 
dreptului la autodeterminare al po
porului , palestinian — inclusiv la 
constituirea unui stat propriu, inde
pendent, la asigurarea independenței 
și suveranității tuturor statelor din 
zonă.

Ne pronunțăm ferm pentru lichi
darea ultimelor vestigii ale domina
ției coloniale, a rasismului și 
apartheidului de pe continentul 
african și din alte regiuni ale lumii. 
Sprijinim activ lupta popoarelor din 
Namibia și Zimbabwe pentru inde
pendență, lupta populației majori
tare din Africă de Sud împotriva 
politicii rasiste și vom acorda, și în 
viitor. întregul sprijin, fiind convinși 
că popoarele din această parte a Afri
cii vor cuceri, în curind, deplina înde- ■ 
pendență, vor deveni stăpîne pe desti
nele lor.

în spiritul unei înalte răspunderi 
fată de propriul popor, fată de desti
nele păcii și securității pe planeta 
noastră, partidul și statul nostru se 
pronunță in modul cel mai hotărit 
pentru înfăptuirea dezarmării, în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru trecerea la măsuri concrete, 
practice de dezarmare.

Apreciind că una din cele mai gra
ve probleme ale epocii noastre o con
stituie perpetuarea stării de subdez
voltare, în care se mai află o mare 
parte a omenirii, considerăm că tre
buie acționat cu fermitate și consec
vență pentru lichidarea marilor deca- . 
laje economice și sociale dintre sta
te, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice Internaționale, fundamen
tată pe principiile egalității și echită
ții în relațiile dintre state, care să 
asigure dezvoltarea mai rapidă a tu
turor popoarelor, îndeosebi a celor 
rămase în urmă, stabilitatea econo
miei mondiale, progresul economic și 
social al întregii omeniri.

In acest cadru, considerăm că pen
tru soluționarea problemelor majore 
care preocupă comunitatea interna
țională este necesar să se asigure o 
participare egală și mai activă la via
ta internațională a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dezvolta
re. a statelor nealiniate, acestea tre
buind să-și spună mai răspicat cu- 
vîntul asupra tuturor problemelor 
cu care se confruntă omenirea. Un 
rol deosebit in această privință îl au. 
totodată, extinderea și întărirea cola
borării și solidarității dintre toate 
forțele progresiste, anti imperialiste, 
care pot determina accelerarea pro
cesului de transformare democratică 
a societății contemporane.

în acest spirit, partidul nostru este 
hotărit să militeze activ și în viitor 
pentru întărirea colaborării și solida
rității sale cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu forțele revoluționare, 
progresiste și democratice, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități, a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora inde
pendent linia sa politică, strategia și 
tactica. revoluționară, corespunzător 
condițiilor în care activează, contri
buind astfel la cauza libertății, inde
pendenței. democrației, progresului 
social, păcii și înțelegerii intre na
țiuni.

Cu aceste gînduri, vă urăm, stimați 
prieteni, succes deplin în îndeplini
rea importantelor hotărîri pe care le 
va elabora congresul dumneavoastră, 
spre binele, fericirea și prosperitatea 
poporului tunisian prieten.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

gistrind producții record la nivel na
țional. Acest sector dispune de ,4 000 
de vaci din rasele de carne și mixte 
și 40 000 oi, randamentul fiind și aici 
ridicat : 3 300 litri lapte pe vacă fu
rajată, 5,5 kg lînă și 72 litri lapte pe 
oaie.

Cea de-a doua întreprindere culti
vă 7 300 hectare cu orez și realizează 
circa 30 000 tone anual. A treia în
treprindere are caracter horticol: 
1 000 hectare pomi fructiferi și 1 000 
hectare legume. în plus, aici se cul
tivă 600 hectare tutun. Ultima între
prindere productivă, cea de-a patrâ, 
cultivă 1 500 hectare cu vie, 350 hec
tare cu tutun, iar pe 500 hectare cu 
soluri mai sărace s-a concentrat cul
tura de levănțică. Deci o specializare 
care să permită ocuparea deplină a 
forței de muncă. Complexul are, de 
asemenea, un șir de întreprinderi de 
deservire : de mecanizare și auto- 
transport. reparații, întreținere, con
strucții de locuințe, irigații și trata
ment agrochimie.

Vestit prin trecutul său secular, 
prin monumentele sale de artă, au
reolat de activitatea desfășurată aici 
multă vreme de revoluționari de 
frunte cum au fost Dimităr Blagoev, 
Kolarov, Gheorghi Dimitrov. Plovdi
vul contemporan reprezintă o oglindă 
a prezentului socialist, luminat prin 
hărnicia și talentul oamenilor mun
cii ai Bulgariei vecine și prietene.

Florea CEAUȘESCU
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT DE LA HAVANA

„Unitatea țărilor nealiniate — 
factor important al democratizării relațiilor 

politice și economice internaționale"
HAVANA 6. — Trimisul Agerpres. 

A. Dumitrescu, transmite : Miercuri 
au continuat la Havana lucrările 
celei de-a șasea Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate.

în cuvîntul său, regele Husșein al 
Iordaniei a cerut ca țările neali
niate să se situeze cu fermitate pe 
poziția apărării drepturilor poporului 
palestinian. Nu poate fi găsită o so
luție a crizei din Orientul Mijlociu 
— a spus el — fără a se înapoia 
palestinienilor toate teritoriile ocu
pate și fără ca aceștia să-și exercite 
dreptul la autodeterminare. Xn con
text, vorbitorul a criticat acordurile 
de la Camp David semnate de Egipt 
și ‘S.'U.A. Regele Iordaniei a lansat 
un apel Ia unitate, pentru ca mișca
rea țârilor nealiniate să-și mențină 
vitalitatea, independenta și integrita
tea, să militeze pentru relații poli
tice și economice internaționale noi, 
pentru respectarea principiilor nea
mestecului și neintervenției.

Primul ministru al Guvernului 
R.S. Vietnam, Fam Van Dong, a de
clarat că sarcina primordială a miș
cării țărilor nealiniate o constituie 
lupta pentru pace, destindere, lupta 
împotriva imperialismului și a reac- 
tiunii. Vorbitorul a evidențiat nece
sitatea realizării unei noi ordini eco
nomice internaționale, mai juste și 
mai echitabile, și a atras atenția că 
stagnarea dialogului Nord-Sud are 
drept cauză faptul că statele occi
dentale industrializate sint departe 
de a aplica rezoluțiile O.N.U. în 
această chestiune.

în luarea sa de cuvînt. șeful sta
tului Benin, Mathieu Kerekou. a evi
dențiat necesitatea întăririi unității 
țărilor nealiniate. în lupta împotriva 
imperialismului și pentru scoaterea 
„lumii a treia-' din starea de depen
dentă și subdezvoltare. El a propus 
convocarea unei conferințe extraor
dinare la nivel înalt a țărilor neali
niate, care să examineze în exclusi
vitate problemele generate în țările 
în curs de dezvoltare de criza eco
nomică mondială. El și-a exprimat 
sprijinul față de lupta poporului 
palestinian și a criticat semnarea 
acordului de la Camp David, precum 
și persistenta discriminărilor si opre
siunii in Africa și în alte regiuni ale 
lumii.

Aristides Royo, președintele Re
publicii Panama, și-a exprimat spe
ranța' că. după actuala conferință, 
mișcarea de nealiniere și principiile 
acesteia se vor consolida, iar scopu
rile ci vor fi realizate. El s-a referit 
pe larg la situația de pe continentul 
latino-american. prezent printr-un 
mare număr de state în mișcarea de 
nealiniere. Vorbitorul a cerut parti- 
cipani.ilor să procedeze la încheierea 
unui acord colectiv privind garanta
rea neutralității permanente a zonei 
canalului. Totodată, el a cerut țări
lor membre să acorde ajutor material 
Nicaraguei.

Referindu-se la problemele cu care 
sint confruntate statele subdezvol
tate. Nur Mohammed Taraki, pre
ședintele Consiliului Revoluționar 
al R. D. Afganistan, a relevat că ță
rile nealiniate și in curs de dezvol
tare. care au moștenit înapoierea și 
sărăcia de la epoca sumbră a colo
nialismului, sint ferm hotărîte să se 
elibereze de exploatare, să realizeze 
eliberarea economică și să-și obțină 
independența.

N. M. Taraki s-a pronunțat pen
tru reunificarea pașnică a Coreei. El 
a cerut lichidarea bazelor militare 
imperialiste din Oceanul Indian și a 
exțirimat solidaritatea puternică a 
poporului afgan cu lupta de elibe
rare a popoarelor din Africa aus
trală.

Șeful statului peruan, Francisco 
Morales Bermudez, s-a pronunțat în 
favoarea reafirmării principiilor au
tentice ale mișcării de nealiniere, 
pentru întreprinderea de eforturi 
consistente în vederea stabilirii unei 
noi ordini economice internaționale. 
Peru — a spus el — se identifică 
cu principiile fundamentale ale nea

linierii și este hotărită să contribuie 
la respectarea lor. Aceasta este o 
necesitate obiectivă. Arătind că po
litica de nealiniere se bazează, in 
principal, pe lupta împotriva orică
rei forme de dominație, pe spriji
nirea dreptului tuturor țărilor la in
dependență economică și politică, la 
dezvoltare, vorbitorul a subliniat că 
țările nealiniate trebuie să repre
zinte |O prezență activă în organiza
țiile internaționale.

Șeful statului Niger, Seyni 
Kountche, a exprimat adeziunea 
țării sale la principiile autentice ale 
mișcării de nealiniere, arătind că 
obiectivul fundamental al mișcării 
îl constituie lupta pentru pace, drep
tate și libertate. El a subliniat că 
toate popoarele trebuie să lupte pen
tru pace, iar toate națiunile, indi
ferent de mărimea lor, sint chemate 
să acționeze pentru justiție în rela
țiile internaționale.

Kountche a menționat că țările 
nealiniate „trebuie să rămînă credin
cioase conceptului pe care se bazea
ză mișcarea lor“. Cînd vom pleca de 
aici trebuie să oferim lumii, care are 
încredere în noi, imaginea unei miș
cări puternice și unite — a spus pre
ședintele Nigerului.

Robert. Mugabe, președintele Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a declarat că 
lupta va fi continuată. în paralel cu 
tratativele ce vor începe, curînd, la 
Londra. Frontul Patriotic Zimbabwe 
— a spus el — a fost invitat să parti
cipe la conferința cu privire la si
tuația din Rhotiesia, dar orice pro
punere care nu )va ține cont de ne
cesitatea decolonizării totale în Zim
babwe nu' va avea sorți de izbîndă. 
Strategia vizind instalarea de re
gimuri ilegale în Africa este sortită 
eșecului — a spus Mugabe, cerînd. 
in final, țărilor nealiniate să acorde 
tot sprijinul Frontului Patriotic Zim
babwe, care se opune colonialismu
lui. pentru a răsturna regimul colo
nial și pentru a dejuca -manevrele 
imperialismului.

Președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere. a subliniat că mișcarea de nea
liniere trebuie să continue lupta îm
potriva imperialismului, inclusiv Îm
potriva colonialismului și a neocolo- 
nialismului. Condamnlnd prezența co
lonialismului in diferite zone ale lu
mii, el a afirmat că situația din Zim
babwe și Namibia „reprezintă cazu
rile cele mai tipice, dar nu și singu
rele". Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru asigurarea dreptului la autodeter
minare al popoarelor aflate încă sub 
dominația colonială. Lupta împotriva 
imperialismului — a spus Nyerere — 
trebuie să continue pină în momen
tul în care națiunile lumii vor fi li
bere și independente.

Subliniind dezvoltarea continuă pe 
care a cunoscut-o mișcarea de neali
niere, de la formarea sa și pină în 
prezent, președintele R. D. Mada
gascar. Didier Ratsiraka. a scos in 
evidentă eforturile și succesele re
purtate de țările nealiniate în lupta 
antiimperialistă, anticolonialistă, an- 
tineocolonialistă și antirasistă. El a 
denunțat ingerința directă a forțelor 
imperialiste în problemele interne ale 
țărilor subdezvoltate, exprimîndu-și, 
totodată, adeziunea la lupta mișcări
lor de eliberare națională din Africa 
și față de cauza justă a poporului pa
lestinian. Didier Ratsiraka a afirmat 
că țările nealiniate și aliații lor

obiectivi pot impune instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Regele Birendra Bir Bikram Shah 
Dev a cerut, în cuvîntul său, ca 
Nepalul să fie inclus în orice „zonă 
a păcii" declarată pentru Oceanul 
Indian de conferința la nivel inalt 
a țărilor nealiniate. Aceasta — a 
spus el — reflectă aspirația noastră 
de secole de a fi feriți de rivalități 
și ostilitate.

Primul ministru al Libanului. 
Selim Al-Hoss, a dedicat o mare 
parte a cuvîntării sale problemei 
palestiniene și situației din sudul 
țării sale. El a condamnat cu vehe
mență politica de forță a Israelului, 
de violare a rezoluțiilor O.N.U. Re
ferindu-se la acordurile de la Camp 
David, Selim Al-Hoss a arătat, că 
acestea nu rezolvă esența problemei 
Orientului Mijlociu — problema pa
lestiniană.

Președintele Consiliului Revolu
ționar al Forțelor Armate din Ghana, 
Jerry Rawlings, a apreciat că miș
carea de nealiniere își poate con
solida forțele pe baza cooperării 
reciproce și soluționîndu-și pe cale 
pașnică conflictele ce pot apărea 
intre țările participante. întotdeauna 
— a spus vorbitorul — am urmărit 
cu interes mișcarea de nealiniere și 
ne aflăm aici pentru a contribui la 
afirmarea principiilor și obiectivelor 
sale. El a relevat, totodată, sprijinul 
acordat de Ghana mișcărilor de eli
berare națională din Africa, pronun- 
țîndu-se pentru adoptarea de mă
suri care să sancționeze țările capi
taliste ce încalcă embargoul decretat 
împotriva guvernului sud-african.

Președintele R.D.P. Laos, Sufanu- 
vong, a exprimat sprijinul tării sale 
pentru mișcările de eliberare națio
nală. El a condamnat politica de 
blocadă a S.U.A. fată de Cuba, pro- 
nuntindu-se pentru dezafectarea ba
zei militare nord-americane de la 
Guantanamo.

Ioșeph Issoufou Conombo. prim- 
ministru al Voltei Superioare, și-a 
exprimat convingerea că actuala con
ferință va reprezenta un succes. Ță
rile nealiniate — a spus el — trebuie 
să-și concentreze forțele în ' lupta 
împotriva colonialismului si a rasis
mului. să acționeze pentru stabilirea 
unui dialog pe bază egală intre ele 
și țările dezvoltate. Vorbitorul a lan
sat un apel la unitatea țărilor neali
niate. subliniind că succesul mișcării 
de nealiniere depinde de acest lucru.

După ce a salutat primirea de noi 
membri, Jigme Singye Wangchuk, 
regele Bhutanului, a subliniat că 
mișcarea de nealiniere a devenit un 
factor important al relațiilor inter
naționale. care contribuie la asigu
rarea unul climat de liniște și des
tindere, la asigurarea autodetermină
rii și independentei popoarelor. Ea 
trebuie să continue Jupta pentru 
coexistentă pașnică și instituirea unei 
noi ordini economice internaționale.

★

Pe de altă parte, paralel cu dezba
terile generale, în cadrul comisiei 
economice și-a început activitatea un 
grup de lucru format din reprezen
tanți ai Cubei, Algeriei, R.S.F. Iu
goslavia, Republicii Sri Lanka. R.P.D. 
Coreene. Tanzaniei. Nigeriei și Ca
merunului care elaborează primele 
paragrafe ale proiectului Declarației 
finale, referitoare la actuala situație 
economică mondială.

întrevederi ale ministrului de externe al României
Conducătorul delegației române la 

cea de-a Vl-a Conferință la nivel
înalt a țărilor nealiniate, 
Ștefan Andrei, ministrul 
externe al Republicii

tovarășul 
afacerilor 
Socialiste

România, a avut înțîlniri, la Havana, 
cu miniștrii de externe ai Cameru
nului, Malayeziei, Libanului. Togo- 
ului. Etiopiei, Iordaniei, Zambiei, Ve- 
nezuelei și Nicaraguei.

în cursul convorbirilor au avut țoc 
schimburi de păreri cu privire la

dezvoltarea, în continuare, a relațiilor 
dintre România și aceste state, extin
derea colaborării lor pe plan bilate
ral și internațional, pentru întărirea 
păcii, pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale. Au 
fost abordate cu acest prilej și o se
rie de probleme ale situației actuale 
din lume, subliniindu-se în mod 
deosebit necesitatea rezolvării pe 
cale politică, pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase.

Președintele Habib Bourguiba l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

TU.NIS 6 (Agerpres). — Trimisul 
Agerpres. N. Vamvu, transmite : Ha
bib Bourguiba. președintele Partidu
lui Socialist Desturian. președintele 
Republicii Tunisiene, l-a primit joi, 
la Palatul prezidențial de la Carta
gena. pe tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. re
prezentantul Partidului Comunist 
Român la cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Socialist Desturian.

Cu acest prilej, tovarășul Virgil 
Cazacu a transmis din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, un cald salut prietenesc 
președintelui Habib Bourguiba, cele 
mai bune urări de sănătate și noi 
suocese în activitatea ce o desfășoară, 
in fruntea partidului și statului, pen
tru dezvoltarea economîco-socială 
independentă a Tunisiei, pentru pros
peritatea poporului tunisian prieten.

Mulțumind, președintele Habib 
Bourguiba a relevat relațiile deosebit 
de prietenești cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, și a rugat să i se trans
mită un salut călduros și prietenesc, 
împreună cu expresia înaltei sale 
considerații pentru activitatea neobo
sită ce o desfășoară, in fruntea parti
dului și statului, in vederea dezvol
tării multilaterale a României, a bu
năstării și fericirii poporului român 
prieten, pentru contribuția impor
tantă pe care o aduce la soluțio
narea problemelor majore ale con
temporaneității în interesul popoare
lor. la instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, la triumful cau
zei păcii, cooperării și înțelegerii in
tre națiuni. Președintele Habib Bour
guiba și-a exprimat, de asemenea, 
satisfacția pentru faptul că Partidul 
Comunist Român este reprezentat la 
cel de-al X-lea Congres al Partidului 
Socialist Desturian.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

U. R. S. S.

Manifestări consacrate României
MOSCOVA 6 — Corespondentul 

Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
Suita manifestărilor organizate de 
Asociația de prietenie sovieto- 
română (A.P.S.R.) — la Moscova 
și în alte orașe din U.R.S.S., cu 
prilejul marii sărbători a poporului 
român, s-a încheiat joi printr-o 
adunare care a avut loc la Institu
tul pedagogic muzical „Gnesin".

La adunare au participat A. G. 
Țukanova, prim-vicepreședinte al 
Conducerii Centrale a A.P.S.R., ac
tiviști ai asociației, 'cadre didactice 
și studenți ai institutului, precum 
și membri ai Ambasadei române în 
Uniunea Sovietică.

Luind cuvintul, A. G. Țukanova 
a arătat că manifestările dedicate 
remarcabilei date din istoria Româ
niei, reunite sub genericul „Zilelor 
prieteniei sovieto-române", și la 
care au participat sute de mii de 
cetățeni constituie o mărturie eloc
ventă a dorinței oamenilor sovietici 
de a păstra și amplifica relațiile de 
prietenie tradițională și colaborare 
multilaterală cu poporul român.

La adunare au luat, de asemenea, 
cuvîntul N. V. Vosteakov, director 
adjunct al institutului, și Nicolae 
Stinea. consilier al Ambasadei ro
mâne la Moscova.

în încheierea manifestării, a fost 
prezentat un concert.

Casa centrală a ziariștilor din 
Moscova a găzduit o seară a priete
niei. prilejuită de împlinirea a trei 
decenii și jumătate de la victoria 
revoluției din August 1944 în țara 
noastră.

A rulat filmul românesc „Clipa", 
primit cu‘ căldură de asistență.

La Moscova și în alte orașe so-.

vietice continuă manifestările pro
gramate în cadrul „Zilelor culturii 
românești în U.R.S.S.".

în cursul zilei de 6 septembrie, la 
sediul Uniunii compozitorilor din 
U.R.S.S. s-a desfășurat o întîlnire 
prietenească între compozitori și 
muzicologi sovietici și români, la 
care s-au dezbătut probleme ac
tuale ale creației muzicale, precum 
și aspecte ale colaborării dintre cele 
două uniuni de creație. A. I. Spai, 
secretar al Uniunii compozitorilor 
din U.R.S.S., alți compozitori și mu
zicologi sovietici, Anatol Vieru, și 
ceilalți membri ai delegației Uniunii 
compozitorilor din țara noastră au 
relevat evoluția pozitivă a legături
lor de colaborare din ultimii ani.

întîlnirea a fost urmată de un 
concert de muzică de compozitori 
români.

Tot la Moscova, la Casa arhitec- 
ților. s-a deschis joi după-amiază 
expoziția „Arhitectura românească 
contemporană".'

Au luat cuvîntul G. M. Orlov, 
președintele Uniunii arhitectilor 
din U.R.S.S., și prof. Cezar Lăză- 
rescu. președintele Uniunii arhitec
tilor din țara noastră.

Au participat numeroși arhitecți 
și specialiști sovietici din domeniul 
urbanisticii, membrii delegației U- 
niunii arhitecților din țara noastră, 
precum și membri ai ambasadei-' 
române.

După seria de spectacole susți
nute la Moscova, colectivul Teatru
lui Național din București și-a în
ceput turneul la Riga. Tot în capi
tala R.S.S. Letone, precum și în 
orașul Volgograd s-au inaugurat 
„Zilele filmului românesc".

Declarații la încheierea convorbirilor
egipteano

CAIRO 6 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
revenit joi la Alexandria după vizi
ta efectuată in Israel, unde a avut 
convorbiri cu premierul Menahem 
Begin.

într-o declarație făcută înaintea 
plecării din Israel, șeful statului 
egiptean a apreciat convorbirile 
avute eu premierul Begin drept con
structive. „Am fost pe deplin con- 
știenți de necesitatea unui progres

-israeliene
rapid în problema palestiniană". 
„Sintem hotărîți să urmărim acest 
țel in lunile următoare, cu toate 
forțele și în deplină cunoștință de 
cauză a misiunii noastre" — a spus 
președintele Sadat.

La rîndul său, premierul israelian 
a declarat că discuțiile purtate au 
avut un caracter serios, și și-a ex
primat încrederea că obstacolele vor 
fi depășite.

În interesul aprofundării destinderii 

și colaborării în Europa
BONN 6 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania, Willy Brandt, 
s-a pronunțat, într-un articol publi
cat în revista lunară „Sozial-Demo- 
krat Magazin", pentru continuarea și 
lărgirea politicii de asigurare activă 
a păcii. Ca rezultat al acestei poli
tici — a afirmat el — în ultimii zece 
ani pacea în Europa a devenit mai 
trainică, s-a diminuat pericolul unui 
război, au fost recunoscute frontie
rele de stat existente.

Nu se poate admite nici acum și 
nici în viitorul apropiat — arată în 
continuare președintele P.S.D. — să 
fie lăsate nefolosite posibilitățile u- 
nei colaborări eficiente între Vest și 
Est, iar cursa înarmărilor să capete 
caracterul unei sinucideri a ome
nirii.

Nou act de agresiune 
al rasiștilor rhodesieni 
împotriva Mozambicului

Excelenței Sale Domnului general de armată
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA D.F.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Federative a Braziliei, în 
numele ponorului român și al meu personal, vă adresez calde felicitări îm
preună cu cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului brazilian 
prieten.

Exprim convingerea că vor continua să se dezvolte și să se diversifice 
relațiile româno-braziliene, conlucrarea dintre țările noastre pe plan inter
național, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul brazilian săr
bătorește astăzi Ziua 
națională. Proclama
rea. la 7 septembrie 
1822, a independentei 
naționale a marcat în
cununarea luptei pen
tru înlăturarea domi
nației coloniale și cu
cerirea dreptului la e- 
xistență de sine stă
tătoare ă poporului a- 
cestei mari țări latino- 
americane.

Astăzi, la 157 de ani 
de la memorabilul eve
niment, Brazilia înfă
țișează imaginea unei 
țări angajate puternic 
pe calea dezvoltării, 
preocupată să fruc
tifice imensul poten
tial economic, resur
sele naturale de care 
dispune, să asigure 
lichidarea dispairități- 
lor ce mai persis
tă între diferitele zone 
ale tării, crearea u- 
nei economii moderne, 
diversificate si echili
brate. Brazilia a în
cetat să mai fie doar 
„Țara cafelei" sau a 
altor produse agroali- 
mentare; bunurile ma
nufacturate constituie

peste o treime din 
valoarea totală a co
merțului exterior. îm
preună cu semifabri
catele devenind pre
ponderente la export. 
Este vorba nu numai 
de bunuri de larg con
sum. ci și de produse 
cu un grad ridicat 
de tehnicitate din ra
murile construcției de 
automobile, de nave, 
ale siderurgiei, elec
tronicii, electrotehni
cii etc.

Sintetizînd. recent, 
prioritățile guvernului 
pe care-1 conduce, pre
ședintele Joao Figuei
redo arăta că. în do
meniul economic, ad
ministrația urmărește 
valorificarea în mai 
mare măsură a uriașu
lui potențial hidro
energetic și realizarea 
unor indici de creștere 
în agricultură cit mai 
aproape de cei înre
gistrați în dezvoltarea 
industrială.

< Poporul român ur
mărește cu simpatie 
eforturile poporului 
brazilian, de care se 
simte legat prin afini

tăți de limbă și cultu
ră. între România și 
Brazilia s-au statorni
cit, așa cum se știe, re
lații de prietenie și 
colaborare, al căror 
curs ascendent este în 
interesul ambelor țări 
și popoare. O contribu
ție de o deosebită im
portantă la dezvol
tarea acestor raporturi 
o constituie acordurile 
și înțelegerile semnate 
eu prilejul vizitei ofi
ciale in Brazilia a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în iunie 
1975, care au deschis 
noi și ample perspec
tive colaborării și 
cooperării pe multiple 
planuri dintre România 
și Brazilia. Dezvoltarea 
în continuare a rela« 
fiilor reciproce. în sțf.J 
ritul principiilor 
existentei pașnice 
Colaborării I între state, 
indiferent de orîndui- 
re socială, corespun
de intereselor ambelor 
țări, cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

V. PĂUNESCU

■ ■ ■■■■■■■■■■■
agențiile de presă transmit:

România la Tîrgul inter
național de la Alger. A1- 
ger a avut loc deschiderea oficială a 
celui de-al 16-lea Tîrg internațional 
Ia care România participă cu un pa
vilion propriu. Sint expuse produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, autoturismul „Dacia" — în toate 

'variantele — autoturismul de teren 
„ARO" și autoutilitare, autocamioa
ne, mașini-unelte, produse ale in
dustriei electrotehnice, electronice, 
chimice, industriei ușoare. Pavilionul 
țării noastre a fost vizitat de Moha
med Benahmed Abdelghani, membru 
al Biroului Politic al F.N.L., prim- 
ministru al Algeriei, care a avut cu
vinte elogioase la adresa produselor 
industriei românești.

Reuniunea guvernului li
banez. Președintele Elias Sarkis
a prezidat o reuniune a guvernului 
libanez, in cadrul căreia au fost 
examinate situația generală din țară, 
îndeosebi cea din sudul Libanului. O 
atenție specială a fost acordată măsu
rilor susceptibile să ducă la consoli
darea procesului de normalizare a 
vieții interne și de reinstaurare a su
veranității autorității centrale asu
pra regiunii da sud a țării.

Colaborarea dintre R.D.G.
și Olanda. Ministrul afacerilor
externe al Olandei, Christoph Van 
Der Klaauw, și-a încheiat vizita ofi
cială în R. D. Germană, în 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
ministrul de externe al R.D.G., Oskar 
Fischer, și a fost primit de Erlch
Honecker, președintele Consiliului de 
Stat. Miniștrii de externe ai R.D.G. 
și Olandei — relatează agenția 
A.D.N. — au apreciat că rezultatele
obținute in colaborarea dintre cele 
două țări sînt încurajatoare si au 
convenit să lărgească baza acestei 
colaborări în interesul ambelor părți.

Comunicat ungaro-vest- 
getman. comunicatul privind
convorbirile dintre Jânos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
membru al Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, și Helmut Schmidt, 
cancelarul federal al R.F. Germania, 
■care a făcut o vizită în R.P. Ungară, 
se arată că părțile au făcut un am
plu schimb de opinii privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale în diferite 
domenii și și-au expus hotărîrea de 
a le extinde în continuare, îndeosebi 
în domeniul economic și comercial. 
Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme ale situației internaționale, 
îndeosebi ale destinderii și dezarmă
rii.

Declinul industriei auto
mobilului în S.U.A. Capitala 
industriei constructoare de automo
bile din S.U.A. — orașul Detroit — 
continuă să fie confruntată cu difi
cultăți. Astfel, după cum informează 
publicația „Wall Street Journal", 
tendința înregistrată în luna august, 
cînd producția de automobile în uzi
nele Detroitului s-a redus cu 27 la 
sută, continuă și în septembrie. 
Greutățile generate de „setea de 
benzină" și de intensificarea concu
rentei din partea altor companii de 
profil vor duce, potrivit estimărilor 
publicației, la o reducere a producției 
de mașini la Detroit cu 17 la sută, 
față de septembrie 1978.

ITALIA: Participarea tuturor forțelor democratice 
la opera de guvernare—problemă actuală a vieții politice

După obișnuita pauză estivală, în 
primele zile de septembrie activita
tea politică cunoaște o certă intensi
ficare. La Roma s-au desfășurat lu
crările Consiliului Național al Parti
dului Democrat-Creștin, care a anali
zat situația internă și a stabilit pen
tru ultima treime a lunii decembrie 
data viitorului congres al parti
dului. în același timp, guver
nul tripartit,' condus de Frances
co Cossiga, a avut prima sa reu
niune oficială după obținerea, in 
urmă cu trei săptămini, a votului de 
încredere din partea celor două ca- 
tnere,' reuniunea fiind consacrată în
deosebi problemelor energetice. Săp- 
tămina viitoare își reia activitatea 
oficială și parlamentul ales in urma 
alegerilor anticipate de la 20 iunie.

După cum era de așteptat, vacanța 
parlamentară n-a fost de natură să 
îndepărteze atenția partidelor și a 
opiniei publice de la situația eco
nomică și politică atît de complexă a 
Italiei. Format după o acută criză 
guvernamentală — cea mai lungă din i 
întreaga perioadă postbelică — noul 
cabinet tripartit, din care fac parte 
democrat-creștinii. socialist-democra- 
țiî, liberalii și cîțiva „tehnicieni" in
dependenți, reprezintă, după convin
gerea generală, o soluție temporară, 
de compromis. Deși, după șapte luni de 
la .demisia guvernului monocolor de- 
mocrat-creștin, care se sprijinea pe o 
largă majoritate parlamentară, s-a 
ajuns la un nou guvern, problema 
nodală rămîne. Aceasta rezidă în ig; 
norarea faptului că în Italia fără 
acordul stingii nu se poate realiza o 
guvernare democratică si eficientă. 
Cu doar 38 la sută din voturi. Parti
dul Democrat-Creștin. care a alcătuit 
practic toate cabinetele din perioada 
postbelică, are nevoie pentru a forma 
guvernul cel puțin de sprijinul parti

dului socialist, care la ultimele ale
geri a obținut 10 la sulă din voturi. 
Dar socialiștii au refuzat si continuă 
să refuze acest sprijin, atît timp cit 
principala formație politică a clasei 
muncitoare — Partidul Comunist Ita
lian. care deține 30 Ia sută din voturi 
— este nevoit să se afle în opoziție.

în ceea ce îi privește, comuniștii au 
arătat de la început și în mod con
secvent că pentru ieșirea cu adevărat 
a țării din criză este imperios nece
sar să se formeze un guvern de uni

sită nu numai o alianță politică și so
cială a forțelor motrice sau care spri
jină un proces realmente revoluțio
nar, ci și o definire clară și leală a 
termenilor concreți ai compro
misului, pe care blocul forțelor poli- 
tico-sociale înnoitoare îl oferă celor
lalte componente ale societății pen
tru a obține in faza istorică concretă 
consensul sau cel puțin neutralitatea 
acestora''. „Tema centrală care se 
impune astăzi — relevă în con
tinuare articolul — este exact

CORESPONDENȚA DIN ROMA

tate democratică din care să facă 
parte partidele mișcării muncitorești, 
socialiștii și comuniștii. Cabine
tul format de Francesco Cossi
ga, după eșecul misiunilor inde- 
plinite de doi lideri democrat-creș- 
tini — Giulio Andreotti și Filippo 
Maria Pandolfi, precum și al secreta
rului general al partidului socialist, 
Bettino Craxi, este, după cum nota 
un observator, rezultatul „meciului 
nul" dintre democrat-creștini și so
cialiști, disputat de-a lungul întregii 
luni iulie.

într-un asemenea context, amplul 
articol publicat recent de secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, îp revista 
„Rinascita" și intitulat „Compro
misul în faza actuală" a stîrnit, fi
rește, un puternic ecou în cercurile po
litice din țară. Secretarul general al 
P.C.I. evidențiază în acest articol că 
partidul comuniștilor italieni continuă 
să fie convins că o înaintare a socia
lismului in libertate și democrație, in 
Italia și în Europa occidentală, nece

aceeași care s-a pus în Italia ime
diat după' războiul de eliberare, 
respectiv un nou curs al vieții eco
nomice. „Acesta este elementul care 
definește cel mai bine conținutul unui 
compromis istoric intre forțele de
mocratice fundamentale ale societă
ții italiene".

O serie de lideri ai partidului so
cialist. ca. de pildă, fostul secretar 
general al partidului, Francesco de 
Martino, au apreciat acest articol 
drept „o contribuție foarte serioasă 
la definirea procesului de transfor
mare a actualului sistem economico- 
social, în respectul deplin al metodei 
democratice". După părerea liderilor 
socialiști, o mare importanță are în 
acest context apropiata întîlnirea din
tre Enrico Berlinguer și Bettino Craxi, 
care poate să constituie punctul de 
plecare al unui nou curs în relațiile 
dintre cele două principale formații 
ale stîngii.

Deși linia oficială a Partidului De
mocrat-Creștin continuă să fie aceea 
de respingere a intrării în guvern a 
comuniștilor, chiar și în sinul acestui

partid se fac auzite unele poziții 
opuse; Astfel, Ciriaco de Mita, unul 
din cei patru vicesecretari ai partidu
lui, a declarat, realist, că „nu există 
alternativă la înțelegerea dintre for
țele democratice din țară", iar alt li
der al aripii stingi a partidului, Luigi 
Granelli, a evidențiat că „trebuie lă
sată deschisă poarta spre colaborare 
cu toate partidele clasei muncitoare". 
Cu viu interes a fost primit și dis
cursul rostit de secretarul național al 
P.D.C.. Benigno Zaccagnini, la deschi
derea lucrărilor Consiliului național al 
partidului. în care s-a subliniat că po
litica de solidaritate națională rămine 
linia fundamentală de orientare pen
tru democrația creștină și că in pre
zent, ' este mai necesar ca oricînd un 
amplu dialog în legătură cu proble
mele acute ale țării între toate ma
rile forțe populare. Se apreciază însă 
aici că numai dezvoltarea dialogului 
nu este suficientă — esențial este să 
se asigure participarea în formă co
respunzătoare a comuniștilor la ope
ra de guvernare.

Dezbaterea politică actuală din Ita
lia denotă că „pauza de reflecție", ivi
tă prin alcătuirea cabinetului Cossi
ga este considerată de presa italiană 
ca puțind și trebuind să faciliteze dia
logul dintre forțele politice din țară, 
să deschidă calea spre refacerea po
liticii de unitate națională, spre for
marea unui guvern din care să facă 
parte, cu drepturi egale, toate forțele 
democratice din țară, inclusiv cele 
două partide ale clasei muncitoare — 
comunist și socialist — formulă care, 
după larga apreciere a opiniei pu
blice — este singura in măsură să 
permită găsirea de soluții viabile pro
blemelor sociale și economice ale Ita
liei.

Radu BOGDAN

MAPUTO 6 (Agerpres). — Regimul 
ilegal de la Salisbury, instaurat in 
Rhodesia în urma farsei electorale 
puse la cale de Ian Smith, a săvîrșit 
un nou act de agresiune împotriva 
Republicii Populare Mozambic — se 
arată într-un comunicat al Ministe
rului Apărării Naționale, publicat la 
Maputo. La 5 septembrie — relevă 
comunicatul —. forțele armate ale re
gimului de la Salisbury, susținute de 
avioane de vînătoare si bombarda
ment, au lansat un desant aerian în 
valea fluviului Limpopo. Luptătorii 
forțelor populare de eliberare, spriji
niți de detașamente ale miliției 
populare, au ripostat. Forțele armate 

' continuă operațiunea de lichidare a 
rămășițelor desantului rasist, lansat 
cu intenția de a desfășura acțiuni 
ostile pe teritoriul mozambican.

Sesiunea Consiliului 
Economic al Ligii Arabe

TUNIS 6 (Agerpres). — în locali
tatea tunisiană Sousse s-au încheiat 
lucrările celei de-a 27-a sesiuni a 
Consiliului Economic al Ligii Arabe. 
Participanții au examinat raportul 
prezentat de secretarul general al 
consiliului privind activitatea desfă
șurată de țările membre în domeniul 
relațiilor economice-interarabe, situa
ția economică pe plan arab și inter
național, în 1978 și în prima jumă
tate a anului 1979, și implicațiile cri
zei economice si financiare asupra 
economiilor țărilor membre ale Ligii 
Arabe. în luările de cuvînt a fost 
subliniată necesitatea imperioasă a 
elaborării unei strategii economice 
comune a țărilor arabe. în scopul 
consolidării independentei lor econo
mice și naționale, al dezvoltării co
laborării economice intre țările mem
bre ale Ligii Arabe. Totodată, au fost 
trecute în revistă stadiul și perspec
tivele dialogului arabo—vest-euro- 
pean. subliniindu-se în acest cadru 
necesitatea de, a se adopta o poziție 
adecvată intereselor progresului eco
nomic și social al țărilor arabe și au 
fost examinate ultimele evoluții in
tervenite în situația din Orientul 
Mijlociu.

A fost evidențiată dorința de a se 
continua procesul de destindere si de 
a se realiza pași efectivi în direcția
dezarmării.

Experiență nucleară. ',f"* 
tele Unite au procedat joi, pe pt AL 
gonul din deșertul Nevada, la- o 
nouă experiență nucleară subterană, 
a anunțat Departamentul american 
al energiei. încărcătura, detonată la 
o adîncime de 700 de metri, a avut 
o putere cuprinsă între 20 și 150 
kilotone de trinitrotoluen. Ea a dis
trus elementele electronice compo
nente ale altor două încărcături 
nucleare, care nu explodaseră în 
cursul unor experiențe precedente, 
desfășurate în 1975 și 1978. A fost 
înlăturat, astfel, pericolul ca acestea 
să explodeze ulterior.

Acord privind combaterea terorismului în Ulster
LONDRA 6 (Agerpres). — La Lon

dra au avut loc convorbiri între pri
mul ministru al Marii Britanii. Mar
garet Thatcher, și premierul Republi
cii Irlanda, Jack Lynch, care au exa
minat in special modalitățile de con
tracarare a activităților teroriste din 
Ulster. Un comunicat comun dat pu
blicității după convorbirile dintre cei 
doi premieri relevă că Marea Brita- 
nie și Irlanda au convenit să întă
rească „în mod substanțial" coopera
rea lor în combaterea terorismului 
din Ulster. Comunicatul precizează că 
sugestiile în acest sens vor constitui 
obiectul unei examinări „active", pre- 
văzindu-se. totodată, ca. peste trei 
săptămini. să aibă loc o reuniune la 
nivel ministerial pentru examinarea

„Febra aurului" și 
virulența inflației

Cursul aurului continuă să 
crească pe piețele valutare de 
schimb occidentale. Miercuri 
uncia de metal galben a atins Ia 
bursa din Londra un nou nivel 
record — 329,25 dolari, în timp 
ce la Paris lingou! de 1 kg s-a, 
vindut Ia prețul de 47 800 franci, 
fată de 46 990 franci în ziua pre
cedentă. Vînzarea Ia licitație de 
către Fondul Monetar Interna
țional a unei noi cantități de 
440 000 uncii, în aceeași zi. nu a 
avut darul să atenueze cituși de 
puțin goana febrilă după meta
lul galben.

Specialiștii afirmă că presiu
nile generalizate ale inflației și, 
în consecință, erodarea valute
lor, ca și amenințările ce pla
nează asupra economiilor occi
dentală sint cauzele esențiale 
ale acestei Cereri masive și ne
stăvilite de aur.

„progreselor realizate". La reuniune 
vor lua parte Michael O’Kennedy, 
ministrul irlandez al afacerilor ex
terne, și Humphrey Atkins, secretar 
pentru problemele Irlandei de Nord 
în guvernul britanic.

Premierul britanic si cel irlandez 
au discutat, de asemenea, o serie de 
probleme ce interesează cele două 
țări în calitatea lor de membre ale 
C.E.E.

Sărbătoarea 
ziarului „tUnita"
In parcul Sempione din Milano a 

fost inaugurată joi seara sărbătoarea 
națională a ziarului „l’Unită", tradi
țională manifestare a presei comunis
te italiene. Timp de 11 zile. în orașul 
festivalului vor fi organizate nu
meroase manifestări — înțîlniri, 
dezbateri, mitinguri — consacrate 
unor teme de actualitate ale vieții 
politice interne și internaționale, pre
cum și acțiuni culturale și sportive. 
La ediția din acest an participă cu 
standuri proprii circa 60 de ziare ale 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ale unor mișcări de eliberare națio
nală și progresiste. Intre acestea se 
află și standul ziarului „Scînteia", 
care cuprinde o amplă expoziție de 
fotografii dedicată drumului parcurs 
de România socialistă in cei 35 de ani 
care s-au scurs de la 23 August 1944 
Mai multe panouri din expoziție pre
zintă imagini ale întîlnirilor frecven
te dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășii Luigi Longo și Enrico 
Berlinguer, punînd în evidență dez
voltarea continuă a raporturilor de 
colaborare și solidaritate dintre cele 
două partide. In cadrul expoziției de 
carte politică la loc de frunte se află 
volumele de „Scrieri alese" și alte 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în ultimii ani In 
Italia.
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