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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P. C. R.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE^ CEAUȘESCU, DECLARAȚIA-APEL

A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE, CONSILIULUI Pf STAT Șl GUVERNULUI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Vibrant si constructiv îndemn la acțiune 
pentru reușita reuniunii de la Madrid, 
pentru înfăptuirea telurilor securității, 

destinderii si cooperării in Europa si in lume
„Adoptarea acestei Declarații de către Marea Adunare Națională, Consiliul 

de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România are o mare însemnătate poli
tică, exprimă voința întregului nostru popor de a nu precupeți nimic pentru a 
contribui la succesul politicii de pace, de colaborare și independență națională. 
Sînt convins că această Declarație va fi primită cum se cuvine de popoare, de 
guverne, de statele europene și din întreaga lume. Ea pune din nou, încă o 
dată, cu putere, în evidență, preocuparea României, a poporului remân de a-și 
aduce contribuția activă la cauza păcii și colaborării internaționale".

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în ziua de 2 august a 
avut loc, în stațiunea Neptun, ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială pe care a efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Franța, in perioada 23—26 iulie, la invitația 
președintelui Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, și a doamnei Anne-Ay- 
mone Giscard d’Estaing.

Comitetul Politic Executiv a aprobat și a 
dat o deosebită apreciere rezultatelor acestei 
vizite, care, prin bilanțul său bogat, s-a în
scris ca un nou și important moment în dez- . 
voltarea multilaterală a relațiilor bilaterale 
româno-franceze, ca un eveniment cu pro
funde semnificații în sfera vieții interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat, și 
cu acest prilej, înalta prețuire față de acti
vitatea neobosită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — strălucit ilustrată și cu 
ocazia recentei vizite în Franța — pentru 
promovarea neabătută a politicii externe, 
de pace, prietenie și colaborare a țării noas
tre. Această politică realistă, constructivă, 
la elaborarea și înfăptuirea căreia conducă
torul partidului și statului nostru are un rol 
determinant, precum și realizările remarca
bile obținute de poporul român in edificarea 
noii orînduiri au sporit considerabil — în
deosebi în ultimii 15 ani — prestigiul Româ
niei pe toate meridianele globului.

Evidențiind caracterul intens, de lucru, al 
vizitei și orizontul larg al convorbirilor ofi
ciale dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d’Estaing, Comitetul Po
litic Executiv relevă că noul dialog rotnâno- 
francez la nivel înalt stimulează puternic 
dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre 
România și Franța, relații de strînsă priete
nie și colaborare, cu îndelungate și bogate 
tradiții, care au cunoscut, în ultimii ani, un 
curs mereu ascendent.

Comitetul Politic Executiv subliniază cu 
satisfacție că în timpul convorbirilor a fost 
reliefată dorința ambelor părți de a acțio
na pentru ridicarea pe un plan superior a 
conlucrării româno-franceze, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și avantaju
lui reciproc.

Comitetul Politic Executiv apreciază în 
mod deosebit înțelegerile convenite privind 
valorificarea mai deplină și eficientă a po
sibilităților pe care le oferă potențialul eco
nomic și tehnico-științific al României și 
Franței, în vederea dublării schimburilor 
comerciale dintre cele două țări, in perioada

NICOLAE CEAUȘESCU

JUDEJUL HARGHITA

— Harghita face parte dintre ju
dețele care s-au bucurat din plin 
de roadele politicii partidului de 
Industrializare a țării. Ce efecte a 
avut, tovarășe prim-secretar, apli
carea acestei politici asupra dezvol
tării meleagurilor harghitene ?

— Printre consecințele funda
mentale ale revoluției de eliberare 
națională și socială, inaugurată prin 
actul istoric de importanță cardi
nală de la 23 August 1944. se înscrie 
și în județul nostru, ca in întreaga 
țară, accelerarea ritmului de dez
voltare a întregii noastre societăți.

Putem afirma, totodată, în sensul 
cel mai propriu al cuvîntului, că 
perioada ultimilor 15 ani este o 
perioadă distinctă, cu adinei semni
ficații și pentru județul Harghita, 
ca dealtfel pentru întreaga țară. 
Pentru că tot ce s-a înfăptuit in 
acești ani de istorie nouă, ani- 
lumină cum îi numim astăzi, poartă 
Însemnele gîndirii novatoare, clă
dite pe temeiuri profund științi
fice și clarvăzătoare, a eminentului

1980—1985, a intensificării cooperării in 
sectoare de vîrf ale producției materiale —- 
industria grea, construcțiile de mașini, ener
getica, inclusiv energetica nucleară, electro
nica, și in special microelectronica, aeronau
tica și telecomunicațiile — precum și pe 
terțe piețe. Comitetul Politic Executiv con
sideră, de asemenea, că măsurile preconi
zate pe linia colaborării cultural-artistice au 
deschis, la rîndul lor, perspective dintre cele 
mai favorabile conlucrării în aceste domenii, 
asigurîndu-se astfel o tot mai bună cunoaș
tere reciprocă a valorilor create, o măi 
strînșă apropiere și înțelegere intre cele 
două popoare.

Dialogul româno-francez la nivel înalt a 
prilejuit — pe lingă analiza cuprinzătoare a 
diferitelor aspecte, politice, economice, 
științifice și culturale, ale relațiilor bilaterale 
— și o examinare aprofundată a unor pro
bleme esențiale ale actualității politice in
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv relevă cu sa
tisfacție caracterul rodnic, profund con
structiv al schimbului de păreri dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard 
d’Estaing cu privire la întărirea conlucrării 
româno-franceze pe arena internațională, 
pentru afirmarea politicii de destindere și 
pace. Schimbul de păreri a reliefat necesita
tea ca toate statele lumii să acționeze ener
gic pentru diminuarea tensiunii internațio
nale, pentru soluționarea exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative, a problemelor liti
gioase, pentru eliminarea cu desăvîrșire din 
relațiile interstatale a forței și amenințării 
cu forța, pentru reluarea și continuarea po
liticii de destindere și colaborare, de respect 
al independenței și suveranității naționale.

Cei doi șefi de stat au subliniat atenția 
deosebită pe care România și Franța o acor
dă problemelor securității și colaborării în 
Europa, arătînd că — în condițiile în care, 
pe acest continent, are loc o continuă spo
rire a efectivelor militare și armamentelor, 
se acumulează tot mai numeroase mijloace 
de distrugere în masă, inclusiv nucleare — 
se impune, ca un imperativ vital al popoare
lor de pe continent, intensificarea eforturi
lor pentru instaurarea unui climat de în
credere, securitate și largă colaborare pe 
continent In acest sens, s-a subliniat că 
sint necesare acțiuni concertate pentru a 
se asigura deplina reușită a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit aceasta să dea un impuls 
puternic transpunerii integrale în viață a 
Actului Final de la Helsinki, să ducă la dez
voltarea neîngrădită a colaborării dintre 
toate statele Europei și, în mod deosebit, la 
măsuri practice, concrete de dezangajare 
militară a continentului, fără de care sint 
de neconceput pacea și securitatea în această 
regiune și în întreaga lume.

Convorbire cu tovarășul SZASZ Iosif
prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.

nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Roadele acestei gindiri revolu
ționare, ale muncii pline de abne
gație, dedicată bunăstării și feri
cirii întregului nostru popor, se 
reflectă, ca în toate județele țării, 
și pe străvechile noastre meleaguri. 
Beneficiar din plin al concepției 
noi, dinamice, privind industrializa
rea socialistă, județul Harghita a 
cunoscut în ultimii 15 ani o ade
vărată revoluție în dezvoltarea 
forțelor de producție, o înflorire 
fără precedent în toate domeniile 
vieții economico-sociale. Dacă în 
trecut despre meleagurile jude
țului nostru se spunea că sint 
„eminamente agrare*.  astăzi Har
ghita se numără printre județele 
cu cea mai dinamică dezvoltare

ANII
NOULUI DESTIN 

AL ROMÂNIEI 
SOCIALISTE

Dezvoltarea în ritmul 

întregii țări-temelia 

adevăratei egalități

economico-socială. Este semnifi
cativ în acest sens că ritmul me
diu de creștere a producției 
industriale in perioada 1965—1980 
a fost de 12,3 la sută, superior me
diei pe țară. In prezent. în mai 
puțin de un trimestru producem tot 
atît cît în întregul an 1965. La te
melia acestei impetuoase dezvol
tări au stat importantele fonduri 
de investiții alocate prin grija 
conducerii de partid și de stat, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal. în actualul cincinal, volumul 
investițiilor este de aproape 6 
ori mai mare decît In cincinalul 
1961—1966. în prezent, peste 75 la 
sută din totalul producției indus
triale se obține în capacități con
struite după anul 1968.

Ca rezultat al acestei politici de

Comitetul Politic Executiv dă o Înaltă 
apreciere hotăririi președinților Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, de a 
întări conlucrarea dintre România și Franța 
pe arena mondială, în vederea bunei pregă
tiri a reuniunii de Ia Madrid, astfel incit 
aceasta să răspundă așteptărilor popoarelor, 
dorinței lor de a trăi și conlucra intr-un cli
mat de pace și securitate. Comitetul Politic 
Executiv apreciază, de asemenea, hotărirea 
celor două țări de a conlucra activ, împreu
nă cu celelalte popoare, pentru a-și aduce 
contribuția la soluționarea prin mijloace 
pașnice a stărilor de încordare și conflict 
existente în diferite regiuni ale globului, la 
lichidarea fenomenului subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice inter
naționale, la democratizarea relațiilor inter
naționale, la edificarea unei lumi mai drep
te și mai bune, care să asigure pacea, inde
pendența și dezvoltarea liberă a fiecărei 
națiuni.

Comitetul Politic Executiv relevă că vi
zita oficială a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în Franța a 
avut un profund ecou și a întrunit adeziu
nea plină ,de căldură, entuziastă, aprobarea 
unanimă a oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor. Prin mii de telegrame, scri
sori și mesaje, oamenii muncii din întreaga 
țară și-au manifestat înalta prețuire și recu
noștință pentru modul strălucit in care to
varășul Nicolae Ceaușescu a militat și mi
litează pentru înfăptuirea politicii interne 
și internaționale a partidului și statului, a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R., 
care corespund pe deplin intereselor funda
mentale de progres și pace ale națiunii 
noastre socialiste.

In același timp, Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat largul ecou internațional 
al vizitei, care ilustrează pregnant atenția 
deosebită cu care sint urmărite și apreciate 
acțiunile politice ale României și președin
telui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolul 
pozitiv, constructiv, pe care acestea îl au în 
lumea contemporană, în promovarea cauzei 
destinderii, colaborării și păcii, în soluțio
narea problemelor majore ale lumii de astăzi.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul vi
zitei, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru realizarea, 
in cele mai bune condiții, a obiectivelor de 
colaborare și cooperare româno-franceze, 
pentru dezvoltarea și întărirea continuă a 
relațiilor tradiționale prietenești dintre ță
rile și popoarele noastre, în folosul și spre 
binele lor, al cauzei generale a înțelegerii 
și păcii în Europa și in întreaga lume.

\ ★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

dezvoltare accelerată, si în județul 
nostru industria a devenit ramura 
conducătoare a economiei. Cîteva 
cifre ilustrează în mod concludent 
consecventa cu care s-au înfăptuit 
orientările politicii partidului in 
acest domeniu, indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate 
în județul nostru. Ponderea perso
nalului muncitor din industrie se 
ridică în prezent la 53 la sută din 
totalul personalului — reprezen- 
tînd o creștere de peste 10 ori față 
de 1965. De asemenea, în această 
perioadă, producția industrială pe 
un locuitor a crescut de aproape 
patru ori. Importante îmbunătățiri 
calitative s-au produs și în struc
tura industriei — construcțiile de 
mașini avînd o pondere de aproape

Convorbire realizată de 
I. D. KISS 
corespondentul „Scinteii*

(Continuare în pag. a II-a)

în aceste zile, cînd popoarele euro
pene marchează cinci ani de Ia sem
narea Actului final de Ia Helsinki, 
ședința comună a Biroului Marii 
Adunări Naționale, Consiliului de 
Stat și Biroului Executiv al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
consacrată acestui memorabil eveni
ment din istoria postbelică, vine să 
pună din nou în evidență preocu
parea neabătută a țării noastre, a 
președintelui ei, îndreptată spre pro
movarea securității și cooperării pe 
continent, spre statornicirea unui cli
mat de pace, destindere și înțelegere, 
care să chezășuiască munca pașnică 
a poporului român, să asigure o viată 
liberă și demnă tuturor fiilor patriei, 
și, în același timp, tuturor locuitori
lor Europei.

Cuvîntarea rostită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, De- 
clarația-apel a forurilor supreme ale 
puterii de stat către toate parlamen
tele, organele supreme și șefii de 
stat, către guvernele și șefii de gu
verne, către toate popoarele țărilor 
participanta la Conferința general- 
eurapeană, sa înscriu, în această 
lumină, așa cum o atestă largul ecou 
în rîndul opiniei publice internațio
nale, ca o nouă expresie a unei 
înalte responsabilități față de intere
sele vitale ale tuturor popoarelor con
tinentului, ale întregii umanități, ca 
o pregnantă ilustrare a voinței ne
clintite de pace și colaborare a po
porului român, voință care își are in 
secretarul generai al partidului, pre
ședintele republicii, un strălucit și 
neobosit promotor.

Prin analiza temeinică, aprofun
dată a evoluțiilor pe continent și 
in lume, in perioada celor cinci 
ani care au trecut de la semnarea 
documentelor de la Helsinki, prin 
pozițiile principiale, realiste pe care 
le afirmă, prin căile și modalitățile 
practice de acțiune pe care Ie preco
nizează, in vederea reușitei apropia
tei reuniuni de la Madrid, infăntuirii 
unitare a, angajamentelor asumate de 
reprezentanții la cel mai înalt nivel 
ai celor 35 de state semnatare, a reali
zării țelurilor securității europene -- 
cerință fundamentală a reluării și 
consolidării cursului spre destindere, 
colaborare și dezvoltare independentă 
a popoarelor — cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și Declarația- 
apel se constituie, în același timp, în 
documente de certă și amplă sem
nificație internațională.

Această semnificație decurge din 
înseși condițiile în care șe aniversea
ză cei cinci ani de la conferința ge- 
neral-europeană — sub semnul men
ținerii unei situații internaționale 
deosebit da încordate, chiar dacă 
momentul ei de „vîrf“. din prima 
parte a anului, a fost depășit, ca ur
mare a poziției active, ferme a po
poarelor, a opiniei publice dintr-un 
important număr de țări, a refuzului 
lor de a se angaja pe calea acțiuni
lor extreme. Așa cum a arătat însă 
secretarul general al partidului, pro
blemele care au generat această în
cordare nu și-au găsit încă soluțio
narea. există în orice moment peri
colul unei accentuări din nou a ten
siunii și aceasta face mai necesar ca

în cel mai scurt timp

TOATĂ RECOLTA DE GRÎU 
SĂ FIE PUSĂ LA ADĂPOST!

Pină în seara zilei de 1 august, po
trivit datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii, grîul a fost recoltat de 
pe 1 486 500 hectare — 68 la sută 
din suprafața cultivată, 16 jude
țe încheind această lucrare. To
tuși. mai este de strîns recolta de 
pe o suprafață apreciabilă. Desigur, 
condițiile meteorologice — aversele 
puternice de ploaie căzute tocmai în 
jumătatea de nord a tării si în cîm- 
pia de vest — au stînjenit desfășu
rarea normală a secerișului. Dar tot 
atit de adevărat este si faptul că. în 
unele unități agricole, specialiștii si 
cadrele de conducere nu au urmărit 
cu suficientă răspundere starea la
nurilor și. ca urmare, nu au putut 
fi dirijate operativ combinele și for
mațiile de secerători acolo unde se 
putea lucra.

Grîul s-a copt și în zonele mai 
nordice ale tării. Sub nici un motiv 
nu se mai poate admite tărăgănarea 
lucrărilor, deoarece orice zi, orice 
oră întirziere Înseamnă pierderi de 
recoltă. Tocmai de aceea, pe baza 
indicațiilor conducerii partidului, co
mandamentul central pentru agricul
tură a trasat ca sarcină organelor- ju
dețene de partid și agricole, coman
damentelor locale și consiliilor popu
lare să acționeze energic pentru mo
bilizarea tuturor forțelor de la sate 
la stringerea recoltei. Pe terenurile 
unde, din cauza excesului de apă, 
nu pot intra combinele să se lu
creze eu coasele si seeerile. Așa 
cum evoluează vremea — în multe 
zone ale tării zilele însorite sînt în
trerupte de averse de ploaie — nu 
ne putem aștepta la condiții ideale 
de lucru ! Se cere, în primul rînd. 
ca în zonele afectate de ploi să se 
desfășoare ample acțiuni pentru 

oricînd să se depună toate eforturile 
pentru rezolvarea problemelor des
chise exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru renunțarea cu desă
vîrșire Ia forță și amenințarea cu 
forța in relațiile internaționale, pen
tru respectarea dreptului inalienabil 
al fiecărui popor de a-și asigura dez
voltarea independentă, fără amestec 
din afară.

în aceste împrejurări, instaurarea 
unui climat de securitate, înțelegere 
și cooperare in Europa, care continuă 
să reprezinte principala zonă unde 
poate izbucni o nouă conflagrație 
mondială, capătă o importanță cu 
atit mai hotăritoare, popoarele, gu
vernele, parlamentele, conducătorii 
de stat de pe continent fiind chemați 
să-și asume o răspundere sporită în 
înfăptuirea acestui mare și nobil 
obiectiv.

Fără îndoială, după cum a subli
niat președintele republicii noastre, 
marea reuniune la cel mai înalt ni
vel a statelor euronene a avut o in
fluentă puternică asupra Întregii

ÎNALTUL IDEAL
Ca fiu al acestui po

por atit de însetat de 
pace, pentru a-și pu
tea duce la îndeplinire 
măreața sa operă con
structivă. am luat cu
noștință cu firească 
emoție de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu, ca si de 
Declarația-apel. pri
lejuite de împlinirea 
a cinci ani de la sem
narea Actului final de 
la Helsinki.

Aceste documente 
sint pătrunse de a- 
celasl sentiment ne
dezmințit de înaltă 
răspundere față de 
destinele păcii si secu
rității in Europa. Ele 
dau glas voinței ferme 
a partidului nostru, a 
secretarului său gene
ral, a întregii noastre 
națiuni socialiste de 
a-si aduce contribuția, 
alături de toate forțele 
înaintate din Europa, 
la statornicirea acelui 
climat de înțelegere, 
destindere si coopera
re spre care au năzuit 
dintotdeauna popoare
le continentului nos
tru.

Si de data aceasta, 
președintele Nicolae 
Ceausescu a vorbit cu 
toată gravitatea si res
ponsabilitatea despre 
necesitatea arzătoare 
a unor măsuri de de
zarmare in Europa. 
Intr-adevăr, nu de 
pace înarmată au ne
voie popoarele, ci de 
o pace bazată pe res

pectul reciproc al in
dependentei si suve
ranității, al neameste
cului in treburile in
terne. al garanției că 
nimeni, in nici o îm
prejurare si sub nici 
un pretext, nu va a- 
taca un stat, un popor.

Se fac acum pre
gătiri pentru reuniu
nea de la Madrid 
din toamna acestui an. 
Ce va aduce această

George 
MACOVESCU

nouă întilnire, una din 
etapele complexului 
proces de construire a 
securității în Europa ? 
Este clar că trebuie 
pornit de la Actul fi
nal, că trebuie evitate 
inutilele dispute de la 
Belgrad, mai mult 
propagandistice decit 
politice, că trebuie pus 
accentul pe proble
mele esențiale ale se
curității și, în primul 
rînd, pe problema 
dezangajării militare și 
dezarmării. Atmosfera 
de încordare care s-a 
instalat in ultima vre
me, inclusiv in Eu
ropa, trebuie risipită 
cu prețul unor eforturi 
de la care nimeni și 
sub nici un motiv nu 
are dreptul să se sus
tragă. In condițiile ac
tuale ale cursei înar
mărilor, ale proliferării

Stadiul recoltării griului la 1 august

evacuarea apelor din lanuri. în al 
doilea rînd. trebuie folosite din plin 
fiecare zi, fiecare oră bună de lucru. 
De aceea, potrivit măsurilor stabili
te de comandamentul central pentru 
agricultură, combinele trebuie să se 
afle permanent in lanuri, iar meca
nizatorii. secerătorii și cosașii să nu 
părăsească locul la cea mai mică 
aversă de ploaie, așa cum s-a întîm- 
plat în multe locuri. Numai astfel 
secerișul va putea fi reluat în timp 
scurt, foloslndu-se fiecare oră bună 
de lucru în cîmp. în această peri
oadă decisivă pentru stringerea 

vieți internaționale, a marcat trece
rea la o politică de destindere, cola
borare si pace. în același timp, eve
nimentele au dovedit justețea depli
nă. realismul si clarviziunea aprecie
rilor încă din primul moment ale 
partidului' si statului nostru, in sensul 
că aceasta politică este abia la în
ceput. nu s-a Înscris încă pe o traiec
torie ireversibilă, că simpla șemnare 
a documentelor de la Helsinki nu 
poate rezolva de la sine toate pro-: 
blemele. într-ade văr. retro'snect.i va 
ultimilor cinci ani atestă’ că deși 
s-au înregistrat anumite realizări, 
în special pe planul lărgirii schimbu
rilor economice, tehnico-ștffințifice și 
culturale, acestea nu sint nici pe 
departe pe măsura posibilităților des
chise de documentele de Lla. Helsinki, 
că așteptările popoarelor ețjțopcne nu 
s-au înfăptuit in mod corespunzător, 
prevederile Actului final !att rămas.
__ __ Romulus CAPLESCU 
(Continuare în pag. a VI-a)

unor arme înspăimîn- 
tătoare. care pun in 
pericol însăși existența 
speciei umane, pacea 
devine o necesitate 
absolută pentru toți. 
Această realitate tre
buie înțeleasă în pro
funzimile ei.

Sint cetățean al unui 
stat socialist. Sint 
membru al Partidului 
comunist. Sînt scriitor 
al neamului din care 
am apărut. M-am năs
cut în timpul războiu
lui balcanic, am des
chis ochii asupra lumii 
in timpul primului 
război mondial și 
mi-am chinuit tinere
țea in vremea celui 
de-al doilea război 
mondial. Este prea 
mult pentru un om, 
pentru o generație. 
Experiența mea nu 
vreau să fie repetată 
de fiul meu, aflat azi 
în pragul adolescenței, 
de nici un adolescent 
al plaiurilor românești, 
al lumii întregi. El 
are alt rost în lume, 
acela de a construi o 
societate nouă, fru
moasă și plină de ome
nie, a omului nou. și 
nu de a distruge viața. 
De aceea, întîmpin, 
asemeni întregii țări, 
cu o profundă admira
ție, cu o totală adeziu
ne noua acțiune de 
pace si colaborare în
tre oameni, intre po
poare, a președintelui 
țării mele, a Româ
niei socialiste.

recoltei de griu, consiliile popular*  
comunale au datoria ca. in lumina 
atribuțiilor ce le revin prin lege, să 
mobilizeze pe toți locuitorii satelor 
la recoltare, să asigure o ordine si o 
disciplină desăvîrsite in fiecare uni
tate agricolă. în fiecare formațiune 
de muncă.

Concomitent cu secerișul, care tre
buie încheiat cît mai repede în toate 
zonele tării. în aceste zile trebuie 
executate numeroase alte lucrări a- 
gricole de sezon, între acestea, un
(Continuare în pag. a III-a)
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Rezultate 
remarcabile 
in cinstea

marii sărbători
BUZĂU : Unitățile economice din orașul Rîmnicu 

Sărat au îndeplinit cincinalul
Angrenate într-o intensă și crea

toare activitate pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, co
lectivele de muncă din unitățile e- 
conomice ale orașului Rm. Sărat, 
județul Buzău, au înscris un succes 
d« seamă in întrecerea socialistă : 
îndeplinirea prevederilor actualului 
cincinal la producția industrială.

MARAMUREȘ : Suplimentar, 10 000 tone 

de minereu
Pe seama creșterii Bradului de 

mecanizare a lucrărilor din abatai 
Si a extinderii cu 2 000 metri liniari 
a transportului electrificat din sub
teran. a sporit productivitatea mun
cii colectivului de mineri de la Ex
ploatarea minieră Ilba — Maramu
reș -*  unitate fruntașă pe centrală 
si pe minister — care întîmpină 
marea sărbătoare națională de la 
23 August, precum și apropiata zi a 
minerilor cu depășirea tuturor in
dicatorilor de plan. Astfel, aici au 
fost extrase suplimentar 10 771 tone 
de minereu, planul pe 7 luni la me-

TIMIȘ : Secție de mare capacitate 
pentru producerea de lacuri și vopsele

După-încheierea cu succes a pro
belor mecanice, ieri. 2 august, la 
noua secție de lacuri si vopsele din 
cadrul întreprinderii ,.Azur“ Timi
soara au început probele tehnolo
gice de producție — eveniment care 
marchează fabricarea propriu-zisă 
a primelor cantităti de produse din 
noul nomenclator sortimental al 
unității. Instalațiile și utilajele care 
echipează noua capacitate de pro
ducție sînt realizate în cea mai 
mare parte de industria noastră 
constructoare de mașini, ele avind 
un înalt grad de automatizare sl 
mecanizare. Dună cum ne spune 
ing. Neculai Ionescu. directorul în
treprinderii. acest important obiec-

BRĂILA : Excavator cu braț telescopic

Oamenii muncii de la întreprin
derea de utilai greu ..Progresul" 
raportează realizarea excavatorului 
TS 1201 cu braț telescopic, după up 
proiect original al Centrului de cer
cetări si inginerie tehnologică pen
tru utilaje de construcții si dru
muri — Brăila. El poate lucra al-

DOLJ : Un nou tip de transformator

Colectivufi fabricii de profil din 
cadrul întreprinderii ..Electronute- 
re“-Craiova a realizat, pentru pri
ma oară în tară, un nou tiu de 
transformator. Este vorba de un 
transformator trifazat cu două în
fășurări în construcție uscată, al

PRAHOVA : în construcție — o modernă 

maternitate
în scopul asigurării unei asis

tențe medicale cit mai bune vii
toarelor mame din Ploiești și 
împrejurimi, in cartierul Mihai 
Bravu a început construcția unei 
maternități cu o capacitate de 
500 paturi. Noul lăcaș sanitar 
se va compune din două cor
puri de clădiri cu mai multe nive
luri, cu o suprafață desfășurată de 
12 000 mp. Pentru a crea condiții 
optime muncii în secțiile de obste
trică, ginecologie și nou născuți, în- 

S-au creat astfel condiții ca pînă 
la sfîrșitul anului să ie obțină o 
producție suplimentară de 1,7 mi
liarde lei, concretizată, între altele, 
în confecții-textile în valoare de 
262 milioane lei, piese de schimb 
pentru utilaje in valoare de 880 
milioane lei, 41 000 tone păcura. 
(Dumitru Dănăilă).

tale fiind depășit cu 11 tone plumb. 
32 tone cupru. 228 tone- zinc si alte 
metale neferoase. Printre formațiile 
de lucru fruntașe șe numără din 
nou brigăzile conduse de minerii 
Mihai Mihali. Mihai Popile. Vasile 
Rus, Grigore Breba. Ioan Tăut, 
Francisc Kerestely. Alexa Ștrango 
și Grigore Săsăran. De la începutul 
cincinalului, minerii din Ilba au 
scos din abataj, peste plan. 186 717 
tone minereu, au realizat, în pro
porție de 180 la sută lucrările de 
deschidere și pregătire a noilor ori
zonturi de exploatare. (Gheorghc 
Susa).

tiv al industriei noastre chimice, 
rod al colaborării fructuoase dintre 
proiectant! — Institutul de ingine
rie tehnologică si proiectări pentru 
industria chimică București, con
structori — Trustul de construcții 
chimice Cluj-Napoca. ca antrepre
nor general, furnizorii de utilaje 
și beneficiar, va pune anual la dis
poziția economiei naționale pentru 
nevoile interne si pentru export o 
cantitate de 50 000 tone lacuri și 
vopsele cu caracteristici calitative 
superioare. Primii beneficiari ai 
producției realizate aici sînt unită
țile „Tehnometal" ..Electromotor*  
din Timișoara si întreprinderea de 
vagoane din Arad. (Cezar Ioana).

ternativ cu trei tipuri de cupe de 
adincime : de 0.9. 0,8 și de 0.6 me
tri cubi. Raza maximă de săpare 
fără prelungitor este de 10.75 metri, 
adincimea maximă de săpare de 8.3 
Metri, iar productivitatea de exca- 
vare ajunge pînă la 100 metri cubi 
pe oră. (Corneliu Ifrim).

cărui beneficiar va fi Combinatul 
de oteluri speciale din Tirgoviște. 
Acest produs, pe lingă faptul că 
înlocuiește transformatoarele cu 
bobinele in ulei, instalate în exte
rior. duce la diminuarea substan
țială a importului. (Nicolae Peto- 
lescu).

tregul spital este prevăzut cu o do
tare de mobilier, aparatură si in
strumentar medical modern, la cel 
mai înalt nivel. Proiectul, deosebit 
de functional, s-a realizat la Insti
tutul de proiectări Prahova (autor- 
arhitect Gheorghe Dumitrescu), iar 
construcția o înaltă un colectiv de 
la Trustul de construcții si montaje 
din județul Prahova, care se si află 
cu lucrările în avans fată de gra
ficele la zi. (Constantin Căprarii).

JUDEȚUL HARGHITA
(Urmare din pag. I)
30 la sută din totalul producției 
industriale, fată de numai 4,8 la 
sută în anul 1965. Pe fondul puter
nicei industrializări din acești ani a 
sporit in mod considerabil aportul 
județului la realizarea unor pro
duse cu pondere importantă pe 
ansamblul economiei naționale. 
Astăzi, in Harghita se produc 
aproape sase la .sută din tractoa
rele fabricate in țară, peste 75 la 
sută din producția PAL, aproape 18 
la sută din producția de mașini și 
utilaje pentru industria alimen
tară, aproape 19 la sută din produc
ția de cupru în concentrate și 
altele.

— Ce a însemnat. practic. pentru 
locuitorii meleagurilor harghitene 
șansa intrării județului in tumultul 
industrializării in anii de după 
Congresul al IX-lea ?

— O mare șansă. Industria — 
necesară ca pîinea cea de toate 
zilele pentru oamenii muncii ro
mâni și maghiari de pe aceste 
meleaguri, care trăiesc și mun
cesc înfrățiți împreună de secole 
— a creat și creează baza reală 
pentru manifestarea deplinei ega
lități în drepturi a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționali
tate. Cine dorește să vadă cum 
arată temeliile economice, sociale 
și culturale ale egalității în drep
turi in România socialistă de azi, 
să viziteze județul nostru. Nu va 
găsi aici o localitate, fie ea mică 
sau mare, oraș sau comună, care 
să nu fi cunoscut în cei 15 ani 
înnoiri fără precedent. în munici
piul Miercurea-Ciuc, bunăoară, au 
apărut două platforme industriale 
moderne cu un număr de 12 mari 
unități. în municipiul Odorheiu 
Secuiesc, in orașele Gheorgheni, 
Toplița. Vlăhița, Bălan, Cristuru 
Secuiesc, ca și in comunele Gălău- 
țaș. Ditrău, Praid, Sîncrăieni, Sîn- 
simion, Lunca de Jos. Sîndominic 
și altele s-au creat adevărate cen
tre muncitorești. Au fost înălțate 
în toate aceste localități noi obiec
tive industriale de mare impor
tantă pentru economia județului 
și țării, cum sînt întreprinderile 
de tractoare, de tricotaje, de fila
tură a linii pieptănate, de mobilă și 
PAL, de prefabricate, de matrițe și 
piese din fontă, întreprinderile de 
mecanică și de utilaje și piese de 
schimb pentru industria forestieră 
și multe altele, care pot fi pe drept 
cuvint considerate primii soli ai 
industrializării meleagurilor har
ghitene. Și nu este lipsit de semni
ficație faptul că la majoritatea 
acestor obiective a pus piatra de 
temelie cu mina sa de ctitor insuși 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ca rezultat al politicii de indus
trializare în ritm susținut, județul 
Harghita a depășit, in urmă cu un 
an, granița unei producții indus
triale de 10 miliarde lei. Astfel, sint 
asigurate toate condițiile ca pînă la 
sfîrșitul acestui ,an să realizăm 
aproape 12 miliarde lei, județul 
nostru situîndu-se între județele 
cu dezvoltare medie ale României. 
Au rămas pentru totdeauna de 
tristă amintire acele vremuri cind 
oamenii acestor meleaguri trebuiau 
să colinde țara in lung și în lat. in 
special in exploatările" forestiere, 
pentru a căuta de Ițlcru. Acum, ei 
au condiții bune de muncă, de îm
plinire chiar pe meleagurile na
tale. Numai In ultimul deceniu s-au 
creat aici aproape 46 000 noi locuri 
de muncă, asiguri ndu-se astfel po
sibilitatea ca la fiecare o mie de 
locuitori să revină peste 320 de per
soane ocupate in întreprinderi și 
instituții, în unități sanitare, de 
învățăm int, în sfera serviciilor.

— Agricultura unui județ „emi
namente agricol" s-a adaptat si ea 
la ritmul rapid si necesar cerut de 
noua epocă ?

— în agricultură — sector în 
care în perioada 1965—1980 s-au 
efectuat investiții de peste un mi
liard de lei — multe lucrări au fost 
complet mecanizate, s-au construit 
unități agrozootehnice moderne, 
cum sînt complexul avicol și serele 
de la Cristuru Secuiesc. com
plexul de porcine de la Filiaș și 
altele. De asemenea, au fost efec
tuate importante lucrări hidro- 
ameliorative și de îmbunătățiri 
funciare, care vizează scoaterea de 
sub influența excesului de umidi
tate și reintegrarea în circuitul 
agricol productiv a peste 36 000 
hectare, ceea ce. în condițiile unui 
județ de deal și munte, înseamnă 
foarte mult. Ca urmare, și produc
țiile agricole au început să crească, 

să se ridice de Ia un an la altul la 
nivelul condițiilor create, al hăr
niciei și priceperii țărănimii mun
citoare de pe aceste meleaguri. în 
primii patru ani ai actualului cin
cinal, de pildă, s-a realizat o pro
ducție totală de cartofi mai mare cu 
55 521 tone decît în perioada ante
rioară (calculată în raport cu media 
anilor 1971—1975), deși suprafața 
cultivată a fost mai mică cu 2 464 
hectare. în anul 1979, producția to
tală de carne a județului a fost cu 
43 la sută superioară celei realizate 
în 1965, iar producția de lapte eu 
peste 74 la sută. Numai în ultimii 
șapte ani, producția medie de lapte 
pe vacă furajată a sporit de la 1 524 
litri la 2 256.

Sint rezultate pe care, in spiri
tul cuvintărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. și la Consfă
tuirea de lucru pe problemele zo
otehniei. trebuie să le reconsiderăm. 
Ele reprezintă un nivel relativ bun, 
dar. asa cum ne-a . cerut secretarul 
general al partidului, va trebui să 
orientăm activitatea organizațiilor 
de partid, a întregii țărănimi pen
tru a obține rezultate nu la nivelul 
posibilităților medii, ci al cerințelor 
societății fată de agricultură, al 
eforturilor făcute în dezvoltarea 
și dotarea ei.

— Cum se reflectă aceste înnoiri 
economice în modul de viață al 
oamenilor, în ridicarea nivelului lor 
de trai, material și spiritual ?

— Ca în toți anii de după elibe
rare, dar mai ales în ultimul de
ceniu si jumătate, s-a înregistrat o 
continuă creștere a nivelului de ci
vilizație și bunăstare al populației. 
Mărturie în această direcție sint 
cele peste 31 000 de apartamente 
și case noi construite, precum și 
cele peste 8 100 de locuri în cămi
nele de nefamiliști. Aproape o 
cincime din populația județului 
s-a mutat în acești ani în locuințe 
noi. în toate orașele județului au 
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apărut cartiere noi de locuințe, nu 
puține sint comunele care se mîn- 
dresc cu. tot mai multe edificii 
social-culturale, care le schimbă 
radical Înfățișarea.

Ca o expresie elocventă a poli
ticii partidului și statului de asi
gurare a deplinei egalități în drep
turi a tuturor fiilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, tinerii au 
la dispoziție în județ ștoli de toate 
gradele cu limba de predare română 
sau maghiară, filndu-le deschise 
porțile tuturor facultăților din 
tară. Grija față de tînăra gene
rație este elocvent ilustrată și de 
sporirea cheltuielilor materiale și 
financiare destinate învătămintu- 
lui, care în anul trecut au ajuns la 
peste. 215 milioane, lei, fată , de 96.4 
milioane lei în 1968. învățămîntul 
harghitean dispune. în prezent, de 
617 unități școlare in care învață 
66 504 elevi, din care peste 73 la 
sută în limba maghiară. Iată o 
grăitoare expresie a posibilităților 
egale pe care le au copiii oameni
lor muncii de a învăța în limba 
maternă. Un moment cu adinei 
semnificații l-a constituit absolvirea 
în acest an de către prima promoție 
a secției de subingineri.

Desigur, tot ce am putut cuprinde 
în această convorbire schițează su
mar tabloul marilor prefaceri pe
trecute în ultimii 15 ani în viața 
județului nostru. Dar dă o ima
gine a muncii titanice depuse în 
acești ani eroici, a realizărilor pe 
care — așa după cum ne-a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. din 29—30 mai și la Plenara 
lărgită a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din 13 iunie — 
sîntem ferm hotăriți să le ampli
ficăm la nivelul exigențelor cali
tative noi, conferind Harghitei, ală
turi de toate județele patriei, stră
lucirea pe care, prin oamenii ei 
harnici, pricepuți,- o merită cu 
prisosință.

JUDEȚUL PRAHOVA

Noi unități comerciale

Pentru' îmbunătățirea 
continuă a aprovizio
nării si servirii popu
lației. rețeaua comer
cială prahoveană se 
dezvoltă și se moder
nizează. După cum 
sîntem informați de 
Ionel Miclăuș, directo
rul Direcției comer
ciale județene, de la 
începutul anului și 
pînă în prezent s-au 
dat în folosință încă 
4 500 mp spațiu func
tional. în care s-au a- 
menajat magazine, de
pozite de mărfuri, la
boratoare si secții de 
fabricație ale alimen
tației publice. La Cim- 
pina, la parterele noi
lor blocuri din centrul 
orașului, s-au deschis 
recent, unităti care 
desfac articole elec
trotehnice. de menaj 
si casnice. Tot aici 
s-au inaugurat o cofe
tărie și o rotiserie. 
Mai sînt în curs de fi
nisare. cu date foarte

•apropiate de dare în 
folosință, alte spatii 
pentru desfacerea pie
selor de schimb auto, 
un restaurant cu auto
servire. centre de 
pîine si altele. Un 
mare număr de maga
zine noi, moderne, 
s-au construit și în 
Ploiești. în ultimele 
două luni, pe cele două 
mari magistrale — 
Calea București și 
Bulevardul Republicii 
— la parterele noilor 
blocuri s-au deschis 
restaurante cu linii 
de autoservire, centre 
meșteșugărești pentru 
reparat televizoare, a- 
parate de radio. de 
confecționat îmbrăcă
minte. lenjerie. încăl
țăminte. De asemenea, 
au fost date în folo
sință magazine ali
mentare si de produse 
industriale, precum și 
un oficiu de turism. 
Concomitent, există o 
mai mare preocupare

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII

55000 de constatări 
implică minimum 55000 

de măsuri concrete
Principala problemă a activității 

echipelor de control al oamenilor 
muncii este și rămine EFICIENȚA. 
Față de importanța controlului oa
menilor muncii, ca formă de mla- 
nifestare a democrației socialiste, 
ca sursă de cunoaștere și perfecțio
nare a unor stări de lucruri, față de 
valoarea lui de încurajare a realiză
rilor bune și de combatere a defi
ciențelor, FINALITATEA acțiunilor 
de control trebuie să rămînă conti
nuu in atenție pentru toți factorii 
competent!.

în ultimul an, numărul consemnă
rilor înscrise de membrii echipelor 
în registrele unice de control din 
unitățile operative ale rețelei comer
țului de. stat s-a ridicat la circa 55 000. 
De ce am ales tocmai comerțul,? Nu 
numai pentru că acest domeniu con
stituie unul din „teritoriile" cele 
mai vaste asupra căruia își exercită 
competența echipele de control, ci și 
pentru că, la nivelul departamentu
lui de resort, se manifestă o preocu
pare susținută pentru a se asigura 
atmosfera de receptivitate corespun
zătoare importantei principiale și 
practice a controlului oamenilor 
muncii. Așadar, la acest nivel e ur
mărită cu insistență EFICIENȚA 
valorificării constatărilor echipelor 
de control al oamenilor muncii. De
sigur, este necesar ca acest spirit să 
coboare și spre „baza piramidei" co
merțului, să mobilizeze la fel de ac
tiv direcțiile județene, întreprinde
rile comerciale.

Dintr-o recentă centralizare a re
zultatelor verificărilor făcute de 
echipele de control al oamenilor 
muncii în unitățile comerciale din 
10 județe și municipiul București 
reiese că, din totalul semnalelor cri
tice, 32 la sută se referă la neres- 
pectarea regulilor de comerț cu pri
vire la servirea consumatorilor, la 

pentru o servire civi
lizată. operativă. Toa
te spațiile comerciale 
au fost dotate cu mo
bilier modem.

In aceste zile, con
structorii dau zor la 
finisarea altor unităti 
comerciale. La Mizil, 
de exemplu, se vor 
da în folosință un 
restaurant familial, o 
braserie. cofetărie, 
magazine de tricotaje 
si de articole electro- 
casnice.

Cei mai mare com
plex comercial din 
județul Prahova (10 000 
mp) se află în ansam
blul de locuințe Lips
cani din municipiul 
Ploiești Si așteaptă 
să-și deschidă si el 
porțile. Aici se lucrea
ză intr-un ritm acce
lerat, dorința construc
torilor de la T.C.M. 
Prahova fiind aceea 
de a-1 finisa pînă la 
23 August. (C. Căpra
rii).

întreținerea și folosirea bunurilor, la 
minuirea și încasarea banilor și la 
nerespectarea normelor igisnico-sa- 
■nitare. Așadar, lipsuri în legătură cu 
care nu pot fi invocate nici un fel 
de „cauze obiective" și a căror în
lăturare ține numai și numai de co
lectivul respectiv, de seriozitatea șl 
răspunderea cu care acționează con
ducerile întreprinderilor comerciale, 
de receptivitatea față de constatările 
controlului.

Cum acționează conducerile între
prinderilor comerciale ?

Datorită faptului că la Direcția co
mercială județeană Argeș, ca și la 1 
I.C.S. Alimentara Pitești, consiliul ; 
oamenilor muncii analizează trimes
trial modul de soluționare a sesiză
rilor controlului oamenilor muncii, 
conducerile unităților s-au văzut 
obligate, la rindul lor, să acționeze 
pentru îndreptarea rapidă a neajun
surilor semnalate de echipe. Un alt 
exemplu de concludentă receptivita
te : efectuarea de urgență a unor 
reparații și amenajări la restauran
tul „împăratul romanilor" și la Ali
mentara nr. 95 din Sibiu — exact 
reparațiile propuse recent de una 
din echipele de control din oraș, ca 
o condiție pentru creșterea calitati
vă a servirii.

Este totuși o realitate că un nu
măr destul de mare de serhnale ala 
echipelor de control nu sint valori
ficate cu operativitatea și răspunde
rea necesare. în răstimpul unei ju- . 
mătăti . de an, la .112 întreprinderi / 
comerciale locale nu s-a organizat 
dezbaterea constatărilor controalelor 
cu colectivele vizate, incit observa
țiile și propunerile echipelor au ră
mas și necunoscute, și nevalorificate. 
■Practic, nu s-au respectat prevede
rile art. 28 din Legea 6/1972, care 
obligă la efectuarea unor asemenea 
analize.

A .....
Scamatorie 
tara joben

Iercoșan Paulina s-a trezit într-o bună 
zi numită gestionară la magazinul mixt din 
satul Miniș al cooperativei de consum 
Ghioroc. județul Arad. Comuna sa natală. 
Nu era un secret pentru nimeni din comu
nă că I. P. habar n-avea de regulile comer
țului. Să punem totuși această numire pe 
seama intimplârii. în fond, n-ar fi nici 
prima, nici ultima dată cind cineva — in 
cazul nostru președintele cooperativei, — 
nu știe ceea ce știe tot satul. De mirare e 
că 1 s-au lăsat nepriceputei cheile pe mină 
și după ce a uitat de mai multe ori prăvălia 
și magaziile cu ușile de perete, și după ce 
nu mai era pentru nimeni un secret că de 
treburile magazinului se ocupă mai mult 
soțul Paulinei. de meserie șofer!

Nepriceperea sus-numitei s-a convertit 
Insă brusc in „ingeniozitate" cind a venit 
timpul achizițiilor. Planul de achiziții al 
întregii cooperative era de 16 000 ouă. Era, 
dar nu se făcea. Cu toate străduințele de
puse de conducerea cooperativei în... șe
dințe. Atunci Iercoșan Paulina a primit 16 
căzi de baie cu accesorii, comandate de 
consăteni.

Ce legătură poate exista între căzile de 
baie și cele 16 000 de ouă — neachiziționa
te? Nici una. Nici una. pentru oamenii 
cinstiți, stăruitori în munca lor. Dar nu și 
pentru I. P., care s-a grăbit să se revanșeze 
pentru multele semne de îngăduință. A 
făcut căzile să „producă" ouă : 8 000. Le-a 
cerut cumpărătorilor să predea pe lingă 
prețul legal și cite 500 de ouă.

Făcind abstracție de perceperea acestui 
suprapreț. cineva ar putea spune că ges
tionara avea și unele circumstanțe să con
diționeze vinzarea. La urma urmei, simpla 
căutare a căzilor denotă creșterea gradului 
de civilizație in comună, prosperitate față 
de care și sătenii ar trebui să se simtă 
mai îndatorați. într-adevăr, cooperația de

consum trebuie să asigure circulația bunu
rilor în dublu sens, să fie organizatorul 
producției agricole din gospodăriile țără
nești. Dar tocmai așa n-a procedat Ierco
șan. tocmai asta n-a observat conducerea 
cooperativei

— Dacă nu vreți să aduceți ouă. dați 
bani.

Mergînd pe calea scamatoriilor, în loc 
de achiziții I. P. a încasat de la fiecare 
cumpărător de cadă cîțe trei sute șj ceva 
de lei in plus. Pe urmă, cu banii adunați 
și cu ce a mai completat din alte încasări, 
s-a dus glonț la magazinul Î.A.S.-ului din 
comună și... a cumpărat 8 000 de ouă.

Cind s-a descoperit toată potlogăria, pre
ședintele cooperativei a ridicat din umeri.

— într-adevăr. în borderou eu am trecut 
cantitățile de ouă. însă...

Nu pentru asemenea exhibiții bănești 
există plan de achiziții, ci ca să se 
încurajeze producția agricolă și să existe 
continuu bunuri agroalimentare pe piață. 
Ceea ce nu se poate realiza cind un maga
zin achiziționează de la alt magazin.

Falsul Othello
Să fi fost prin noiembrie anul trecut 

cind Hădăban loan din Chișineu-Criș — 
str. M. Eminescu nr. 53 — a decis că nu-i 
deloc prea tirziu să le aducă aminte „bă- 
trînilor" că au și ei pe lumea asta un 
fecior : pe el.

— Ce dacă am 41 de ani? — și-a zis. 
Pentru niște părinți adevărati. pruncul tot 
prunc rămine.

Și Ie-a dat „șansa" să-și demonstreze sen
timentele : nu s-a mai dus la muncă. „Bătri- 
nii" aveau să se dovedească însă sub „aș
teptările" odraslei, sărite prea departe de 
trunchi, și nu-i asigurară pensiunea. Motiv 
pentru care H. I. a fost nevoit să caute alt 
debușeu pentru disponibilitățile sale afecti
ve. respectiv o altă sursă de trai fără 
muncă. Dar n-a găsit ce-a căutat. Soarta i-a 
scos-o în schimb in cale pe Korbody Ro
zalia. zisă „Ciocolata", de profesie — „fără". 

Cu alte cuvinte, sacul își găsise peticul... 
amator ca și el să „trudească" exclusiv 
pentru a înlesni planul de desfacere ai res
taurantului „Crișul alb". Bineînțeles, pe 
banii comesenilor dispuși să le sprijine 
celor doi vocația. .Cum simpla „lipitură" la 
masa nu avea întotdeauna -succes. însetatul 
cuplu s-a văzut și în situația de a apela 
la o metodă mai îndrăzneață : sacrificiul 
afectiv. în favoarea ușurării furtului.

în seara zilei de 12 februarie, Hădăban a 
văzut la masa vecină un cunoscut cu por
tofelul doldora și ochii ațintiți spre nurii 
amicei sale. Nu s-a supărat. Dimpotrivă, 
„împăcat" cu situația, s-a dus la respecti
vul și i-a dat ghes :

— Să nu te sfiești. Dacă vă plăceți, asta 
este. Eu unul, știu ce înseamnă dragostea 
la prima vedere.

După care, revenit Ia masă, i-a dat con
soartei următoarele indicații de regie :

— Cum iese băiatul afară, te duci după 
el și 1 te arunci în brațe. Cu trăire și pa
siune.

„Ciocolata", făcuta parcă penti-u un ase
menea rol, a jucat atît de natural. încit 
partenerul său, ajuns in al nouălea cer de 
fericire, nici nu și-a dat seama cind 
Hădăban i-a subtilizat din buzunar porto
felul. A urmat cuvenita scenă de gelozie, o 
oarecare altercație și revenirea la restau
rant. Mai tirziu. scena s-a repetat. Docis 
să-și continue fără grijă seara la circiumă, 
H. I. i-a înapoiat amorezului portofelul 
ușurat de sute, pe aceeași cale. în împre
jurări aidoma.

Inerent însă, a avut loc și trezirea defi
nitivă a celui de două ori victimă, o an
chetă penală și un proces. „Maurul" și-a 
scos masca, iar ciocolatia Desdemona s-a 
recunoscut complice. Replică finală :

— „M“, adică miliția, și-a făcut datoria.

^Profitorii de... cîini
Am văzut, am revăzut cu toată atenția 

fotografiile făcute la reconstituirea sparge
rii săvirșite la brutăria din comuna Macea, 

județul Arad, toamna trecută. Căutam pe 
Chipul țin/irului din cele citeva imagini un 
semn, măcar unul singur, care să trădeze 
răufăcătorul. Nu J-am găsit. Din fiecare 
poză fixează aceeași privire copleșită de 
rușine. Dar totuși limpede. Nimic din 
inconștiența, din nesăbuința celui care cu
tezase — cu citeva zile înainte de data 
fotografierii — fărădelegea.

...Nagy Ludovic era îngrijitor la C.A.P. 
Maoea. Ca de obicei, și în acea dimineață 
de noiembrie venise la muncă printre pri
mii. Să fi fost mai puțin de ora cinci cind 
el era deja la grajduri. Oricum, pe la nouă, 
nouă și jumătate își terminase treaba și 
i-a cerut voie șefului de fermă să se ducă 
să-și ridice porumbul de la C.A.P. : dreptul 
său. Șeful l-a lăsat, ba i-a mai învoit și pe 
alți doi. să-l ajute. Să isprăvească mai 
repede. Pină la prinz apucase să-și vîndă 
porumbul. Avea nevoie de bani. Văzuse la 
magazinul din comună niște haine frumoa
se pentru copil. Voia să le facă celor mid 
o surpriză.

Din nefericire, s-a oprit mai întîi la 
circiumă: să-i cinstească pe colegii care-i 
dăduseră o mină de ajutor. S-au cinstit, 
s-au tot cinstit, pînă pe la 5 după-masă. Cu 
„plinul" făcut, a plecat fiecare la treaba 
lui. El spre magazinul de-'confecții. în drum 
spre magazin mai dă de o circiumă — că 
sînt două în comună: una nu era de 
ajuns. Și mai trage o dușcă. două. nouă. 
Așa. în fugă, „la botul calului". Pe la opt 
se hotărăște să plece. Dar mai întîi își 
cumpără încă o sticlă cu șpriț de vermut. 
Să-i țină de urît pe drum.

La magazin nu s-a mai dus. Se făcuse 
tîrziu. A luat-o direct spre casă. Pe prea 
multe cărări. N-ajunse decît pînă în drep
tul brutăriei, unde puse mina pe un bolo
van și — zdronc! — în geamul de la 
intrare. Beat, dar a nimerit. Ba a reușit și 
să se strecoare înăuntru.

Orbecăie printre malaxoare. cîntare, 
prese de tăiat aluat și lăzi de făină pînă 
dă de sertarul cu bani. îl forțează cu. un 
fier, ia toti banii, și cu buzunarele doldora 

s-a întors la circiumă. Dă de băut la 
toată lumea. Nimeni nu-1 refuză, nimeni 
nu-1 dojenește pentru halul în care a ajuns, 
nimeni nu-1 ia de mină să-l ducă acasă. 
Fac in schimb mare haz cind cumpără 
vreo cincizeci de mititei pentru cîini.

A doua zi dimineața, la ușa brutăriei s-a 
găsit o sticlă de un litru, aproape plină, 
cu șpriț de vermut. A fost de ajuns să se 
întrebe la bufet cine a comandat-o. La pro
ces. toți cei cărora le dăduse de băut 
Nagy. ospătarii care îl serviseră la masă, 
colegii pe care-i cinstise, au fost prezenți 
ca... martori. N-au lipsit dintre profitori 
decit clinii.

Din caietul 
grefierului

„Va rog a dispune fixarea unui termen 
pentru înfățișare în fața dumneavoastră, 
spre incetcarea împăcării conform Legii 
nr. 5 din 1968. eu. arătind de pe acum, că 

este imposibil să mă împac cu sus-numiții, 
unii dintre ei fiindu-mi necunoscuti si 
neavind nici un conflict cu ei. asa cum 
am un proces de calomnie in care eu 
sint reclamant, iar soții G. V. și G. I. 
sint inculpați".

Nevalorificate au rămas și unele 
consemnări înscrise în registrele 
unice de control datorită faptului că 
nu s-a acționat cu suficientă ener
gie, în profunzime, pentru îndrep
tarea deficientelor semnalate, re- 
curgindu-se doar la simularea unor 
măsuri care nu au rezolvat nimic. 
Cum altfel decît total lipsită de răs
pundere poate fi apreciată atitudi
nea șefului unității de produse lac
tate „Poiana" din Sibiu care, sesizat 
de o echipă de control că laptele 
bătut se vinde la un preț mai mare, 
s-a mulțumit să consemneze în re
gistru : „Pe viitor o să atrag atenția 
vinzătoarelor să verifice prețurile 
înaintea începerii lucrului" ?!

Ne aflăm în perioada desfășurării 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii. Trebuie folosit acest prilej 
pentru a fi analizate, dezbătute și 
— dacă nu s-a făcut pină acum — 
rezolvate și constatările echipelor 
de control al oamenilor muncii. De 
această receptivitate largă față de 
control și de constatările lui depin
de în mod direct EFICIENȚA — sco
pul final al acestei atît de impor
tante pîrghii de conducere democra
tică a vieții sociale.

Maria BABOIAN

(Din dosarul nr. 2183/1979, Jude
cătoria sectorului 4, București).

„in vara anului 1979, prin iunie-iulie, 
nu rețin ziua, a sunat reclamanta la tele
fon, am răspuns eu si cu acel prilej m-a 
rugat să mă informez ce grupă sanguină 
are piritul. dar fără să știe piritul. Si in 
mod ironic, am spus că piritul obișnuiește 
să bea cam mult și că are grupa «prună»".

(Din Dosarul nr. 759/1980. Jude
cătoria sectorului 4, București).

Florin CIOBĂNESCU

SIMPLU, OPERATIV, 
AVANTAJOS I

în mediul rural și urban, se
riile de Loz in pilc obișnuite și 
speciale aflate în vînzare oferă 
participanților posibilitatea de a 
obține autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Skoda 120 L“, cîșțiguri in 
bani de 20 000, 10 000, 5 000.
2 000, 1 000 lei etc. Agențiile
Loto-Pronosport, vînzătorii vo- 
lanți, unitățile din comerț si 
cooperația de consum, precum 
și oficiile poștale stau zilnic la 
dispoziție celor care vor să-și 
încerce șansele la acest sistem 
de joc simplu, operativ și avan
tajos !
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SECERIȘUL 

GRÎULUI
A

In competiția cu timpul 
și vremea — nici un fel 

de pauze

Toată recolta de 
grîu, la adăpost! 

(Urmare din pag. I)

Pipă acum, in județul Mure? re
colta a fost strinșă de pe numai 4 
la sută din cele 64 500 hectare cul
tivate. țn parte, această situație se 
datoreștte ploilor abundente din 
cursul lunii iulie. Cum se acționea
ză pentru grăbirea secerișului ? La 
această întrebare ne răspunde to
varășul Nicolae Lobontiu, secretar 
ai comitetului județean de partid : 
„Datorită măsurilor luate de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. consiliile unice agroindus
triale și conducerile unităților agri
cole au organizat acțiuni de masă 
la care participă un mare număr 
de săteni, in frunte cu primarii, 
pentru curățirea canalelor, refa
cerea podețelor, săparea de șan
țuri pentru scurgerea apelor. în zo
nele oolinarel unde griul este cul
cat. alături de combine lucrează 
echipe de .secprători.; Alături de cele 
930 combine proprii, Mureșul a pri
mit în ajutor 280 combine din ju
dețele Ilfov și Teleorman. Cu for
țele existente și hotârirea cu care 
acționează mecanizatorii și coope
ratorii, vom realiza, în condiții nor
male de lucru, un ritm zilnic de 
aproape 5 000 hectare1'.

Important este ca acum ea se 
treacă cu toate forțele la seceriș, 
foloslndu-se în acest scop fiecare 
oră și zi bună de lucru în lanuri.

Există reale condiții pentru inten
sificarea secerișului îndeosebi in 
unitățile din consiliile agroindus
triale Iernut, Luduș, Riciu, Band 
și altele, unde solul se zvintă mai 
repede. Practic, cum se muncește ?

în unitățile din consiliul agroin
dustrial Band, griul ocupă o supra
față de 2 877 hectare. La coopera-

MUREȘ

tîva agricolă Band, tovarășul Vâjdă 
Geza, inginerul-șef al unității, ne 
prezintă programul sulei: „Cu toa
tă intîrzierea cauzată de ploi, vrem 
să recoltăm grabnic griul pe cele 
822 hectare. In ultima zi fără ploaie 
am străbătut fiecare lan și am iden
tificat 50 hectare zvîntate, supra
față pe care o recoltăm astăzi". In 
urma combinelor, șase prese lu
crau Ia balotarea paielor și elibe
rarea terenului, în vederea însă- 
mințării culturilor duble. S-au în- 
sămînțat 30 din cele 150 hectare 
prevăzute. La fermele Mărășești, 
Valea Rece și Tiptelnic, deși lanu
rile erau culcate de vînt și ploi pe 
o suprafață de circa 10 hectare, 30 
de cosași în frunte cu Nagy Ale

xandru, președintele unității, lu
crau din răsputeri pentru a strînge 
neintîrziat rodul lanurilor.

Nu peste tot se acționează cu 
aceeași răspundere Ia recoltarea 
griului. Ora 10. Timpul era bun de 
lucru (după o zi fără ploaie), dar 
la cooperativele agricole Mădăras 
și Grebeniș — din același consiliu 
— cu toată întirzierea cauzată de 
starea vremii, inginerii-șefi loan 
Silvășan și Vlad Rad erau pe post 
de „telefoniști". In loc să contro
leze starea lanurilor, pentru a se 
intra imediat la seceriș, ei transmi
teau consiliului agroindustrial su
prafața recoltată in zilele preceden
te. care abia depășea 90 hectare. 
Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă atît în aceste unități, cit 
și in altele din județ, că secerișul 
nu mai poate fi tărăgănat, că nu 
se poate aștepta un timp ideal de 
lucru 1 In aceste zile, pentru re
compensarea întirzierilor la seceriș, 
este absolut necesar ca, peste tot, 
fiecare „fereastră" bună de lucru în 
lanuri să fie folosită din plin, pen
tru ca recolta de grîu să fie strinsă 
cît mai repede de pe întreaga su
prafață. Cine pierde acum timpul, 
pierde din recoltă !

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

loc principal îl ocupă cele legate de 
asigurarea bazei furajere. Trebuie 
arătat că programul de insămințare 
a culturilor duble nu s-a realizat de- 
cît in proporție de 69 la sută. Spe
cialiștii apreciază că. avind în vede
re umiditatea optimă din sol. mai 
pot fi insămintate unele plante fu
rajere. însă cea mai mare atentie 
trebuie acordată acum strîngerii și 
depozitării furajelor. Comandamentul 
central pentru agricultură, analizînd 
rezultatele obținute pină acum la 
cositul finului și insilozarea furaje
lor. a prevăzut ca în fiecare unitate 
agricolă, comună și județ să se ini
țieze ample acțiuni pentru asigura
rea unor cantităti cît mai mari de 
furaje. Este o cerință determinată de 
faptul că rezultatele în această pri
vință nu sînt satisfăcătoare. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii. programul de însilozări pe 
luna iulie a fost realizat doar în pro
porție de 84 la sută, iar la depozita
rea finului de numai 61 la. sută. Exis
tă restante mari la însîlozarea fura
jelor în întreprinderile agricole de 
stat din județele Iași. Brăila. Buzău 
si Tulcea. precum si în cooperativele 
agricole din județele Neamț. Tulcea 
și altele.

Strîngerea neîntirziată a recoltei 
de grîu. executarea celorlalte lucrări 
agricole de sezon, între oare un Ioc 
important îl ocupă asigurarea furaje
lor. constituie sarcini de mare în
semnătate pentru oamenii .muncii de 
la sate. Tocmai de aceea, organele 
si organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților 
agricole au datoria să acționeze ener
gic. pe multiple planuri. în vederea 
îndeplinirii lor exemplare. Fiecare 
zi — inclusiv astăzi, duminică — este 
hotărîtoare pentru a perne în cel mai 
scurt timp întreaga recoltă la adă
post.

RECOLTAREA

LEGUMELOR
Exemple care dovedesc că 

organizarea muncii in grădini 
este acum hotărîtoare

în prima jumătate a lunii iulie, 
legumicultorii din județul Ilfov au 
rămas datori pieței cu importante 
cantităti de produse. Această si
tuație se datorește, în cea mai mare 
parte, vegetației întîrziate din acest 
an. Comandamentul județean pen
tru agricultură a întreprins o serie 
de măsuri menite să ducă la in
tensificarea recoltării legumelor. Ca 
urmare, în ultimele zile, graficele 
de livrări pentru Capitală si la 
export au fost depășite. După cum 
ne șpunea tovarășul Cornel Ber- 
nat, directorul Trustului horticol 
Ilfov, între 21 șî 26 iulie s-au livrat 
Capitalei I 000 tone legume, față 
de 706 tone cît era prevăzut în gra
fic. iar între 27 iulie — 2 august, 
graficul a fost depășit cu peste 350 
tone.

Chiar dacă vegetația a fost tntir- 
ziată, producția este bună în toate 
fermele de legume. Pe măsură ce 
recolta de pe alte suprafețe ajunge 
la maturitate, trebuie concentrate 
forțe suplimentare la recoltat. Cum 
se acționează pentru recuperarea 
restantelor la livrări 1 In majorita
tea unităților agricole au fost mo
bilizați numeroși oameni la culesul 
legumelor. De exemplu, în șăptă- 
mîna 28 iulie — 2 august. C.A.P. 
Fierbinți a livrat 100 tone tomate, 
25 tone de vinete. 20 tone de ardei.

15 tone de varză. Si la C.A.P. Maia, 
toată suflarea satului, in afară de 
cooperatorii din zootehnie, lucrează 
zilnic la grădină. Ieri (sîmbătă), 300 
de cooperatori și numeroși elevi re
coltau, sortau și încărcau în va
goane și mașini zeci de tone de 
produse. Oprim și la complexul de 
legume și fructe Vidra, care are

ILFOV

patru, sectoare unice horticole — 
Vidra, Herești, Gorneni, Călugă- 
reni. Cea mai mare parte din pro
ducția acestora este livrată pe pie
țele Capitalei. Directorul acestui 
complex, ing. Aurel Ionescu, ne spu
nea că graficul săptămînal a fost 
realizat la tomate, dovlecei, cas
traveți și cartofi.

La cooperativa agricolă Valea 
Dragului, unde poposim în conti
nuare, grădinile cu tomate arată 
bine îngrijite. Plantele sînt dez
voltate și încărcate de rod. Ingine
rii Teodora Isac și Cristian Munci- 
că, șefii celor două ferme legumi
cole. apreciază că de pe fiecare 
hectar pot fi recoltate în acest mo
ment 7—8 tone de roșii. Aceasta

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie“-București

Dezbateri la obiect, propuneri eficiente pentru
RECUPERAREA RESTANȚELOR

înseamnă că de pe cele 28 hectare 
de roșii ar putea fi expediate zilnic 
cel puțin 100 tone de tomate. Dar 
zile la rînd, deși realizările au de
pășit graficele — nu s-a atins a- 
ceastă cifră.. De ce ? Pentru că nu 
a fost bine organizată munca la 
recoltat și la sortat și, ca urmare, 
productivitatea a fost scăzută. To
varășul Tudor Ganea. președintele 
cooperativei, ne-a asigurat că a luat 
măsuri pentru a se recolta în fie
care zi întreaga cantitate de pro
duse bune de livrat pe care o va 
expedia la destinatari, așa cum 
prevăd graficele. Chiar din ziua ur
mătoare au fost ooncentrați în a- 
ceastă grădină zilnic 300—400 coo
peratori.

într-una din zilele trecute, la 
C.A.P. Vărăști, unde se află o gră
dină cu producție mare, ieșiseră 
numeroși cooperatori la lucru. Dar 
organizarea muncii lăsa de dorit.

Conducerea cooperativei a )ă- 
Bat totul pe seama șefei de fer
mă, ing. Simona Bancu. A fost 
necesară intervenția tovarășei Ioa
na Dociu, secretara comitetului co
munal de partid, pentru ca lucru
rile să fie puse la punct.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii

De-a lungul ultimilor ani. colecti
vul întreprinderii „Grivița roșie" — 
una dintre citadelele muncitorești ale 
Capitalei — și-a afirmat maturitatea 
și priceperea, realizînd utilaje de înal
tă competitivitate pentru industria 
chimică și alte sectoare ale econo
miei naționale, din care o bună parte 
sint destinate exportului.

Este pozitiv faptul că, în primul 
semestru al anului, oamenii muncii 
din această întreprindere si-au de
pășit cu 3.7 la sută planul 1a export. 
Aceasta demonstrează că ei au înțe
les bine sarcina prioritară trasată de 
conducerea partidului Și au. actipnaț 
cu răspundere pentru îndeplinirea 
ei. Dar la alti indicatori de bază ai 
planului — îndeosebi la producția 
fizică și producția netă — rezultatele 
nu s-au ridicat La nivelul prevede
rilor pe această perioadă. Pornind de 
la această stare de lucruri, muncito
rii, inginerii și tehnicienii car.e au 
luat cuvintul in adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor muncii 
au vorbit sincer, deschis, muncito- 
reste, in spirit critic și autocritic, 
arătind limpede, deopotrivă, propriile 
neajunsuri, cit și pe cele pricinuite 
de centrală sau unitățile colabora
toare.

burile II si III asistenta tehnică este 
mult redusă față de schimbul I. 
Consecințele 2 O parte din persona
lul. muncitor nu utilizează integral 
timpul de lucru și capacitățile de 
producție, se execută incă lucrări de 
slabă calitate, cu defecte. Iată de ce. 
conducerea întreprinderii trebuie să 
rezolve urgent repartizarea echilibra
tă pe schimburi a cadrelor de con
ducere si a personalului tehnico-in- 
gineresc".

La rindul său. tovarășul Aurei Di- 
nescu. maistru principal în secția III

rativitate in muncă. In parte, au 
dreptate I Și au dreptate pentru că 
mai continuăm să facem aprovizio
narea cu materiale de alte dimen
siuni și calități decit cele specificate 
in documentația tehnică, ceea ce duce 
la risipă de metal și la creșterea 
costurilor de producți^, Dar vina este 
și a centralei, pentru că nu a acționat 
prompt in specificarea șî contractarea, 
Ia termenele corespunzătoare perioa
dei de plan, a materialelor și suban- 
samblelor necesare. Tn-ceea ce ne pri
vești. va, trebui, să acționăm hotârll

In forurile supreme ale democrației si autocomiucerii muncitorești

<f MĂSURI A ADOPTAT ADUNARfA SfNSRAlĂ

Disciplina tehnologică 
decide calitatea 

produselor
„Principalul obiectiv al activității 

noastre imediate il constituie imbu- 
nătătirea tehnologiilor de fabricație
- sublinia în darea de seamă pre- 
:entată adunării tovarășul Ilie Bo- 

taga. secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului, oamenilor 
muncii. în prezent, gradul de tehni
citate al întreprinderii noastre este 
foarte mare, ceea ce ne permite 
executăm utilaje tehnologice 
complexitate sporită. Dacă mai 
dăugăm faptul că aproape 80 la 
sută din producție o reprezintă pro
dusele noi și reproiectate, ne dăm 
mai bine seama de potențialul teh
nic de care dispunem. Asimilarea 
tehnologiilor de vîrf. în special în 
domeniul sudurii automate în gaze 
protectoare, debitarea cu jet de plas
mă sub apă și altele constituie căi 
sigure de creștere’ a productivită
ții muncii si reducere a costurilor de 
producție. Nu putem trece cu vede
rea faptul că sînt incă obiective din 
planul tehnic nefinalizate de multă 
vreme. De aceea, este necesar ca sec
ția de proiectare tehnologică să-și 
îmbunătățească substanțial activita
tea. Pornind de la aceste aspecte, 
trebuie să gindim întreaga noastră 
muncă astfel incit fiecare muncitor 
si tehnician să-și cunoască respon
sabilitățile ce le are pentru reali
zarea de produse de calitate irepro
șabilă. Intrucit de calitatea muncii 
noastre depinde punerea în funcțiune 
la termen a unor importante obiec
tive de investiții din tara noastră, 
trebuie să facem totul pentru a ne 
onora neintîrziat obligațiile asumate 
prin contracte".

Reluînd această idee. în cuvintul 
său, tovarășul Alexandru Milcescu, 
inginer la secția a II-a mecanică, a 
spus: ’„Este evidentă cerința per
fecționării tehnologiilor de fabrica
ție, dar esențial este ca aceste tehno
logii să fie riguros respectate. Or, în 
stilul nostru de muncă, de organi
zare si conducere se observă, o sta
re de automulțumire. de slăbire a 
controlului. Așa se face că în schim-

cazangerie. care lucrează de peste 25 
de ani in întreprindere, remarca : 
„Secția cazangerie-montaj are sar
cini deosebite in fabricarea utilaje
lor tehnologice. Pentru a ne înde
plini obligațiile de muncă, și nu 
oricum, este necesar ca tehnologiile 
să fie riguros stabilite. Nu să ne tre
zim că am ajuns cu execuția pro
dusului la jumătate și să constatăm, 
că tehnologia nu a fost întru totul 
corespunzătoare sau că un anumit 
reper nu se potrivește. De aceea, 
consider necesar ca secția de Pro
iectare tehnologică să prevină dese
le modificări in documentație si. de 
asemenea, să proiecteze S.D.V.-uri 
care să ușureze munca lucrătorilor 
din secțiile de execuție".

pentru îmbunătățirea organizării 
transportului uzinal și. in special, 
pentru evitarea stocurilor supranor- 
mative de materiale".

Nu răspunsuri evazive 
așteptau muncitorii 

din partea 
reprezentantului 

centralei

să 
de 
a-

O conlucrare 
mai promptă 
cu resorturile 
aprovizionării

Mai multi vorbitori s-au referit în. 
adunare la probleme concrete ale a- 
provizionării tehnico-materiale. ce- 
rînd conducerii întreprinderii și cen
tralei să acționeze mai energic pen
tru soluționarea lor. In cuvintul său, 
tovarășul Gheorghe Constantin, tur
nător la secția I metalurgică, a spus : 
„Secția noastră se prezintă la a- 
ceastă adunare generală cu sarcini
le de plan îndeplinite la toti indi
catorii. Prin asimilarea in producție 
a procedeului, de obținere a ■ otelu
lui înalt aliat, avem garanția că 
vom putea îndeplini și depăși pină 
la încheierea anului, sarcinile de plan 
Încredințate. Ceea ce este important 
este că, aplicînd acest procedeu e- 
liminăm importul de otel înalt aliat. 
Totuși, din vina noastră, secțiile cu 
care colaborăm înregistrează uneori 
întreruperi de producție. Pierdem 
mult timp cu remedierile, deoarece 
volumul rebuturilor este ridicat. Nu-i 
mai puțin adevărat că n-am fost 
sprijiniți îndeajuns de serviciul a- 
provizionare. care mai mult ne pro
mite decit ne ajută, motiv pentru 
care cerem și acum să ne asigure su
ficiente oale de turnare si cărămizi, 
refractare".

îl ascultăm Pe tovarășul Aurel 
Minea. șeful serviciului aproviziona
re : „Neîndoielnic, de aprovizionarea 
tehnico.-materială depinde realizarea 
in bune condiții a producției planifi
cate. Au. fost tovarăși care au spus 
că noi. cei de la aprovizionare, ar 
trebui să dovedim mai multă ope-

...Se cunoaște că pentru 
timpul este nevoie de un 
plecare. Pentru, semestrul _ ____
al anului, punctul de plecare este 
bilanțul primului semestru. Cei care 
au luat cuvintul la adunarea gene
rală au făcut cunoscute si unele pro
bleme a căror rezolvare depinde de 
Centrala industrială de utilaj bhi- 
mic si de rafinării : asigurarea mo
toarelor electrice restante din con
tractele nr. 980 055 și 900 831 de Ia

a măsura 
punct de 
al doilea

întreprinderea de mașini electrice 
din Capitală ; asigurarea panourilor 
de comandă pentru presa de vulca
nizare de 75 toii de la „Automatica" 
București și a condensatorilor de 
putere tip E.R.O. ș.a.

Oamenii au ridicat toate aceste 
probleme pentru a primi răspunsuri 
concrete Pe loc din partea reprezen
tantului centralei aflat la adunare. 
Dar să vedem ce răspunsuri au pri
mit ?

Tovarășul Mihai Martinescu. direc
torul tehnic al centralei : „Se remar
că o slăbire a fermității colectivului 
pentru îndeplinirea planului. De a- 
se-.nehea. disciplina tehnologică nu 
tine pasul cu dotarea tehnică, iar 
pregătirea profesională nu se ridi
că in toate cazurile la nivelul în
zestrării tehnice. Sarcinile fizice nu 
au fost in totalitate si in mod co
respunzător realizate".

...Și așa mai departe. Din păcate 
insă, reprezentantul centralei nu a 
amintit mai nimic despre slaba ac
tivitate a centralei pentru pregătirea 
din timp a planului pe acest an, 
pentru soluționarea problemelor ce 
se ivesc pe parcursul realizării lui. 
Ca dovadă, nici pină la această dată 
nu sint încheiate contracte pentru o 
serie de materiale și subansamble. Să 
fi uitat oare cadrele de conducere din 
centrala de specialitate că nu au doar 
sarcina de a defalca planurile de 
producție, ci și de a urmări și a 
asigura îndeplinirea acestora ?

Oricum, cei prezenti n-au primit 
decit răspunsuri evazive, neangajan- 
te. fără să fie lămuriți cind vor fi 
asigurate toate subansamblele 
materialele de care au nevoie. în 
aceeași ordine de idei, credem că ar 
fi fost bine dacă la adunarea gene
rală amintită participau si reprezen
tanți ai Întreprinderilor colaboratoa
re. astfel ca la problemele aduse în 
dezbatere, să se primească răspun
suri concrete, la obiect, in cunoștință 
de cauză.

și

Gheorahe ANGHEL

Programul-directivă de cereetare și dezvoltare in domeniul energiei 
prevede că în anul 1980 sursele neconvenționale de energie vor interveni 
in producția de energie electrică a țării cu un procent de 2,7 la sută. De 
asemenea, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 29—30 mai a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ridicat din nou problema energiei necon- 
venționale. vizind în mod direct factorii responsabili de acest program. 
Pentru a afla stadiul in care se găsesc atît cercetările științifice, cît și 
aplicațiile practice în domeniul surselor neconvenționale. acum. în semes
trul al doilea al anului 1980, ne-am adresat Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

DIN HOTĂRtRILE ADUNĂRII GENERALE :
• Pină la 30 septembrie a.c. să livreze toate utilajele tehnologice 

pentru obiectivele de investiții cu termen de punere in funcțiune in 
acest on.

• Să reducă in semestrul II cheltuielile de producție la miq de lei 
producție marfă cu 9,1 lei, față de realizările din primul semestru.

• Să sporească producția netă lunară cu 57 milioane lei față de 
116 milioane lei, in mediesemestrul I 1980, iar producția marfă - cu 

pe lună, față de primul semestru al acestui an.
• In semestrul al doilea vor fi luate măsuri pentru promovarea 

domeniul sudurii metalelorhotârită a progresului tehnic, in special in
In baie de zgură și debitării metalelor cu jet de plasmă sub apă ; se 
vor întreprinde cercetări pentru extinderea sudurii automate in gaze pro
tectoare. '

Interlocutorul nostru, tovarășul 
MIHAI FLORESCU, ministru secretar 
de stat, a subliniat, ca deosebit de 
important, faptul că. incă din anul 
1972, deci atunci cind criza energetică 
mondială încă nu se făcuse pre
zentă. secretarul general al partidu
lui nostru a trasat Consiliului Natio
nal pentru Știintă si Tehnologie sar
cina de a organiza cercetări in dome
niul surselor neconvenționale de e- 
nergie. Preocupările pentru acope
rirea celor- 2,7 procente marchează, 
de fapt, prunul pas pentru materia
lizarea unui mănunchi de acțiuni po
litice. economice si tehnice concerta
te prin introducerea, pentru prima 
oară in balanța energetică a tării, a 
surselor noi de energie.'

Ținînd seama de gradul actual i 
cunoaștere a rezervelor geologice 
a disponibilităților’ meteorologice. . 
consideră că tara noastră dispune i 
o capacitate potențială de obținere 
unui anort energetic De seama noilor 
surse de 18—20 la sută din consu
mul de energie primară actual și 
circa 10 la sută prin recuperarea re
surselor energetice secundare. Solu
țiile tehnice elaborate Dină in pre
zent. ca si particularitățile noilor 
surse de energie oermit astăzi utili
zarea acestora în domeniul Droduc- 
tiei de energie termică sub formă 
de ană si aer cald sub 100’C, dome
niu care nu este de neglijat, avind în 
vedere că solicită circa 30 la sută din 
energia primară a tării. în olanul de 
investiții al anului 1980. aceasta se 
reflectă prin cele 64 de obiective vi
zind utilizarea energiei geotermale la 
încălzirea serelor, a apei calde teh
nologice la încălzirea spatiilor de

de 
si 
se 
de 

! a

in încleștarea cu apeleTIMIȘ

A
un pod din satul Hăuzeștitrecerea apelor,Așa arată, după

UN EXAMEN Al CURAJULUI ȘI OMENIEI
In ziua de 29 iulie. în

tre orele 17 și 19. in zonai 
colinară din masivul Fa
des au căzut ploi torenți
ale. Pe o durată scurtă, 
de ciroa 15 minute, apa 
din ploi a însumat 80 de 
litri pe metru pătrat; S-a 
format , o viitură de peste 
trei metri înălțime care 
a afectat comuna Fîrdea 
și partial comuna Nădrag 
din județul Timiș. Pinul 
Hăuzeasca. care seacă in 
timpul verii, avea o lă
țime de 500 metri. Mai 
afectat a fost. satul 
dîh deal. Hăuzești. unde 
primele case peste 
s-a abătut puhoiul 
ape au fost luate 
temelii. Un succint 
lanț ; 118 gospodării afec
tate, 9 case fiind dărima- 
te total. Pe 600 metri de 
drum, îmbrăcămintea as- 
fâltică a fost spălată, iar 
pe alți 4 km drumul a 
fost, deteriorat. Au fost 
întrerupte legăturile tele
fonice și rețeaua electri
că.

Membrii biroului comi
tetului județean de partid, 
sosiți imediat la fata lo
cului, au luat măsuri e- 
nergice pentru ajutorarea 
sinistraților. Primele aju
toare au fost date de mi
liția și unitățile de pom
pieri din Lugoj, din co
muna Făget. Medicii, e- 
chipele de salvare, elec
tricienii. cei de la tele
foane și-au făcut datoria 
incă din primele momen
te. Cot la cot, acționînd 
într-o deplină unitate de 
voință, români, maghiari 
și germani din comanda
mentele comunale locale

învecinate au contribuit 
din plin pentru ca in cel 
mai scurt timp viața so- 
cial-economică să revină 
la cursul firesc. Rareori 
cuvintul „mulțumesc" a 
avut, in aceste locuri, 
semnificații atît de pro
funde ca in aceste zile. 
El a fost rostit ca răs
puns la gesturile de caldă 
omenie ale organizațiilor 
de partid, ale organizați
ilor de masă și obștești, 
ale tuturor locuitorilor 
care au trimis ajutoare 
— hrană, îmbrăcăminte 
etc. — din localitățile Va
rias. Buzias. Sagu. Lugoj, 
Recaș, Făget. Acestea 
s-au adăugat importante
lor măsuri luate de orga
nele județene pentru 
sprijinirea populației si-

două categorii de greutăți. Dintr-o 
primă categorie fac parte greutățile 
obiective, legate de organizarea unor 
noi ramuri industriale care să livreze 
echipamente și utilaje pentru instala
țiile energetice bazate pe surse noi.

Pe baza cercetărilor comune a trei 
institute de cercetări (ICSITEEMR, 
ÎNCERC și ICEMENERG), anul tre
cut a început fabricația de serie, la

ceea cenistrate cu tot 
este necesar.

Forfota care 
in aceste zile in comuna 
Fîrdea. unde acționează 
formații speciale de lu
crători. militari din uni
tățile din zonă, este o ga
ranție că în curind viața 
va reintra in normal. Un 
exemplu. Formația de li
niari de la întreprinderea 
de rețele electrice Timi
șoara, avind in frunte pe 
Gheorghe Munteanu, se
cretarul organizației de 
partid din secția distribu
ție, a ridicat in numai 
două zile 84 de stîlpi de 
beton pentru susținerea 
liniei electrice (in mod 
normal, lucrarea ar fi 
durat 10—12 zile). Podu
rile reconstruite, pe care 
sterilul și piatra de riu

domnește

roțile 
grele, 
lucra
și po- 
abne-

cedează ușor sub 
autovehiculelor 
stau mărturie că șl 
tarii de la drumuri 
duri au muncit cu
gație. La sediul coopera
tivei agricole, reprezen
tanți ai organelor jude
țene de specialitate anali
zează împreună cu cele 
comunale posibilitățile de 
intreținere a culturilor, 
de reinsămînțare a unor 
terenuri. Orele țîrzii ale 
serii găsesc comandamen
tul local adoptind decizii 
pentru zilele următoare. 
El este condus de un 
membru al biroului co
mitetului județean, Liviu 
Minda, care din prima 
noapte are aici „post 
fix".

Virqil
GHEORGHITĂ

electrică, pe fir. și că- există un 
sistem energetic centralizat care 
„trebuie" să asigure nevoile ener
getice la serviciu și acasă. Noile 
surse se pretează — cel puțin în pri
ma etapă — la un sistem descentra-, 
lizat de producere a energiei, fiecare 
utilizator trebuind să-și prevadă și 
să-și realizeze singur investiția pen
tru punctul energetic. In aceste con-

aminti faptul 
s-au aprobat 
tru utilizarea

Surse noi de energie
așteaptă să fie puse la lucru

© Soluții tehnico-științifice necesare investițiilor pe 
unități productive in bătălia pentru valorificarea 

inerente oricărui început sint depășite prin

locuit si a anei menajere neutru 
mai mult de 2 060 apartamente. De 
asemenea, un număr de 63 obiective 
utilizînd energia solară vor asigura 
prepararea apei menajere în sezonul 
cald pentru 3 70C apartamente, ser
virea unor instalații tehnologice pen
tru uscarea materialelor ceramice Si 
a lemnului. Dacă la aceasta se mai 
adaugă un aport de energie termică 
echivalentă cu peste 2 la sută din 
energia primară 
perarea energiei 
Pe ansamblu, se 
nibi Uzarea unor 
gaze naturale, 
echivalente cu cele 2,7 
care le au in vedere 
Congresului al Xll-lea.

Referitor la dificultățile cu care se 
confruntă in momentul de fată im
plementarea energeticii neconvențio- 
nale la noi în tară, am consemnat

provenită din recu- 
secundare. atunci, 
va ajunge la dispo- 
resurse 

petrol.
s clasice — 

cărbune — 
procente pe 
documentele

viitorii 3—4 ani © 
unor noi izvoare 
efortul comun al

100 de institute științifice și 
de energie © Dificultățile 
cercetării și industriei

Găești, a panourilor captatoare sola
re pentru producerea apei calde, ea 
ridicindu-se în acest an la citeva zeci 
de mii metri pătrati. Anul acesta se 
pun în funcțiune la I.M. Sadu noi 
capacități de producție pentru capta
toare de apă și aer cald, pentru a 
asigura cele citeva milioane de me
tri pătrati de captatoare solare ne
cesare cincinalului viitor. Aceasta în
seamnă insă că și alte fabrici — de 
sticlă, de profile extrudate, de colo
rant!. lacuri și vopsele, de materiale 
termoizolante etc. — trebuie, acum, 
la inceput de drum, să-și aducă pro
pria contribuție la realizarea noilor 
produși.

în cea de-a doua categorie, greu
tățile au un caracter subiectiv — a 
precizat tovarășul Mihai Florescu — 
ele apărînd de regulă la utilizator. 
Omul s-a obișnuit cu gazul me
tan. care vine pe conductă, energia

diții. în care este deranjată como
ditatea, unii uită că importul de pe
trol al tării a fost în anul 1979 — 
după datele din Anuarul statistic — 
de P'este 10 milioane de tone, că pre
țul acestuia se apropie vertiginos de 
250 dolari tona si că miliardele pe 
care tara le dă anual au ca unic scop 
menținerea ritmului de dezvoltare a 
industriei noastre. îndeplinirea pro
gramului de creștere a nivelului de 
trai aprobat de congresele partidului. 
De aceea — așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea din 29—30 mai — nu mai 
este permisă nici un fel de tărăgă
nare a acestui program, noile surse 
de energie constituie o problemă na
țională și implementarea lor se cere 
făcută cît mai urgent.

In ceea ce privește prevederile 
pentru cincinalul viitor — a precizat 
interlocutorul nostru — s-ar putea

că în decembrie 1979 
33 soluții tipizate pen- 
surselor noi de energie, 

unele omologate, iar altele in curs 
omologare.

Prin aceste soluții cercetarea 
proiectarea au asigurat un front 
lucru pentru investiții de cel puțin 
3—4 ani. răgaz în care specialiștii. 
vor continua să elaboreze noi echi
pamente. utilaje si proiecte.

Am aflat, totodată, că pentru pe
rioada următoare activitatea de cer
cetare si proiectare a fost mult am
plificată. fiind structurată in cadrul 
a trei programe complexe : noi surse 
de energie termică si electrică ; noi 

. tehnologii de conversie a combusti
bililor solizi si deșeurilor in combus
tibili sintetici si energie : noi surse 
si tehnologii pentru obținerea carbu
ranților sintetici.

Am reținut, de asemenea, preci
zarea că la realizarea unui program 
atit de amplu concură peste 100 de 
institute de cercetare, proiectare, in
ginerie tehnologică si producție cu 
specialiști din absolut toate ramurile 
economiei naționale și învătămîntu- 
lui superior, astfel Că independenta 
energetică spre care tinde România 
în următorii 10 ani nu va reprezenta 
doar succesul energeticienilor. ci va 
marca maturitatea științifică a între
gului nostru corp științific și tehnic, 
a industriei noastre.

Și o subliniere concluzivă : stu
diile tehnico-economice de fundamen
tare a planului cincinal 19Bi— 
1985 au demonstrat, o dată în plus, 
că Programul-directivă de cercetare 
și dezvoltare în domeniul energiei ne 
perioada 1981—1990 și orientările 
principale pină in anul 2000. adoptat 
de Congresul al XH-lea al P.C.R.. 
încununează orientări ce s-au văzut 
pe deplin confirmate de realități, 
strategia energetică 
partidul și statul nostru 
printr-o viziune lucidă, 
continuitate exemplară.

de

si 
de.

de 
promovată de 

definindu-se 
coerentă și

Radu VLAICU
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DIVERS!
Omagiu 
la Podul înalt

Urmașii urmașilor urmașilor 
vitejilor care au înscris in isto
ria neamului o luminoasă pa
gină de glorie prin victoria de la 
Podul înalt — Vaslui s-au aflat, 
in aceste zile, la monumentul 
statuii ecvestre a lui Ștefan cel 
Mare. Moment solemn pentru 
numeroși purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, care-și petrec 
zilele de vacantă în frumoasa 
tabără amenajată la „Poiana

.r
Căprioarei". din apropierea 
VaslMului. Cete 11 echipașe pio
nierești prezente la evocarea pa
triotică de la Podul înalt au 
așezat pe monumentul statuii 
strălucitului voievod o placă 
comemorativă cu o inscripție su
gestivă : ..Tot înainte!".

Soarele
la „Observator"

Un colectiv condus de prof. dr. 
ing. lacob Lazăr, de la Facul
tatea de construcții a Institutu
lui politehnic din Cluj-Napoca, 
a proiectat, realizat și pus în 
funcțiune o instalație-pilot (in 
fotografie) pentru captarea ener
giei solare. După ce a fost ex
perimentată cu foarte bune re

zultate. s-a trecut la realizarea 
proiectului unei instalata pentru 
încălzirea apei de consum ic 
două cămine studențești cu 1 2 >0 
de locuri din complexul „Obser
vator". Instalația, prevăzută cu 
540 de captatori, a fost în așa 
fel concepută incit atunci cind 
nu există Soarele ne... cer. in 
mod automat prepararea anei 
calde trece pe sursa clasică, am
plasată in centrala termică a 
complexului. Din calcule rezultă 
o economie anuală de peste 90 
tone combustibil conventional. 
Un alt proiect de acest fel este 
in curs de execuție pentru o in
stalație necesară încălzirii apei 
la noul ștrand municipal.

Escadrila 
de la Brăila

Pasiunea pentru aeromodele a 
profesorului Ștefan Stănculescu, 
de la Școala generală din Brăila, 
i-a „molipsit" si pe elevii săi. Inr 
urmă cu mai bine da un deceniu 
s-a constituit in școală un cerc 
de aeromodele. care avea să de
vină unul dintre cele mai renu
mite din tară. Stă mărturie si
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panoplia trofeelor obținute în
concursuri republicane pentru I 
copii și juniori. Multi dintre | 
foștii prichindei de odinioară, 
astăzi liceeni, studenți sau ingi- I 
neri (trei dintre ei sint surprinși | 
In imaginea de mai sus), con
tinuă să frecventeze, in timpul J 
liber, cercul care le-a dat aripi | 
pasiunii.

Ba. mai mult : doi dintre foștii I 
components ai „escadrilei" — ! 
Viorel Tigău și Mihai Pospai — 
au ajuns azi să construiască șl, I 
respectiv, să piloteze aparate de I 
zbor adevărate.

Tuturor, un cer senin, iar I 
visurilor — aripi îndrăznețe !

Rubrică realizată de 
Petre POPA
$i corespondenții „Scînteii

în orientarea creației cinematografice și orientarea spectatorilor
Din rațiuni istorice si sociale — ne 

linsă cele strict estetice — cronica 
de film ocupă un loc si dezvoltă o 
funcție aparte în vastul domeniu al 
criticii literar-artistice. In primul 
rînd. pentru că e lipsită de îndelun
gata. solida tradiție care sprijină ac
tul critic în literatură. în muzică, in 
pictură. în teatru. în arhitectură : si 
înțeleg prin tradiție atit asimilarea 
unei experiențe si a unor valori con
sacrate in timp, cît mai ales deprin
derea de a discuta, de a schimba 
idei si opinii, oricît de diferite unele 
de altele, ba chiar de a purta pole
mici oricît de aprinse, intr-un climat 
de înțelegere si la o cotă de compe
tente apropiate. Adică, as adăuga 
imediat, tradiție înseamnă si o anu
mită. necesară omogenitate a forma
ției si. deci, a limbaiului folosit ca 
instrument de comunicare : or. cro
nicarii de film — la noi. dar si în 
multe alte părți ale lumii — provin 
de obicei din alte discipline din lite
ratură mai cu seamă, din artele plas
tice. din muzică sau chiar din medi
cină si stiinte. Nu e nici un rău. apa
rent. în această eterogenitate de 
..proveniențe" formative, dar si ea 
stă la rădăcina celei de a doua ca
racteristici a cronicii de film : din
colo de felurimea, normală, a acui
tății percepției si a temperamente
lor. se face simtită absenta unei ter
minologii ..profesionale", a unor 
principii si criterii fundamentale co
mune. care — repet, dincolo de colo
ritul si strălucirea ..stilului" indivi
dual — să mărturisească existenta 
unei trainice platforme de pregătire 
specializată: mai e nevoie să re
amintesc că. în toată istoria omeni
rii. specializarea a asigurat pro
gresul ?

De aceea. în general, fără a i se 
nega, de la autor la autor, calități si 
merite — cronica de film se defi
nește nu o dată printr-un fel de em
pirism intuitionist. unde analiza si 
judecata critică nu incorporează efec
tul unei posibile ..metodologii" sau 
..stiinte" a cercetării filmologice. în 
direcția unei aspirații spre o verita
bilă ..dialectică culturală", ci mizea
ză mai curînd ne reacții imediate de 
gust, de spontană acceptare sau res
pingere în temeiul unei sensibilități 
mai mult sau mai puțin cultivate. 
Trebuie recunoscut, totuși, că. în 
lipsa unui studiu istorico-critic pro- 
priu-zis, cronica de film curentă din 
publicațiile noastre folosește o sche
mă ..principială" împrumutată de la 
cronica de teatru (tradițională) : exa
minarea continuturilor. mai exact a 
..textului" (prin analogie a scenariu
lui. dar acesta, cu rare excepții, nu 
stă la îndemîna recenzentilor). a 
textului practic ..dedus" din acțiunea 
filmului văzut, apoi trecerea în re
vistă a diferitelor ..compartimente", 
de la regie la interpretarea actori
cească. la operatorie, la scenografie 
Si muzică, citeodată pînâ la montaj 
și machiaj sau cascadorie.

Rareori cite un film e privit în 
mișcarea istoriei generale si a ișto- 
riei cinematografului, rareori croni
carul isi procură răgazul de a situa 
un cineast înăuntrul unei posibile 
noțiuni de poetică personală, cu alte

cuvinte de legătură dialectică între 
gindire. limbaj si istorie, ca ..punte 
de trecere" de la universul etico-isio- 
ric al autorilor (scenariști, regizori) 
la cel artistic', prin dobîndfrea conști
inței mijloacelor de comunicare si 
expresie. în consecință, cronica noas
tră de film e adeseori ..exclamativă" 
si ..adjectivală", fie în sens pozitiv, 
fie în sens negativ. în ranort cu pe
licula discutată.

Evident că prin asemenea observa
ții nu vreau, si nici nu as fi autori
zat. să neg virtuțile unora dintre cro
nicari si ale unor cronici, dar — din
colo si deasupra felului personal de 
a scrie, atunci cind acesta se mani
festă prin trăsături distincte — citim 
parcă lucrări cu reale calități ..lite
rare" uneori, cu valoare de ..unica
te". ca o poezie sau ca o schiță da 
sine stătătoare. în alti termeni, cro
nicarii de film nu simt în suficientă 
măsură unitatea artei si unitatea cul
turii (firește, inclusiv a artei si a cul

niște prețioase mici bijuterii sau ..so
nete". demne de’păstrat intr-o isto
rie a eseului, iar nu a criticii de ci
nema. în cea de a doua categorie Să
lășluiește diletantismul. ..cîntarea 
după ureche", impresionismul olog 
de individualitate si licărire persona
lă. ca si de o minimă, măcar aproxi
mativă cultură specifică, filmică. în
tre aceste două niveluri — cea de a 
treia categorie, a majorității cronica
rilor. a celor care aulică ..tiparul" 
cronicii teatrale. cu inventarierea 
componentelor spectacolului cinema
tografic. cu judecăți corecte, dar 
prea puțin revelatoare si definitorii, 
în raport cu filmul si cu cadrul mai 
larg al culturii si artei naționale. în 
fond, este partea criticii care seamă
nă cu însăsi zona cea mai bogată a 
producției de filme : medie corectă, 
cuminte, fără pregnantă, dar si fără 
erori ..gramaticale" flagrante.

Deși categorii. Ia prima vedere, de
osebite. orientarea creației si orien

Opinii de Florian POTRA

turii cinematografice) conectate la 
tensiunea ideologică si artistică a 
epocii, a societății contemporane, 
dincolo de exaltarea, voită sau nu. a 
propriului ..eu".

..Critica trebuie să contribuie la 
crearea de filme care, prin conținutul 
si forma lor artistică, prin mesajul 
lor umanist, să se ridice Ia înălțimea 
cerințelor si exigentelor societății so
cialiste" — afirma secretarul general 
al partidului la una din întilnirile cu 
cineaștii, observînd In același timp : 
„Citeodată critica cinematografică nu 
reușește să contribuie în măsura in 
care așteptăm de la ea ia orientarea 
creației cinematografice, ca sl Ia 
orientarea spectatorilor".

După părerea mea. acest diagnos
tic rămine încă valabil in privința 
ambelor componente: orientarea 
creației si orientarea spectatorilor. 
Fără a se cădea, se înțelege de la 
sine. într-o neavenită, ineficace es
tetică ..normativă", elaboratoare da 
precepte si retete obligatorii, si evi- 
tindu-se dublul risc al unui rigid 
..purism" estetic antiistoric și al 
unui ..continutism" la fel de rigid si 
de insuficient, pentru a pătrunde 
semnificațiile si vibrațiile poetice ale 
operelor cinematografice, precum si 
procesul de dezvoltare a regizorilor, 
a autorilor. Nu mă încumet să dau 
exemple, fiindcă si eu sint. din cind 
în cind. cronicar ocazional si mă 
implic cu totul in această autocritică, 
îmi permit. însă, să deosebesc trei 
feluri, trei modalități de a face cro
nica de film în presa si publicistica 
autohtonă. în prima categorie stau 
citeva cazuri, foarte puține, de cro
nicari capabili de intuiții — deseori 
parțiale — excelente, de bogate ..re- 
parcurgeri". colorate si sugestive, 
de-a dreptul revelatoare uneori, ale 
itinerarelor unor filme si ale unor 
autori, dar intr-o manieră atît de 
subiectivă și de particulară. incit cro
nicile par a vorbi, in ultimă instanță, 
mai mult despre semnatarii lor decit 
despre operele de analizat : sint ca

tarea publicului prin critica militan
tă. la zi. constituie de fant un proces 
unic si omogen, deoarece ar fi aproa
pe. de neconceput o cronică de film 
utilă si constructivă pentru cineaști 
si de necitit pentru spectatori sau 
invers (in afara ipotezei, ireale, a 
unor cronici strict tehniciste, aoeiind 
la o terminologie si la un limbai de 
exclusivă specialitate : ca în materna- 
ticile superioare sau în electronică sau 
în informatică, să zicem). în con
secință. după părerea mea. spre a-sl 
atinge dublul scop, spre a-si întări 
aportul creator, cronicarilor noștri 
de film li s-ar putea recomanda o 
necesară intensificare a eforturilor 
profesionale : a) celor din prima ca
tegorie. să-si formeze o mai limpede 
conștiință metodologică. imnrimînd 
zborului liberei lor fantezii o direc
ție mai riguroasă, adăugind pulsați
ilor fie snobe si mondene, fie chiar 
lucitoare de ..desteptăciune" — cri
terii de sinceritate, de adevăr, de 
responsabilitate, care — după cum se 
Știe — stau la rădăcina oricărei or
ganizări civilizate, inclusiv cinema
tografice. a oricărei aspirații la o 
„nouă calitate" ; b) cronicarilor din 
cea de a doua categorie — să-si ce

deze „parcelele" de pagină tipărită, 
ocupate fără merite, altora mai vred
nici. în vederea refertilizării respec
tivelor ..parcele" : in sfirsit. celor din 
zona mijlocie — lărgirea orizontului 
de cultură specifică, de documentație 
Ia zi si un spor de îndrăzneală în 
a-si rosti opiniile cu franchețe, dar 
și cu putere de convingere. Si. în 
general, mai multă cultură si mai 
multă pasiune cetățenească, nouă, 
tuturor criticilor cinematografici.

Fără să forțez nota cred că însăși 
producția cinematografică autohtonă 
— prin filmele cele mai reușite, mai 
complexe si mai viguroase — justifi
că un demers critic primenit, cu un 
echilibrat caracter de orientare, de 
„direcție", atît în folosul'spectatori
lor. cît si în acela al realizatorilor. 
Un nou tip de critică dinamică, des
chisă unor poziții metodologico-apli- 
cative conforme cu perspectiva de
ceniului care a si început, cu preco
nizatul salt de Ia cantitate la calitate. 
La baza acestor poziții de interpreta
re si „reconstruire" critică — a „re
construi" critic nu înseamnă simplă 
cunoaștere, ci colaborare activă si 
operativă, fiindcă, intr-adevăr, asa sa 
cuvine să fie socotit criticul : un 
colaborator al cineaștilor si al publi
cului — stă un studiu istorico-critic 
care să plece de la o Înțelegere pro
fundă a „poeticii", a crezului ideolo- 
gico-estetic al fiecărui artist. Înăun
trul ideologiei • caracteristice epocii, 
societății actuale. E vorba, din par
tea criticului, a cronicarului de film, 
de un „moment" de cunoaștere și 
înțelegere decisiv, pentru a se evita 
impresionismul facil, judecata ten
dențioasă si antiistorică. „măsura
rea" exterioară sau adecvarea artei 
la condiția unui simplu document lip
sit de valoare estetică. în vederea 
împlinirii acestui proces, cronicarii 
au datoria să-si perfecționeze perma
nent uneltele de lucru, făcîndu-le 
tot mai funcționale si mai pertinente 
întru detectarea, studierea si inter
pretarea mesajelor — la nivelul con
tinuturilor si al formelor — pe care 
casele de filme. Centrul de producție 
de la Buftea, cineaștii. în primul 
rind. ni le vor transmite de acum 
înainte într-uh ritm accelerat si. să 
sperăm, cu un vizibil plus de calitate 
artistica.

Descoperire arheologică de excepție
Zilele trecute, pe 

șantierul arheologic 
de la Budureasa, ju
dețul Prahova, a avut 
loc un eveniment deo
sebit : s-a făcut o des
coperire excepțională. 
Intr-un complex geto- 
daclc. databil prin in
ventarul. său specific 
către anul 400 i.e.n.,
cercetătorii au dat la. 
iveală fragmentul unei 
cești de argilă, pe pe

retele căreia se află 
desenat cu măiestrie 
stindardul dacic : cu
noscutul balaur cu cap 
de lup si coadă pena
tă. Specialiștii de la 
Muzeul județean de 
istorie și arheoloaie 
din Ploiești susțin, 
după un studiu atent., 
că nouți descoperire 
este de o inestimabilă 
valoare. tinîndu-se 
seama că este cea mai

veche ilustrare cunos
cută pînă acum a stin
dardului dacic Așa
dar, o nouă mărturie, 
din timpuri mult înde
părtate. care certifică 
locuirea neîntreruptă, 
de mii de ani. pe a- 
ceste meleaguri a ge- 
to-dacilor. dezvoltata 
lor cultură materială 
Si spirituală, aspirații
le de organizare. de 
centralizare in sens 
statal. (C. Căprarul.

ZIUA MARINEI

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Bun cart? înainte!
Sărbătorim astăzi 

Ziua Marinei Repu
blicii Socialiste Româ
nia — simbol ai cinsti
rii activității pline de 
abnegație pe care 
muncitorii, tehnicienii, 
proiectanții și ingine 
rii constructori na
vali, navigatorii flotei 
comerciale și de pes
cuit. marinarii militari 
o consacră înfloririi 
patriei, întăririi puterii 
ei de apărare.

în cei 15 ani de is
torie nouă, revoluțio
nară a patriei, flota 
maritimă și fluvială a 
României socialiste a 
cunoscut o continuă 
dezvoltare. în 1665, 
parcul de transport 
maritim număra 32 de 
nave cu o capacitate 
de 142 500 tdw. în a- 
cest an, flota comer
cială maritimă dispu
ne de 197 de nave cu 
o capacitate da aproa
pe 3 milioane tone. 
Un proces de moder
nizare. de creștere a 
capacității combative 
a cunoscut și marina 
militară.

25 iulie 1965. în acea 
primă zi de după isto
ricul Congres al IX-lea 
al partidului, loan 
Postică, elev în ulti
mul an la Institutul 
de marină „Mircea cel 
Bătrîn", era primit în 
rîndurile comuniști
lor. Un an mai tîrziu 
făcea parte din prima 
promoție de ofițeri de 
marină ai celor 15 ani 
de ctiîoria revoluțio
nară a patriei. Tinar 
absolvent, a fost nu
mit comandant de 
navă. Era o vedetă ra
pidă, suplă, ușoară, 
în numai un an, nava 
comandată de cel mai 
tinăr ofițer din unitate 
cucerește titlul de 
frunte : toate misiuni
le de bază — „Foarte 
bine", citat pe Ordin 
de zi al comandantu
lui marinei și promo
vat la comanda primei 
nave de luptă con
struite de industria 
națională de apărare 
— realizată pe baza 
indicațiilor comandan
tului suprem al forțe
lor noastre armate. 
Alți și alți tineri ofi
țeri sînt numiți în 
funcții de conducere.

— Da aici, de pe 
navă, cum se vede 
marea ?

Foto : Al. Cm li minte

— Cum sînt oamenii. 
Ei îi dau dimensiu
nea — răspunde căpi- 
tanul-locotenent loan 
Postică. Oricît de nea
gră și vifoioasă ar fi 
marea, indiferent de 
mărimea și forța valu
lui, dacă marinarii sînt 
bine pregătiți, marea 
e bună.

Cum .sînt oamenii... 
De pildă, în 1975 ve
neau într-o unitate de 
nave locotenenții A- 
drian Brighidău. Radu 
Zaharia, Petrache Ma- 
nolache și Mircea Is- 
trate. dornici de fapte 
mari. După trei ani, 
toți patru erau avan
sați în grad înainte de 
expirarea termenului, 
iar azi sînt oameni de 
bază, oameni oare „fac 
marea bună". Adrian 
— secretarul organiza
ției de partid din uni
tate, Radu și Petrache 

■— comandanți de nave, 
iar Mircea — specia
listul cu navigația al 
unității. Ei, ca toți 
marinarii militari, â- 
semenea tuturor osta
șilor țării, transpun 
cu fermitate în viață 
ordinul comandantu
lui suprem al for
țelor noastre arma
te, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind do-

bîndirea unei calități 
noi, superioare In pre
gătirea de luptă și po
litică.

Și ca expresia a 
acestui fapt notăm ul
tima lor. reușită : re- | 
ducerea cu. o treime a 
timpului do pregătire 
a ostașilor în lucrul 
operativ și, în aceste 
condiții. „Foarte bine" 
la toate misiunile pe 
mare. Din contingen
tele marinărești in
struite în ultimii 15 
ani, mulți tineri își fac 
astăzi datoria pe na
vele flotei comerciale 
și de pescuit, probîn- 
du-și măiestria de ti
monieri, mecanici, e- 
lectricieni, radiotele
grafist).

...25 iulie 1980. Loco
tenentul Virgil Dospi- 
nescu este primit în 
partid. Felicitat de to
varășii săi după sem
narea Angajamentu
lui solemn, tinărul ofi
țer. intrat in detașa
mentul celor peste 3 
milioane de comuniștt. 
rostește simplu : „Ser
vesc patria 1". Sinjbol 
al celor care au fost, 
sînt și vor fi ostași și 
cetățeni de nădejde ai 
patriei Și partidului.

Căpitan Viorel 
DOMENICO

Cartea de istorie
Ion I. RUSSU

„Daco-geții în Imperiul roman"

re-
et- 
a- 

Da-

Recent ieșită de sub 
tipar la Editura Aca
demiei, această nouă 
lucrare a lui I. I. 
Russu, cunoscut lingvist 
și specialist in istoria 
daco-romană. pune in 
circulație științifică un 
bogat și valoros mate
rial documentar refe
ritor la daco-geții 
care, mai ales după 
cucerirea romană, au 
ajuns să trăiască m 
diferite părți ale Im
periului roman.

Cu toate că se 
feră la elementul 
nic dacic aflat in 
tara granițelor
ciei. pe baza tuturor 
surselor de informație, 
dar mai ales a celor 
epigrafice. lucrarea a- 
duce mărturii nu
meroase privind conti
nuitatea masivă a 
băștinașilor in pro
vincia traiană. Autorul 
arată că Dacia roma
nă era un rezervor de
mografic inepuizabil, 
din care un mare nu
măr de daco-geți s-au 
răspindit în multe 
părți ale lumii roma
ne. fie izolați, fie în
cadrați în diferite uni
tăți militare.

Trupele auxiliare 
formate integral din 
rrico-geți recrutați in 
Dacia, se arată în lu
crare, au fost duse in 
toate părțile imperiu
lui : Moesia. Panno
nia, Syria. Britannia 
etc. Amplu și bine do
cumentat sint prezen
tați de asemenen mi
litarii de origine da
cică, aflați in gru-

or- 
si 
o-

80-

puri sau izolat, în alte 
formațiuni ale armatei 
romane (legiuni, flotă, 
gardă, serviciu de 
dine internă), ca 
civilii de diverse 
cupații și categorii
ciale. Pline de interes 
apar datele despre o- 
riginea geto-dacică a 
lui Regalianus, M. A- 
cilius Aureolus și Ga- 
lerius, personalități 
remarcabile în viata 
statului roman, ulti- 
mjil ajuns pină la 
onorurile imperiale.

Un loc aparte în 
conținutul cărții ocu
pă daco-geții repre- 
zentați în arta plasti
că romană. în acest 
capitol au fost adu
nate de autor atare o- 
pere sculpturale afla-

Ligia BÂRZU

la 
de-

te in Italia și 
Berlin, care sint 
scrise cu acuratețe și 
înfățișate prin foto
grafii, alături de cele 
mai ilustrative figuri 
de daci (bărbați și fe
mei) de pe Monumen
tul triumfal de la A- 
damclisi (Dobrogea). 
Reliefurile. statuile, 
busturile și capetele 
de daci, nobili și 
mati, de o rară 
presivitate și de 
celentă execuție

păstrate in 
din Roma, 

Florența și 
prezintă un 

interes arheo-

co- 
ex- 
ex- 

teh-
nică — 
muzeele
Napoli, 
Berlin - 
imens 
logic-istoric. etnogra
fic, în special artistic, 
iar cercetătorul studios 
va găsi

față repertoriul lor 
complet, alcătuit siste
matic si amplu comen
tat.

Prezenta carte 
I. I. Russu, rod 
nor strădanii 
vechi, aduce o 
tributie de seamă la și 
mai temeinica cunoaș
tere a istoriei \Daciei 
romane, relevîna rolul 
acesteia în viața poli
tică și militară a im
periului. în 
timp, fondul 
mentar bogat, pus la 
dispoziția cercetăto
rilor și a publicului 
larg confirmă odată 
mai mult că in Dacia 
ocupată de romani, 
autohtonii au format 
baza demografică a 
provinciei, conviețuind 
și influențîndu-se re
ciproc cu romanii.

a lui 
al u- 

mai 
con-

același 
docu-

în lucrarea de

Conf. univ. dr, 
D. PROTASE
Cluj-Napoca

„Continuitatea 
și spirituale a

creației 
poporului român

materiale

pe teritoriul fostei Dacii"
Lucrarea „Continu

itatea creației mate
riale si 
poporului 
teritoriul 
de Ligia 
rută la Editura 
demiei (mai întîi în 
românește si apoi în 
limbile franceză si 
engleză), este o sinte
ză densă a rezultate
lor științifice obținute

snirituale a 
român pe 

fastei Dacii" 
Bârzu. apă-

Aca-

de istoriografia noas
tră în anii socialismu
lui. rezultate ce con
firmă si întăresc, cu 
material arheologic 
concret, cercetările șco
lii istorice românești 
din trecut si de azi 
privind continuitatea 
si unitatea creației ma
teriale si spirituale a 
poporului român p® 
întinsul patriei sale —

teritoriul carnato-du- 
năreano-pontic.

Cele sânte capitole 
ale lucrării, precedate 
de un „Cuvînt înain
te" si urmate de o ju
dicioasă „Bibliografie 
selectivă", cuprind în
tr-o expunere limpede 
istoria patriei din epo
ca dacică clasică oină 
la întemeierea statelor 
feudale românești. Lu-

crarea se sprijină mai 
ales ne datele obținute 
de istoriografia con
temporană privind et- 
aogeneza poporului ro
mân, ponor neolatin, 
de origine daco-roma
nă. „singurul moșteni
tor al romanității o- 
rientale". Plămădit ne 
vatra dacică, poporul 
român — arată autefa- 
rea — formează
prin romanizarea da
cilor atit tn provinci
ile romane dunărene, 
unde aceștia erau su
puși autorității roma
ne. cît si în teritoriile 
locuite de dacii liberi, 
aflati sub autoritatea 
nominală a Imperiului 
roman si apoi a celui 
romano-bizantin. Sint 
redate cronologic des
coperirile arheologice 
concrete care ilustrea
ză continuitatea daci
că in epoca romană, 
crearea culturii mate
riale daco-romane și 
romanice in epoca ro
mană și continuita
tea acesteia în e- 
poca postromană, 
după retragerea pute
rii administrative si 
militare romane din 
Dacia. în condițiile 
revenirii stăpînirii ro
mane tirzii și romano- 
bizantine. în Cimpia 
munteană. în sudul 
Moldovei. Banatului si 
Olteniei pînă la jnce- 
putul secolului VII 
e.n. Este pusă in va
loare. ne baza cercetă
rilor efectuate în ulti
mii ani. cultura mate
rială si spirituală ro
manică si românească 
din a doua jumătate a

mileniului I e.n. O 
cultură specifică, con
tinuatoare a tradițiilor 
înaintate ale lumii au
tohtone daco-romane 
si diferențiată prin na
tura sa etno-culturală 
de cultura materială

si spirituală a po
poarelor ce au trecut 
ori s-au așezat pe te
ritoriul fostei Dacii.

Prin calitățile sale 
științifice, lucrarea Li- 
giei Bârzu trezește in

teresul atît al specia
liștilor. cit si al publi
cului larg.

Sever
DUMITRAȘCU
Muzeul Țării
Crișurilor Orad6a

Documente despre lupta românilor 
pentru libertate, unitate 

și independență națională
Apariția unui nou 

volum de documente, 
integrind circuitului 
științific mărturii isto
rice inedite, este, de 
fiecare dată, un eve
niment editorial. Cu 
atît mai mult cînd 
este vorba de docu
mente străine privi
toare la istoria româ
nească — în general 
mai greu accesibile — 
și, mai ales, cind aces
tea se referă la mo
mente nodale ale is
toriei patriei.

Cuvine-se deci să 
salutăm preocupările 
în acest sens ale Di
recției Generale a 
Arhivelor Statului, 
care după un corpus 
masiv de documente 
privitoare la războiul 
de independentă, a 
pus la îndemîna cer
cetătorilor si a publi
cului larg un impo
zant volum de măr
turii despre revoluția 
condusă de Tudor Vla- 
dimirescu. (Ediție în
tocmită de Vasile Ari- 
mia. lelița Gămules- 
cu. Elena Moisuc, Cor
nelia Moraru, Geor- 
geta Penelea, Emi
lia Poștăriță, Vale- 
riu Veliman, Dumi
tru Zaharia). Cuprin-

zînd cu deosebire ra
poarte consulare, vo
lumul de fată, realizat 
in colaborare cu Insti
tutul de istorie „Nico
lae Iorga" și tipărit 
sub însemnele Editurii 
Academiei, oferă un 
tablou de ansamblu 
al reflectării revolu
ției tudorvladimires- 
ciene in conștiința 
străinătății.

Descriind evenimen
tele din 1821, nume
roase rapoarte relevă 
că ridicarea lui Tudor 
era legitimată de abu
zurile și împilările la 
care ocirmuirea supu
nea imensa masă a 
poporului, era rezulta
tul unei nemulțumiri 
generale Interne, avin- 
du-și izvorul in hotă- 
rirea celor multi de a 
pune capăt uneistăpî- 
niri ce-i lăsase „mai 
goi decit mortii din 
morminturi".

Stăruind asupra 
consecințelor revolu
ției conduse de Tudor 
Vladimirescu, unele 
rapoarte (de origine 
habsburgică) dau glas 
îngrijorării că „spiri
tul de libertate și 
nesupunere insuflat 
de slugerul Tudor si 
tovarășii lui români

lor .oprimați va cu
prinde ca o boală con
tagioasă și pe românii 
Vecini din Transilva
nia, care nici ei nu 
sint tratați cu blîn- 
dete de stăpînii lor". 
Se adaugă astfel știri 
noi care dovedesc că 
iu 1821 s-a realizat, ca 
de atîtea ori de-a lun
gul istoriei, o perfec
tă osmoză sufletească 
între toți românii de 
o parte și de alta a 
Carpatilor, o nouă și 
puternică speranță de 
împlinire a aspirații
lor de libertate socia
lă și națională fiind 
trăită in comun de 
toată suflarea româ
nească.

Cele aproape 150 de 
mărturii istorice, în 
marea lor majoritate 
articole de presă, in
cluse intre copertile 
volumului „Documen
te străine despre lupta 
poporului român pen
tru făurirea statului 
național unitar" de 
C. Botoran și O. Mati- 
chescu (apărut la edi
tura clujeană „Da
cia") pun in relief 
faptul că dreptele 
idealuri de unitate 
statală ale românilor 
și-au aflat încă o dată.

In anii 1914—1918, o 
largă recunoaștere în 
opinia publica inter
națională. în nume
roase articole publica
te de cotidiane de 
mare tiraj și recunos
cut prestigiu public, a 
fost subliniat faptul 
că România a intrat 
în prima conflagrație 
mondială nu minată 
de ambiții de cucerire 
și mărire teritorială, 
ci pentru ca românii 
toți să fie reuniți în
tre hotarele aceluiași 
stat românesc și ast
fel să nu-și mai isto
vească energiile în 
luptele pentru păstra
rea ființei de neam, 
ci să le consacre Îna
intării pe calea pro
gresului șl prosperită- ■ 
ții. Dealtfel, numeroa
se articole, evocind 
dîrzenia și abnegația 
românilor in tranșeele 
primului război mon
dial, explică chiar iz
voarele eroismului de 
masă al ostașilor ro
mâni, prin convinge
rea că luptă pentru o 
cauză dreaptă, pentru 
eliberarea fraților lor 
supuși unei crunte 
oprimări naționale. 
Documentele înmă
nuncheate aici atestă 
că pe cele mal diferi
te meridiane făurirea 
statului național uni
tar român a fost salu
tată ca un act de jus
tiție internațională, ca 
un mare ciștig pentru 
cauza progresului și a 
democrației, ca măr
turie a faptului că te
lurile eliberării socia
le și naționale dau 
popoarelor forța de a 
birui orice împotrivi
re, de a realiza legiti
mele lor deziderate.

Silviu ACHIM

HUNEDOARA • La ediția a 
VII-a a Paradei internaționale 
de folclor, ce a avut loc in Olan
da, a participat alături de alte 
27 de ansambluri de pe toate 
continentele șl ansamblul folclo
ric „Getusa" din Deva. Ansam
blul a impresionat prin dina
mism, complexitatea și varieta
tea evoluțiilor coregrafice și 
muzicale, prin frumusețea costu
melor populare. Datorită succesu
lui repurtat în fața numeroșilor 

^spectatori, organizatorii au pro
gramat acest ansamblu aproape 
în flecare seară pentru a încheia 
spectacolele st festivalul ce au 
avut loc .în orașul Brunssum. 
(Sabin Cerbu).

DOLJ • Ieri, la Muzeul de 
artă din Craiova a fost vernisată 
expoziția „Grafica contempora
nă din Venezuela". Sălile mu
zeului găzduiesc 67 de astfel de 
lucrări apartinind unui număr 
de 41 de graficieni reprezenta
tivi din tara amintită. • tn 
preajma deschiderii lucrărilor 
celui de-al XV-lea Congres in
ternațional de științe istorice, la 
Muzeul Olteniei din Craiova a 
fost deschisă expoziția „Plastica 
neolitică si eneolitică din Româ
nia". prima manifestare de acest 
gen din țară la a cărei realiza
re participă 20 de muzee. Sînt 
prezentate publicului peste 570 
de exponate, precum si o serie 
de fotografii, hărți, texte expli

cative. schite — care se consti
tuie într-o veritabilă frescă ca 
ilustrează nivelul inalt al crea
ției spirituale atins de comuni
tățile neolitice si eneolitice din 
spațiul carpato-danubiano-pon- 
tic. (Nicolae Petolescu).

ALBA • La Muzeul Unirii 
din Alba Iulia s-a deschis o ex
poziție de carte veche româ
nească cu titlul „Elemente de 
educație patriotică și științifică 
în literatura didactică a secolu
lui al XIX-!ea". (Stefan Dinică).

SATU MARE • „Cîntarea 
României" este titlul primei foi 
metodice — cu apariție trimes
trială — editată de comitetul ju
dețean de cultură și educație so

cialistă si de consiliul județean 
al sindicatelor. în cuprinsul pu
blicației sînt inserate articole și 
reportaje despre experiența unor 
cluburi muncitorești și case de

cultură In munca politico-educa- 
tivă și culturală de masă, în 
valorificarea filonului folcloric în 
creația literară și plastică. Foaia 
mai publică creații în versuri și 
proză, in limbile română și 
maghiară, ale unor autori locali. 
(O. Grumeza).

ARGEȘ • La întreprinderea

de poduri metalice din Pitești și 
cinematograful „Lumina" s-au 
organizat dezbateri cu personalul 
muncitor din zonele industriale 
învecinate pe tema aplicării me
canismului economico-financiar 
în activitatea de producție, a în
treprinderilor. ® în organizarea 
muzeului județean si filialei 
U.A.P., Ia Galeriile „Metopa" 
din Pitești s-a vernisat expozi
ția „Portrete de voievozi". • 
Comisia județeană de răspîndire 
a cunoștințelor științifice a de
plasat la exploatările din Go- 
deni și Jugur o brigadă de spe
cialiști care a dialogat cu mine
rii do aici despre probleme pri

vind Întărirea ordinii si disci
plinei și respectarea legalității 
muncii. (Gheorghe Cirstea).

VlhCEA 9 Orașul Horezu a 
găzduit, timp de 10 zile, cea de-a 
doua ediție a taberei creatorilor 
vîlceni. Organizată din inițiativa 
centrului județean de îndrumare 
a creației populare și a mișcării 
artistice de masă, actuala ediție, 
la care au luat parte pictori, 
poeți, prozatori, cine-fotoamatori, 
alti membri ai cenaclurilor lo
cale. si-a propus, si în bună mă
sură a reușit, să contribuie la 
stimularea creației artistice ori
ginale din județ. (Ion Stanciu).

CONSTANTA 9 A apărut și

a fost difuzat cel de-al treilea 
volum din acest sezon estival al 
publicației „Agenda culturală a 
litoralului", editată de. Centrala 
O.N.T. Mamaia și filiala ARIA 
din Constanța. Agenda pre
zintă programul manifestărilor 
artistice, al muzeelor, al unită
ților de agrement, și al excursi
ilor care stau la dispoziția turiș
tilor în lunile august și septem
brie și pune Ia dispoziția aces
tora informații și opinii compe
tente ale unor personalități pres
tigioase, precum și o bogată 
ilustrație despre viața spirituală 
a litoralului în această perioadă. 
(George Mihăescu).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit amabilul mesaj trimis de Excelența Voastră cu ocazia aniver
sării proclamării independentei.

îmi este plăcut să mulțumesc si. la rindul meu. să adresez, cu o vie 
cordialitate, urări de sănătate Excelenței Voastre și prosperitate poporului 
român.

JULIO CESAR TURBAY AYALA
președintele Columbiei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă confirm cu profunde mulțumiri primirea mesajului dumneavoastră 

amabil prin care ne transmiteți felicitări în numele Republicii Socialiste Româ
nia cu ocazia sărbătoririi celei de-a 133-a aniversări a independenței Liberiei.

în numele Consiliului Popular de Salvare al Liberiei, al guvernului și al 
poporului liberian, precum și al meu personal, exprim cele mai bune urări de 
fericire pentru Excelența Voastră, de progres, unitate și noi împliniri pentru 
poporul României.

Pentru cauza poporului, lupta continuă.
Cu cea mai jnaltă considerație.

Sergent major S. K. DOE
Șeful statului, 

Președintele Consiliului popular 
de Salvare a Liberiei

Deschiderea celei de-a Xl-a ediții a lîrgului de mostre
de bonuri de consum

La Complexul expozițional din 
Piața Scinteii a avut loc, simbătâ, 
deschiderea celei de-a Xî-a ediții a 
Tirgului de mostre de bunuri de con
sum — București 1980, amplă mani
festare economică menită să înfăți
șeze rezultatele obținute de oamenii 
muncii din industrie și comerț în în
făptuirea sarcinilor trasate de condu
cerea de partid și de stat privitoare 
Ia dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a producției și desfacerii bu
nurilor de consum către populație.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte tovarășii Lina Ciobanu, Janos 
Fazekas, Cornelia Filipaș, miniștri, 
eprezentanți ai unor instituții și or

ganizații economice centrale, ai între
prinderilor industriale producătoare 
de bunuri de consum și ai comerțului 
exterior, specialiști din industrie, co
merț și cooperație, numeroși oameni 
ai muncii.

în cuvintul de deschidere, tovarășa 
Cornelia Filipaș, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, a subliniat că actuala ediție a 
tirgului are loc în condițiile în care 
întregul nostru popor desfășoară o 

intensă activitate pentru a întîmpina 
cu rezultate rodnice cea de-a 36-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din țara 
noastră și constituie o ilustrare din
tre cele mai grăitoare a drumului 
parcurs de patria noastră de la eli
berare și pînă în prezent, dar mai 
ales în cei 15 ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, moment de impor
tanță majoră în viața partidului, a 
întregului nostru popor. S-a arătat 
apoi că această importantă manifes
tare economică va marca un pas nou 
pe linia asigurării unei mai bune 
aprovizionări a populației cu bunuri 
de consum, contribuind astfel la în
făptuirea politicii partidului de ridi
care sistematică a nivelului de trai, 
material și cultural, al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

★
Tîrgul de mostre de bunuri de con

sum — București 1980 este deschis 
pentru public pînă la 31 august, zilnic 
între orele 10—18, iar duminica între 
orele 9—18.

(Agerpres)

Județul Prahova a încheiat secerișul griului
Oamenii muncii din unitățile agri

cole ale județului Prahova au în
cheiat campania de recoltare a griu
lui de pe întreaga suprafață cultivată 
de 34 353 hectare.

în telegrama adresată C.C. a! 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, se 
spune : Folosim acest prilej pentru 
a da încă o dată glas sentimentelor 
de dragoste, prețuire și- stimă ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii de pe meleagurile prahovene 
față de dumneavoastră, strălucit

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Tot Înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii: Intîm- 

plâri din Tara Curcubeului. (Epi
sodul 19)

9,40 Omul și sănătatea
10,00 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii '
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
16.15 Șah. Realizator, maestra Inter

națională Elisabeta Pollhronia.de
16.30 Telesport. Jocurile Olimpice de 

vară — Moscova 1980. Marele Pre
miu de călărie — obstacole

17,56 Film serial : Goya — ultimul epi
sod

18.40 Micul ecran pentru cel mici 
19,00 Telejurnal
19.15 Antena „Cîntării României. Spec

tacol prezentat de județul Alba
20.25 Film artistic: Steaua Sudului. 

Premieră TV. Coproducție fran- 
co-engleză

22,05 Telejurnal
22.25 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980. Ceremonia de închidere
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ : Pagini roman
tice

11,00 Caiet de vacanță
12,00 Formații de jaz’
12.25 Reportaj „T“
12.40 Din muzica și dansurile popoare

lor
1340 Documentar artistic : „In lumea 

animalelor" (IV). Producție a stu
diourilor engleze

13,55 Melodii populare :
14,20 Desene animate : Povestiri din 

pădurea verde
14.45 Varietăți muzicale
13.25 Bucureștlul ieri, azi. mîine. Bu

levardul 1 Mai
15.45 Teatru TV : „Coloanele timpului" 

de Emil Poenaru
17.45 Videoteca muzicală — Elvis Pres

ley
19,00 Telejurnal
19,15 Serată muzicală TV
22,05 Telejurnal 

exemplu de dăruire revoluționară 
pentru prosperitatea și fericirea na
țiunii noastre, pentru cauza socialis
mului. păcii și progresului social, 
asigurîndu-vă că vom munci și în 
viitor, cu întreaga răspundere, pen
tru a obține noi și însemnate reali
zări în industrie si agricultură in 
cinstea zilei de 23 August, pentru a 
înfăptui sarcinile de plan Pe acest 
an si Pe întregul' cincinal, aducîn- 
du-ne astfel o contribuție sporită la 
realizarea, hotărârilor istorice ale 
Congresului al Xll-lea al partidului.

22.25 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980

LUNI 4 AUGUST, 1980
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Noi, despre viața noastră
19.50 Dosarul energiei
20.10 Documentar științific : Scafandrii 

(partea a II-a). Producție a stu
diourilor engleze

20.40 Preliminarii TV la Forumul mon
dial al istoricilor. Tezaure transil
vănene la Viena.

20,56 Roman foileton: Bastardul. Seria 
a IlI-a — „Căutătorii" (Ultimul 
episod)

21.40 Tonomatul noutăților — muzică 
ușoară

22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Portativ muzical
16,20 Cenacluri ale tineretului
17,00 Scene și coruri celebre din opere
17,43 De pretutindeni — Artă siberiană
18.10 Treptele afirmării
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara înttmpină ma

rea sărbătoare
19,25 Mozaic — selectluni
20,55 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,16 Profil componistic
22,05 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 august. în țară : Vreme călduroasă 
Cerul va fi variabil eu înorări persis
tente în primele zile. Spre sfîrșitul in
tervalului în nord-vestul țării condițiile 
devin favorabile ploii. Vînt în general 
slab. Pe alocuri, în primele ore ale di
mineții ceață. Minimele vor fi cuprinse 
Intre 12 și 22 de grade, iar maximele 
vop oscila între 26 și 36 de grade. In 
București : Vreme călduroasă. Cerul 
variabil, mai mult senin. Vintul va su
fla slab. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 17 și 19 grade, iar cele 
maxime între 32 și 34 de grade. (Cor- 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

Cronica zilei
Simbătă, tovarășul Aurel Duma, 

ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, l-a primit pe 
Abdelhamid Adjali, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populara în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
La Căciulati. județul Ilfov, s-au 

deschis cursurile internaționale de 
perfecționare în apicultura organi
zate de Institutul International de 
Tehnologie si Economie Apicolă din 
București, sub auspiciile F.A.O. și 
Apimondia. La cursuri participă spe
cialiști din mai multe țări din Eu
ropa. Asia si Africa, membre ale 
Apimondia. Prelegerile, aplicațiile 
și demonstrațiile practice sînt asigu
rate de cadre de specialitate din In
stitutul de cercetări pentru apicultură 
al Asociației crescătorilor de albine 
din România. precum si de unii 
membri ai grupelor de lucru ale 
Apimondia. Cuvintul de deschidere 
a cursurilor a fost rostit de prof. dr. 
ing. V. Harnaj. președintele Asocia
ției crescătorilor de albine din Româ
nia si al Apimondia. Din partea Con
siliului Executiv al Apimondia a vor
bit R. Borneck, vicepreședinte al fe
derației si președintele Uniunii na
ționale a apicultorilor francezi.
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fabrică de mobilă
' în cadrul procesului de dez
voltare și modernizare a pro
ducției, la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Cîm- 
peni. județul Alba, a intrat în 
funcțiune un nou obiectiv de 
investiții — fabrica de mobilă- 
corp. De remarcat faptul că 
noua capacitate a fost creată, 
în principal, prin modernizarea 
instalațiilor, reorganizarea flu
xurilor de producție, eliminarea 
locurilor înguste. (Șt. Dinică).

Popas în „patria 
bumbacului"

Uzbekistanul este socotit, pe bună 
dreptate, patria bumbacului. Soarele 
darnic încălzește. în perioada de vară 
pînă la 40—45 de grade C.. iar pe 
timp de iarnă temperatura nu scade 
sub minus 15 grade. Perioada căldu
roasă se prelungește pînă toamna 
tirziu. oferind bune condiții climatice 
pentru cultura bumbacului. Harnici 
si priceputi. oamenii folosesc aceste 
condiții cu multă chibzuință. O dis
cuție la Ministerul Agriculturii din 
Uzbekistan ne-a ajutat să cunoaștem 
mai bine preocupările oamenilor de 
aici pentru cultura bumbacului.

— Avem condiții dintre cele mai 
bune, a precizat inginerul Djalilov 
Hakim Djalilovici, prim-adjunct al mi
nistrului agricul
turii. Datorită cul
turii bumbacului, 
care, 'cunoscînd o 
amplă dezvoltare, 
a determinat ex
tinderea indus
triei, Uzbekistanul a devenit de 
mult o republică industrial-agrară. 
Acest fapt a impulsionat, la rindul 
său. creșterea si mai puternică a 
producției de bumbac atît prin lăr
girea suprafețelor cultivate, cit si 
prin sporirea randamentului la hec
tar.

în fiecare an statul a investit im
portante fonduri materiale si bănești, 
precum si inteligentă, eforturi care 
au fost pe deplin răsplătite prin pro
ducții mari si importante venituri, 
prin creșterea nivelului de trai al 
întregii populații. Dacă înainte de 
revoluție in școli era cuprinsă doar 
doi la sută din populație, acum nouă
zeci la sută din cei ce muncesc au 
studii medii sau superioare. Fiecare 
unitate agricolă are în prezent 25 
pînă la 50 de specialiști care aduc o 
contribuție de seamă în sporirea pro
ducției. Nu se mai așteaptă totul de 
la natură, ci se fac intervenții temei
nice pentru a diminua. în unele pe
rioade. efectele dăunătoare ale cli
mei. Pentru a suplini sărăcia preci
pitațiilor, de pildă, au fost amenaja
te rezervoare artificiale de apă. Apa 
din rîurile Sîr-Daria si Amu-Daria a 
fost dirijată prin canale pînă în cele 
mai îndepărtate zone, pînă în stepa 
Flămîndâ și stepa Karși. unde se 
cultivă acum însemnate suprafețe cu 
bumbac și orez. Apa este diri- 
iată, prin canale betonate, de stațiile 
de pompare numai atunci cînd e 
nevoie de ea. Se asigură, astfel, iriga
rea unei suprafețe de 3 500 000 hectare 
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teren. Iar pentru atragerea în circuit 
a unor noi suprafețe va fi folosită 
apa și din regiuni mai îndepărtate, 
chiar din bogatele fluvii siberiene.

în prezent, bumbacul se cultivă pe 
o suprafață de 1 842 000 hectare, ceea 
ce reprezintă peste 70 la sută din su
prafața agricolă a republicii : Iar 
ponderea acestei plante în totalul 
producției agricole este de 60 pînă la 70 
la sută, în funcție de condițiile cli
matice din fiecare an. Deosebit de 
semnificativă este creșterea produc
ției la ha. care a ajuns la 3 000—3 100 
kg. Dacă suprafața cultivată a cres
cut de 3.5 ori. producția la hectar a 
sporit de peste cinci ori.

în Tașkent, capitala republicii, s-a 
construit prima 
uzină din Uniunea 
Sovietică profila
tă pe mașini de 
recoltat bumbac ; 
de fapt, cu aceas
tă mașină a înce

put industrializarea Uzbekistanului.
La intrarea în incinta uzinei sînt 

rînduite o seamă de mașini gata par
că de a fi expediate la unitățile agri
cole. Am aflat însă pe dată că nu 
aceasta este destinația lor.

— Sînt toate tipurile de mașini, ne 
spune Tadjiev Sakivgean Kaiumo- 
vici. secretarul comitetului de partid 
din întreprindere, pe care le-am con
struit de la inceput si pinâ acum. 
Producem opt tipuri de combine pen
tru recoltat, cu un randament foarte 
bun. Anual ies pe porțile uzinei 
9 500 de combine, iar pînă în 1985 se 
va ajunge la 15 000 de combine din 
cele mai perfecționate.

Se preconizează ca recoltatul bum
bacului să fie pînă la acea dată sută 
la sută mecanizat. O combină recol
tează zilnic 12 pînă la 14 tone de 
bumbac. în timp ce un om ctt o bună 
îndemînare culege abia 70 de kg pe 
zi. într-o singură perioadă de recol
tat. adică intr-un an. o combină în
locuiește munca a 12 000 de*culegă-  
tori de bumbac.

în Tașkent sînt acum șapte uzine 
care produc mașini pentru cultura 
bumbacului. Toate cele cinci repu
blici din Uniunea Sovietică, care cul
tivă această valoroasă plantă, pri
mesc mașini de toate tipurile de la 
cele șapte uzine. Iar combinele de la 
Tașkent se exportă și peste îhotare — 
încă un prilej de mîndrie pentru co
lectivul uzinei.

Florea CEAUȘESCU
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JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - ediția a XXII-a a Început 
CAMPIONATUL

Flotila noastră a fost la înălțime!
© Mereu tinărul Patzaichin și talentatul Simionov, campioni olimpici ! • Felicitări echipajului 

Bîrlâdeanu - medalie de bronz • Canoiștii și caiaciștii 
cucerit în total cinci medalii olimpice

de caiac-4, vicecampion I © Ion 
români au 

I
Ieri, a I4-a zi olimpică, a fost pen

tru sportivii noștri si ultima zi de 
concurs la această pasionantă ediție. 
Astăzi, duminică, programul prevede 
numai cursa hipică peste obstacole, 
dotată cu „Marele premiu al națiu
nilor" (la care noi nu participăm) si 
ceremonia închiderii oficiale a Jocu
rilor Olimpice 1980.

Pentru delegația română, această 
simbătă a marcat o încheiere com
petitivă reconfortantă. Dună-amiază 
am mers cu totii din nou in tribu
nele de pe malul Iacului Krilatskoe, 
unde, alături de 21 000 de spectatori 
care fluturau drapele sl scandau 
încurajator ca la fotbal, am urmărit 
cele cinci finale masculine de caiac- 
canoe pe distanta de 1 000 metri. Așa 
cum ati putut vedea si la televizor, 
printre reprize de ploi cu spume, 
printre trăznete si fulgere, ai noștri 
au luat startul în toate cele cinci 
finale, s-au luptat pentru medalii in 
patru sl au urcat pe podiumul de 
onoare în trei.

Bucuria mare ne-a adus-o. asa cum 
dealtfel na așteptam și am prevăzut 
încă în transmisiile anterioare, echi
pajul de canoe dublu. Ivan Patzaichin. 
de data aceasta cu Toma Simionov. 
au plecat furtunos încă din start si 
s-au instalat autoritar la conducere : 
preocuparea noastră era acum nu de 
a vedea dacă vor cîstiga ai noștri, ci 
cu cit avans •vor ciștiga : iată, la 
250 m au o jumătate de barcă avans, 
la 500 m — o barcă, la 750 m — una 
si jumătate, la sosire tot cam atit. 
Imediat, la masa presei primim obiș
nuitul buletin cu nrezentarea proas
peților campioni olimpici. Ivan Pa
tzaichin este numit „profesorul ca- 
noei". „cel mai faimos canoist parti
cipant la a XXII-a ediție a Olimpia
dei". Bravo. Patzaichin si bravo. 
Tom» Simionov. v-ati dovedit, intr- 
adevfti doi tricolori de aur !

Bravi -portivi s-au dovedit si cei 
patru «.i-risti — Mihai Zahiu, Vasile 
Diba. Io». Geantă si Nicusor Esanu 
— car»., iu proba rezervată echipaju
lui lor. mx pornit de ne poziția a 
•-a, au ajuns pe a 5-a, a 4-a. a 3-a 
șl la sosire a 2-a ! Sosirea fusese 
foarte strinsă. nu văzusem cu clari
tate ordinea, dar ai noștri au zvîrllt 
îndată padelele in ană și au început 
eă se îmbrățișeze. Era clar — cu
ceriseră medalia de argint !

Ion Birlădeanu, confirmînd si el 
forma bună cu care era creditat, a 
mers din ce în ce mai repede in 
proba de caiac simplu, al 9-lea ime
diat după start, al 6-lea la 500 m. al 
5-lea la 750 m si al 3-lea intr-un 
prelungit și aprig final. A fost deci 
distins cu o binemeritată medalie de 
bronz.

Celelalte două echipaje ale noastre 
au ocupat locurile 4 (la caiac dublu) 
și 5 (la caiac simplu, prin Lipat 
Varabiev).

...Șl. cu asta. gata. Din punctul de 
vedere al întrecerilor sportive nro- 
priu-zise. olimpiada, practic, s-a în
cheiat.

Ce s-ar putea spune, la o repede 
ochire în urmă, despre ediția olimpi
că numărul XXII, găzduită de capi
tala Uniunii Sovietice ?

într-o organizare care în cele mai 
multe cazuri a atins perfecțiunea, 
5 928 de sportivi, reprezentind 81 țări 
de pe toate contineptele, s-au întrecut 
pentru a cuceri titlul olimpic, meda
lia de argint, cea de bronz sau măcar 
unul din locurile 4, 5 și 6 — ce con
feră puncte pentru clasamentul ge
neral — în 203 probe. Au fost asistați

corespondenta 
DIN MOSCOVA

de 2 509 oficiali (din partea C.I.O. șl 
a federațiilor sportive internaționale), 
de 1 311 arbitri și circa 3 000 de zia
riști.

Despre calitatea întrecerilor au vor
bit suficient de ilustrativ atit dispu
tele aprige în care s-au angajat nu
meroși protagoniști în fiecare disci
plină sportivă, cit, mai ales, perfor
manțele înregistrate pe tabela de 
marcaj. Dintre aceste performante 
vor rămîne înscrise în analele olim
piadelor moderne cele mai conclu
dente : 35 recorduri mondiale depă
șite și 2 egalate ; 62 recorduri olim
pice depășite și 2 egalate. Cu aceasta 
cred că am spus totul despre nivelul 
sportiv al Olimpiadei de la Mdscova 1

A fost o Olimpiadă în care mai 
fiecare probă s-a încheiat cu semne 
do exclamare. întii, pentru maniera 
impresionantă în care unii mari fa- 
voriți și-au realizat pe deplin șanse
le : mă gindesc la atleții Ovett și 
Coe, Ia voleibaliștii sovietici, la ti
nerele înotătoare din R.D. Germană 
și la atîția alții. Apoi, pentru situația 
neplăcută în care s-au aflat alți mari 
favoriți care nu au reușit ceea ce s-a 
dorit și se aștepta de la ei : fosta 
campioană olimpică Ruth Fuchs (cla
sată aici pe locul 8), campionul olim
pic Alberto Juantorena (sosit abia al 
4-lea la 400 metri), echipa feminină 
de volei a Cubei — campioană mon
dială (clasată pe locul 5), echipa de 
baschet masculin a Uniunii Sovieti
ce (necalificată în finală) etc, etc. în 
sfirșit, tot cu semne de exclamare 
(dar care înseamnă admirație) au fost 
primite victoriile neașteptate ale unor 
sportivi care nu erau creditați cu cine 
știa ce șanse. Citeva exemple : atle

tul Gerd Wessig (care a ciștigat înăl
țimea cu formidabilul record mondial 
și olimpic de 2,36 metri, deși nu era 
favorit, deși nici măcar nu figurase 
în broșura cu componenții lotului 
olimpic pe care tara sa, R.D. Germa
nă, a difuzat-o aici), luptătorul Cre
tan. Stilianos Migiakis (care a ciștigat 
pentru Grecia prima medalie olimpi
că de aur după 20 de ani și primul 
titlu olimpic la lupte în istoria olim
piadei moderne), echipele de volei 
ale Bulgariei (medaliate cu argint 
la masculin și cu bronz la femjnin), 
echipa feminină de hochei pe iarbă a 
tînărului stat Zimbabwe (medaliată 
cu aur Ia prima sa participare după 
primirea in familia olimpică) ș.a.

Cum s-au comportat tricolorii noș
tri in acest/zbuciumat concurs? Bi
lanțul cifric arată astfel : ROMA
NIA : 25 MEDALII. DINTRE CARE 
6 DE AUR. 6 DE ARGINT și 13 DE 
BRONZ.

O comparație cu bilanțurile noastre 
la olimpiadele anterioare scoate în 
evidentă următoarele :

De data aceasta am reușit cele mai 
multe medalii de aur si titluri olim
pice : 6 (fată de 5 la Melbourne. 4 la 
Mexico și Montreal. 3 la Roma si la 
Miinchen. 2 la Tokio si una la Hel
sinki). în cercurile lumii sportive 
am observat că numărul medaliilor 
de aur constituie criteriul care se 
bucură de cea mal mare nopularitate. 
De aceea, l-am consemnat Drimul. 
Desigur, cu totii ne-am fi dorit mai 
multe medalii de aur. Aici, de fată 
fiind, mi-am format opinia că era 
posibil să mai obținem încă 4—5 : în 
proba de individual compus la gim
nastică feminină, la paralele, prin 
Emilia Eberle, la handbal masculin 
(dar ne-a învins din nou Iugoslavia, 
clasată pe locul 5). la lupte greco*  
romane (prin Constantin Alexandru, 
infrînt prea ușor încă din primul tur) 
si chiar la canoe (dacă alcătuiam mai 
din timp cuplurile).

în privința numărului total de me
dalii. nu am reușit să depășim bilan
țul de la Montreal (atunci am luat 
27). Rămînem cu regretul că lotul 
nostru a manifestat atît o evidentă 
lipsă de omogenitate (în sensul că 
sportivii din unele discipline si-au 
făcut datoria, dai’ alții nu), cit si o 
neașteptată inconstantă (în sensu ?ă 
aceiași sportivi au concurat bine în
tr-o zi si de nerecunoscut in alta, ri- 
sipindu-si șansele la medalii).

...Si. mai concret, despre contribu
ția disciplinelor olimpice la bilanțul 
cu care ne Întoarcem acasă :

Ca și la Montreal, cartea de vizită 
a sportului românesc au reprezenta
t-o cu cinste dubla campioană olim
pică Nadia Comăneci, și „fluturași!" 
ei. Elevele soților Bela și Marta Ka- 
roli au cucerit 7 medalii.

Sporturile de apă, de asemenea, au 
fost în frunte. Ele ne-au asigurat, 
ca de obicei, un număr corespunzător 
de medalii : 8. Canoea — 2 (una de 
aur și una de argint), caiacul — 3 
(una de argint și două de bronz) și 
canotajul academic •— 3 (una de aur 
și două de bronz).

Luptele greco-romane cu 4 medalii 
(1 + 1 + 2) au reprezentat, de ase
menea, un eșalon de bază al lotului 
olimpic românesc.

Tirul a cucerit o singură medalie 
— dar de aur, prin Corneliu Ion.

Pe lingă handbaliști, mai mult ne 
așteptam si de la voleibaliști, care 
dacă nu pierdeau meciul cu Polonia 
din serie ar fi avut „argintul" in bu
zunar.

Dezamăgirile au venit de la atlet! 
și atlete (cu excepția ștafetei femi
nine de 4 X 400 m), de la spadasini 
șl floretiste (care au evoluat cu mult 
sub ceea ce se angajaseră), de la 
boxeri (care nu pot da vina bilan
țului lor nesatisfăcător numai pe ar
bitri) și de la luptătorii de „libere" 
(care nici măcar scuza arbitrilor nu 
o au).

Dar avem suficientă vreme să vor
bim. pe îndelete, după întoarcerea 
acasă, despre cauzele unor nereușite 
și — în aceiași timp — despre corn-, 
portarea exemplară a unora din
tre cei mai îndrăgiți sportivi români.

Gheorqhe MITROI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In finala turneului olimpic de 

fotbal, echipa Cehoslovaciei a Între
cut cu scorul de 1—0 (0—0) formația 
R.D. Germane. Unicul gol al partidei 
a fost marcat în minutul 77 de Jin- 
drich Svoboda.
• Clasamentul primilor trei spor

tivi în probele de caiac-canoe desfă
șurate ieri : canoe-2 : 1. România 
(I. Patzaichin, T. Simionov) — 
3’47”65/100 ; 2. R.D. Germană — 3'49" 
93/100 ; 3. U.R.S.S. — 3’51”28/100 ;
caiac-4 : 1. R.D.G. ; 2. România ; 3. 
Bulgaria ; caiac-1 : 1. Rudiger Helm 
(R.D.G.) ; 2. Alain Leias (Franța) ; 3. 
Ion Birlădeanu (România) ; caiac-2 ; 
1. U.R.S.S. ; 2. Ungaria ; 3. Spania ; 
canoe-1 : 1. Lubomir Lubenov (Bul
garia) ; 2. S. Postrechin (U.R.S.S.) ; 
3. E. Leue (R.D.G.).

• Turneul olimpic de box, Încheiat 
sîmbătâ seara pe ringul din sala 
„Olimpiski", a avut ca principală ve
detă pe cubanezul Teofilo Stevenson, 
care l-a învins la puncte în finala ca
tegoriei grea pe Piotrî Zaev (U.R.S.S.) 
și a cucerit astfel pentru a treia oară 
consecutiv medalia de aur la Olim
piadă. Și ceilalți coechipieri ai lui 
Stevenson s-au comportat la înălți
mea renumelor lor, cîștigînd alte 
cinci medalii de aur. Iată lista celor 
11 campioni olimpici, în ordinea ca
tegoriilor, de la semimuscă la grea : 
Samil Sabirov (U.R.S.S.) ; Petar Le
sov (Bulgaria) ; Juan Hernandez 
(Cuba) ; Rudi Fink (R.D.G.) ; Angel 
Herrera (Cuba) : Patrizio Oliva (Ita
lia) ; Andres Aldama (Cuba) ; Ar
mando Martinez (Cuba) ; Jose Go
mez (Cuba) ; Slobodan Kacear (Iugo
slavia) ; Teofilo Stevenson (Cuba).

• A luat sfirșit concursul olimpic 
de tir cu arcul. La feminin, pe pri
mele 3 locuri ș-au situat : Keto Lo- 
saberidze (U.R.S.S.), Natalia Butu
zova (U.R.S.S.) și Paivi Meriluoto 
(Finlanda). Aurora Chin (România) 
a ocupat locul 13. în proba mascu
lină. medalia de aur a revenit fin
landezului Torni Poikolainen. urmat 
de Boris Isacenko (U.R.S.S.) si 
Giancarlo Ferrari. Andrei Berki 
(România) s-a clasat pe locul 15.

® Sportivul Diettmar Lorenz 
(R.D.G.) a devenit campion olimpic 
la judo la categorja open, urmat de 
Angelo Parisi (Franța), medaliile de 
bronz fiind obținute de A. Mapp 
(Marea Britanie) și Andras Ozsvar 
(Ungaria).

NOI ȘANSE LA „LOZUL VACANȚEI"!
Datorită marelui succes în

registrat. precum și solicitărilor 
exprimate de numeroși partici
pant!. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport a reeditat și 
lansat în aceste zile Lozul va
cantei, dună aceeași formulă 
atractivă și avantajoasa. Așa
dar. din nou cîștiguri suplimen
tare în valoare de 1 700 000 lei

DE FOTBAL

Rezultatele meciurilor 
din prima etapă a diviziei A

Rezultatele Înregistrate, ieri, în pri
ma etapă a campionatului Diviziei A 
la fotbal, ediția 1980—1981 : Progresul 
Vulcan București — F.C. Olt 1—1 
(0—0) ; Dinamo București — Jiul Pe
troșani 3—0 (2—0); Politehnica Iași — 
F.C. Baia Mare 2—0 (0-0) ; F.C.M. 
Brașov — F.C.M. Galați 2—1 (1—1) ; 
Universitatea Craiova — F.C. Argeș 
3—2 (1—1) ; Chimia Rm. Vilcea
— Universitatea Cluj-Napoca 3—1 
(1—1) ; Corvinul Hunedoara — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—1 (1—0) ; Politehnica 
Timișoara — Sportul studențesc 1—0 
(0—0) ; Sport Club Bacău — Steaua 
București 0—4 (0—3).

Tragere 
excepțională 
Pronoexpres

Duminică 10 august 1980, Ad- 
ministrațiia de Stat Loto-Prono
sport organizează o nouă tragere 
excepțională Pronoexpres, la care 
participanții au multiple posibi
lități de a obține : autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L", 
cîștiguri în bani variabile și fixe 
(50 000, 15 000 lei etc.), excursii 
pe ruta R.S. Cehoslovacă — R.P. 
Ungară sau în R.D, Germană. 
Pentru atribuirea cîștigurilor se 
efectuează opt extrageri în două 
faze, cu un total de 44 de nu
mere, Se participă pe bilete de 
6 sau 15 lei varianta simplă, 
acestea din urmă avînd drept de 
ciștig la toate categoriile. O 
formă avantajoasă de partici
pare o constituie variantele 
combinate și variantele „cap de 
pod", achitate sută la sută sau 
in cotă de 25 la sută, pe care se 
pot obține suite de cîștiguri la 
mai multe categorii. Ultima zi 
pentru procurarea biletelor : 
simbătă 9 august 1980. Amănun
te și indicații pentru a juca nu
merele preferate se găsesc în 
prospectul tragerii.

acordate din fond special, din 
nou șanse sporite de a obține ; 
autoturisme „Dacia 1300". ciști- 
guri în bani de 50 000, 10 000, 
5 000 lei etc. Agențiile Loto- 
Pronosport si vinzătorii volanți 
oferă tuturor posibilitatea de 
a-și încerca șansele Ia Lozul 
vacantei. Este o ocazie oferită 
tuturor de a se număra printre 
marii ciștigători ai sezonului !

• „KRIOTERM", UN 
NOU INSTRUMENT 
CHIRURGICAL Specialiștii 
sovietici în domeniul electroteh
nicii au pus la punct un noua- 
parat numit „Krioterm", care 
poate Înlocui instrumentele chi
rurgicale tradiționale în operații
le oftalmologice — pentru extra
gerea, da pildă, a unor corpuri 
străine din ochi. înlocuirea 
cristalinului sau pentru cazuri 
de cataractă. Porțiunea cu care 
lucrează instrumentul are forma 
unui ac subțire, realizat din 
două materiale termoelectrice 
diferite. Prin trecerea unui cu
rent electric continuu, vîrful 
acului se răcește instantaneu 
pînă la temperatura de minus 
15 grade Celsius. E suficient ca 

chirurgul să atingă cu acest ac 
cristalinul afectat de cataractă, 
de pildă, pentru ca aceasta să 
înghețe si să se lipească de in
strument, puțind fi astfel extra
să. întreaga operație nu durează 
decît citeva secunde. Spre deo
sebire de instrumentele tradițio
nale. „Kriotermul" nu provoacă 
hemoragii, deoarece congelează 
vasele în cîmpul operational.

• INSULE DE GHEA
TĂ. Suprafața înghețată aproa
pe in permanentă a Oceanului 
Arctic, temperaturile sub minus 
50 grade Celsius si mai ales 
vinturile violente fac imposibi
lă aici utilizarea platformelor 
clasice de foraj petrolier. Cer
cetătorii firmei „Exxon" au 
reușit să găsească de curind ur

mătoarea soluție ingenioasă și 
puțin costisitoare : fabricarea 
unor insule de... gheată. Prin 
suprapunerea unor straturi groa
se de gheață poate fi construit 
un fel de turn‘'sprijinit Pe solul 
marin, ceea ce asigură imobili
tatea suportului Pe care vor pu
tea fi montate aparatele. Iată 
cum se procedează : într-o zonă 
în care stratul de gheată se 
află la distantă de 3—4 metri de 
solul marin se pompează mai 
întii apa de mare de sub ban
chiză. iar apoi este „injectată" 
la suprafața blocului Prin în
ghețare, apa face ca banchiza 
să se îngroașe și să se afunde 
treptat pînă atinge fundul mării. 
Firește, pentru a se asigura sta
bilitatea „insulei de gheață" 
trebuie efectuate un. control si 
măsurători permanente.

• MAȘINI DE SPĂ
LAT „INTELIGENTE". Pri“ 
me reprezentante ale unei noi 
generații de aparate de uz cas
nic care îsi face apariția : ma
șinile de spălat „inteligente", 
fabricate de firmele Thomson si 
Philips. Acestea se opresc au
tomat dacă nu sînt întrunite 
condițiile optime de funcționare, 
în asemenea împrejurări, in caz. 
de pildă, că nu există suficient 
detergent sau daca filtrul este 
înfundat etc. — pe tabloul de 
bord al acestor mașini — care 
sînt prevăzute cu un microordi- 
nator — sint indicate instanta
neu operațiile ce se cuvin efec

tuate. Iar în caz de pane ușoa
re. reparabile de către un ne- 
specialist. mașina indică, de 
asemenea ce trebuie făcut.

® PASIUNE INEDITA. 
Pasiunea lui Arno Schiesches 
dirt Mullroser See (R.D.G.) este 
colecționarea de vechi aparate 
de radio. El a reușit să adune 
pină acum peste 100 de recep
toare. produse de-a lungul a 
sase decenii. Ambiția sa este ca 
aparatele recuperate, unele din 
ele adevărate „piese de muzeu-, 
să fie reparate și în perfectă 
stare de funcționare. O treime 
din aparate nu sînt constituite 
din piesele inițiale, ci reconsti

tuite, folosind piesele mai mul
tor aparate de același tip. Anul 
acesta, 23 de receptoare din 
originala colecție au fost expu
se intr-o vitrină din cunoscuta 
si îndrăgita piață a capitalei 
R.D.G. — Alexanderplatz.

• VIȚEI IN... EPRU- 
BETĂ. în fermele d’Ille-et- 
Vilaine (în partea de vest a 
Franței) s-a reușit un experi
ment pe cit de interesant, pe 
atît de rentabil: nașterea a 
șapte „viței în eprubetă". prin 
transplantarea de embrioni con
gelați în aer lichid. Această ex
periență, prima reușită în afara 
mediului de laborator, aduce, 
după opinia specialiștilor, mari 
avantaje in zootehnie. Din 
punct de vedere tehnic, ope

rația este relativ simplă. Este 
vorba de a se obține de la 
o vacă — donatoare — prin tra
tament hormonal, cit mai mulți 
embrioni posibili, fecundîndu-se 
un mare număr de ovule prin 
însămîntare artificială. Recupe
rați, embrionii sînt congelați în 
aer lichid si păstrați, timp prac
tic nelimitat, în recipiente de 
tip termos. Pentru transplan
tare este suficient de decongelat 
embrionul si reimplantat la o 
vacă primitoare. Metoda permi
te ameliorarea sensibilă a selec
ționării și sporește, în același 
timp, numărul vițeilor obținuți 
în fermele zootehnice, favo- 
rizînd nașterea de gemeni.

• VULNERABILITATE 
MASCULINĂ. Faptul că 
bărbații sînt mult mai vulnera

bili decît femeile la maladiile 
cardiovasculare se datorează 
probabil unei particularități en
docrine : celulele miocardului 
conțin receptori de hormoni 
masculini, androgeni. Aceasta 
este cel puțin concluzia desprin
să în urma unor experiențe 
efectuate de un grup de medici 
americani. Roiul pe care l-ar 
putea avea hormonii feminini 
asupra sistemului cardiovascu
lar nefiind deocamdată elucidat, 
este, desigur, hazardat să se 
afirme că hormonii feminini ar 
avea un efect contrar celor mas
culini. Specialiștii presupun doar 
că receptorii hormonali ai ini? 
mii joacă un rol în funcționarea 
acestui organ. Pentru formularea 
unor concluzii ferme e necesară, 
desigur, continuarea studiilor.

I
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Larg ecou internațional al cuvîntarii tovarășului Nicolae Ceaușescu și al Declarației-apel privind problemele securității și cooperării în Europa Puternică dezaprobare a hotăririi arbitrare 
a parlamentului israelian

Hotărirea Israelului de a proclama Ierusalimul drept capitală a sa — 
act profund contrar dreptului internațional, rezoluțiilor Organizației 
Națiunilor Unite, intereselor păcii în zonă, continuă să fie condam
nată pe plan internațional.

Relatind despre ședința comună 
a Biroului Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat și Biroului Exe
cutiv al Guvernului Republicii Socia
liste România, AGENȚIA SOVIETI
CA T.A.S.S, reia din cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu referi
rile la schimbările importante ce 
s-au produs în ultimii cinci ani 
pe plan internațional, la dezvol
tarea luptei popoarelor împotri
va politicii imperialiste de forță 
si dictat, la faptul că în situația in
ternațională ce s-a complicat, pentru 
continuarea destinderii și colaborării, 
pentru asigurarea păcii, se impun 
eforturi din partea tuturor statelor, 
a popoarelor, a tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste.

România se pronunță ferm pentru 
organizarea unei conferințe in pro
blema dezangajării militare si dezar
mării in Europa, pentru începerea 
tratativelor in vederea excluderii am
plasării noilor rachete în Europa, ca 
un prim pas în direcția trecerii la 
măsuri concrete de dezarmare și, în 
primul rind. de dezarmare nucleară 
— scrie în continuare agenția 
T.A.S.S.

Informind despre Declaratia-apel. 
T.A.S.S. arată că aceasta „conți
ne chemarea să se mobilizeze toa
te forțele în numele înfăptuirii 
intereselor vitale ale tuturor po
poarelor. de a trăi în pace si prie
tenie. să se depună eforturi pentru 
impulsionarea procesului destinderii, 
întărirea colaborării multilaterale11.

România a lansat un apel țărilor 
participante la Conferința de la Hel
sinki pentru securitate și cooperare 
în Europa de a depune eforturi pen
tru diminuarea tensiunii internațio
nale si pentru reluarea politicii de 

destindere, de dezarmare si de solu
ționare a conflictelor pe cale poli
tică — relevă AGENȚIA IUGOSLA
VA TANIUG.

Cu același prilej. România s-a pro
nunțat. de asemenea, pentru stabi
lirea de relații de cooperare între 
state pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependentei și suveranității naționa
le și al dreptului sacru al fiecărui 
popor de a se dezvolta liber și inde
pendent. de a-si alege de sine stătă
tor regimul politic; calea propășirii 
economico-sociale fără nici un ames
tec din afară.

România se pronunță pentru o con
ferință consacrată dezangajării mili
tare si dezarmării în Europa, pentru 
desfășurarea cu succes a reuniunii de 
la? Madrid, precum si pentru tratati
ve în vederea excluderii amplasării 
de noi rachete Pe continent — subli
niază agenția a.d.n. din k.d. 
GERMANA.

A.D.N. informează că Ia ședința 
comună a fost adoptată Declaratia- 
apel care cheamă la continuarea pro
cesului de destindere si Ia colaborare.

România a propus ca reuniunea de 
la Madrid a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa să se 
desfășoare Ia nivelul miniștrilor de 
externe ..pentru a putea spori astfel 
eficienta dezbaterilor", scrie AGEN
ȚIA AMERICANA associated 
PRESS. Intr-o Declarație-apel, con
tinuă Associated Press, conducerea 
română propune ca reuniunea de la 
Madrid să hotărască convocarea unei 
conferințe consacrate dezarmării eu
ropene.

AGENȚIA DE PRESA AUSTRIACĂ 
A.P.A. reproduce pe larg pasaje din 
Declaratia-apel, subliniind că Româ

nia se pronunță pentru ținerea unei 
conferințe general-europene a șefilor 
de stat și de guvern, la care să se 
aducă completările corespunzătoare 
documentelor adoptate în 1975 la Hel- 
sinki, dezvoltîndu-le cu noi prevederi 
și măsuri în problema securității în 
Europa, luîndu-se in considerare 
schimbările produse în viata politică 
a continentului si în întreaga lume, 
în viziunea României, precizează 
A.P.A.. reuniunea de la Madrid ar 
trebui să hotărască convocarea unei 
conferințe consacrate dezarmării eu
ropene. care să stabilească măsuri 
concrete de oprire a cursei înarmă
rilor.

în continuare, se citează din cuvin
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pasajul în care se relevă 
că evenimentele din pi-ima parte a 
acestui an au demonstrat încă o dată 
că ..este necesar să se facă totul 
pentru soluționarea oricăror proble
me numai pe calea tratativelor". In 
solutionarea tuturor problemelor, 
adaugă agenția, este necesar să se 
pornească de la respectarea indepen
dentei popoarelor si a „dreptului 
fiecărei națiuni de a-si asigura dez
voltarea economico-socială si transfor
mările sociale așa cum dorește, fără 
nici un amestec din afară".

Arătînd că președintele. Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat deosebita în
semnătate a dezvoltării colaborării 
largi si rodnice între toate statele din 
Balcani, agenția A.P.A. subliniază că 
șeful statului român consideră că 
această zonă trebuie să se transfor
me într-o regiune a păcii, bunei ve
cinătăți. încrederii, intr-o zonă lipsi
tă de arme nucleare.

Reuniunea de la Madrid trebuie să asigure 
continuarea și aprofundarea 

destinderii in Europa
Declarația președintelui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 2 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută agenției Taniug cu 
prilejul aniversării a cinci ani de la 
semnarea Actului final de la Hel
sinki, Țvietin Miatovici. președintele 
Prezidiului R.S.F.I.. a apreciat că în 
această perioadă ..au fost înregistrate 
rezultate in asigurarea continuității 
C.S.C.E., care nu trebuie subapre
ciate". dar ..paralel cu aceste procese 
pozitive, țările participante la C.S.C.E. 
au întîmpinat în calea înfăptuirii 
Actului final dificultăți care sînt în 
primul rind rezultatul existentei 
blocurilor în Europa și în lume".

Referindu-se la pregătirile pentru 
reuniunea de la Madrid, președintele 
Prezidiului R.S.F.I. a subliniat, că.

Conferința mondială împotriva armelor 

atomice și cu hidrogen
TOKIO 2 (Agerpres). — La Tokio 

s-au deschis, simbătă. lucrările 
„Conferinței mondiale împotriva 
armelor atomice și cu hidrogen — 
1980“. Desfășurată sub egida unui 
comitet reprezentind cele mai largi 
cercuri ale opiniei publice nipone, 
conferința are ca obiectiv să con
tribuie la mobilizarea opiniei pu
blice mondiale pentru interzicerea 
totală a armelor atomice si elimi
narea completă a unui război nu

..în pofida unor ezitări inițiale, toate 
țările participante întreprind măsuri 
concrete pentru pregătirea cit mai 
temeinică a reuniunii". „Noi apre
ciem că toate tarile europene. S.U.A. 
si Canada trebuie să Înțeleagă reu
niunea de la Madrid ca pe o șansă 
importantă pentru reluarea si conso
lidarea politicii de destindere, a 
securității si cooperării ne continen
tul nostru, ca si în alte regiuni ale 
lumii... Această reuniune trebuie să-și 
aducă contribuția îndeosebi la întă
rirea încrederii și Ia inițierea proce
sului de negocieri privind dezanga
jarea militară și dezarmarea în Eu
ropa" — a arătat Miatovici.

clear. La lucrări participă delegați 
din partea diferitelor organizații și 
formațiuni politice japoneze, pre
cum și reprezentanți ai unor miș
cări pentru pace, ai opiniei publice 
din numeroase țări ale lumii, prin
tre care și România.

După trei zile de dezbateri la 
Tokio, conferința își va continua 
lucrările. în cursul săptămînii vii
toare. la Hiroșima și Nagasaki.

Secretarul General al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, apreciază că hotărirea 
Knessetului israelian „nu cores
punde rezoluțiilor O.N.U. referitoare 
la realizarea păcii in Orientul Mij
lociu". „Votul Knessetului — a adău
gat el — riscă să perturbe eforturile 
făcute de membrii comunității inter
naționale pentru găsirea unei soluții 
conflictului".

Reprezentantul permanent ad-in- 
terim al Pakistanului la O.N.U., 
Shamshad Ahmad, în calitate de 
președinte al Conferinței islamice, a 
cerut întrunirea Imediată a Consi
liului de Securitate pentru a exa
mina situația creată prin hotărirea 
Knessetului. Se subliniază „implica
țiile serioase . și grave ale acțiunii 
israeliene", precum și „consecințele 
ei pentru pacea și securitatea mon
dială".

Comitetul Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, cea 
mai înaltă instanță a O.E.P., întru
nit la Beirut, sub președinția lui 
Yasser Arafat, apreciază că Consi
liul de Securitate „trebuie să con
voace o sesiune urgentă pentru a 
condamna legea adoptată de Knes
set".

Primul ministru al Kuweitului, 
șeic Saad Abdullah Al-Sabah, a cali
ficat decizia Knessetului drept „in
tensificare a politicii expansioniste 
promovate de statul israelian".

„Bahreinul condamnă cu vehe
mență votarea de către Knesset a 
legii. care proclamă ' Ierusalimul 
drept capitală a Israelului" — a de
clarat primul ministru al Bahrainu
lui, Șeic Khalifa Bin Sulman Al- 
Khalifah.

Ministrul de externe al Qatarului, 

șeic Suhaim Bin Hamad AI-Thanl, a 
declarat . că decizia parlamentului 
israelian reprezintă „o violare fla
grantă a Cartei Națiunilor Unite și a 
normelor de drept internațional".

Proclamarea Ierusalimului drept 
capitală a statului Israel este un act 
contrar rezoluțiilor Națiunilor Unite 
cu privire Ia statutul acestui oraș — 
se spune într-un comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Ita
liei. Italia — precizează comunicatul 
— consideră inacceptabilă modifica
rea unilaterală a statutului Ierusali
mului.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Japoniei, intr-un comunicat, arată că 
acțiunea Israelului implică o schim
bare unilaterală a statutului legal al 
unui teritoriu ocupat și este con
trară rezoluțiilor Organizației Na
țiunilor Unite.

Guvernul canadian a protestat ofi
cial împotriva legii adoptate de par
lamentul israelian. „Canada — se 
arată într-un comunicat — nu recu
noaște validitatea anexării Ierusali
mului arab de către Israel... și se va 
abține de la orice contacte oficiale 
cu autoritățile israeliene în partea de 
est a Ierusalimului".

Aproximativ 6 000 de arabi au de
monstrat, la Ierusalim. împotriva 
legii votate de Knesset, care trans
formă acest oraș în capitala statului 
Israel. Ei și-au exprimat, de aseme
nea, protestul față de condițiile 
inumane de detenție a deținuților 
politici palestinieni din închisori — 
relatează agenția U.P.I.

Poliția israeliană a arestat 39 aa 
persoane. p

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
în multe privințe, deziderate ce nu 
și-au găsit materializarea.

în primul rind este vorba de faptul 
că în acești cinci ani, în loc de a se 
diminua, cursa înarmărilor în Eu
ropa — . ca dealtfel în întreaga lume 
— s-a intensificat, în arsenalele sta
telor s-au acumulat noi arme de dis
trugere in masă, deosebit de gravă 
fiind hotărîrea de a se amplasa pe 
continent noi arme rachetă, cu rază 
medie de acțiune, ceea ce accentuea
ză pericolul nuclear atit în această 
zonă, cit și în întreaga lume. Ca ex
presie a unei înalte răspunderi pen
tru destinele păcii in Europa și in 
lume, cuvintarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ca și Declaratia-apel in
dică un program clar, riguros și 
amplu de măsuri, căi și direcții prac
tice de acțiune pentru înlăturarea 
acestei primejdii, pentru oprirea ac
centuării încordării și diminuarea ei 
și, in același timp, pentru pregătirea 
cit mai temeinică și desfășurarea cu 
succes a reuniunii de Ia Madrid.

In ansamblul acestor măsuri, pe 
primul plan se situează acțiunile 
concrete Pe linia dezangajării milita
re si dezarmării, piatra unghiulară, 
cheia de boltă a securității europene. 
In acest sens. Declaratia-apel reafir
mă in mod solemn propunerile pre
zentate în repetate rînduri de Româ
nia socialistă, propuneri vizind ase
menea aspecte esențiale cum sint 
stoparea spiralei înarmărilor și, in 
primul rind. a înarmărilor nucleare, 
diminuarea efectivelor armate si re
ducerea bugetelor militare, retrage
rea trupelor străine in limitele gra
nițelor naționale, oprirea oricăror 
demonstrații militare de forță la gra
nițele altor state, restringerea trep
tată a activității celor două blocuri 
militare opuse si lichidarea lor con
comitentă. Tocmai în scopul de a se 
crea un cadru larg de dezbateri a 
acestor probleme atit de nportante, 

în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, ca si in Declaratia-apel 
se reafirmă propunerea ca Ia reuniu
nea de la Madrid să se hotărască 
convocarea unei conferințe europene 
consacrate dezarmării europene, care 
să stabilească măsuri efective de di
minuare a potențialului militar pe 
confident.

Cu deosebită pregnantă se relevă 
cerința trecerii la tratative in vede
rea renunțării si de o parte si de 

Vibrant îndemn la acțiune 
pentru reușita reuniunii de la Madrid

alta la amplasarea si dezvoltarea de 
noi sisteme rachcto-nucleare pe con
tinentul nostru. Nu trebuie pierdut 
nici o clipă din vedere — se arată 
in Declaratia-apel. relulndU-se ape
lul la rațiune pe care l-a lansat to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul recentei sale vizite in Franța — 
că prezenta armelor nucleare consti
tuie un grav pericol pentru toate 
popoarele continentului, că armele 
nu-si aleg victimele după zona geo
grafică. sau după orinduirea socială, 
că nimeni nu poate scăpa de efectul 
lor distrugător. în virtutea acestor 
realități inexorabile, capătă o rezo
nantă și mai puternică chemarea 
adresată popoarelor lumii de a-și ri
dica cu hotărîre glasul, pină nu este 
prea tirziu, pentru excluderea arma
mentului nuclear.

în același timp, cuvintarea pre
ședintelui republicii, ca și Declara
tia-apel scot în evidentă necesitatea 
ca popoarele și statele europene să 
acționeze pentru dezvoltarea unei 

largi colaborări economice si tehnîco- 
stiintifice. înlăturîndu-se orice barie
re si restricții artificiale — condiție 
indispensabilă a soluționării unor 
probleme economice stringente care 
frămihtă omenirea — subliniind, tot
odată. însemnătatea extinderii schim
burilor culturale și contactelor între 
popoarele europene, cale sigură pen
tru mai buna cunoaștere reciprocă, 
pentru întărirea încrederii și priete
niei între națiuni.

„Este necesar — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, reliefind 
semnificația profundă a tuturor aces
tor aspecte — să se înțeleagă faptul 
că in actualele împrejurări Europa 
trebuie să găsească calea spre unita
te. cu respectarea orinduirilor socia
le existente, a dreptului fiecărui po
por la dezvoltare liberă, a indepen
dentei și suveranității fiecărei na
țiuni de pe continent".

Baza unei asemenea unități — o 
imitata pentru pace, pentru indepen
dență, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună — o constituie, așa cum 
arată experiența istoriei, viața însăși, 
promovarea neabătută in relațiile din
tre toate statele a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, neames
tecului in treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțarea cu desăvirșire 
la folosirea forței și Ia amenințarea 
cu forța, respectarea dreptului sacru 
al fiecărui popor de a se dezvolta liber 
si a-și alege de sine stătător regimul 

politic, calea propășirii economico- 
sociale. Reafirmînd solemn' impor
tanta cardinală a acestor principii. 
Marea Adunare Națională, Consiliul 
de Stat si Guvernul Republicii So
cialiste România cheamă parlamen
tele, guvernele, popoarele, forțele 
înaintate din toate țările europene să 
militeze cu energie și consecvență 
neabătută pentru afirmarea si gene
ralizarea lor pe întregul continent.

Desigur, reuniunea de la Madrid ar 

corespunde așteptărilor popoarelor 
dacă ar adopta în toate aceste direc
ții hotăriri concrete, pentru a se da 
un puternic impuls realizării inte
grale a prevederilor Actului final de 
la Helsinki. Fără îndoială, desfășu
rarea reuniunii la nivelul miniștrilor 
de externa ar spori eficiența dezba
terilor și, totodată, ar mări gradul de 
angajare și responsabilitate în adop
tarea măsurilor ce se impun. In ace
lași timp, o însemnătate evidentă ar 
avea asigurarea. în forme organiza
torice corespunzătoare, a unei conti
nuități in conlucrarea statelor euro
pene, astfel ca acestea sa se poată 
consulta și acționa in comun în ve
derea soluționării diferitelor proble
me ce apar in Europa sau în alte 
zone ale lumii.

Exprimînd convingerea neabătută 
că înfăptuirea securității europene ar 
sluji nu numai Europei, ci ar avea 
o profundă înrîurire pozitivă asupra 
întregului climat mondial, Marea 
Adunare Națională, Consiliul de Stat 

si Guvernul Republicii Socialiste 
România adresează popoarelor. între
gii opinii publice, factorilor de răs
pundere de pe continent, apelul 
solemn de a nu precupeți nici un 
efort pentru impulsionarea procesu
lui destinderii, păcii și înțelegerii, 
pentru întărirea colaborării multila
terale dintre statele europene, dintre 
toate statele lumii.

Ca dovadă a însemnătății hotărî* * 
toare pe care România o atribuie a- 
cestui mare dezideraț, forurile supre
me ale puterii de ’stat din România 
propun ca ziua de 1 august să fie 
aniversată in fiecare an ca Zi a soli
darității și luptei tuturor popoarelor 
europene pentru edificarea securită
ții și păcii pe continentul nostru.

' ÎNTREVEDERE l. brejnev — 
| A. CUNHAL. Simbătă, în Crimeea, 

a avut loc o întilnire a lui Leonid 
I Brejnev, secretar general al C.C. al

P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., cu 

■ Alvaro Cunhal, secretar geperal al
P.C. Portughez, informează agenția 

| T.A.S.S. Convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej s-a referit la coia- 

Iborarea celor două partide, la as
pecte ale vieții internaționale.

• GUVERNUL REPUBLICII ZIM
BABWE a hotărit să anuleze legis-

I lațiile restrictive din domeniul 
presei, impuse de fostul regim mi- 

I noritar și care interziceau publica- 
I rea materialelor ostile politicii de 

apartheid și discriminare rasială, 
t transmite agenția Associated Press.

Totodată, au fost autorizate tipărirea 
1 ji difuzarea unor ziare și publicații, 
. de asemenea interzise in perioada 

regimului Smith.

COMUNIȘTI ALEȘI ÎN ORGA- 
! NELE LOCALE DIN ITALIA. în 
[ funcția de președinte al consiliului 

provincial din Siena a fost reales 
t un membru al Partidului Comunist 
| Italian. A fost, de asemenea, reales 
I în funcție primarul comunist al 

orașului Livorno, unde în compo- 
I nența conducerii municipale au in

trat reprezentanți ai partidelor co
munist si socialist.

f 60 000 ACTORI AMERICANI JN 
I GREVĂ. Muzicienii de la televiziu

nea și cinematografia din Statele 
î Unite ale America s-au alăturat,

Prin întregul ei conținut, politica. 
României socialiste exprimă un 
profund optimism, care îsi are izvo
rul în încrederea neclintită că, 
actionind in strinsă unitate, mobili- 
zindu-si eforturile si conlucrind tot 
mai activ, guvernele, parlamentele, 
forțele social-politice cele mai largi, 
popoarele insele —* ca adevăratii fău
ritori ăi Istoriei — pot asigura re*  
luarea $1 consolidarea cursului spre 
destindere, cooperare. înțelegere in 
viata internațională. Exprimîndu-și 
încrederea că Declarația-apel va fi 
primită cum se cuvine de popoarele, 
(tavernele și statele din Europa și 
din întreaga lume, partidul nostru, 
poporul român, așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vor face și 
pe viitor tot ce depinde de ele, întă- 
rindu-și continuu conlucrarea și soli
daritatea cu partidele, cu organizații
le politice și obștești, cu toate for
țele înaintate, pentru a contribui la 
reușita reuniunii de la Madrid, la 
succesul politicii de pace, înțelegere 
șț independentă națională pe conti
nentul nostru și pe glob, spre binele 
și în Interesul înfloririi civilizației 
întregii omeniri.

'AGENȚIILE DE PRESA 
E® -• ne scurt

■L'-- 1 •_

vineri, mișcării greviste declanșate 
cu 11 zile in urmă de peste 60 000 de 1 
actori americani. Președintele Fe
derației americane a muzicienilor | 
(A.F.M.), Victor Fuentealba. a ară- | 
tat că negocierile cu direcțiile stu
diourilor cinematografice și ale j 
canalelor de televiziune în legă
tură cu reînnoirea convențiilor de ' 
muncă pe următorii trei ani au 
intrat in impas.

SFIDÎND DREPTUL LA INDE
PENDENȚĂ AL POPORULUI NA- I 
MIBIAN. autoritățile sud-africane , 
au anunțat înființarea unei noi așa- ’ 
zise „forte de apărare" în Namibia. . 
După cum relevă agenția Reuter, I 
care citează o declarație a Premie- 1 
rului sud-african. Pieter Botha, a- 
ceste forte „transferate" în Namibia ■ 
vor avea rolul de a „combate tero- | 
rismul" din acest teritoriu, nreci- 
zind că trupele sud-africane mi se I 
vor retrage din Namibia.

O PUTERNICA EXPLOZIE, care 
s-a produs, simbătă, la gara centra- | 
lă din orașul italian Bologna, s-a | 
soldat, potrivit unui prim bilanț ofi
cial, cu 55 de morți și 180 de răniți, i 
Cauzele exploziei nu sînt deocam
dată cunoscute. Grupul comunist în 
Senat a depus o moțiune in care so- . 
licită ca „orice informație referi
toare Ia tragedia de la Bologna să I 
fie comunicată parlamentului". Gu
vernul a făcut cunoscut că va pre- I 
zenta o comunicare specială în Se- j 
nat, luni după-amiază, în legătură 
cu circumstanțele exploziei.

CINCI M OE U MHMIW FHffBI SBMHTATC $1 tOOPEBMIE - EllfflIMENT ISTORIC IM WffA CflNTINENTOTOI
Europa - continent al păcii, colaborării și înfloririi tuturor noțiunilor

Cu profund interes și vie satisfacție a luat cunoștință opinia publică 
din țara noastră de lucrările ședinței comune a Biroului Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat și Biroului Executiv al Guvernului Republicii 
Socialiste România consacrată împlinirii a cinci ani de la semnarea Actu
lui final al Conferinței general-europene de la Helsinki. Cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, Declarația-apel adoptată cu acest prilej, 
au un profund ecou in inimile tuturor cetățenilor României socialiste, care 
vâd in ele o nouâ și puternică manifestare a politicii partidului și statu
lui nostru, îndreptată cu neabătută consecvență spre crearea unui climat 
nou de colaborare și securitate în Europa, spre asigurarea pâcii în lumea 
întreagă.

Ce gindesc oamenii muncii de Ia noi despre situația creată in Europa 
la cinci ani după Conferința de la Helsinki ? Cum apreciază rolul parti
dului și statului nostru in realizarea securității europene și ce semnificație 
atribuie Dedarației-apel î Ce așteaptă ei de la apropiata reuniune de 
Ia Madrid ? - iată obiectul anchetei pe care o publicăm in numărul 
de față.

NU ORORILOR RĂZBO
IULUI I Tovarășe GHEORGHE 
SERBU sinteți unul din muncitorii 
vechi si stimați ai întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul" din Brăila, 
veteran al ultimului război mondial. 
Cum vedeți, in lumina experienței 
dumneavoastră de viața, cerința de 
a se mobiliza toate energiile pentru 
evitarea repetării ororilor războiului? 

„Personal, urmăresc cu interes, 
prin intermediul presei, radioului și 
televiziunii frămintările din lume. Și, 
trebuie să vă spun că mă întristează, 
mă înfior chiar, ori de cite ori răz
boiul își mai arată colții, indiferent 
unde. Pentru că i-am cunoscut direct 
grozăviile, am plătit și un tribut de 
singe. Acum puteam fi și eu. aseme
nea multor milioane de victime, doar 
o amintire. Am avut șansa de a su
praviețui. Dar astăzi, cînd pe crește
tul fiecărui locuitor al pămintului 
„apasă" 15 tone de explozibil conven
țional. cînd locuitorii Europei stau 
pe un adevărat vulcan, ca urmare a 
depozitării a tot felul de arme teri
bile, mult mai distrugătoare decit in 
trecut, cîți dintre oameni ar mai avea 
această șansă ? Europa si lumea 
au trecut prin două mari încercări. 
Destul 1 Vrem liniște si pace, vrem 
să trăim bucuria muncii si împlini
rilor noastre pașnice.

în uzina noastră se construiesc ex
cavatoare. Cu ele se lucrează la atî- 
tea construcții pașnice. Discut dese

ori cu tovarășii mei de muncă : de 
ce să se cheltuiască atîția bani pen
tru înarmări, cînd armele, așa cum 
bine spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu . au slujit și nu slujesc 
nicăieri decît pentru distrugere. De 
fapt, toate popoarele doresc pacea, 
iar cine crede altfel se înșeală. De cu- 
rînd am văzut un desen care m-a 
tulburat. Pe un cîmp mergea un 
tanc ; dar nu era ca toate celelalte, 
fiindcă în loc de tun avea un braț 
de excavator și o cupă plină cu plini. 
Imaginație, desigur, dar cit de fru
moasă... România este o țară în care 
toți cetățenii ei vor ca în lume locul 
tunurilor să-1 ia cupele de excava
toare, locul bombelor — piinea. 
România dorește aceasta nu numai 
pentru ea, dar pentru toate popoare
le. De aceea luptă atit de hotărit 
pentru securitate . în Europa și in 
lume. Iar cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Declarația-apel 
adoptată constituie o dovadă eloc
ventă în acest sens."

COPIILOR NOȘTRI - UN 
VIITOR FĂRĂ GRIJI. Tovarășa 
ELENA PAVELIUC este țărancă coo
peratoare in comuna Ivănești, jude
țul Vaslui, și mamă a nouă copii. 
„Pacea, iubirea de țară — ne-a de
clarat ea — îmi sint scumpe ca și 
copiii mei. Și cred că așa gindesc 
toate mamele din România socialistă. 
Dacă e liniște în țară, fiecare om 

cinstit poate munci după puterea și 
priceperea lui, fie în uzine, fie pe 
ogoare, așa cum facem noi, aici, ca 
să avem mai mult belșug. Avem ne
voie să trăim într-o Europă a păcii 
și înțelegerii, deoarece avem copii de 
crescut și dorim să lăsăm generații
lor de după noi un cer senin, cu soa
re strălucitor, fără nori și pericolul 
-ploilor» cu bombe. Eu am nouă co
pii. Toți îmi trăiesc, sint în jurul 
meu. împreună cu soțul meu ne stră
duim să-i învățăm să iubească pa
tria, să iubească pacea. La noi in co
mună, în județ, ca și în toată țara 
s-a construit mult în anii socialismu
lui, oamenii trăiesc o altă viață, mai 
bună, copiii învață ca să devină fo
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lositori societății. Tocmai de aceea 
interesul nostru suprem este acela 
de a ne sti munca la adăpost de vi
tregiile războiului, de a avea pace 
pe continentul nostru. Iată de 
ce, noi. mamele, spunem un NU 1 
hotărit războiului, Înarmărilor. Iată 
de ce facem cu toții un zid în 
jurul partidului, in jurul bărba
tului de stat curajos care este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, atit de 
apreciat în toată lumea, pentru lupta 
sa neobosită în folosul păcii și înțele
gerii intre popoare. Și iată de ce noi 
socotim că frumoasele cuvinte rostite 
din nou de fiul drag al ponorului 
nostru au dat glas glodurilor si sim- 
tămintelor mamelor din tara noastră 
și din lumea întreagă".

PE PRIMUL PLAN - DE
ZANGAJAREA MILITARĂ Șl 
DEZARMAREA PE CONTI
NENT. Tovarășul ION ALMARIEI, 
maistru la Combinatul chimic din 
Rm. Vîlcea, arătînd că tovarășii săi 
de muncă, ca și toți cetățenii patriei 
noastre, dau o inaltă apreciere con
tribuției României, a președintelui 
ei. tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
transpunerea in viață a Actului final 
de la Helsinki, a subliniat că el con

sideră pe deplin justă cerința — 
subliniată permanent de țara noas
tră — de a se pune pe primul plan 
al preocupărilor statelor și guver
nelor europene adoptarea unor mă
suri concrete și efective de dezan
gajare militară și dezarmare pe 
continent.

„După ce, în cursul unei generații, 
Europa a fost lovită din plin de 
urmările teribile ale celor două răz
boaie mondiale, locuitorii acestui 
continent trăiesc astăzi cu toții sub 
spectrul unor grave primejdii. Știm 
cu toții că, din păcate, tocmai pe 
acest continent se concentrează gro
sul armatelor lumii, ca și două 
treimi din tancurile, avioanele de 

luptă, navele și submarinele de 
război, cele mai numeroase baze de 
rachete, dotate cu cele mai puter
nice arme de distrugere în masă. Și 
ca și cum toate acestea nu ar fi de 
ajuns, se plănuiește instalarea de noi 
rachete într-o serie de țări. In 
asemenea condiții nu poate fi 
vorba de trai liniștit pentru ni
meni, căci armele odată declanșate, 
ar pustii totul. De aceea, nimic nu 
ni se pare mai urgent și mai impor
tant pentru salvarea de la distrugere 
a vieților și a valorilor civilizației 
de pe continentul nostru, ca și din 
întreaga lume, decît adoptarea de 
măsuri de dezangajare și dezarmare, 
așa cum propune țara noastră. 
Oricît de multe ar fi piedicile 
în calea realizării ‘ acestui tel. eu 
cred că pot fi învinse dacă toa
te statele vor tine seama că 
aceasta este singura alternativă a 
unui război pustiitor. Nu pot de 
aceea decit să subscriu din toată 
inima la chemarea cuprinsă în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șî în Declarația-apel a 
Marii Adunări Naționale. Consiliu
lui de Stat și guvernului țării 
noastre de a se mobiliza toate sta
tele, toate popoarele europene pen
tru a se obține progrese în direcția 
dezarmării pe continent".

PRIN COOPERARE ECO
NOMICĂ, SPRE PROGRES 
Șl PACE. Prof. tiniv. dr. ALE
XANDRU D. ALBU, de la Academia 
de studii economice din București, 
s-a oprit în răspunsul său asupra ne
cesității de a se acționa, în condiți
ile actualei situații economice mon
diale, pentru dezvoltarea cooperării 
economice între statele semnatare 
ale Actului final.

„Securitatea europeană și coope
rarea economică între statele conti
nentului sînt două procese indisolu
bil legate, reprezintă termeni ai unei 
ecuații de a cărei rezolvare depind

PACEA ȘI PROGRESUL tuturor po
poarelor de pe continent

Cooperarea economică — compo
nentă organică a economiei mondia
le contemporane — se bazează pe o 
strinsă interdependență între țări. 
Dar acest vast proces nu se poate 
înfăptui decît într-un climat de în
credere reciprocă, de dezangajare 
militară, de încetare a cursei înar
mărilor, într-un cuvînt — de secu
ritate deplină. Dacă o parte din cele 
500 de miliarde dolari alocate anual 
pe plan mondial numai în scopuri 
militare ar primi, prin cooperare, alte 
destinații, de pildă, pentru noi explo
rări geologice. în comun, pe uscat sau 
pe fundul mărilor și al oceanelor, s-ar 
putea atenua sensibil penuria de ma
terii prime cu care se confruntă Eu
ropa în prezent. Dacă energia pe 
care o înmagazinează cele 144 066 
bombe tip Hiroșima, care planează 
ca o formidabilă forță de distrugere 
asupra Europei, ar căpăta, prin efor
turile reunite ale factorilor respon
sabili, o utilizare pașnică — criza e- 
nergetică ar trece în lumea visuri
lor urite și uitate; ca să nu mai vor
bim de zecile de mii de tancuri și 
avioane, de sutele de mii de tunuri 
ce ar putea fi transformate în ma
șini și utilaje puse exclusiv în sluj
ba propășirii și înfloririi națiunilor. 

împărtășesc de aceea pe deplin 
teza conținută în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu referitor 
la faptul că, în actuala situație in
ternațională, desfășurarea unei largi 
colaborări între statele continentu
lui nostru se impune, mai mult ca 
oricind, drept una din necesitățile 
primordiale de care depinde nu 
numai reluarea cursului spre des
tindere, înseninarea atmosferei poli
tice europene și mondiale, dar și 
soluționarea gravelor probleme ale 
economiei mondiale".

INESTIMABILĂ CONTRI
BUȚIE LA CAUZA PĂCII ÎN 
EUROPA. „De ani de zile urmă
resc cu vie satisfacție și mîndrie pa
triotică politica externă a României 
socialiste, politica promovată cu con
secvență de Partidul Comunist Ro
mân, de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — ne-a ară
tat inginerul EMIL SPELL, președin
tele Consiliului județean Brașov- al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană. Așa cum a demonstrat via
ta, această politică are drept țel pro
movarea păcii, înțelegerii și colabo
rării între popoare.

Alături de întregul nostru popor, 
noi, oamenii muncii de naționalitate 
germană din județul Brașov, dăm o 
înaltă apreciere acestei politici și o 
susținem pentru că ea urmărește să 
evite agravarea relațiilor internațio
nale și escaladarea cursei înarmări
lor. Reducerea cheltuielilor mili
tare — așa cum propune președin
tele republicii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ar elibera fon
duri pentru dezvoltarea fiecărei țări, 
pentru sprijinirea celor mai sărace 
state din lume, ar avea efecte bine
făcătoare asupra însănătoșirii clima
tului internațional. Iată pentru ce și 
eu imi exprim deplina adeziune la 
politica externă a țării noastre și 
convingerea fermă că vibranta che
mare adresată de Marea Adunare 
Națională, Consiliul de Stat și . Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia parlamentelor, guvernelor, po
poarelor europene va avea un puter
nic ecou internațional, exercitînd o 
influență pozitivă în direcția inten

sificării eforturilor pentru micșo
rarea încordării internaționale, con
tinuarea destinderii, întărirea secu
rității în Europa și în lume".

PRIN SCHIMBUL DE VA
LORI SPIRITUALE, LA MAI 
BUNA CUNOAȘTERE RE
CIPROCĂ. O componentă impor
tantă a securității europene o con
stituie colaborarea pe planul științei, 
culturii, artei, în legătură cu care 
prof. VIRGIL CAN DE A, secretarul 
Asociației „România", ne-a declarat:

Și înainte de Actul final de 
la Helsinki eram cunoscuți drept 
o țară și un popor care militează 
pentru cooperare pe toate planu
rile, atit în zona Europei de sud- 
est în care ne aflăm, cît și pe plan 
european și mondial. Este însă un 
fapt incontestabil că, în ultimii 
ani, sub înrîurirea directă a gîn- 
dirii și acțiunii președintelui Nicolae 
Ceaușescu schimburile noastre cul- 
tural-științifice s-au intensificat 
mai mult ca orieînd. Atașamentul 
nostru față de Actul final poate ti 
ilustrat și printr-o serie întreagă de 
reuniuni internaționale organizate in 
țara noastră, prin o serie întreagă de 
lucrări redactate și publicate în coo
perare cu alți cărturari din țările 
semnatare, prin festivalurile prie
teniei și alte manifestări de ace
lași ordin inițiate și găzduite de 
România. Militînd ca producți
ile culturii noastre românești să 
devină tot mai cunoscute pes
te hotare . România se arată, tot
odată. deschisă — așa cum se subli
niază din nou în cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și in De- 
clarația-apel, pe care le apreciez 
ca documente de excepțională în
semnătate — spre tot ceea ce 
constituie valoare autentică in cul
tura șl arta altor țări.
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