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Suprafața mare de pe care a mai râmas de strîns 

recolta de gria - în seara zilei de 3 august era de 
peste 620 000 hectare - impune o puternică concen
trare a mijloacelor mecanice și a tuturor forțelor uma
ne de la sate, astfel ca îh aceasta săptămînâ sece
rișul să se încheie în toate județele. Timpul s-a îm
bunătățit și, ca atare, In toate zonele unde mai este 
de strîns griul s-au creat condiții pentru intensificarea 
recoltării la nivelul maxim al posibilităților. Pentru

aceasta, așa cum a cerut comandamentul central pen
tru agricultură, este imperios necesar ca în aceste zone 
comandamentele locale, organele agricole Și consiliile 
unice agroindustriale să acționeze stăruitor, la față lo
cului, -în unități, pentru folosirea la întreaga capaci
tate a combinelor. Totodată, acolo unde nu pot intra 
combinele sau in lanurile cu grîu culcat, este nevoie să 
fie mobilizați cit mai mulți locuitori ai satelor, tineri și 
virstnici, la strîngerea recoltei cu secerile și coasele.

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ ÎNTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl LEONID BREJNEV

La 4 august în Crimeea a avut loc 
Intilnirea prietenească dintre tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. . si tovarășul Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So,- 
vietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Leonid Brejnev au făcut un schimb 
de păreri cu privire la stadiul si per
spectivele de dezvoltare a relațiilor 
româno-sdvietiee. oare au căpătat 
demult un caracter larg și temeinic, 
Se dezvoltă si se întăresc legăturile 
în multe domenii, inclusiv în dome
niul atit de important al economiei. 
Cei doi conducători de partid si de 
stat au subliniat necesitatea intensi
ficării cooperării de. lungă' durată in 
domeniile energeticii, construcțiilor 
de mașini, electronicii, precum si în 
alte domenii de interes comun.

Avindu-se in vedere potențialul 
Industrial și tehnico-șțiințific de care 
dispun țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, s-a 
subliniat că conjugarea eforturilor 
lor permite să se asigure ridicarea 
pe noi trepte mai înalte a dezvol
tării economice. Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, îm
preună cu alte țări frățești, vor căuta 
să adincească procesul de integrare 
economică, colaborarea și cooperarea 
atit ne plan bilateral, cit si în cadrul 
C.A.E.R., in folosul fiecărei țări 
participante.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Leonid Brejnev au constatat că evo
luția evenimentelor internaționale a 
confirmat justețea aprecierilor și 
concluziilor din documentele Consfă

tuirii din luna mal a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
care constituie o bază bună pentru 
acțiunile comune ale țărilor membre. 
Ei și-au exprimat hotărirea de a 
milita și in viitor pentru destindere, 
pentru întărirea încrederii și dezvol
tarea dialogului politic între state cu 
orinduiri sociale diferite, pentru con
tinuarea politicii de pace și colabo
rare, de apărare a drepturilor tuturor 
popoarelor la o dezvoltare indepen
dentă.

Nu amplificarea cursei înarmărilor, 
ci sporirea eforturilor în scopul 
opririi acesteia ; nu intensificarea 
disensiunilor și litigiilor, ci regle
mentarea echitabilă a conflictelor ; 
nu îngrădirea legăturilor pașnice, ci 
dezvoltarea lor — iată cerințele im
perioase pe care le pune in prezent 
viața internațională.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev au .subliniat că Re
publica Socialistă România si Uniu
nea Sovietică se pronunță pentru 
desfășurarea reuniunii de la Madrid 
intr-un spirit de lucru constructiv. 
Ei consideră că luctările acestei reu
niuni trebuie să fie concentrate in 
direcția elaborării de măsuri practice 
menite să slujească întăririi securită
ții, colaborării și păcii pe continen
tul european. O mare însemnătate ar 
avea adoptarea la reuniunea de la 
Madrid a unei hotărîri politice pri
vind convocarea unei Conferințe ge- 
neral-europene pentru dezangajare 
militară și dezarmare.

A fost, de asemenea, subliniată im
portanta apropiatei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate noii 
ordini economice, precum și altor

probleme economice internaționale, 
întilnirea s-a caracterizat prin în

țelegere reciprocă și s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

La întihiire au participat Stefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe

al Republicii Socialiste România, și 
A. A. Gromîko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

HUNEDOARA:

Operativitate 

și bună organizare
Din primele zile ale acestei, luni, 

în județul Hunedoara, bătălia pen
tru strîngerea recoltei de ariu se des
fășoară îritr-un ritm mai susținut. 
Comandamentul județean pentru 
agricultură a acționat pentru concen
trarea forțelor umane si mecanice in 
zonele amenințate de viiturile apelor, 
îndeosebi pe luncile rîurllof Mures si 
Strei care. în ultimul timp, au inun
dat unele suprafețe de gnu. Ca ur
mare a acțiunilor desfășurate în 
aceste zile, aproape toate suprafețele 
cultivate cu grîu în luncile riurilor 
au fost recoltate si. deci, salvată 
recolta de la o posibilă revărsare a 
Mureșului. în consiliile agroindus
triale Dobra. Ilia. Deva, Orăstie si 
Geoagiu, care au suprafețe mari cu 
grîu în lunca Mureșului, au fost con
centrate un număr însemnat de com
bine din alte consilii din cadrul 
județului, precum și peste 100 de 
combine sosite in ajutor din județul 
Mehedinți. Gruparea combinelor în 
număr de 10—15 — după mărimea 
tarlalelor — a condus la realiza
rea unor viteze ridicate Ia re
coltarea griului și eliberarea tere
nurilor de paie. Astfel, la C.A.P. 
Sîntămăria Orlea s-a încheiat recol
tarea griului, iar în unitățile agricole 
din consiliile unice agroindustriale 
Deva și Geoagiu se lucrează ne ulti
mele suprafețe. Așa se face că pină 
ieri s-a recoltat peste 40 la sută din 
suprafața cultivată cu grîu.

„De duminică, cînd timpul s-a 
schimbat, toată populația satelor, in 
frunte cu primarii, toți mecanizato
rii au fost mobilizați în cîmp și lu
crează cu cea mai mare intensitate la 
strîngerea, depozitarea în cele mai 
bune condiții a recoltei de grîu și li

vrarea producției destinate fondului 
de stat — ne spunea tovarășul Viorel 
Ocoș, secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor agricole de 
producție. Vom realiza un ritm-sus
ținut de lucru, folosind din plin 
timpul prielnic și mijloacele meca
nice, astfel ca pină la sfirșitul aces
tei săptămini să încheiem recoltarea 
griului".

Sabin CERBII 
corespondentul „Scinteii*

SATU MARE:

Dacă toți mecanizatorii 

ar lucra cu randamentul 

fruntașilor
Viteza zilnică Ia recoltai în jude

țul Satu Mare a crescuți’ alungind 
duminică. 3 august, la 2 733. hectare, 
iar luni, 4 august, la 3 300 de hec
tare. Sint cifre care exprimă re-, 
zultate relativ bune raportate la cela 
anterioare și la condițiile grele cau
zate de excesul de precipitații în care 
se efectuează secerișul. Totuși, reali
zările zilnice la seceriș șint încă cu 
mult sub cele planificate —. de 4 500 
hectare. De ce ? Nu se acționează cu 
toată hotărirea pentru ca viteza zil
nică a combinelor să fie mărită. De 
acest lucru ne-am convins și cu oca
zia raidului efectuat duminică in 
consiliile agroindustriale Cărei și Sa- 
nislău, în care viteza medie pe o 
combină a atins doar 3,5 hectare, față 
de 5 hectare planificate.

Se poate realiza mai mult 7 Evl-

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii*

(Continuare in pag. a III-a)

Plecarea 
de pe aeroportul 

„Kogălniceanu“
Luni dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a ple
cat in Uniunea Sovietică, la invitația 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretai1 general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Stefan Andrei, 
membru, supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Constan

La plecare, pe aeroportul „Kogălniceanu" din Constanța

tin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului ’general al 
partidului, președintelui Republicii.

La plecare, pe aeroportul „Kogăl- 
niceanu" din Constanța, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost condus de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de to
varășii Iile Verdeț, Emil Bobu, Ni- 
colae Constantin. Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Leonte Răutu, Petre 
Dănică, Gheorghe Dumitrache, Ion 
Stoian, Richard Winter.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat ale județu
lui și municipiului Constanța.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Republica Socialistă România.

Un grup de pionieri a oferit 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori.

Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii din municipiul Con
stanta. care au salutat cu deosebit 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, aclamind cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia", 
„Ceaușescu și poporul". Ei au dat 
glas, si cu acest nrilei. dragostei si 
stimei pe care întregul nostru popor 
le poartă conducătorului partidului 
și statului, de a cărui bogată acti
vitate este indisolubil legat tot ceea 
ce se realizează în patria noastră 
spre binele și fericirea întregii na
țiuni, precum și hotărîrii de a înfăp
tui neabătut politica internă si exter
nă a partidului, consacrată înfloririi 
României, cauzei generale a socialis
mului și progresului în lume, păcii, 

securității și colaborării internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu căldură manifestărilor 
prietenești adresate de cei prezenți 
pe aeroport.

La ora 9,00, aeronava prezidențială 
a decolat.

★
La sosire, pe aeroportul Simfero

pol, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu căldură de Victor Ser- 
gheervici Makarenko, prim-secretar al 
Comitetului regional Crimeea al P.C. 
din Ucraina, de alți conducători ai 
organelor locale de partid si de stat.

întoarcerea în țară
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întors, luni 
noaptea, din Uniunea Sovietică, unde 
a făcut o vizită Ia invitația tovarășu
lui Leonid Hid Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Constantin 
Mitea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al 
partidului, președintelui Republicii.

în întîmpinare au venit tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Emil Bobu, Nicolae Con
stantin. Constantin Dâscălescu, Gheor
ghe Oprea, Petre Dănică, Gheorghe 
Dumitrache, Ion Stoian, Richard 
Winter.

Erau prezenți membri aj C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat ale județului 
și municipiului Constanța.

Era de față ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost oferite buchete de fiori.

★
Pe aeroportul Simferopol, tovară

șul Nicolae Ceaușescu a fost salutat, 
la plecare, cu deosebită căldură, de 
Victor Sergheevici Makarenko, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Crimeea al P.C. din Ucraina, A. I. 
Blatov. consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., de conducă
tori ai organelor locale de partid și 
de stat.

ANII
NOULUI

DESTIN

AL ROMÂNIEI

SOCIALISTE

în Cîmpia Soarelui se înalta 
victorios soarele socialismului

Convorbire cu tovarășul Ion TARACHIU 
prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.

— Acum, la început de august, 
oamenii muncii din patria noastră 
scrutează drumul parcurs in cei 36 
de ani de la actul istoric din 23 
August 1944 — moment de răscruce, 
de importantă covârșitoare pentru 
noul destin al României. Ce au în
semnat acești ani pentru toți cei ce 
muncesc și trăiesc in „Cimpia Soa
relui", in această grădină înflori
toare a tării ?

— Ca să putem vorbi despre ceea 
ce înseamnă pentru ialomițeni 
epoca inaugurată de revoluția de 
eliberare națională și socială trebuie 
să ne gindim neapărat la ce am 
fost în urmă cu trei-patru decenii, 
de unde am pornit și unde ne aflăm 
astăzi. Poate albumele vechi ne-ar 
putea ajuta cel mai bine să vedem 
ce transformări structurale s-au 
petrecut pe aceste meleaguri în 
acest spațiu de timp. Sau poate ne 
spune destul de mult și faptul că 
în această vară — tocmai pentru a 
omagia evenimentul de importanță 
epocală pentru poporul nostru — 
ialomițenii au încheiat recoltatul 
păioaselor în doar... șapte zile, 
adică în cel mai scurt răstimp din 
întreaga istorie a agriculturii aces
tor meleaguri. Cine și-ar fi putut 
imagina in urmă cu 36 de ani o ase
menea dotare mecanică, o aseme
nea mobilizare de forțe ca acelea 
care au fost puse acum în miș
care ? Dar fără indoială. un loc cu 
totul distinct in biografia acestei
epoci îl ocupă anii, de după
Congresul al IX-lea aJ partidului.
Dacă în 1965 . producția indus
trială era de aproape un mi
liard lei, in 1980 sint create toate 
condițiile pentru realizarea' unei

bîrlad : Prin autodotare - o nouă capacitate de producție
Potrivit programului de dezvol

tare a unității în actualul cincinal, 
la întreprinderea de rulmenți 
Birlad a fost pusă în funcțiune o 
nouă capacitate, care va realiza o 
producție de 18 milioane lei pe an. 
profilată pe construcția de mașini- 

producții de 10 miliarde lei. Tot 
ce s-a realizat în județul Ialomița 
este expresia grandioaselor progra
me ce au fost adoptate de către 
partid și însușite cu spirit revolu
ționar de toți locuitorii județului 
nostru, ele avind la temelie gindi- 
rea materialist-dialectică și științi
fică a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărei valoare este cu adevărat 
inestimabilă, deoarece viața a con
firmat că numai în acest fel a fost 
pe deplin posibil mersul ferm al 
patriei pe drumul socialismului și 
comunismului. în acest deceniu și 
jumătate, locuitorii județului Ialo
mița, printr-o amplă mobilizare 
creatoare, în toate domeniile vieții 
economice și sociale, s-au străduit 
să traducă in faptă directivele 
și hotărârile elaborate de Parti
dul Comunist Roman. în acest 
sens au fost identificate noi re
zerve și posibilități de accele
rare a dezvoltării economice ceea 
ce a permis suplimentarea pre
vederilor inițiale ale planului la 
o serie de indicatori de bază, in
clusiv în domeniul creșterii nivelu
lui de trai.

— Intr-adevăr, Bărăganul ialomi- 
țean a cunoscut o adevărată meta
morfoză in toate domeniile. Cum ar 
putea fi ea ilustrată succint și cit 
mai convingător cititorilor ziarului 
nostru ?

— Schimbările survenite pe har
ta economică a județului nostru au 
la temelie directivele Congreselor 
al IX-lea, al X-lea, al Xl-lea și al 
XII-lea. directive care înmănun
chează gindirea genială si patrioti
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
omul a cărui muncă desfășurată 

unelte. Eforturile colectivului bîrlă- 
dean pe linia valorificării eficiente 
a creației tehnice proprii sint con
cretizate pină în prezent în reali
zarea unui număr de 225 de mașini- 
unelte și utilaje complexe pentru 
fabricația de rulmenți. Aceasta a 
permis reducerea importurilor cu 

spre binele tării și poporului con
stituie exemplu pentru toti locui
torii județului Ialomița. Dealtlef, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cu- 
Vintarea sa la Consfătuirea cu ca
drele din agricultura județului Ia
lomița, care a avut loc la 1 februarie 
1971. referindu-se la progresele în
semnate obținute privind transfor
marea acestor locuri, ne-a spus : 
,„..Faptul că muljî din cei care aa 
vorbit aici — președinți de coope
rative. ingineri si alti lucrători din 
acest sector — care au trăit și cu
nosc condițiile din trecut ale agri
culturii din Bărăgan, au ridicat as
tăzi cu înalt simt de răspundere 
probleme de mare însemnătate 
pentru cooperativele si întreprinde
rile lor. pentru întreaga producție 
agricolă din .județ, constituie o do
vadă grăitoare a schimbărilor mari 
care s-au produs in județul dum
neavoastră și in întreaga tară — și 
țin să arăt că, între acestea, trans
formarea omului o consider drept 
cea mai valoroasă realizare". în- 
tr-adevăr, în, Bărăgan, în primul 
rînd s-au transformat oamenii, con
știința lor, E greu să se gă
sească un sat, o comună sau 
o localitate urbană care să nu-și 
fi schimbat complet aspectul în 
acest deceniu și jumătate.

Pe harta județului Ialomița, pe 
noua sa hartă industrială au apărut 
în acești ani obiective pe care 
multi din locuitorii virstnici nici nu 
le visau. Rînd ne rînd au intrat îh 
funcțiune Combinatul de celuloză 
și hirtie, întreprinderea de mate
riale de construcții si întreprinde
rea de confecții Călărași, care și-au 
măriț de 15 ori producția fată de

Convorbire consemnată de 
Mîhal V1SOIU 
corespondentul „Scinteii*

(Continuare în pag. a Ii-a) 

peste 62,5 milioane lei valută. Ptiu 
acțiunea de autodotare se folosesc 
mai judicios spațiile productive, se 
extinde aplicarea unor procese teh
nologice moderne și se satisfac in
tr-o măsură mai mare noi cerințe 
ale unor întreprinderi din țară, 
(Crăciun Lăluci).
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Pasiunea 
profesorului

Profesorul Valentin Lupu, de 
la Muzeul de științele naturii 
din Bacău, este un pasionat cres
cător de păsări exotice. Expozi
ția organizată de el constituie un 
punct de mare atracție. Și nu 
numai pentru cei mici. După ani 
de Încercări răbdătoare, el a 
reușit să-i facă prieteni la ca
taramă și să conviețuiască in 
bună înțelegere pe faimosul 
Coco, alături de papagalul cu 
panglici Za git, căruia i se mai 
spune „Micul Alexandru", pe 
canarii frizați alături de canarii 
cocoșați, precum și alte zeci de 
specii de păsări cu un penaj viu 
colorat. Expoziția lui cuprinde 
peste 500 de păsări exotice, care 
mai de care mai cochete, mai 
frumodse. Cit despre cîntecele 
lor, vizitatorul rămîne de-a 
dreptul— înaintat.
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Mai bine lipsa...
Consemnăm o inițiativă a co

legilor noștri de la ziarul „Clo
potul" din Botoșani. împreună 
cu lucrători de miliție ei au în
treprins, în ultima vreme, în mod 
sistematic, raiduri prin unitățile 
alimentației publice, pentru a-i 
identifica pe cei care iși părăsesc 
locurile de muncă și merg să 
bea o dușcă, „una mică", sau „o 
bericâ". Acestei acțiuni li s-au 
alăturat și ospătarii, avertizîn- 
du-și clienții : „Să nu cumva să 
fi părăsit lucrul, că dați de 
bucluc

Rezultatul : numărul celor 
depistați in această postură a 
scăzut de la o zi la alta, fiecare 
zicindu-și in sine :

— Decit să mă văd dat și la 
ziar și să mă arate lumea 
degetul, mai bine lipsă !

Subscriem.

cu
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Atenție 
la ciuperci!

O vorbă din popor alătură no
țiunea de iuțeală celei de apari
ție a ciupercilor după ploaie. Nu 
intîmplător. In această perioadă, 
cind in unele zone ale țării a 
plouat abundent, ciupercile au 
răsărit cu o repeziciune uimitoa
re, năpădind pădurile, spre 
marea bucurie a culegătorilor.

Dar, atenție ! Nu tot ce răsare 
se culege și se mdnincă. Numai 
tn ultimele două săpt.ămini, în 
județul Harghita 20 de persoane 
s-au intoxicat cu ciuperci. Dintre 
acestea, 11 s-au ales cu multe 
zile de spitalizare.
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La întrecere 
cu trenul

Cind a văzut trenul cam la 
două sute de metri în urma lui. 
șoseaua fiind paralelă cu calea 
ferată, N. M. din Brașov, aflat la 
volanul autoturismului său 
2-EV-5378, a apăsat virtos pe 
pedala de accelerație, ca să i-o 
ia înainte, să nu mai aștepte la 
barieră. Cînd s-a apropiat de 
trecere, a văzut bariera lăsată, 
in fața căreia așteptau mai multe 
autovehicule. Dar N. M. n-a vrut 
să aștepte și s-a „strecurat" 
printre cele două brațe ale ba
rierei automate. Numai că, 
exact. în clipa în care mașina se 
afla pe linia șefată, i s-a oprit 
motorul. De frică, fiica lui N. M. 
a sărit din autoturism, lucru pe 
care a încercat să-l facă și soția, 
dar n-a mai avut timp, In ciuda ■ 
frânării bruște,frânării bruște, locomotiva a 
izbit mașina și a făcut-o armo
nică. Cei prezenți la locul faptei, 
înspăimântați. au alergat să vadă 
dacă N. M. sau soția lui mai dau 
vreun semn de viață. Cind colo, 
ce să vezi ? Scăpaseră doar cu 
citeva leziuni. Cum asemenea 
minuni nu prea se întâmplă...

I
I
I Unde umbli,

Pașcalâu
Comitetul Asociației de 

tari ai blocului 13, 
„Grigorescu"

I
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loca- 
cariierul 

din Cluj-Napoca, 
ne aduce la cunoștință că, de 
mai bine de un an de zile, 
Traian Pașcalău și-a părăsit 
soția și pe cei patru copii minori. 
In tot acest timp, n-a dat decit 
un semn de viață, expediindu-le 
o dată, faimoasa sumă de— 130 
lei ! Judecătoria din Cluj-Napo
ca l-a obligat la plata unei 
pensii de întreținere, dar sentin
ța nu poate fi pusă în aplicare, 
pentru că nu i se cunoaște adre
sa. De aici, și rugămintea loca
tarilor din blocul respectiv, adre
sată cititorilor noștri, de a ajuta 
la depistarea acestui tată fugar, 
pentru a-Și aminti de cel patru 
copii ai săi — Răduț, Dănuț, 
Daniela 
așteaptă 
întoarcă

și Dorn. — care-l 
cu dor și drag să se 

la ei, să-i ajute...

I
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I Cine infră 
la... apă?

De mai multă vreme, subsolul 
blocului A 4 din zona de nord a 
municipiului Rm. Vilcea este 
plin ochi cu apa scursă din- 
tr-o conductă spartă. Pre
ședintele asociației de loca
tari a bătut zilnic la ușa celor 
în măsură să remedieze defec
țiunea. Pentru maistrul Ion An- 
ghelina, șeful centrului locativ 
din cartier, problema este fără 
rezolvare. Motivul : tn magazia 
întreprinderii nu există un... cot 
de conductă similar cu cel spart.

— De ce nu procurați unul di a 
altă parte ? — a fost întrebat. Pe 
dumneavoastră nu vă doare că 
se strică blocul ?

— Mă doare, dar dacă nu am 
cot — răspunde el cu dezinvol
tură.

Se vede treaba că pe el nu-l 
doare nici măcar in... cot. $i 
totuși, de ce să nu-l cioară?

Rubficâ reerlizotâ de 
Petre POPA
și corespondenții „Scinteli^j
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(Urmare din pag. I) 
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cit realizau în 1965 : la Slobozia au 
intrat in funcțiune, în ordine cro
nologică, întreprinderea de ulei, 
întreprinderea de industrializare a 
laptelui. Combinatul de îngrășă
minte chimice si se află în curs de 
construcție abatorul cu o capaci» 
tate de 40 000 tone carne anual : la 
Fetești s-au construit întreprinde
rea pentru producerea si industria
lizarea legumelor si fructelor si 
Fabrica de tricotaie. la Tăndărei. o 
fabrică de zahăr si o secție de droj
die de bere, la ora actuală desfă- 
surîndu-se lucră
rile de montai la 
fabrica de ulei din 
in si soia. S-au 
dezvoltat localită
țile rurale Lehliu- 
gară si Dragalina. 
localități care îm
preună realizează 
acum într-un an o producție in
dustrială cit obținea întreg iudetul 
Ialomița în 1965. Din dimineața 
zilei de 18 noiembrie 1979. Bă
răganul. vatra de pline a tării, 
a devenit printr-o simbioză năs
cută din forța socialismului si 
vatră de otel. Prima șarjă elabora
tă la otelăria electrică de la Com
binatul siderurgic Călărași, una din 
cele mai mari investiții ale actua
lului cincinal, a constituit un suc
ces pe care comuniștii, munci
torii județului Ialomița l-au ra
portat celui de-al Xll-lea Con
gres. Produsele realizate de in
dustria județului nostru se li
vrează în multe țări ale lu
mii. Bărăganul, cunoscut doar 
pentru truda țăranului ce se 
chinuia la coarnele plugului si 
avea drept industrie „potcovării- 
ile și morile șubrede", realizează 
acum intr-un an O producție glo
bală de peste 10 miliarde lei. Ce 
cuvinte pot ilustra greutatea acestor 
fapte ? Ialomița, județul agrar-in- 
dustrial în 1965. a devenit pe par
cursul celor 15 ani un județ indus- 
trial-agjrar. Este un salt care de
monstrează marile mutații ne care 
forța creatoare a partidului le-a 
determinat în Bărăgan. Trebuie să 
subliniez însă că. în continuare, a- 
gricultura s-a dezvoltat impetuos, 
avînd tot timpul în memorie cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceausescu, 
adresâte nouă la ÎS septembrie 1976 
la marea adunare populară de la 
Călărași, cu prilejul acordării titlu
lui de ..Erou al Muncii Socialiste" 
pentru recolta obținută in 1975. 
Atunci, secretarul general al parti
dului arăta că dezvoltarea agricul
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tot mai mare de desfaceri de mar-

Cuvintid cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

Cioburile de sticlă și avantajele 
valorificării lor

întreprinderea de producție, ares
tări servicii si construcții din mu
nicipiul Rimnicu Vilcea si-a diver
sificat în ultimul timp Droductia, 
realizînd o gamă largă de produse, 
atit pentru satisfacerea cerințelor 
cetățenilor, cit si ale unor unităti 
economice si institute social-cultu
rale. De pildă, in primul semestru 
din acest an s-au realizat pentru 
industria chimică esafodaie si tubu
laturi : pentru întreprinderile de 
autoturisme — diferite subansam- 
ble si piese : pentru întreprinde
rile comerciale — noi tinuri de mo
bilier ; pentru gospodăriile cetățe
nilor s-au executat modele de mo

bilă cu funcțiuni multiple, obiecte 
ornamentale si altele.

Pornind de la aceste bune rezul
tate. la obținerea cărora s-au folo
sit multe materiale recuperate, do
rim să facem o propunere. Dacă 
întreprinderea vîlceană ar înființa, 
cu sprijinul Centralei de producție, 
prestări si construcții — București, 
o secție de sticlărie, s-ar outea va
lorifica o mare cantitate de sticle 
ciobite sau sparte, precum si cio
buri. punindu-se la dispoziția popu
lației o paletă diversificată de o- 
biecte de artizanat. Asemenea „ma
terie primă" se găseste din belsua 
pe plan local. în incinta „centrului

turii trebuie să țină pasul cu pro
gresul industriei socialiste, că in
dustria nu se poate dezvolta fără o 
agricultură înaintată, cu un randa
ment sporit, cu o înaltă producti
vitate.

într-adevăr. volumul investițiilor 
destinate dezvoltării agriculturii 
asigură modernizarea si dezvolta
rea intensivă a agriculturii, care 
rămîne ramură economică de bază 
pentru județul nostru si în viitor. 
Se vor realiza programele de iriga
ții si îmbunătățiri funciare, pentru 
ca toate suprafețele să fie racorda
te la sistemele de irigații, se vor 
dezvolta în continuare complexele 
zootehnice si abatoarele de mare 
capacitate, se vor extinde suprafe
țele de sere si solarii. Pentru rea
lizarea unor producții cit mai mari, 
unitățile agricole vor fi dotate cu 
tractoare si mașini de mare pro
ductivitate. vor intra în funcțiune 
noi capacități de prelucrare si in
dustrializare a produselor agricole 
vegetale si animale. în anul 1980, 
parcul de tractoare fizice va ajun
ge la 6 442 bucăți, revenind astfel 
pe un tractor fizic 80 hectare, iar 
cantitatea de îngrășăminte chimi
ce ce se vor administra va fi de 
360 kg/ha, față de numai 50 kg în 

JUDEȚUL IALOMIȚA
9 9

anul 1965. Odată cu dezvoltarea ra
murilor productive se vor accentua 
modernizarea sl sporirea capacită
ților în transporturi si telecomuni
cații. Vor începe dublarea si elec
trificarea liniilor de cale ferată, vor 
fi efectuate lucrările pentru navi- 
gabilitatea Mostiștei si riului Ia
lomița.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomice a județului. populația 
ocupată Ia 1000 locuitori a a- 
juns în 1980 la 425 persoane, față 
de aproape 250 în 1960. iar numă
rul mediu al personalului mun
citor la aproape 120 mii persoa
ne, față de 23 mii în 1965. S-au 
construit edificii social-culturale. 
iar paralel cu dotarea tehnico-edi- 
litară a localităților s-au creat con
diții cu adevărat urbane nu numai 
pentru locuitorii orașelor, dar si 
pentru cei din mediul rural. Am- 
plasvnd judicios noile obiective in
dustriale în teritoriu, s-a urmărit 
pe de o parte dezvoltarea viitoare
lor centre urbane, a localităților 
centre de consilii unice agroindus
triale. iar pe de altă parte folosi
rea potențialului navigabil al bu- 
nării.

în concordanță cu dezvolta
rea economică si sporirea venitului 
national s-a asigurat creșterea con
tinuă a nivelului de trai al tuturor 
cetățenilor, realizîndu-se o nouă 
calitate a vieții materiale si spiri
tuale a fiecărei familii. Veniturile 
tuturor categoriilor sint astăzi de 
aproape 5 ori mai mari decit în 
1965. Pentru a face față volumului 

furi, rețeaua comercială a cunoscut 
o amplă dezvoltare, atît în munici
pii si orașe, cit si la sate. Numai în 
această perioadă spatiile comerciale 
construite depășesc 100 mii pip. 
Concomitent cu rețeaua comercia
lă s-au dezvoltat secțiile de pres
tări de servicii către populație, 
care, cifric vorbind, sint în această 
perioadă de peste 40 de ori mai 
dezvoltate decit în 1965.

— în viața organizației județene 
de partid, a tuturor locuitorilor din 
mănoasa cimpie ialomițeană, in a- 
ceastă perioadă s-a succedat o se
rie de momente cu adevărat istorice. 
Despre ele și marea lor putere de 
mobilizare a maselor vă rugăm să 
ne vorbiți.

— în cei 15 ani de cînd la condu
cerea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în județul Ialo
mița. ca dealtfel în întreaga tară, 
au avut loc evenimente cu adevă
rat istorice, evenimente care au la 
temelie munca oamenilor în frunte 
cu comuniștii. în județul Ialomița 
au apărut noi localități. Slobo
zia de astăzi, cu urbanistica 
sa modernă, s-a înăltat pe vatra 
unei localități care era doar un

punct geografic 
pe hartă. Ea toate 
aceste realizări si- 
au pus umărul 
comuniștii, ei fi
ind adevărate e- 
xemple de muncă 
Si conduită. în u- 
zine si pe ogoare.

Spuneam la început că noi. ialo- 
mitenii. la fel ca întregul popor, 
am simțit marea forță si înțelep
ciune a conducătorului partidului 
si statului nostru. Indicațiile si sar
cinile. observațiile pe care secreta
rul general le-a făcut cu diferite 
prilejuri au constituit totdeauna, 
pentru noi. momente de referință, 
o adevărată scoală de educație co
munistă. Cine poate uita primăvara 
anului 1970. cînd apele învolburate 
ale Dunării si Ialomitei dădeau tîr- 
coale mănoaselor holde ? în acele 
clipe de grea încercare, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost in mijlo
cul nostru imbărbătîndu-i si dîn- 
du-le forță de nebiruit celor care 
au făcut din piepturile lor cel mal 
rezistent dig pe care l-a cunoscut 
Bărăganul ialomițean. Ce țăran 
poate uita că l-a văzut pe condu
cătorul partidului si statului cu 
coasa în mină, trăgînd pală voini
cească. așa cum a cosit, sub ochii 
admirativi ai tuturor. în vara anu
lui 1973 la Miloșesti ? în 1975. ora
șul Slobozia a avut de înfruntat din 
nou viitoarea anelor Ialomitei. Șap
te zile fără nopți, cetățenii orașu
lui. tineri si vîrstnici. au muncit 
tntr-o continuă încleștare, apărind 
ceea ce au construit. în acele zile 
fără nopți. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost în mai multe rân
duri în mijlocul nostru, tn mijlocul 
cooperatorilor din Albești și Dragos 
Vodă, care, prin eforturi susținute, 
au reușit să salveze recoltele de 
grîu. puse in pericol de ape. în vi
zitele sale de lucru din toamna a- 
nului 1979 și primăvara acestui an, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a stat 
de vorbă direct în cîmp cu coope
ratorii și mecanizatorii. îmbărbă- 
tindu-i. dîndu-le acea forță capa
bilă să învingă greutățile unor 
campanii desfășurate in condiții vi
trege.

Intr-o zi însorită de toamnă, to
varășul Nicolae Ceaușescu aflin- 
du-se printre noi ne spunea că 
întreaga politică a partidului nos
tru. de construcție a orinduirîi 
sorialiste. este destinată omului, că 
politica partidului este chemată să 
asigure condiții tot mai bune de 
viată materială si spirituală pentru 
toti cetățenii patriei, pentru a se 
asigura manifestarea deplină a per
sonalității umane, participarea ac
tivă la conducerea societății a tu
turor cetățenilor patriei, a întregu
lui ponor.

Făurirea orinduirii socialiste este 
opera conștientă a maselor, a po
porului. care, stăpin pe destinele 
sale, iși clădește viața așa cum o 
dorește. Este aceasta o mare și 
nobilă izbindă. Datorită ei și in 
Cimpia Soarelui se înalță victorios 
soarele socialismului.

teritorial al viei si vinului" din lo
calitate. de pildă, zac de ani de zile 
munți de sticle sparte, care ocupă 
fără rost o mare suprafață de te
ren. Stive de sticle snartc sau cio
bite se găsesc si în preaima uni
tăților de alimentație publică. Nu
mai mica bodegă „Argeșul" de oe 
strada Libertății are în curte citeva

Drumuri buclucașe...
Peste 170 de oameni ai muncii 

din satul Fizeș. comuna Berzovia, 
județul Caras-Severin. care lucrea
ză în unităti economice din orașul 
Bocșa, fac zilnic naveta cu autobu
zele I.Ț.A. din si spre această lo
calitate. Conducerea autobazei de 
transport Bocșa dorește insă să 
suspende circulația De traseul Fi
zeș — Bocșa, din cauza stării neco
respunzătoare a drumului — deni
velat si nlin de gropi De porțiunea 
între Fizes si Berzovia. Unitățile 
economice care execută transpor
turi în această zonă, precum si 
consiliul popular comunal spun că 
de starea drumului răspunde direc
ția județeană de drumuri si noduri, 
care, la rindul ei. n-a urmărit felul 
cum s-au desfășurat lucrările de

Parfumul florilor 
sau al... chimicalelor ?

tn ultimii ani. tn cartierul Titan 
din București s-au dat în folosință 
mii de apartamente în care s-au 
mutat numeroase familii de oameni 
ai muncii, multi dintre ei lucrind

GMIREA CREATOARE MATERIALIST DIALECTICĂ
- permanent dezvoltată, exemplar înfăptuită 

de partidul nostru comunist
Sa împlinesc astăzi 85 de ani de 

cînd a încetat să bată inima lui 
Friedrich Engels — eminent teoreti
cian, organizator și conducător al pro
letariatului internațional care, alături 
de marele său prieten Karl Marx — 
căruia cu O probitate pilduitoare l-a 
subliniat rolul decisiv în elaborarea 
filozofiei clasei muncitoare — a adus 
o contribuție de seamă la fundamen
tarea concepției științifice despre 
lume și societate — materialismul 
dialectic și istoric — la transforma
rea socialismului dintr-o utopie in 
autentică știință și la întemeierea 
primei organizații politice de clasă a 
muncitorimii revoluționare. Savant 
da impresionantă erudiție și multila
teralitate — filozof, economist, isto
ric, cercetător al științelor naturii — 
Fr. Engels a elaborat de sine stătă
tor un șir de teze, idei și concepte 
în cele mai diverse domenii și a for
mulat — prin generalizarea marilor 
transformări petrecute în cunoașterea 
științifică din epoca sa, cît și prin 
reevaluarea critică a întregii evoluții 
a gindirii filozofice și științifice de 
pînă atunci — o seamă de cerințe 
obiective și legități generale ale edi
ficării noii orînduiri. Lucrările sale, 
„Originea familiei, a proprietății 
private și a statului", „Dialectica na
turii", „Războiul țărănesc german", 
„Situația clasei muncitoare din An
glia" ș.a., lucrările scrise în colabo
rare cu tovarășul său de luptă și idei, 
Karl Marx, fac parte din tezaurul 
inestimabil al gindirii și filozofiei 
revoluționare a clasei muncitoare. 
Fr. Engels a fost unul dintre acele 
spirite rare ale umanității care pu
teau ocupa locul intii atît în știință, 
cît și în activitatea publică ; el le-a 
îmbinat atît de bine, îneît este cu 
neputință să-l înțelegi dacă nu-l con
sideri atît ca mare savant, cît și ca 
strălucit militant socialist.

Pentru poporul român evocarea 
memoriei lui Fr. Engels are nu nu
mai o înaltă semnificație politică, ci 
și o adîncă încărcătură sentimentală. 
Este bine cunoscută atenția cu care 
Engels a urmărit evoluția vieții so- 
cial-politice din România, simpatia 
manifestată față de lupta eroică des
fășurată de poporul român împotriva 
exploatării și asupririi, pentru elibe
rare națiorfală și socială, pentru uni
rea într-un singur ștat național și 
scuturarea jugului străin. Aceasta 
s-a reflectat în cunoscute scrieri ale 
sale, cît și în faptul că, în ultimii ani 
ai vieții, Fr. Engels a început șă stu
dieze limba română pentru a se in
forma nemijlocit din ziarele pe care 
Ie primea din țară, că timp de mai 
mulți ani a întreținut o bogată co
respondență cu fruntași ai mișcării 
noastre muncitorești, avînd dealtfel 
contacte personale cu unii dintre 
aceștia.

De atunci, din zorii afirmării miș
cării muncitorești în România și pînă 
astăzi, cînd clasa muncitoare a deve
nit forța conducătoare în societate, 
fidelitatea față de teoria revoluțio
nară elaborată de Marx și Engels s-a 
evidențiat constant prin preocuparea 
de a o aplica în mod creator, aceas
ta fiind una din condițiile esențiale 
alo marilor victorii obținute de po
porul muncitor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în lupta 
de eliberare națională și socială, în 
construirea socialismului.

în spiritul gindirii dialectice a lui 
Marx și Engels, partidul nostru con
cepe însușirea gindirii materialist
dialectice nu ca pe o simplă memo
rare a unor teze și idei generale, ci 
ca un proces activ, complex, de apli
care creatoare a acestora, pornind 
necondiționat de la investigarea 
realităților vieții, a noilor cerințe pe 
care le ridică dezvoltarea socială. 
Această viziune răspunde întru totul 
modului în care chiar întemeietorii 
marxismului au privit teoria revolu
ționară, considerată ca o învățătură 
vie. dinamică, în continuă dezvoltare 
și nuanțare, și nicidecum drept O 
dogmă, o suma de adevăruri imua-

O posibilă șansă 
la îndemîna tuturor...

în mediul rural și urban, se
riile de LOZ ÎN PLIC obișnuite 
și speciale aflate in vinzare 
oferă participanților posibilita
tea de a obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“, 
ciștiguri în numerar de 20 000, 
10 000, 5 000, 2 000, 1 000 lei etc. 
Agențiile Loto-Pronosport, vîn- 
zâtorii volanti. unitățile din co
merț și cooperația de consum și 
oficiile poștale stau zilnic la dis
poziția celor care iși încearcă 
șansele. Fiecare zi. un prilej de 
a putea fi numărat printre 
marii cîștigâtori. Un sistem sim
plu, operativ și avantajos !

mii de sticle sparte. ne care nu le 
recuperează nimeni. Or. asemenea 
obiecte ar trebui valorificate si re
introduse în circuitul economic. Cu 
atit mai mult cu cît in acest sens 
există prevederi legale obligatorii.

Gheorahe ISPĂSOIU 
tehnician, Rimnicu Vilcea

întreținere. Ca urmare, o mare can
titate de piatră destinată reparării 
drumului a ajuns prin alte locuri, 
iar cea transportată aici n-a fost 
împrăștiată corespunzător pe sosea.

Impracticabil este si drumul ce 
leagă localitățile Fizes si Tirol. Din 
cauza gropilor si hirtoapelor. auto- 
vehiculelele se uzează prematur si 
se consumă cantităti suplimentare 
de carburanți.

Sătenii sint gata să contribuie la 
repararea si Întreținerea drumuri
lor. Dar doresc să primească spri
jinul și îndrumările necesare.

Ioan ROTARESCU 
muncitor, întreprinderea 
de construcții metalice-Bocșa

chiar pe platformele industriale 
din această parte a municipiului. 
Buni gospodari, locuitorii acestui 
cartier s-au Îngrijit, încă din pri
mele zile de la mutare în noua 

bile. Pentru filozofia dialectică — 
aprecia Fr. Engels — „nimio nu este 
definitiv, absolut, sacru", sarcina ei 
este de a studia „procesul continuu 
ai devenirii" ; aplicarea concretă a 
principiilor generale „va depinde 
pretutindeni și întotdeauna de îm
prejurările istorice date".

Imensă importanță capătă această 
recomandare a lui Engels în zilele 
noastre, cînd amploarea și diversita
tea realităților sociale, profunzimea

85 DE ANI DE LA MOARTEA
LUI FRIEDRICH ENGELS

revoluției tehnioo-științiflce, marea 
diversitate a situațiilor concrete în 
care activează partidele revoluțio
nare. ritmul rapid al transformărilor 
în viața economică, socială, spirituală 
ridică probleme noi. complexe, ce 
nu-și pot găsi soluționarea doar în 
gîndirea șl practica socială din trecut. 
Soluții realiste și viabile, adecvate 
noilor realități, pot fi elaborate numai 
pe temeiul investigării fenomenelor 
și proceselor economico-sociale con
temporane, a cerințelor acute ale pre
zentului, așa cum științific, revoluțio
nar, au procedat, la vremea lor, 
K. Marx și Fr. Engels.

O asemenea orientare de principiu 
a fost subliniată cu deosebită clari
tate și înaltă principialitate de to
varășul Nicolae Ceaușescu prin evi
dențierea necesității ca „activitatea 
fiecărui partid să se bazeze pe stu
dierea aprofundată, in spiritul teoriei 
științifice a Iui Marx, Engels, Lenin, 
a realităților din fiecare (ară, a parti
cularităților specifice ale fiecărui 
popor și etape istorice. Numai astfel 
un partid poate deveni cu adevărat

JUDEȚUL COVASNA

Se extinde rețeaua de magazine 
a cooperației de consum

Dezvoltarea și mo
dernizarea rețelei co
merciale pentru apro
vizionarea in condiții 
tot mai bune a popu
lației constituie o 
preocupare permanen
tă a cooperației de 
consum din județul 
Covasna.

Printre cele mai noi 
și moderne unități co
merciale din acest ju
deț se numără și Su- 
percoop „Covasna" (in

fotografie), în care 
sint reunite o alimen
tară. un magazin cu 
articole electronice și 
electrotehnice, un al
tul pentru tricotaje, 
galanterie, confecții și 
un raion pentru copii.

Acțiunea de moder
nizare a rețelei co
merciale are In vede
re, în primul rînd. lo
calitățile ce vor de
veni centra urbane.

locuință, de înfrumusețarea străzi
lor. de crearea unor spații verzi pe 
întinse zone, de plantarea a sute 
și mii de pomi și arbuști, a mii și 
mii de flori, care au devenit o sur
să apreciată de primenire și men
ținere a aerului la un grad de pu
ritate cit mai ridicat. Rezultatele 
acestor eforturi sint însă deseori 
diminuate, mai ales acum, în nop
țile de vară, de mirosurile puterni
ce de coloranta și alte substanțe 
chimice emanate de întreprinderea 
„Policolor" și de cea de medicamen
te, care poluează atmosfera.

Așa cum colectivul de muncă al 
termocentralei Sud a adoptat mă
suri tehnice corespunzătoare pen

Pe scurt, din scrisori
• înnoiri. în centrul orașului Urlați — Prahova s-a dat nu de mult 

tn folosință un complex al cooperației meșteșugărești. Iar pe locul vechil 
piețe s-a construit o grădiniță In care copiii muncitoarelor de la filatura 
de bumbac — unitate nouă, intrată în funcțiune anul trecut — se bucură 
de îngrijire și educație corespunzătoare. (Constantin Brașoveanu, mun
citor). 9 Energie economisită. La depoul C.F.R.-Craiova s-au economisit, 
în primul semestre, la remorcarea trenurilor cu locomotive electrice, 
peste 4 300 000 kWh energie electrică. Cu aceste economii se pot trans
porta 437 trenuri de marfă cu tonaj mediu pe distanța Craiova — Bucu
rești. (Dimitrie Golopenta, inginer). O Teren pentru copii sau rampă 
de gunoi ? Terenul din spatele blocului 43 de pe Șoseaua Pantelimon nr. 
255 a fost transformat de unii locatari, mai ales de cei care locuiesc In 
casele mici rămase între blocuri, in rampă de gunoi. Dacă comitetul aso
ciației locatarilor ar primi sprijinul necesar clin partea consiliului popular 
al sectorului 2, al Inspectoratului sanitar șl a întreprinderii de salubritate, 
terenul ar putea fi curățat și transformat în loc- de joacă pentru copii. 
(N. Gheorghiu, București, blocul 43, Șoseaua Pantelimon, sectorul 2). • 
Materiale recuperate. în cadrul acțiunilor, gospodărești întreprinse in pri
mul semestru, cetățenii municipiului Giurgiu au colectat și predat, pentru 
prelucrare, 2 420 tone fier vechi, 175 tone fontă, 14,3 tone cupru, 8.7 tone 
alamă, 10 tone bronz, 10,8 tone aluminiu, 34 tone materiale textile, 207 tone 
hirtie etc. (Traian Barbălată, activist cultural).

exponentul clasei muncitoare din rin
gurile căreia s-a ridicat, al poporului 
în mijlocul căruia acționează. Numai 
astfel bl poate asigura înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor revoluției și con
strucției socialiste în țara respectivă".

Acest înalt imperativ și-a pus sta
tornic pecetea pe întreaga activitate 
desfășurată de Partidul Comunist 
Român, manifestîndu-se cu deosebita 
vigoare mai ales în anii ce au urmat 
Congresului al IX-Iea al partidului, 
ani care marchează cea mai fertilă, 
cea mai bogată perioadă în înfăptuiri 
din întreaga istorie a construcției so
cialista în România.

începând cu orientarea privind creș
terea intensivă a forțelor de produc
ție într-o țară aflată în curs de dez
voltare, cum este România, vastul 
program de măsuri privind perfecțio
narea organizării și conducerii vieții 
sociale, adîncirea continuă a demo 
crației socialiste, intensificarea acti
vității politico-educative pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a între
gului popor, întronarea principiilor 
eticii șl echității socialiste in toate 
compartimentele vieții sociale pin i 
la acțiunile și inițiativele pe planul 
politicii externe — toate reflectă ca
pacitatea partidului nostru de a des 
cifra noile cerințe ale vieții socialo 
și de a stabili orientări și măsuri 
menite să ducă Ia realizarea lor ir» 
cele mai bune condiții.

Un rol hotăritor, decisiv în afir
marea spiritului de largă deschidere 
către nou, de permanentă confruntare 
a teoriei cu practica a avut și are 
secretarul general al partidului nos
tru ; vasta sa activitate pe tărîmul 
gindirii social-politice, contribuția, 
decisivă la fundamentarea căilor do 
dezvoltare a societății românești în 
etapa actuală și la interpretarea ma- 
terialist-dialestică a noilor fenomene 
și procese ale contemporaneității re
prezintă un aport retnarcabil la sin 
tetizarea și generalizarea teoreticii 
de către Partidul Comunist Român o 
experienței revoluției socialiste în 
tara noastră, la îmbogățirea tezauru
lui socialismului științific, a patrimo
niului teoriei și practicii revoluțio
nare. Un strălucit exemplu în acest 
sens îl constituie Programul P.C.K. 
care definește științific principiile de 
bază ale societății socialiste multila
teral dezvoltate si elucidează procese 
esențiale ale trecerii spre comunism, 
în condițiile concret istorice ale 
României.

La comemorarea a opt decenii ți 
jumătate de la moartea lui Fr. En
gels, comuniștii români, întregul nos
tru popor îi omagiază memoria prin 
consacrarea întregii forțe de creație 
transpunerii în viață a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea pentru edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, contribuind astfel la ilus
trarea justeței filozofiei și concepției 
de luptă a clasei muncitoare, ai cărei 
străluciți corifei au fost Marx și 
Engels, Ia creșterea forței de atracție 
a ideilor socialismului științific, care 
și-au aflat în opera acestora o re
marcabilă întruchipare.

Ioan ERHAN

mergindu-se pe lima 
deschiderii de unități 
specializate la parte
rul blocurilor nou con
struite.

Pînă la sfîrșitul anu
lui. se vor da în folo
sință alte 18 unități 
comerciale la parterul 
blocurilor din locali
tățile Lemnia, Poian, 
Aita Mare, Ozun, Bo- 
doc, Malnaș Băi, 
Gdula, Reci și altele.

tru înlăturarea poluării fonice exis
tente aici cu ani in urmă, sperăm 
ca și specialiștii de pe platforma 
industrială Ion Sulea să dovedeas
că receptivitate la sesizările noas
tre. Considerăm că această formă 
de poluare a aerului ar putea fi 
înlăturată prin etanșarea mai bună 
a unor instalații, prin revizuirea 
procesului tehnologic, instalarea 
unor filtre etc. Dacă există preo
cupare și grijă pentru protejarea 
mediului înconjurător, soluții se 
pot găsi.

Geo CIOLCAN
Aleea Macaralei r(r. 9, 
sectorul 3, București
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Întîlnire la C. C. al P. C. R. DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Luni, tovarășul Iosif Banc, membru 

al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, s-a în- 
tilnit cu tovarășul Nikos Kaludis, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. se află la odihnă in 
tara noastră.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut din 
partea tovarășului Harilaos Florakis. 
secretar general al Comitetului Cen

Expoziție internațională de etnografie 
și artă populară

La Muzeul colecțiilor de artă din 
Capitală s-a deschis luni o expoziție 
de etnografie și artă populară din 
Africa, America, Asia, Australia și 
Oceania. Organizată sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, expoziția este prima ma
nifestare de amploare menită să pre
zinte publicului colecțiile de etnogra
fie și artă populară extraeuropeană 
existente în muzeele din țara noas
tră. Cele peste 700 de exponate, selec
ționate din patrimoniul Muzeului sa
tului și de artă populară din Capi
tală, muzeului „Brukenthal" din Si
biu, muzeului de istorie naturală 
„Grigore Antipa“ și din cadrul muzee
lor etnografice din Cluj-Napoca, Aiud 
și Sighet reprezintă, în cea mai1 mare 
parte, obiecte de uz casnic și deco
rativ (unelte, vase, statuete, arme, 
instrumente muzicale etc.), ilustrînd 
moduri de viață și stadii de cultu
ră deosebit de variate. Astfel, con
tinentul african este reprezentat prin 
piese valoroase realizate în Etiopia, 
Sudan, Egipt, Tunisia, Guineea, 
Africa Centrală ; cele două Americi 
prin exponate din Mexic, Columbia, 
Peru, Chile, Venezuela, iar Asia prin 
obiecte provenind din R.P1. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R.S. Vietnam, In
dia, Japonia, Sri Lanka. Grupate în 
cadrul mai multor secțiuni — pre
lucrarea cornului, osului, pieilor, 
lemnului, metalelor, ceramică, împle

Dacă toți mecanizatorii ar lucra 
cu randamentul fruntașilor

(Urmare din pag. I) 
dent că da. Vom exemplifica. La 
C.A.P. Pișcolt, din consiliul Sanis- 
lău, s-a organizat o vie întrecere 
între mecanizatorii localnici și cei ve- 
niți în ajutorul acestora de la secția 
de mecanizare Doba a S.M.A. Mof- 
tin. In primele zile, balanța rezulta
telor celor mai fructuoase a înclinat 
sensibil spre oaspeți, motiv pentru 
care ii facem cunoscuți în rîndurile 
de față. Este vorba de „băieții" lui 
Florian Oprea, șeful secției mecani
zare Doba, și anume : Mihai Arde
lean, Nicolae Ciceu, Traian Mocanu, 
loan Dragoș, Grigore Boje, Ionel Pe- 
trean, Vasile Sandor, Traian Pomian 
— care au realizat fiecare o viteză 
de aproape 6 hectare pe o combină. 
Cum anume ? Prin folosirea la maxi
mum posibil a fiecărui minut de re
coltat, de dimineața și pină seara, 
prin remedierea grabnică a defecțiu
nilor de către cei doi mecanizatori 
din Doba, Constantin Duruș și Gheor
ghe Toth, prezenți la arie cu un ate
lier mobil dotat cu tot ce este ne
cesar pentru intervenții. Constanți 
prin rezultatele de vîrf pe care le ob
țin sînt șl o seamă de mecanizatori 
din cadrul consiliului Cărei, cum sint 
Viorel Han, Emeric Sikalya, Petru 
Crețu, Ștefan Schlachter, Augustin 
Șuta, Al. Varga, fruntași datorită 
modului cum își conduc atent combi
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ÎN CÎTEVA RÎNDURIS-au încheiat Jocurile Olimpice 
de vară, ediția a XXII-a

Ieri s-a înapoiat în țară delegația 
sportiva a României

Luni s-a înapoiat în Capitală de
legația sportivă a României care a 
participat la Jocurile Olimpice de 
vară de la Moscova.

La sosire, pe aeroportul interna
țional Otopeni. sportivii olimpici au 
fost întimpinați de numeroși iubitori

★
Duminică seara, pe stadionul 

Lujniki, în prezența a peste 100 000 de 
spectatori, a avut loc festivitatea de 
închidere a celei de-a XXII-a ediții 
a J.O. de vară.

în aplauzele spectatorilor, pe pista 
stadionului central „V.I. Lenin" de 
la Lujniki au defilat purtătorii de 
drapele ale celor 81 de țări partici
pante. în urma lor au venit sporti
vii, însoțiți de tineri și tinere Îm
brăcat! în pitorești costume populare, 
uriașa coloană multicoloră reprezen- 
tind înfrățirea dintre cele cinci con
tinente.

Spectatorii i-au ovaționat pe cei 
care, timp de două săptămini, au 
oferit întreceri sportive de înalt ni
vel, au realizat performanțe de ră
sunet, disputîndu-și cu ardoare me
daliile olimpice. Președintele în exer
cițiu al C.I.O., lordul Killanin, a de
clarat închisă cea de-a XXII-a edi
ție a J.O. și, potrivit tradiției, a in
vitat tinerii din toate țările să se în- 
tîlnească peste patru ani la Las An- 

tral al Partidului Comunist din 
Grecia.

Mulțumind, tovarășul Iosif Banc a 
rugat să se transmită din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial tovarășului Harilaos Florakis.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb reciproc de informații pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale Partidului Comunist Român 
și ale Partidului Comunist din Gre
cia. precum și unele probleme inter
naționale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, a 
participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

tituri, bijuterii, țesături, broderii, in
strumente muzicale, măști — fiecare 
exponat constituie o dovadă a mă
iestriei cu care omul a știut să fo
losească dlntotdeauna materialele o- 
ferite de natură, a unității și origi
nalității geniului uman de pretutin
deni.

Relevînd semnificația acestei pres
tigioase manifestări, Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, și dr. Tan- 
cred Bănățeanu, director adjunct al 
Muzeului satului și de arta popu
lară, au arătat, în alocuțiunile rosti
te la vernisaj, că expoziția de etno
grafie și artă populară din Africa, 
America, Asia, Australia și Oceania 
constituie o nouă dovadă a politicii 
externe de largă deschidere pro
movate cu consecvență de România 
socialistă, de Partidul Comunist Ro
mân, cu toate statele lumii, pe linia 

' promovării schimburilor și cooperării 
pe planul culturii, în scopul înțele
gerii, destinderii și păcii în lume.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, directori de muzee, muzeo
grafi, artiști plastici, alți oameni de 
artă și cultură.

Au fost prezențl șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

nele în lanurile cu terenuri mai 
umede.

în contrast cu asemenea fapte de 
laudă am constatat însă, pe alocuri, 
unele tendințe de indisciplină, de a 
scurta cu cîteva ore programul de 
lucru, deși timpul frumos s-a dove
dit prea zgîrcit pînă acum pentru ca 
cineva să-și permită luxul de a pleca 
mai devreme acasă. Astfel de ten
dințe au manifestat, bunăoară, meca
nizatorii de la Craidorolț (S.M.A. 
Moftin) veniți în sprijinul celor de 
la C.A.P. Sanislău. Astfel de înclina
ții spre indisciplină ar putea 
fi evitate dacă tovarășii de la S.M.A. 
Sanislău (ne referim îndeosebi la 
cadre de conducere) ar fi mai mult 
timp prezenți în teren, în mijlocul 
mecanizatorilor, sprijinindu-i cu tot 
ce au nevoie, decît să ioace cărți la 
șediul S.M.A., după cum am avut 
ocazia să constatăm nemijlocit.

Dintr-o discuție pe care am avut-o 
în finalul raidului cu tovarășa ingi
ner Violeta Mureșan, director adjunct 
al direcției agricole, a reieșit că in 
județ se va acționa prin măsuri teh
nice și organizatorice adecvate cu 
mai mult spirit de răspundere în an
trenarea cadrelor, a tuturor factori
lor responsabili de soarta recoltatu
lui, pentru intensificarea ritmului la 
această lucrare. Specialiștii vor ac
ționa pentru intrarea combinelor m 
lan cît mai devreme posibil.

ai sportului din Capitală, care i-au 
felicitat călduros pentru rezultatele 
obținute la marea întrecere a spor
tului internațional.

Sportivii români au cucerit la 
Jocurile Olimpice 25 de medalii, din
tre care 6 de aur.

*
geles, la cea de-a XXIII-a Olim
piadă. în acordurile imnului olim
pic, de pe cel mai înalț catar g al sta
dionului a fost coborit steagul 
olimpic.

întreaga asistență și-a îndreptat 
cu nestăpînită emoție privirile spre 
uriașa cupă în care flacăra olimpică, 
aprinsă cu 15 zile in urmă, s-a stins 
încet.

Drapelul alb cu cele 5 cercuri olim
pice a fost purtat de tineri sportivi 
spre ieșirea din arenă. Tabloul final 
a fost alcătuit din reprize de gim
nastică, evoluții ale unor grupuri co
regrafice ce au executat frumoase 
dansuri populare. în timp ce tineri 
și tinere i-au salutat pentru ultima 
oară pe oaspeți. Pe cele două tabele 
electronice de afișai apar înscrise 
cuvintc-le : „La revedere, la a XXIII-a 
Olimpiadă".

Marea sărbătoare a sportului mon
dial. pusă sub semnul înțelegerii și 
prieteniei între popoare, a luat 
sfirșit.

Ministerul Sănătății aduce la cu
noștință că la 26 septembrie a.c. va 
avea loc examenul pentru obținerea 
gradului de medic principal de spe
cialitate.

La acest examen se pot prezenta :
— Medicii secundari care împlinesc 

3 ani de secundariat la data de 
1.XI.1980.

— Cadrele didactice și de cercetare 
științifică medicală care au efectuat 
în rețeaua de asistență medicală un 
stagiu de minimum 3 ani. în specialita
tea in care sînt confirmați secundari 
sau pentru care au primit avizul Mi
nisterului Sănătății. Pentru atestarea 
celor 3 ani de stagiu, candidații vor 
depune la dosare adeverințe eliberate 
de conducerile unităților sanitare, la 
nivelul cărora s-a efectuat stagiul.

Examenul de medic principal de 
specialitate se va desfășura la nive
lul Ministerului Sănătății, în Bucu
rești.

O PROFESIE BĂRBĂTEASCA 
prin Institutul de marină 

„Mircea cel Bătrîn“
Ministerul Transporturilor și Te

lecomunicațiilor recrutează candi
dați pentru Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrîn“-Constanța — 
secția transport maritim.

Institutul „Mircea cel Bătrln" 
Constanța este instituție militară 
de învățământ superior tehnic, de 
specialitate fi pregătește cadre pen
tru marina civilă, I.E.F.M. NA- 
VROM Constanța, In specialitățile: 
navigație (ofițeri maritimi punte) ; 
electromecanică (ofițeri maritimi 
mecanici fi ofițeri maritimi elec
tricieni).

Admiterea în Institutul de mari
nă se face pe bază de concurs care 
se va desfășura potrivit prevederi
lor din broșura „Admiterea in în- 
vățămîntul superior 1980" editată 
de Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului. Pentru înscriere candida
te vor depune la comisiile de se
lecționare următoarele acte : diplo
ma de bacalaureat în original ; 
aprecierea activității școlare elibe
rată de conducerea liceului (pentru 
cei încadrați în producție vor aduce 
în plus aprecierea activității profe
sionale de la locul de muncă eli
berată de conducerea întreprinderii 
sau secției) ; certificat de naștere 
în copie legalizată ; buletine medi
cale (R.B.W., radioscopie gastro- 
duodenală, radioscopie pulmonară) 
și adeverință eliberată de circa sa

Asigurările ADAS - măsuri utile 
de prevedere

La Administrația Asigurărilor de 
Stat se poate contracta asigurarea 
de accidente — la alegere — 
într-una din cele 4 variante, fiecare 
din acestea prezentînd caracteristici 
diferite.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei se contractează pe durata de 
3 luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă la 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 
3 luni este de 15 lei.

• Asigurarea de accidente pen
tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3,20 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute în poliță, 
putindu-se achita și în rate.
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde soții, precum și 
copiii, indiferent de numărul lor, 
în vîrstă de la 5 ani la 16 ani, la 
sume totale de 15 000 de lei pen

• Astăzi, în Sala sporturilor din 
orașul Constanța incepe turneul in
ternațional de box „Mănușa Litoralu
lui". în cele șase reuniuni vor evo
lua, alături de pugiliști de la Steaua, 
Dinamo, Farul, B. C. Brăila și alte 
cluburi din țara noastră, boxeri din 
Cehoslovacia și Danemarca. în fie
care seară, reuniunile vor incepe Ia 
ora 19. Competiția se va încheia la 
10 august
• Miercuri va începe competiția 

ciclistă internațională pentru „Cupa 
Voința". La actuala ediție, care cu
prinde cinci etape, și-au anunțat par
ticiparea rutieri din Bulgaria. Ceho
slovacia, Ungaria, R. P. Mongolă, 
R. F. Germania. Olanda care se vor 
întrece alături de unii dintre cei mai 
valoroși cicliști din țara noastră. 
Prima etapă a cursei va avea loc pe 
traseul Ploiești — Răzvad — Pucioa
sa — Moreni — Sinaia — Comarnic — 
Ploiești și va măsura 160 km. Com
petiția, aflată la cea de-a 24-a edi
ție, se va încheia la 9 august cu eta
pa Vălenii de Munte — Cheia — 
Săcele — Predeal — Azuga — Buș
teni — Sinaia — Comarnic — Ploiești 
(135 km).
• Cu prilejul campionatelor de 

înot ale S.U.A., de la Irvine (Califor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

7 și 8 august. In țară : Vreme căl
duroasă și în general frumoasă. Cer 
variabil. Innorări mal accentuate se 
vor produce în nordul tării, unde vor 
cădea ploi izolate sub formă de averse

Tematica pentru examen este cea 
difuzată direcțiilor sanitare județene 
în martie 1976. Pentru specialitățile 
anatomie patologică și medicină le
gală, boli transmisibile și epidemio
logie, laborator clinic si microbiolo
gic, igienă, medicina culturii fizice și 
balneofizioterapie, examenul se va 
susține după tematica publicată în 
ziarul „Muncitorul sanitar" nr. 19 
din 17 mai 1980. La specialitatea me
dicina culturii fizice și balneofiziote
rapie, tematica se aplică în mod di
ferențiat în funcție de profilul postu
lui în care sînt încadrați medicii res
pectivi.

Dosarele de înscriere se vor depu
ne la Centrul de perfecționare al 
personalului sanitar superior, str. l.C. 
Frimu nr. 36, pînă la data de 10 sep
tembrie a.c.

Listele cu candidații admiși vor fi 
afișate Ia 22 septembrie a.c.

nitară de domiciliu privind bolile 
cronice și acute în stare transmisi
bilă ; patru fotografii 3X4 cm. 
Odată cu aceste acte candidați! vor 
depune fi două dosare tip mapă, pe 
oare își vor scrie numele.

Nu se admite înscrierea sub re
zerva prezentării ulterioare a acte
lor. La concursul de admitere se 
primesc numai bărbați ce nu depă
șesc virsta de 25 ani.

înscrierea la concursul de admi
tere se face pînă la data de 20 au
gust 1980, în următoarele centre : 
București — Departamentul Trans
porturilor Navale. B-dul Dinicu Go- 
lescu nr. 38; Constanta — întreprin
derea de exploatare a flotei maritime 
NAVROM Constanta; Galati și Brăi
la — întreprinderea de exploatare 
fluvială NAVROM; Giurgiu — Gru
pul de exploatare flotă NAVROM; 
Drobeta-Turnu Severin — Secția de 
Navigație Fluvială NAVROM ; Re
gionalele C.F.R. din Brașov,’ Craio
va, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara ; 
Direcțiile județene de poștă și tele
comunicații din : Arad, Alba Iulia, 
Alexandria, Baia Mare, Bacău, Bis
trița, Buzău, Botoșani, Deva. Foc
șani, Miercurea Ciuc, Oradea. Pia
tra Neamț, Pitești, Ploiești. Rimnicu 
Vilcea, Reșița, Sibiu, Suceava, Satu 
Mare, Sf. Gheorghe, Slobozia, Sla
tina, Tulcea, Tîrgu Jiu. Tirgoviște, 
Tîrgu Mureș, Vaslui, Zalău.

tru fiecare persoană. Prima de 
plată, pe o durată de 3 luni, este 
de 25 lei, pentru toate persoanele 
cuprinse în asigurare.

Toate aceste asigurări de acci
dente cuprind și pagubele la bu
nurile casnice și gospodărești, pen
tru o sumă asigurată de 5 000 de 
lei de fiecare poliță.

© Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sume 
totale de pînă la 40 000 de lei și 
cuprinde cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
20 000 de lei, pagubele la bunurile 
casnice și gospodărești ale acestuia. 
Prima de plată este de. 15 lei pen
tru o lună.

Pentru informații, suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări, cei 
interesați se pot adresa responsa
bililor cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenților Si inspectorilor 
de asigurare sau, direct, oricărei 
unități ADAS.

nia), au fost consemnate cîteva re
corduri ale lumii. în proba feminină 
de 200 m fluture, Mary Meagher a 
realizat timpul de 2’06”37/100, iar 
Craig Beardsley a obținut, la 200 m 
fluture, rezultatul de l’58”21/100. Un 
nou record mondial a stabilit Bill 
Barrett, care a fost cronometrat, pe 
200 m mixt, cu timpul de 2’03”24/100. 
în proba masculină de 100 m liber, 
Rowdy Gaines și-a egalat propriul 
record mondial, cu 49”61/100.

• în orașul olandez Sittard au 
continuat întrecerile Campionatului 
european de polo pe apă pentru ju
niori. în cel de-al doilea meci, selec
ționata României a terminat Ia ega
litate : 7—7 (2—2, 2—1, 2—2. 1—2) cu 
echipa R. F. Germania. Alte rezul
tate : Marea Britanie — Finlanda- 
5—3 ; Ungaria — Iugoslavia 10—2 ;. 
Suedia — Austria 7—5 ; Danemarca 
— Franța 7—7 ; Grecia — Belgia 
4—1 ; Olanda — Polonia 6—3 ; Spa
nia — U.R.S.S. 8—7.
• Turneul internațional de tenis 

de la South Orange a fost cîștigat 
de jucătorul argentinian Jose Luis 
Clerc, care în finală a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—3, 6—2 în 
fața americanului John McEnroe.

însoțite de descărcări electrice. VInt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 și 22 de grade, cele 
maxime între 26 și 36 de grade. Izolat, 
ceață slabă. In București : Vreme căl
duroasă șl frumoasă. Cerul va fl va
riabil. Vint slab. Temperatura In creș
tere. Minimele vor fl cuprinse între 18 
ți 20 de grade, maximele între 30 șl 33 
de grade. (Margareta Struțu, meteoro
log da serviciu).

Invitație la Tîrgul de mostre
de bunuri de consum

în cadrul complexu
lui expozițional din 
Piața Scînteii, marile 
întreprinderi comer
ciale și întreprinderi 
producătoare de bu
nuri de consum au or
ganizat numeroase ex
poziții cu vinzare. Aici 
se pot procura cele 
mai noi modele de

mobilă, confecții, țe
sături, tricotaje. încăl
țăminte, galanterie, 
articole de sport, tu
rism. cosmetică-auto. 
jucării, produse elec- 
trocasnice, articole 
pentru cadouri, vizi- 
tînd pavilioanele în
treprinderilor Romar-

Oameni de
Nu întâmplător. timp de două zile, 

am însoțit echipajele miliției pe 
drumurile publice din județul Ilfov. 
Este județul unde. în această perioa
dă de virf a sezonului estival, se în
registrează. practic, cele mai ridicate 
valori ale traficului rutier, datorită 
porților de intrare-ieșire ale Capita
lei spre și dinspre toate zonele țării.

— în ultima vreme — observa 
colonelul Gheorghe Ene de la Di
recția circulație din Inspectoratul 
General al Miliției, în timp ce pe 
lingă noi rulau — venind dinspre li
toral — mașinile „bară la bară", 
deși numărul autovehiculelor a spo
rit considerabil, cel at accidentelor 
cu urmări grave a cunoscut o anumi
tă scădere și ar putea să fie si mai 
mic dacă toți participantii la trafic 
ar da dovadă de disciplină și respect 
reciproc, de spirit de colaborare și 
conduită preventivă.

Nici n-a apucat bine să termine 
vorba că. din coloană, pe raza sa
tului Lilieci. în>tr-o curbă periculoa
să, sfidind cele două panouri din 
dreapta și stînga drumului, care 
avertizau că este interzisă manevra 
de depășire, a țîșnit ca din pușcă 
un Trabant și a început să depă
șească în serie celelalte mașini. După 
cîteva sute de metri, cind a fost oprit 
de locotenentul major Emil Cor- 
neaiiu, cel de la volan. Vasile T.. om 
în toată firea, a început să nege 
categoric, apoi să-și exprime nedu
merirea. apoi să se bîlbîie. apoi să 
recunoască și să se roage să fie 
iertat, că el cunoaște foarte bine re
gulile de circulație, și că pentru ase
menea depășire pe o porțiune inter
zisă știe că i se poate ridica permisul 
de conducere pe două luni, dar două 
luni înseamnă că trece vara, și ce-o 
să se facă el, familia...

De la aparatul radar, instalat, pe 
rind. în Lilieci. Movilita și în alte 
localități de pe șoseaua spre litoral, 
subofițerul Eugen Petrescu anunța prin 
stația radio numerele mașinilor care 
circulau cu mult peste viteza legală 
admisă. Una dintre ele (2—PH—9313) 
a „zburat", pur și simplu, prin loca
litate. că plutonierul Dumitru Vătă- 
manu nici n-a mai apucat să-i facă 
semn să tragă pe dreapta, iar de 
urmărit. în condițiile de mare aglo
merație. era o aventură. Firește, o 
să-i ajungă din urmă cuvenita sanc
țiune. așa cum s-a întâmplat cu toți 
cei care au încălcat în mod flagrant 
cele mai elementare reguli de cir
culație.

c i n e m a
• Infernul din zgîrle nori : SALA 
PALATULUI — 17: 20,15.
• Un ostatic în plus : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18,30, PATRIA — 9: 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Viață dublă ; SCALA — 9;
11,15: 13.30: 15,45; 18: 20.15.
O Sacrificiul de Anul Nou : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.
• Animalele răspund : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 
20.
• întîlnire de gradul trei : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,30: 14; 17;
19,45.
e Al treilea salt mortal : CAPI
TOL — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18;
20.15, la grădină — 21. CULTURAL
— 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18: 20,15.
• Drapelul rupt : FESTIVAL — 
9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20. ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, '
• Drumul oaselor : STUDIO — 
10; 12,30; 15: 17,30: 20. MIORIȚA
— 9: 11,15; 1.3,30: 15,45: 18 : 20.
a Țara cailor sălbatici : FAVO
RIT — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18;
20.15, GRĂDINA GLORIA — 21.
• Femeia dispărută : VICTORIA
— 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20.
• Ion. Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii : BUZEȘTI — 
15,30: 19.
• Prietenii copilăriei mele •— 9: 

ta. Mobila, „Unirea", 
Bucur-Obor, Textila I, 
București și ale cen
tralelor industriale.

Deschise zilnic, în
tre orele 10—18, cu ex
cepția zilei de luni, 
expozițiile cu vinzare 
se constituie ca o rea
lă galerie a noutăților.

la volan,
— S-ar putea să fi depășit viteza, 

să fi greșit, nu zic, nu vă contrazic — 
spunea Constantin N. — dar decît 
să-mi puneți ștampilă, mai bine da- 
ți-mi o amendă, o plătesc imediat.

Aceleași cuvinte, parcă trase la in
digo. le-au spus nu numai conducă
torii auto surprinși cu viteze excesive 
sau in depășiri riscante în zone inter
zise. ci și motocicliști ca aceia de pe 
46—IF—5772. 46—B—2249 și alții, care 
s-au luat la întrecere cu cei de pe 
mașini — să le arate de ce sînt ei 
în stare !

Cu toate că normele legale în vi
goare prevăd că în afară de autove
hiculele statului angajate în campa-

Raid- anchetă 
pe drumurile publice

nia agricolă, de cele care efectuează 
transporturi urgente sau de mărfuri 
perisabile, altele nu au voie să circule 
de sîmbătă de la prinz pînă luni di
mineață și nici pe timp de noapte. în 
raidul nostru am surprins multe, 
prea multe mașini de acest, fel por
nite în curse total nejustificate. De 
ce trebuia să plece la drum auto
utilitara 31—IS—5149. cu inscripția 
„Asistență tehnică", tocmai din Iași 
la București, duminica, de vreme ce 
era programată să facă această cursă 
a doua zi. lunea ? Cum se va dez
vinovăți în fața cooperatorilor din Di- 
chiseni-Ialomița M. Alexandru, care, 
in loc să-î ajute la transportul re
coltei de pe cimp. a pornit cu auto
camionul 21—IL—2151 spre București, 
fiind depistat simbătă noaptea. — sub 
influenta alcoolului — la volan, pe 
raza comunei Afumați ? Aceleași ‘n- 
trebări se pot .pune și altor șoferi de 

.pe autovehicule de mare tonaj, sur
prinși circulând brambura în noap
tea de sîmbătă și în cursul zilei de 
duminică: Marin Teodor (23—B—8966) 
de la Autobaza 6 Colentina : Gheor
ghe Barbu (32—CT—999) venind de 
la Constanța la București ; Marin 
Ciobanu (35—B—4385) de la I.T.A. 
București, venind din Brăila : brașo
veanul Petre Holpin (31—BV—6586), 
Gheorghe Marcu (21—IL—5093) de la 
I.T.A. Ialomița și mulți alții. între
bările se adresează, deopotrivă, șefi

11; 13, Zboară, pasăre, zboară — 
15,30: 18; 20 : DOINA.
• Abba : EFORIE — 9: 11; 1.3;
15,30; 18; 20,15. FEROVIAR — 9; 
11.15: 13,30: 15.45: 18; 20,15. AU
RORA — 9; 11,15: 1.3,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20.45.
• Prietenii mei indienii : GRIVI-
TA — 9: Li,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Cascadorul Hooper : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15, VOLGA — 9; 11,15: 13,30;
15,45: 18: 20,15.
e Artista, dolarii și ardelenii : 
LIRA — 16; .18,15; 20,30, la grădi
nă — 21.
• Bună seara, Irina t DRUMUL 
SĂRII — 16: 18: 20.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don* *4 : DACIA — 9: 11.15; 13,30;

a Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Statornici 
pe acest pămînt — spectacol de 
sunet și lumină — ora 21.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La fîntîna dorului —
18.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Un 
gînd, o lacrimă, un zîmbet —
18.30.
• Casa Centrală a Armatei (la 
grădina de vară din lntr. Brezo- 
ianu) : Pe aripile tinereții — 20.

15.45; 18; 20,15., GRĂDINA SCALA 
— 21.
• Detectivul Toma : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19.30, PARC HOTEL
— 21.
• Amatorul : GIULEȘTI — 9: 11; 
13,15: 15,30; 17,45: 20.
• Casta divina : ARTA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20.45.
e Familia noastră : GLORIA — 
9; 11,15; 13.30: 15.45: 18 ; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21.
• Rețeaua „S44 : COTROCENI — 
15; 17,15; 19,30.
• Solo Sunny t PACEA — 16: 18; 
20.
• Uimitorul căpitan Nemo ; FLO-
REASCA — 9; 11: 13: 15.30; 17,45; 
20, FLAMURA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Caiet de vacanță. Album de per
sonaje literare. Teatru școlar : 
„Luceafărul* 4 de Barbu Ștefăneseu 
Delavrancea

10.40 Film serial; ,,Temerarul". Relua
rea episodului 4

11.25 Telex
11.30 Documentar științific Roboții (re

luare)
16,00 Telex ' .K
16,05 Itinerare turistice
16.30 Șlagăre de la noi și de pretutin

deni
17,00 Almanah pionieresc de vacanță -
17.25 Ecran de vacanță : Cireșarii- Epi

sodul 8 „Taina logofătului Zo- 
greanu“

18,05 Clubul tineretului. Întîlnire cu 
istoria

18,50 1<K)1 de seri
19,00 Telejurnal o» Tara lntîmpină 

marea sărbătoare
19.25 Dosarul resurselor refolosibile. Re

cuperarea și refolosirea materiilor 
prime în industria ceramicii

19.40 Preliminarii TV la Forumul mon
dial al istoricilor

20,00 Călătorie prin țara mea. „Renaș
terea Călărașiului".

20.25 Teatru TV : ,,Ce e nou pe strada 
salcîmilor ?“ de Paul loachim. 
Premieră pe țară.

21.40 Mari artiști pe scenele noastră. 
Nicola Rossi-Lemeni

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Tara în-tfmplnA 

marea sărbătoare
19.25 Cdntece populare
19,55 Viața economică a Capitalei
20.25 Dansează Cristina Hamei, Ion Tu- 

gearu, Petre Clortea, Pavel Rotaru
21,00 Din țările socialiste • Budapesta 

contemporană a Medicină tradi
țională chineză

21,215 Muzică de cameră
22,05 Telejurnal

lor de garaje și conducătorilor În
treprinderilor respective : „Cum ve- 
gheați ca mașinile statului să circula 
numai în interesul statului’?"

în timpul anchetei noastre am sur
prins o multitudine de altelaspecte — 
bune și mai puțin bune- drumul 
public devenind, tot mai mult. un 
test al comportării civice, al eticii 
rutiere. Cîteva dintre notațiile din 
carnetul de reporter ;

© Inginera Florica Nadu din Bucu
rești (15-B-5263) circulaseși viteză 
moderată, fără să se lase’mtimidată 
de -cei din urmă, grăbiri, care o 
claxonau de mama focului, gâ accele
reze. tocmai într-o zonă cu restricție 
de viteză si de depășire.

® Rezultatul unui sondaj : din 100 
de mașini care au trecut, pe rînd, 
prin fata noastră. 63 aveau montate 
centuri de siguranță. Dar din 63 nu
mai 16 șoferi si pasageri din dreapta 
lor le purtau. Printre ei, Mihai 
Huniade. inginer la I.A.S. „30 De
cembrie". care ne-a spus ; „De ani 
de zile nu pornesc motorul pînă 
nu-mi pun centura. Am citit mult și 
am- văzut cu ochii mei utilitatea a- 
cesteia. care salvează multe vieți 
omenești și atenuează loviturile. îmi 
doresc numai să nu am prilejul 6ă-i 
constat binefacerea pe... pielea mea".

® în vălmășagul de mașini, trac
toare. motociclete, pietoni și căruțe, 
o apariție solitară : un ciclist peda- 
lînd absolut regulamentar, cu un 
tranzistor la git. Era cunoscutul 
maestru al sportului Dinu Cristea, 
azi în vîrstă de 69 de ani, care ve
nea de la Constanta la București în... 
pas de voie, cu multe popasuri pe 
parcurs si cu o bună dispoziție mo
lipsitoare. „în ce mă privește — ne 
spune el — deși nu le dau bătaie de 
cap șoferilor, unii dintre ei mă 
claxonează, mă apostrofează, dar eu 
rid și-mi văd de pedalele mele"...

• O ultimă și îmbucurătoare ves
te ; în zilele de 26 și 27 iulie, cînd 
circulația pe drumurile publice ale 
Ilfovului a atins unul din cele mai 
ridicate niveluri din acest sezon, nu 
s-a înregistrat nici un accident mor
tal.

Deci, se poate !
Asemenea zile ni le dorim de 365 

de ori pe an — si nu numai în ju
dețul Ilfov.

Petre POPA

0 Hanul haiducilor : FLACĂRA
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 21. 
VIITORUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Cînd voi deveni uriaș : POPU
LAR — 15.30: 17,30; 19.30.
• Rocky II : MUNCA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45: 1S: 20.
• Sub patru steaguri : COSMOS
— 15,30; 17,15: 19,30.
• Bizonul alb : TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 30.15. la gră
dini — 21.
• Cantemir : PROGRESUL — 16; 
18*;  20,
® Omul-păianjen se întoarce : 
GRĂDINA BUZEȘTI — 21.
• Adio, dar rămîn cu tine: GRĂ
DINA CULTURAL — 20.45.
A Castele de gheață : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL — 21.

teatre

• CERCETAREA A- 
DINCURILOR MĂRILOR 
Șl OCEANELOR. Pentru * 
șe permite oamenilor de știință 
să afle unele din tainele mări
lor si oceanelor, la adîncimi 
mergînd pină la 600 de metri, 
specialiștii sovietici au construit 
un aparat subacvatic de cerce
tări. denumit de creatorii săi 
„Oceanologul". Acest submer
sibil. care. în exploatare, va pu
tea menține o permanentă legă
tură cu cei ce-1 vor dirija de 
pe uscat, este dotat cu un dis
pozitiv capabil să efectueze 
cele mal diverse operațiuni : să 
preia o încărcătură și s-o depla
seze. șă manevreze un ciocan 
sau o daltă s.a.m.d. Aceste cali

tăți sînt deosebit de importante 
în cercetarea fundului mării. 
„Oceanologul", care este înzes
trat cu motoare puternice, este 
ușor manevrabil. El se poate de
plasa în toate direcțiile si tot
odată. poate fi menținut deasu
pra unui anumit punct.

• TEMPERATURĂ RE
CORD DE 80 MILIOANE 
GRADE. Specialiștii americani 
în fizica energiilor înalte au 
reușit să obțină, in instalațiile 
experimentale de fuziune nu
cleară din laboratorul Universi
tății Princeton, o temperatură 
record de 80 milioane de grade. 
Dar. după cum a precizat Ed
ward A. Frieman. directorul

Departamentului pentru cerce
tări energetice al Ministerului 
american al Energiei, această 
temperatură este cu „doar" 20 
milioane de grade mai redusă 
decît nivelul necesar pentru ca 
Instalația de fuziune nucleară 
să producă echivalentul energiei 
consumate, într-adevăr. potri
vit studiilor efectuate pînă 
în prezent, se consideră că este 
nevoie de o temperatură de 100 
milioane grade pentru ca în pro
cesul de realizare a fuziunii nu
cleare energia degajata să fie 
cel puțin egală cu cea consu
mată. Expertii americani apre
ciază că acest prag va putea fi 
atins aproximativ în anul 1984, 
cu ajutorul unei noi instalații 
de tip ,.Tokamak", aflată în 
construcție la Universitatea Prin
ceton.

• NOILE VIRTUTI 
ALE... USTUROIULUI. Pa 
lingă alte calități terapeutice, 
usturoiul se pare că oferă re
mediu si unei forme de menin
gită, deseori mortală. - provocată 
de ciuperca „Cryptococcus neo- 
formans". Originala metodă de 
tratare a fost experimentată cu 
succes în China. Bolnavii au 
fost tratați cu injecții intra- 
musculare si perfuzii cu extract 
de usturoi. Administrat si ne 
cale bucală, acest extract s-a do
vedit a da rezultate buric în 
vindecarea bolii, care, tratată 
prin chimioterapie. prezintă 
efecte secundare nedorite.

® CABLU TELEFO
NIC IN OCEANUL INDI
AN. Un cablu submarin d9 
pesta 2 000 kilometri va lega in 
viitor Madras (India) de Penang 
(Malayezia). Va fi primul cablu 
telefonic din Oceanul Indian și, 
totodată, prima etapă a unui 
sistem de cabluri din acest 
ocean a cărui realizare a fost 
hotărită de șapte state — India. 
Malayezia, Marea Britanie. Sin
gapore. Sri Lanka. Australia și 
Canada. Sistemul va dispune în 
fina) de 173 amplificatoare și 11 
Circuite de corecție, iar construi
rea sa va reclama 260 tone otel.

240 tone cupru. 195 tone alumi
niu. 1 980 tone polietilenă și 175 
tone polipropilenă.

• CEL MAI VECHI 
IMN. Cel mai vechi imn de 
Btat din lume este considerat cel 
ai Japoniei. Partitura și muzica 
Imnului național nipon au rămas 
neschimbate timp de mai bina 
de opt secole.

© APARAT DE RAS 
SOLAR. O firmă austriacă, 
renumită pînă nu demult doar 
prin mașinile electrice de ras 
de tip clasic pe care le fabrică, 
își cîștigă în prezent o clientelă 
tot mai numeroasă prin noi ma
șini de ras a căror alimentare 
cu energie se face în exclusivi

tate cu ajutorul celulelor solare. 
O expunere de cîteva ore la lu
mina „astrului zilei" este sufi
cientă pentru a asigura funcțio
narea mașinii timp de mai multe 
săptămini.

© PESCĂREASCĂ... 
DAR ADEVĂRATĂ. Un 
pescar amator din localitatea 
Kirdjali (R.P. Bulgaria) a reu
șit să prindă cu undița în lacul 
de acumulare^ Ivailovgrad un 
somn de 2,15 metri și cu o greu
tate de 52 de kilograme. Agenția 
B.T.A. precizează că pescarul a 
avut un noroc dublu : în primul 
rind. pentru că a prins un pește 
atît ds mare și, în al doilea rînd, 
pentru că acesta a fost... „leneș" 
și nu s-a ostenit să răstoarne 
micuța barcă în care s-a aflat 
pescarul.

© ATENTIE LA CO- 
LORANȚIi ALIMENTARI. 
Coloranți introduși în tot mai 
multe produse alimentare din 
Occident, pentru a le face mai 
atrăgătoare pentru consumatori, 
au constituit obiectul de studiu 
al unei echipe de medici cana
dieni. Aplicînd timp de numai 
cinci zile un regim de coloranți 
alimentari unui grup de 40 de 
copii, s-a constatat la jumătate 
din aceștia — mai ales la cei 
hiperactivi — modificări în com
portament. în special inhibări 
în cursul procesului de Învățare. 
Dozele de coloranți erau egale 
sau chiar inferioare normelor 
admise, singura diferență fiind 
aceea că tinerii au absorbit 
întreaga doză de coloranți 
dintr-odată.



în favoarea pregătirii temeinice a reuniunii de Ia Madrid
Un interviu al președintelui Finlandei

■ MOSCOVA (Agerpres). — într-un 
interviu acordat posturilor sovietice 
de radio si televiziune, președintele 
Finlandei. Urho Kekkonen, a relevat 
că înrăutățirea climatului interna
tional si mai ales creșterea amenin
țătoare a cursei înarmărilor ridică 
cerințe mari în fata procesului de 
destindere. El a apreciat, totodată, că 
menținerea si adincirea ..spiritului de 
la Helsinki1* au o importantă primor
dială pentru bunăstarea si securitatea 
tuturor statelor- participante la Con
ferința pentru securitate si cooperare 
in Europa.
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în prezent, a arătat președintele 
Finlandei, este necesar ca toate 
țările să abordeze în spirit pozitiv si 
sincer convorbirile menite să ducă la 
asigurarea succesului reuniunii de la 
Madrid. în context, el a arătat că la 
această reuniune ar trebui • să se 
acorde o atentie deosebită aspectelor

ITALIA :

Acțiuni de protest împotriva atentatelor teroriste
• Bilanțul provizoriu al exploziei: 76 de persoane ucise șl 
200 rănite • Profundă îngrijorare în rîndul opiniei publice

ROMA 4 (Agerpres). — Milioane 
de italieni au participat, luni, la o 
grevă de”două ore organizată în în
treaga țară de sindicate în semn de 
protest față de cel mai sîngeros act 
terorist dift Italia postbelică — ex
plozia de ‘simbătă de la gara cen
trală din Bologna. în provincia Emi
lia Romagna, a cărei capitală este 
Bologna, greva a durat patru ore.

La apelul celor trei mari centrale 
sindicale italiene — C.G.I.L.-C.I.S.L.- 
U.I.L. — aproape 100 000 de persoane 
au participat luni, la Bologna, la un 
miting de protest în piața centrală a 
orașului. Cei prezenți au păstrat un 
minut de reculegere în memoria vic
timelor exploziei. Potrivit ultimului 
bilanț oficial, in explozie și-au pier
dut viață 76 de persoane, iar aproxi
mativ 200 au fost rănite.

Agenția A.N.S.A. precizează că în 
urma cercetărilor s-a stabilit că ia 
originea exploziei a stat o bombă 
cintărind 40 de kilograme, iar anche
tatorii sint, în prezent, siguri că este 
vorba de un atentat. „în întreaga 
Italie, scrie agenția, se înregistrează 
reacții de durere și iritare ca urmare- 
a acestui atentat".

★
Intr-un comentariu intitulat ..Tero

rismul politic in Italia", agenția 
France Prcsse subliniază :

Anchetatorii care studiază cu minu
țiozitate toate elementele exploziei de
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PENTRU UN VIITOR PAȘNIC AL POPOARELOR EUROPEI
Opinia publică din țara noastră dă o înaltă apreciere cuvintării rostite 

de tovarășul. Nicolae Ceaușescu și Declarației-apel cu prilejul împlinirii 
a cinci ani de la semnarea Actului final de la Helsinki - nouă și preg
nantă manifestare a politicii promovate cu consecvență de România, de 
președintele ei, pentru edificarea securității pe continentul nostru, pentru 
temeinica pregătire a reuniunii de la Madrid.

In ancheta de față publicăm noi răspunsuri care pun în lumină 
unanima adeziune a oamenilor muncii din România față de politica de 
pace și colaborare a partidului și statului nostru, față de noile inițiative 
destinate realizării securității europene, hotărirea poporului român de a 
milita unitar și consecvent pentru viitorul pașnic a! continentului și planetei 
noastre, mîndria că îndemnurile la rațiune și acțiuni constructive ale țării 
noastre iși află o largă și meritată rezonanță în conștiința umanității.

ȚARĂ A MUNCII, ȚARĂ 
A PĂCII. Tovarășe GHEORGHE 
PRUNDUȘ. cunoaștem străduința pe 
care dumneavoastră, in calitate de 
șef al unei brigăzi de mineri, ortacii 
dumneavoastră și întregul colectiv de 
la Exploatarea minieră Elerja — Baia 
Mare, le depuneți in prezent pentru a 
intimplna sărbătoarea națională de 
la 23 August cu noi realizări în în
deplinirea si depășirea planului. Ce 
legătură faceți intre această preo
cupare și eforturile neobosite 
ale României pentru înfăptuirea 
securității europene, ilustrate din nou 
și atit de convingător de cuvîntared 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. de 
Declarația-apel ?

„întrebarea ne care mi-ati dus-o 
îmi merge dreDt la inimă si o să vă 
răspund deschis, muncitorește, cum 
îi stă bine minerului, obișnuit să-și 
spună părerea mai mult cu nicame- 
rul. decît cu cuvîntul. Eu si ortacii 
mei, toți oamenii muncii din Mara
mureș. ca și cei din Valea Jiului, ca 
ceilalți din întreaga tară, știm bine 
că dînd mai mult minereu, mai mult 
cărbune, ne aducem, alături de între
gul popor, contribuția la progresul si 
înflorirea natriei noastre socialiste.

Pentru noi. muncitorii, cu gindul 
la producție, la mersul înainte al 
omenirii pe calea civilizației, este de 
neînțeles de ce să se mai stocheze 
noi arme teribile, cind si asa sint 
prea multe ? Nu este oare clar că 
acestea nu servesc decît distrugerii ? 
Nu ar fi oare mult mai bine ca 
miliardele de dolari irosite pentru 
înarmări să servească Dentru con
strucția pașnică, să fie puse in slujba 
omului, a civilizației ?

Noi. minerii, asa gîndim si avem 
bucuria si mîndria să știm că tara 
noastră, cel ce stă în fruntea ei. 
tovarășul Nicolae Ceausescu, care 
este și „primul miner" al țării, nu 
contenesc de a chema statele și 
popoarele la acțiune pentru ca toate 

dezangajării militare, deoarece, in 
condițiile actuale. înlăturarea piedici
lor din calea spre frînarea cursei 
înarmărilor, din calea spre înfăptuirea 
unor măsuri practice de dezarmare 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor europene.

★
BONN 4 (Agerpres). — Cu prilejul 

împlinirii a cinci ani de la Confe
rința general-europeană. cancelarul 
R.F.G.. Helmut Schmidt, a declarat 
că ..această conferință are o impor
tantă considerabilă pentru Europa", 
iar Actul final „a contribuit la pro
movarea procesului de destindere, 
căruia i-a conferit o dimensiune 
umană specifică si concretă".

Cancelarul vest-german a calificat 
documentele semnate la Helsinki ca 
renrezentind „acte de valoare poli
tică înaltă, care au făcut posibile 
contacte Est-Vest mai largi".

la Bologna nu se mai opreau, luni 
dimineața, decît asupra unei singure 
ipoteze — aceea a atentatului.

Autoritățile acordă cea mai mare 
importantă celor două comunicate ale 
unei organizații de extremă dreapta 
— „Nucleele armate revoluționare" 
(N.A.R.) — revendicând responsabili- 
.tatea pentru tragedia din gara de la 
Bologna.

„Explozia de la Bologna — scria, 
în ediția sa de luni, „Corriere delta 
Sera" — poartă amprenta unui aten
tat care se înscrie in „continuitatea 
strategiei fasciștilor": un „măcel orb", 
care vizează să inspire teroarea.

In nordul industrializat, scopul 
„Mișcării de acțiune națională" 
(M.A.R.) era de a intimida, cu spe
ranța de a instaura un regim forte. 
Forțele democratice au avut nevoie 
de patru ani pentru a anihila mașina- 
țninile organizației „Intriga neagră", 
pe care se străduiau s-o înjghebeze 
adepții de primă oră ai lui Mussolini.

Aceste mișcări iși îndreaptă lovi
turile mai direct împotriva Partidu
lui Comunist, iar „Bologna roșie", 
orașul italian condus de comuniști, 
era o țintă de prim ordin.

„Să nu comitem eroarea de a. sub
estima terorismul de extremă dreap
ta". spunea procurorul . adjunct al 
Romei. Mario Amato, ucis în iunie 
trecut de ..Nucleele armate revolu
ționare" (N.A.R.).

popoarele din Europa să poată 
munci nestingherit, la adăpost de 
teama războiului, pentru a-și făuri 
un viitor pașnic și prosper. Și sîntem 
la fel de mîndri că azi România e 
cunoscută pretutindeni ca țară a 
muncii și țară a păcii".

AVEM NEVOIE DE UN 
CER SENIN. MARIAN croito
ri), ești student în anul VI la Fa
cultatea de medicină din Craiova. 
Peste un an de zile vei îmbrățișa fru
moasa și nobila meserie de medic. 
Cum vezi viitorul și, legat de aceasta, 
dezvoltarea patriei noastre in condi
ții de pace ?

„Fac parte dintr-o generație care 
n-a cunoscut distrugerile războiului. 
Dacă am putut să invăț și să 
mă pregătesc pentru viitoarea mea 
profesie, aceasta s-a datorat faptului 
că am crescut într-o țară în care 
poporul a devenit singurul stăpîn 
ai destinelor sale și intr-o Euro
pă care a cunoscut o perioadă de 
pace. Din păcate, această Europă a 
devenit in prezent continentul cel 
mai Înarmat, ceea ce creează mari 
primejdii pentru toți locuitorii aces
tui continent, deoarece armele nu 
aleg, ciuperca atomică nu se oprește 
Ia bornele de frontieră. Așa cum 
subliniază permanent, așa cum a 
arătat din nou tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si în cuvîntarea rostită la 
ședința comună de vineri — este 
necesar ca — oină nu este prea 
tîrziu — să se ridice cu hotărîre 
glasul opiniei publice, al popoarelor 
împotriva politicii de înarmare.

Noi, milioanele de tineri ai Româ
niei socialiste, pentru că sint sigur 
că toți gindesc la fel ca mine, dorim 
ca cerul Europei să rămină limpe
de, să nu fie întunecat de escadrile 
de bombardiere care să semene 
moartea. Numai așa ne putem pune 
în valoare cunoștințele acumulate, 
putem fi cu adevărat folositori pa
triei. înfloririi sale continue. Ca vii

„SĂ SE PUNĂ CAPĂT
Declarația Conferinței

TOKIO (^Agerpres). — Au luat sfîr- 
sit lucrările „Conferinței mondiale 
împotriva armelor atomice si cu hi
drogen — 1980", desfășurată la Tokip 
cu participarea a 400 de delegați re- 
prezentînd 25 de tari si 11 organizații 
internaționale. Conferința, care, si-a 
propus ca obiectiv mobilizarea opi
niei publice mondiale pentru interzi
cerea totală a armelor atomice si 
eliminarea completă a posibilităților 
unui război nuclear, a adoptat o de; 
clarație în care se cere să se pună 
capăt cursei înarmărilor, și în primul 
rînd sporirii arsenalului atomic.

în document se accentuează că 
sarcina actuală cea mai importantă a

Dezaprobare fermă a hotărîrii arbitrare 
a parlamentului israelian

Decizia guvernului Begin de a proclama Ierusalimul drept capitală a 
statului Israel si de a anexa astfel partea arabă a orașului, ocupată in 
urma războiului din 1967, a continuat să genereze energice reacții de con
damnare pe plan international, in luările de poziție relevîndu-se carac
terul nul si neavenit, pe plan juridic, al acestei măsuri, repercusiunile pe 
care ea le are asupra eforturilor vizînd solutionarea justă și durabilă a 
situației din Orientul Mijlociu.

Președintele Comitetului Executiv 
ai Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Yasser Arafat, a cerut 
convocarea unei reuniuni arabe la 
nivel înalt pentru examinarea situa
ției create ca urmare a hotărîrii 
parlamentului israelian. Intr-un me
saj adresat șefilor de stat arabi, 
Arafat arată că această decizie- 
„constituie o sfidare flagrantă a opi
niei publice internaționale și a re
zoluțiilor adoptate, succesiv după 
anul 1967. de Consiliul de Securitate 
și Adunarea Generală a O.N.U.".

Guvernul Tunisiei consideră drept 
nulă și neavenită decizia parlamen
tului Israelian de proclamare a Ieru
salimului drept capitală a Israelului, 
aceasta încâlcind normele internațio
nale și toate hotăririle Națiunilor 
Unite, a declarat, la Tunis, un purtă
tor de cuvînt guvernamental.

Marocul condamnă hotărîrea 
Knesset-ului prin care Ierusalimul a 
fost proclamat drept capitală a Is
raelului și consideră câ această mă
sură nu are nici o forță juridică — se 
arată iiltr-un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe, dat publi
cității la Rabat.

I
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AGENȚIILE DE PRESA

DECLARAȚIE. „R.F.G.. ca și ce
lelalte state membre ale C.E.E., 
consideră că Organizația pentru E- 
liberarea Palestinei trebuie să 
participe la procesul de pace in O- 
rientul Mijlociu" — a declarat mi
nistrul vest-german de externe, 
Hans-Dietrich Genscher,

COMUNICATUL COMUN CUBA- 
NEZO-MEXICAN. dat publicității 
la Havana la încheierea vizitei o- 
ficiale a președintelui Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, subliniază „ne
cesitatea ca toate țările lumii să 
respecte neabătut principiile suve
ranității naționale, integrității teri
toriale și independenței politics; a 
statelor", transmite agenția Prensa 
Latina. Documentul evidențiază „o- 
bligația tuturor statelor de a nu e- 
xercita nici un fel de presiune e- 
conomică sau de altă natură, de a 
nu realiza acte ostile împotriva al
tei țări și de a respecta dreptul su- 

L_

tor medic, aș vrea să mai adaug ceva, 
în prezent, in lume nenumărați con
frați luptă să salveze sau să prelun
gească viața unor oameni care su
feră de foame sau sint victime ale 
unor boli ale căror antidoturi încă nu 
s-au descoperit. Efectele luptei me
dicilor ; sint insă serios diminuate, 
deoarece in multe țări în loc să se 
pună la dispoziția cercetării științifi
ce medicale sumele necesare se pre
feră noi mijloace aducătoare de 
moartei Este și acesta uri motiv în 
plus ca tinerii de pe continentul nos
tru să-și unească eforturile și să ac

LA ANCHETA SOCIAL-POLITICĂ A 
„SCINTEII“, oameni ai muncii de diferite 
categorii, profesii și naționalități își 
exprimă deplina adeziune față de 
cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și Declarația-apel a Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste România.

ționeze, alături de celelalte pături 
ale opiniei publice, astfel ca — așa 
cum se spune in Declairația-apel — 
grandioasele cuceriri ale geniului 
uman să slujească numai și numai 
popoarelor, bunăstării și fericirii oa
menilor, dreptului lor la viață, la 
pace — care este supremul drept".

O CHEMARE PROFUND 
MOBILIZATOARE. „Mă bucur 
— ne-a spus tovarășul ALEXANDRU 
KASZIBA, muncitor specialist la În
treprinderea mecanică Oradea — că 
am prilejul să-mi spun părerea des
pre o problemă atit de importantă — 
vitală pentru omenire — cum este 
problema securității europene. Noi 
auzim rostindu-se cuvintul PACE de 
atîtea ori Pe zi in pașnica Româ
nie I Și. fie că îl spunem sau îl 
scriem românește, ungurește sau in 
alt grai, îl avem in inimă ca un ideal 
scump tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate. 
Trăim, producem si zidim înfrățiți, 
pe deplin egali în patria noastră co
mună, mereu cu gîndul la pace. 
Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința înaltelor 
organe de stat, consacrată împlinirii

CURSEI ÎNARMĂRILOR!“
mondiale de la Tokio
omenirii constă în prevenirea unui 
război nuclear. în eliminarea din 
dotare a armamentului nuclear si în 
încetarea cursei înarmărilor. Partici- 
pantii se pronunță, de asemenea, 
pentru aplicarea neintirziată a reco
mandărilor primei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, elaborarea unui 
Plan de dezarmare completă pentru 
următoarea sesiune specială, prevă
zută pentru anul 1982, crearea de 
zone lipsite de armament nuclear si 
încheierea unui tratat international 
căre să interzică în totalitate experi
ențele atomice.

Emiratele Arabe Unite condamnă 
hotărîrea Israelului, apreciind aceas
tă măsură „drept o sfidare pericu
loasă la adresa comunității interna
ționale șl o’ nouă dovadă a politicii 
expansioniste a Israelului, se arată 
într-o declarație a Ministerului de 
Externe al E.A.U. în declarație sint 
chemate toate națiunile iubitoare de 
paoe să adopte măsuri practice pen
tru a face față acestei sfidări.

Hotărîrea parlamentului israelian 
de a proclama Ierusalimul drept ca
pitală a statului Israel provoacă o 
serioasă îngrijorare în Iugoslavia, a 
declarat purtătorul de cuvînt el 
Secretariatului federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei. El a 
apreciat că această decizie constituie 
o nouă încercare din partea Israelu
lui de a împiedica o soluționare 
echitabilă și durabilă a problemei 
Orientului Mijlociu, bazată no retra
gerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967. in
clusiv din Ierusalim, și pe reali
zarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian Ia autodetermi
nare și la crearea unui stat suveran.

(Agerpres)

veran și permanent al fiecărui po
por asupra resurselor sale natura
le". Reafirmînd adeziunea taților 
lor la principiile fundamentale ale 
Cartei O.N.U.. cei doi președinți re
levă necesitatea Întreprinderii de 
măsuri concrete in direcția realiză
rii dezarmării generale si complete, 
sub control internațional eficace, în 
special in ceea ce privește dezar
marea nucleară.

GREVA LUCRATORILOR 
LA ZIARUL „POST" 
HANNESBURG

DE 
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unul din 
mai mari din Africa de Sud 
sat populației africane — continuă, 
dupo o săptămînă de la declanșarea 
ei. Sindicatul ziariștilor de culoare 
a anunțat că. in cazul în care re
vendicările greviștilor privind îm
bunătățirea condițiilor de salariza
re si de muncă nu vor fi îndepli
nite. se va declanșa o „acțiune co
lectivă" cu caracter revendicativ.

a cinci ani de la semnarea Actului 
final de la Helsinki a pus din nou 
în evidență activitatea stăruitoare 
desfășurată- de România în acest 
răstimp pentru aplicarea în viață a 
prevederilor acestui important docu
ment, ca un tot unitar Declarația- 
apel pe care o adresează România 
către toate statele semnatare, către 
popoarele lor de a da — cu prilejui 
reuniunii de la Madrid — un nou 
impuls întregii opere de făurire a 
unei securități trainice pe continen
tul nostru evidențiază incă o dată 
modul realist și constructiv în care 

privește țara noastră viitorul Euro
pei și al planetei. Este știut că în 
unele țări occidentale se pune accen
tul nu pe ceea ce este important și 
hotăritor pentru securitatea euro
peană — reducerea înarmărilor, înlă
turarea oricăror motive de neînțele
gere și vrajbă — ci pe probleme 
mărginașe, neesențiale. O agitație 
deosebită se face în unele țări in le
gătură cu așa-zise „drepturi ale omu
lui". Dar, la drept vorbind, ce fel de 
drepturi pot fi ele fără dreptul fun
damental la pace, la viață ? Perso
nal, cred în triumful rațiunii. în forța 
cuvintului popoarelor și, de aceea, 
nutresc speranța că la Madrid se va 
merge pe un drum bun".

INDEPENDENTA, EGALI
TATEA - CERINȚE FUNDA
MENTALE. In cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu si în De- 
claratia-apel se subliniază necesita
tea conjugării eforturilor tuturor ță
rilor semnatare pentru instaurarea 
pe continent si în lume a unei poli
tici noi. de egalitate in drepturi, de 
colaborare. încredere si pace. In a- 
ceastă ordine de idei. prof, univ dr.

MANIFESTĂRI 

CONSACRATE 
ROMÂNIEI

împlinirea a 2050 de ani de la con
stituirea primului stat dac centralizat 
și independent continuă să fie mar
cată in diferite țări ale lumii prin 
expoziții și alte manifestări cultura
le, articole consacrate semnificațiilor 
evenimentului, istoriei poporului ro
mân.

Sub auspiciile Direcției culturii și 
ale filialei Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea din 
provincia Heilongjiang, in orașul 
Harbin, R. P. Chineză, s-a deschis 
expoziția de fotografii intitulată 
„2050 de ani de la constituirea pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent".

La vernisaj au luat parte Li Lian 
și Li Jianbai, secretari ai Comitetu
lui de partid al provinciei Heilong
jiang, alți activiști de partid și de 
stat, oameni de cultură si artă, un 
numeros public.

Despre importanța evenimentului 
a vorbit tovarășa Wang Jun, vice
președinte al Comitetului popular al 
provinciei Heilongjiang. După ce s-a 
referit la procesul istoric al formării 
poporului român, vorbitoarea a scos 
în evidentă hotărîrea și eroismul cu 
care poporul român, continuator al 
tradițiilor strămoșești, înfăptuiește 
astăzi, sub conducerea P.C.R., în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, mi
litează activ pe arena internațională. 
Au fost subliniate, de asemenea, 
prietenia frățească si solidaritatea 
militantă ce se dezvoltă necontenit 
între partidele, țările și popoarele 
român și chinez, însemnătatea isto
rică a vizitelor și contactelor la ni
velul cel mai înalt.

A vorbit, de asemenea, Florea Du
mitrescu, ambasadorul României la 
Beijing.

Suplimentul cultural săptăminal al 
ziarului costarican „La Nacion" a 
publicat, sub titlul „Poporul român, 
popor milenar", o amplă prezentare 
a genezei poporului român și a con
tinuității sale în spațiul carpato-du- 
nărean, evocind principalele momen
te ale luptei poporului nostru pentru 
eliberarea națională și socială.

La Antananarivo, capitala R. D. 
Madagascar, s-au organizat „Zilele 
filmului românesc".

(Agerpres)
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VIZITA LA BEIRUT. — Gaston 
Thorn, vicepremier și ministru de 
externe al Luxemburgului, 
ședințele in exercițiu al 
liului C.E.E., a sosit luni 
vizită la Beirut, in cadrul 
turneu intr-o serie de 
din Orientul Mijlociu. El 
clarat oă, în cursul contactelor pe 
care le va avea, va examina cu 
părțile implicate în criza din 
Orientul Mijlociu diverse aspecte 
ale situației din zonă. în prealabil, 
Gaston Thorn a conferit la Tunis 
cu reprezentanți ai Ligii Arabe și, 
la Tel Aviv, cu premierul Mena- 
hem Begin și cu alte.oficialități is
raeliene, relatează agenția U.P.I,

CONVORBIRI VENEZUELEANO- 
BRITANICE. Aflat într-o vizită 
oficială la Caracas, ministrul de 
externe al Marii Britanii, lordul 
Carrington, a avut luni o primă 
rundă de convorbiri cu ministrul de 
externe al Venezuelei, Jose Alberto 
Zambrano Velasco. Șeful diploma
ției britanice urmează să fie primit 
de președintele țării-gazdă. Luis 
Herrera Campins, și să aibă, de 
asemenea, convorbiri cu alte ofi
cialități venezuelene.

decent EDWIN GLASER, specialist 
în relații internaționale, s-a referit 
in răspunsul său la cerința promovă
rii principiilor noi de relații intersta
tale, înscrise in Actul final, ca bază 
a înfăptuirii securității europene si 
condiție a reușitei reuniunii de la 
Madrid :

„Cu deplin temei a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu si in cuvîn
tarea de vineri că -este necesar să 
se pornească in soluționarea tuturor 
problemelor de la respectarea inde
pendentei popoarelor, a dreptului 
fiecărei națiuni, de a-și asigura dez
voltarea economico-socială si trans
formările sociale așa cum dorește, 
fără nici un amestec din afară». Se 
poate spune că aceasta este o pre
misă esențială a reușitei viitoarei 
reuniuni de Ia Madrid. într-adevăr, 
faptele atestă că încercările de a re
glementa probleme de interes gene
ral prin înțelegeri încheiate intre 
două sau cîteva mari puteri sau 
grupuri de state nu sînt de natură 
să soluționeze trainic probleme de 
interes general. Cu cîteva sute de ani 
în urmă un dicton latinesc constata 
că ceea ce-l privește pe toti trebuie 
aprobat de toți — quod. omnes tangit 
ab omnibus debet approbari. Or, 
astăzi toate statele sint interesate în 
modul cum sînt rezolvate problemele 
internaționale : planeta devine ne zi 
ce trece un fel de vas spatial cu di- 
.mensiuni tot mai restrinse, în care 
„cu toții sîntem vecini". Dezangaja
rea militară, dezarmarea, destinde
rea. edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, asanarea ra
porturilor internaționale monetare, 
financiare, general-economice etc. — 
toate aceste sarcini ale contempora
neității privesc toate statele, toate 
popoarele. Și cele două importante 
documente — cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si Declaratia-apel 
— se constituie in această privință 
într-un responsabil îndemn la acțiu
ne adresat tuturor oamenilor de bună 
credință, tuturor forțelor realiste din 
Europa și din lume spre a-și uni 
eforturile pentru îndeplinirea acestor 
istorice obiective".

UN PROGRAM REALIST 
PENTRU REUȘITA REUNIU
NII DE LA MADRID. R°™ma, 
manifestind ca și pînă acum ini
țiativă și spirit constructiv, preconi
zează un șir de acțiuni și propuneri 
menite să contribuie la reușita re
uniunii de la Madrid. Care este sem
nificația acestor propuneri ? La a- 
ceastă întrebare a răspuns conf. univ. 
dr. VICTOR DUCULESCU, director

DISPARE UN SIMBOL 
AL COLONIALISMULUI

Moment de sărbătoare la Harare (Salisbury), capitala celui mai nou 
stat independent al Africii, Republica Zimbabwe : statuia lui Cecil Rhodes 
— aventurierul cunoscut prin rolul nefast jucat în subjugarea țării căreia 
i-a impus ca denumire propriu-i nume (Rhodesia) - simbol al dominației 
coloniale, este dată jos de pe piedestalul unde a tronat din 1928. „Un 
eveniment istoric în lupta împotriva colonialismului", a descris, pe bună 
dreptate, postul de radio din Harare acest act, care exprimă voința 
poporului Zimbabwe de a înlătura ultimele vestigii ale unui trecut d« 
împilare, de a-și afirma tot mai puternic identitatea proprie.

QUITO

Reuniune consacrată 
surselor noi și regenerabile 

de energie
QUITO 4 (Agenpres). — I-a Quito 

(Ecuador) a început o reuniune co
mună a Organizației Latino-Ame- 
ricane a Energiei (OLADE), Progra
mului Națiunilor Unite pentru Me
diul înconjurător (UNEP) și Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Ame
rica Latină (CEPAL) avind ca obiect 
principal dezbaterea și stabilirea me
canismelor pentru armonizarea poli
ticilor de dezvoltare, găsirii de surse 
de energie noi și regenerabile in ca
drul unei strategii de protejare a 
mediului ambiant, transmite agenția 
I.P.S.

între altele, partîcipanții vor deli
mita metodologii de utilizare a sur
selor energetice în vederea elimină
rii practicilor de folosire irațională a 
resurselor naturale, recuperării pro
duselor secundare și folosirii lor în 
scopuri productive.

Concluziile acestei reuniuni vor fi 
prezentate în cadrul Conferinței 
O.N.U. privind surse noi și regene
rabile de energie, care va avea loc in 
1981, la Nairobi (Kenya).

Președinții Mexicului și Venezue
lei, Jose Lopez Portillo și, respectiv, 
Luis Herrera Campins, au semnat in 
capitala Republicii Costa Rica, San 
Jose, un acord de cooperare și asis
tență energetică cu nouă țări din 
America Centrală și zona carai- 
biană.

adjunct al Institutului de științe poli
tice și de studiere a problemei na
ționale.

„In cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și in Declarația- 
apel sint expuse direcțiile în care ar 
trebui să se acționeze pentru ca re
uniunea de la Madrid să stimuleze 
realmente transpunerea unitară în 
viață a prevederilor istoricului docu
ment. Propunerile avansate — judi
cioase, constructive și realiste — re
prezintă în ansamblu o nouă și im
portantă contribuție a României 
socialiste, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la cauza securității eu
ropene.

Consider importantă și necesară re
afirmarea în Declarația-apel a pro
punerii ca reuniunea de la Madrid să 
se desfășoare la nivelul miniștrilor 
de externe, deoarece aceasta ar spori, 
neîndoielnic, eficiența dezbaterilor și 
ar mări gradul de angajare și respon
sabilitate in realizarea măsurilor asu
pra cărora se va conveni. După pă
rerea mea, este, de asemenea, de cea 
mai mare utilitate ca reuniunea din 
capitala Spaniei să hotărască convo
carea unei conferințe speciale consa
crate dezarmării europene, care ar 
duce la stabilirea unor măsuri con
crete de oprire a cursei înarmărilor, 
de diminuare a potențialului militar 
existent pe continent. De .asemenea, 
este întru totul rațională propunerea 
de a se asigura continuitatea efortu
rilor statelor continentului pentru so
luționarea concretă a problemelor 
securității, organizînd in acest scop' 
reuniuni periodice de lucru, grupuri 
de experți și alte forme de negociere 
a acestor probleme. România iși de
monstrează și mai evident preocupa
rea pentru promovarea cauzei secu
rității pe continentul nostru, preconi- 
zînd ca viitoarea conferință general- 
europeană să se desfășoare la nivelul 
șefilor de state și guverne, ceea ce 
ar deschide o perspectivă nouă, fer
tilă eforturilor de edificare a securi
tății în Europa.

Sînt ferm convins că aceste pro
puneri vor avea ecoul cuvenit în 
rîndul națiunilor europene și vor 
exercita o influență pozitivă asupra 
desfășurării reuniunii de la Madrid, 
adoptarea lor fiind, neîndoios, de na
tură să deschidă perspectiva conti
nuării cu succes a dialogului, a pro
cesului de edificare a unei Europe 
unite, prospere și pașnice".

Anchetă realizată de 
Ion FfNTINARU 
și Radu BOGDAN 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

SĂRBĂTOAREA

P. C. PORTUGHEZ
LISABONA 4 (Agerpres). — In 

apropiere de Lisabona a avut loc 
sărbătoarea Partidului Comunist Por
tughez — „Sărbătoarea unității". Au 
fost organizate colocvii și dezbateri, 
în cursul cărora s-au examinat căile 
de soluționare a problemelor acute 
cu care este confruntată Portugalia. 
Au avut loc. de asemenea, manifes
tări artistice și sportive.

în cadrul sărbătorii a fost prezentat 
programul electoral al comuniștilor 
portughezi, in care sînt propuse mă
suri concrete vizînd păstrarea, cuceri
rilor .revoluționare în țară, menține
rea păcii și intensificarea colaborării 
internaționale.

„Folosirea mărilor46 
Un raport privind 

prospecțiunile de petrol
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 

— Secretariatul O.N.U. a pregătit un 
raport intitulat „Folosirea mărilor", 
in care se relevă că. în prezent. 80 de 
țări fac prospecțiuni în zona platou- 
rilor continentale în vederea desco
peririi unor zăcăminte de petrol. în 
urma acestor foraje au fost desco
perite ' 800 de zăcăminte. în afară de 
aceasta. în ultimul timp s-au activi
zat considerabil alte cercetări in 
vederea folosirii resurselor energe
tice ale oceanului planetar. Printre 
ele se numără programele de utiliza
re a forței mareelor pentru produ
cerea de energie electrică, experien
țele vizînd folosirea practică a dife
rentelor dintre temperaturile de la
diferite adincimi și altele.

Deoarece calculele arată că sub 
fundul mărilor se află peste 40 la 
sută din bogățiile de titei încă 
nenrospectate ale lumii, specialiștii 
lucrează la punerea la punct a unor 
tehnologii care Să permită accesul' la 
zăcăminte chiar la adincimi mari ale 
mării,

COREEA DE SUD

Intensificarea măsurilor 
represive antidemocratice
SEUL 4 (Agerpres). — Autoritățile 

militare din Coreea de sud și-au in
tensificat acțiunile represive împo
triva forțelor democratice și patrioti
ce. După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, sub pretextul 
asa-zisei lupte contra „elemente
lor antisociale", guvernul de la 
Seul, controlat de generalul Chun 
Du Hwan, a procedat, în ultimele 
zile, la noi arestări în masă. Victi
mele represiunii sint cetățenii sud- 
coreeni care au participat, într-o 
formă sau alta, la uriașele demon
strații din primăvara acestui an, în 
cursul cărora s-a cerut cu fermitate 
abolirea legislației reacționare intro
duse de junta militară.

Noile măsuri represive fac parte 
din programul antipopular inițiat de 
actualii guvernanți de la Seul, me
nit să stăvilească prin forță valul 
de nemulțumire al populației.

BOLIVIA

Decretarea mobilizării 
generale

LA PAZ 4 (Agerpres). — Genera
lul Luis Garcia Meza, care a pre
luat la 17 iulie funcția de președin
te al Boliviei în urma unei lovituri 
militare de stat, a decretat mobili
zarea generală, instituind un așa-nu- 
mit „serviciu patriotic" obligatoriu, 
prin care fiecare locuitor al țării 
trebuie să „muncească pentru stat". 
După cum arată agențiile internațio
nale de presă, junta militară a abo
lit deja Constituția, drepturile și li
bertățile civile și a introdus legea 
marțială. Agențiile de presă infor
mează că minerii de la exploatările 
San Jose Cerro Rico și Siglo Vi
cente continuă greva. Se relatează, 
pe de altă parte, că în La Paz se în
registrează schimburi izolate de 
focuri, în ciuda instituirii restricții
lor de circulație pe timpul nopții.


