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teoriei și practicii revoluționare
Sub semnul dorinței comune de a dezvolta pe un plan superior colaborarea 

prietenească româno-elenă, in interesul ambelor popoare, al înțelegerii 

și păcii in Balcani, in Europa și in intreaga lume, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU ȘI 

PREȘEDINTELE CONSTANTIN KARAMANLIS

La Palatul Consiliului de Stat au continuat, joi, 4 septembrie, convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis,La convorbiri au participat :, D?:» partea română — Gheorgbe P' lescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Pun- gan, ministru secretar de stat, consi
întrevederea dintre președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Constantin KaramanlisPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a reîntîlnit joi după-a- miază, la Snagov, cu președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis.Cei doi șefi de stat au făcut o plimbare cu vaporașul pe lacul Snagov. In această ambianță, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Karamanlis au continuat schimbul de păreri in probleme bilaterale, reafirmind hotărirea comună de a conferi noi dimensiuni

L- 
Snagov : momente din timpul întilniril care a avut loc ieri dupâ-amiazâ între cei doi președinți

lier al președintelui Republicii, Ștefan Birlea, directorul cabinetului președintelui Republicii, Constantin Mi- tea, consilier al președintelui Republicii, Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, Ion Brad, ambasadorul țării noastre la Atena, Dumitru Aninoiu și Romulus Neagu, directori în M.A.E.Din partea elenă — Constantin Mitsotakis, ministrul afacerilor externe, Michel Cottakis, ambasadorul Republicii Elene la București, Petros 

hunelor relații româno-elene, de a dezvolta și mai puternic colaborarea dintre România și Grecia pe plan politic, economic, tehnico-științific. cultural și în alte domenii de activitate, de a adinei și mai mult prietenia dintre cele două popoare ale noastre.Președinții Nicolae Ceaușescu și Constantin Karamanlis au abordat, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale, exprimînd și de această dată dorința României și Greciei de a conlucra tot mai strins pe arena mondială, de a-și aduce o 

Molyviatis, secretar general al Președinției Republicii, Aristote Phry- das, director general în Ministerul Afacerilor Externe, Dimitri Petrou, Georges-Michel Mazarakis și Constantin Vassis, directori în M.A.E., Diamantis Vakolopoulos, directorul cabinetului diplomatic al președintelui Republicii, Michel Liapis, directorul cabinetului președintelui Republicii, Georges Sekaris, directorul cabinetului diplomatic al ministrului afacerilor externe.

contribuție activă ,1a soluționarea constructivă a problemelor care preocupa omenirea contemporană, la instaurarea unui climat de pace, securitate, înțelegere și largă colaborare in Balcani, în Europa și în lume.Seara, președintele Nicolae Ceaușescu a reținut la dineu pe președintele Constantin Karamanlis.La întrevedere și la dineu, care s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă, au luat parte Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al

Noua rundă de convorbiri — desfășurată în aceeași atmosferă de cordialitate și prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă — a prilejuit examinarea în continuare a unor aspecte majore ale actualității politice internaționale.O atenție deosebită a fost acordată problemelor securității și cooperării în Europa, unde — după cum se știe — se aflăJ cele mai mari concentrări
(Continuare în pag. a V-a)

Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, ministru secretar de stat, consilier al președintelui Republicii, Ion Brad, ambasadorul țării noastre la Atena.Au luat parte, de asemenea, Constantin Mitsotakis, ministrul elen al afacerilor externe, Michel Cottakis, ambasadorul Republicii Elene la București, și Petros Molyviatis, secretar general al Președinției Republicii Elene.

Ampla Serie de opere aletovarășului Nicolae Ceaușescu, „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", s-a îmbogățit cu un nou volum. Eveniment editorial marcant, moment semnificativ în viața ideologică a țării, apariția — în atmosfera de puternic elan creator cu care întregul nostru popor a întâmpinat aniversarea glorioasei revoluții de eliberare națională și socială — a volumului 19, cuprinzînd rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole din perioada septembrie 1979 — martie 1980, ilustrează sugestiv, o dată mai mult, aportul hotărîtor al secretarului general al partidului la elaborarea strategiei revoluționare a partidului, la fertilizarea și dinamizarea gîndirii și practicii revoluționare din patria noastră, la desfășurarea cu succes a operei istorice de edificare a noii orînduiri în România, la . stabilirea celor mai corespunzătoare căi și soluții pentru înaintarea accelerată a țării pe calea socialismului și comunismului.Lucrările incluse în volum reliefează grăitor vasta activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe planul sintetizării, a- profundării și generalizării teoretice a concluziilor decurgînd din experiența construcției socialiste în țara noastră, al aplicării creatoare a socialismului științific, a adevărurilor universal-valabile ale materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale României. Se evidențiază astfel din nou importanța deosebită a contribuției secretarului general al partidului la elucidarea noilor fenomene care apar in procesul transformării revoluționare a societății, profunda originalitate a soluțiilor novatoare preconizate pentru rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă partidul, statul, poporul nostru pe planul politicii interne și externe.Lucrările cuprinse în volumul recent apărut sînt în cel mai înalt grad pilduitoare prin importanță nenumăratelor noi idei, teze și concepte de mare valoare ■ teoretică și practică cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu — gînditor revoluționar de larg orizont, caracterizat prin îmbinarea armonioasă a lucidității analitice, realismului și rigurozității științifice cu cutezanța proprie spiritului revoluționar consecvent — a îmbogățit tezaurul socialismului științific, al gîndirii și practicii revoluționare, al cunoașterii și creației istorice a epocii noastre, în concordanță cu cerințele vremii, cu schimbările produse in societate.Din multitudinea lucrărilor de importanță majoră incluse în volum, pe prim plan se situează Raportul prezentat la Congresul al XH-Iea, strălucit document politic vădind, o dată mai mult, prodigioasa capacitate de a alia intr-un tot unitar profunzimea analizei realităților în continuă evoluție cu clarviziunea și perspicacitatea în precizarea obiectivelor 

fundamentale pentru noua epocă istorică în care am pășit, ca și în definirea căilor și modalităților concrete de realizare a acestora. De la evaluarea realizărilor obținute in înfăptuirea actualului plan cincinal și precizarea direcțiilor de acțiune in perioada viitorului cincinal la schimbările petrecute în structura socială a țării, perfecționarea activității statului, a democrației socialiste, creșterea rolului partidului în conducerea operei de transformare revoluționară a

societății românești, activitatea ideologică și politico-educativă pînă la precizarea liniilor directoare ale politicii României pe plan mondial — > toate aspectele, atât de variate și complexe, ale politicii interne și externe ale partidului au fost supuse unei investigări lucide, de mare rigoare științifică și forță prospectivă, proiectând zările viitorului comunist al țării.In ansamblul lucrărilor incluse în volum, o pondere însemnată dețin problemele referitoare la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății noastre, a economiei naționale. O excepțională însemnătate . principială și practică are în acest sens definirea în Raportul la Congresul al XII-lea a obiectivului fundamental al viitorului cincinal — continuarea, pe o treaptă superioară, a îndeplinirii Programului partidului, creșterea în ritm susținut a economiei naționale, afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile, trecerea la o nouă 

calitate a întregii activități econo- mico-sociale.Rețin atenția, deopotrivă, atît profunzimea analizei exigente a rezultatelor dobîndite în activitatea economică, rigoarea concluziilor desprinse de aici, cit și temeinica fundamentare științifică a liniilor directoare ale dezvoltării economico-sociale a României în cincinalul 1981—1985. Intr-o viziune de largă perspectivă, pe baza unei atente și minuțioase investigări a realităților, a deslușirii fenomenelor și proceselor esențiale ale dezvoltării e- conomico-sociale a tării, sînt precizate ca principale direcții de acțiune în vederea realizării obiectivului fundamental enunțat : lărgirea bazei proprii de materii prime și energie, accelerarea procesului de restructurare a industriei prin creșterea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată ; înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, dezvoltarea și modernizarea susținută a producției agricole ; dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale a societății, continuarea fermă a politicii de amplasare rațională pe teritoriu a forțelor de producție ; realizarea unei calități noi, superioare, în întreaga activitate economică, gospodărirea cu maximă eficientă a resurselor materiale și financiare ; afirmarea revoluției tehnico-științifice în toate domeniile ; asigurarea și pregătirea forței de muncă ; participarea activă și eficientă a României la diviziunea internațională a « muncii ; creșterea continuă a bunăstării.In aceeași ordine de idei, volumul ilustrează, totodată, acea trăsătură definitorie pentru stilul de muncă al secretarului general al partidului constînd în perseverența, energia și exigența revoluționară cu care controlează sistematic — în cadrul ședințelor consacrate perfecționării activității în diverse domenii, ca și al vizitelor de lucru în numeroase județe — stadiul îndeplinirii acțiunilor menționate, clarificind modalitățile de soluționare a unor probleme noi, neprevăzute, adoptând operativ măsuri menite a înlătura rămînerile in urmă, orientînd eforturile spre sarcinile prioritare. Este vorba în esență de creșterea puternică a productivității muncii ; utilizarea judicioasă a potențialului productiv, a mașinilor și utilajelor ; realizarea riguroasă a planului de investiții ; ridicarea parametrilor calitativi ai producției ; perfecționarea proceselor tehnologice de fabricație ; economisirea severă și valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, energiei șl combustibililor ; larga introducere în producție a unor tehnologii moderne, „de vîrf“ ; extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție ; reciclarea resurselor materiale refolosibile ; într-un cuvînt, mobilizarea tuturor forțelor spre a asigu-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Învățătorul pensionar Aurel 
Peicu ne scrie : „Fac parte din 
promoția 1930 a fostei Școli nor
male de învățători dfn Arad. 
Nu mică mi-a fost bucuria, 
cind la strigarea — clasi
că — a catalogului, am răs
puns prezent 13 dintre absolven
ții anului 1930. Mulți dintre cei 
absenți au căzut eroic pe tim
purile de luptă, in zilele fier
binți de după 23 August. Deo
sebit de emoționantă a fost re- 
intilnirea cu doi dintre foștii 
noștri profesori, cu care am de
pănat nu numai amintirile, dar 
am putut să luăm cunoștință ți 
de minunatele condiții in care 
învață urmașii noștri in liceul 
pedagogic de astăzi, tn ce ne 
privește pe noi, cei 13, ne bucu
răm acum de o bătrinețe liniștită 
și senină, pentru care n-avem 
destule cuvinte de mulțumire 
ți recunoștință".

Promptitudine
. Veniți de la plajă, inginerul 

loan Cenușe din Brașov, soția șt 
cei doi copii s-au dus să ser
vească masa. In acest timp, in 
camera lor de la hotelul „San
da" din stațiunea ,.Venus" se 
furișaseră doi răufăcători. Co
trobăind peste tot, ei au dat de 
o sumă de bani, pe care au 
înșfăcat-o și pe-aici ți-e drumul 
A doua zi, ce credeți ? Le-au 
bătut la ușă un ofițer, Nicolae 
Vitiuc, și un elev sergent, Dinu 
Aurelian. Dar nu erau singuri, 
ci cu doi indivizi, pe care i-au 
pus să reconstituie fapta lor ne
demnă. Nu mi-am mai încărcat 
memoria cu numele lor. Pentru 
mine rămine insă de- neuitat 
promptitudinea cu care au fost 
depistați — ne spune inginerul
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- terenul unor importante acțiuni cetățenești

FAPTA - PRO
CRITICII Șl AUTOCRITICII

I Dacă o înfîlnifi...
Frumușică, tinerică (are 20 de 

ani), se recomandă cind Dorina, 
tind Florina. Numele Coman 
nu-l rostește. Roșește? Ar avea 
toate motivele, pentru că Do
rina Florina Coman și-a părăsit 
bunul cel mai de preț al unei 
mame pe lume : copilul. Se nu
mește Georgel și a fost născut 
în afara căsătoriei. De luni de 
Zile, ea l-a abandonat la o bu
nică din satul Gliganu de Jos, 
comuna Rociu, județul Argeș.

După cum ne informează se
cretarul consiliului popular al 
comunei Rociu, Gheorghe An
gliei, băiețelul n-a putut fi lăsat 
la bunica sa, o femeie trecută 
de 80 de ani, bolnavă și imobi
lizată la pat, pe care o îngrijesc, 
pe rind, vecinii și ceilalți oa
meni cu suflet. Georgel a fost 
dus, provizoriu, la un leagăn de 
copii, iar mama lui trebuie 
adusă pe calea cea bună. Daci 
o intilniți...
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Ciobanul care 
a făcut-o de oaie
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Cioban fără ol nu există. Cio
ban cu oi și fără ciomag iar nu 
există. Ciomagul e bun să se 
sprijine in el, să alunge jivinele 
care ar da tircoale stinei. In 
nici un caz, ciomagul ciocanului 
nu este făcut pentru a rupe 
oasele oamenilor. Se vede trea
ba insă că Ion Zorlescu, ciocan 
la cooperativa agricolă Ben- 
gești-Ciocodia, județul Gorj, a 
fost de altă părere. In urma 
unor certuri, din te miri ce, cu 
o femeie, Zorlescu s-a „zorit" și 
a ridicat ciomagul asupra ei. l-fl 
rupt o mină, pentru vindecarea 
căreia doctorii au ingrijit-o 
aproape două luni de zile. Jude
cătoria din Tg. Cărbunești l-a 
condamnat pe ciobanul 
făcut-o de., oaie, la doi 
chisoare.
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Sus, intr-o 
cabană mică
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Lingă lacul Dalghiul din Vama 
Buzăului există o cochetă caba
nă forestieră. Cabana are un 
televizor, din care era gata-gata 
să mai rămină numai cutia. Un 
oarecare Viorel Banciu se apu
case să-i demonteze toate pie
sele. Terminind cu televizorul, 
și-a extins „raza de acțiune" și 
asupra unui radio portativ. Dar 
tocmai atunci a apărut ca din... 
pădure maistrul de parchet 
Gheorghe Hermenean. Cum 
acesta se afla la ușa de la in
trare, lui Viorel Banciu nu-i 
mai răminea decit geamul, zi 
sărit pe geam de la șase metri 
înălțime. Norocul lui că pămin- 
tul l-a „răbdat", ceea ce nu se 
va intimpla și cu legea, care nu 
iartă, asemenea comportare 
ca-n... codru.
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O, mama, 
mamă!...
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Cititorul nostru 
din Zalău ne declară, de la 
început, că nu e împotriva 
setofoanelor și, cu atit mai pu
țin, a muzicii înregistrate — 
benzile lor. „Cu condiția — ne 
scrie el — să fie muzică bună 
și să fie ascultată ți savurată în 
cadru adecvat. In nici un caz, 
așa cum procedau deunăzi doi 
tineri din Zalău, intre care unul 
cu un casetofon la subsuoară, 
dat pină la refuz, că nu se mai 
înțelegea om cu om. Și ce „cin- 
tec" credeți că spărgea timpa
nele trecătorilor, cu toată forța 
decibelilor de care era in stare 
cutioara aceea? Un cintec de 
„of și inimă albastră", lălăit de 
un chefliu cu glas dogit, după o 
petrecere de pomină. Iată o 
mostră : „O, mamă, mamă t Nu 
mai beau la cramă / Am să beau 
acasă / Pină cad sub

pe

masă" ! .'

I Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

de
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„Scînteii"
ama aMMMU

într-una din zilele trecute, pe strada Trandafirilor din Botoșani, femei, copii, tineri și vîrstnici zoreau la încărcatul unui autocamion cu obiecte metalice : resturi de plite, roți de triciclete, veselă uzată, piese de la diferite mașini, resturi de roabe și chiar bucăți din acoperișuri vechi de case. I-am auzit :— Oricit ne-am strădui, nu-ncape întreaga cantitate.— Mergi dumneata cu mașina șl vino îndărăt. Luăm ce mai luăm de aici și mergem pe urmă dincolo, mai e de încărcat și-n cealaltă circumscripție...Le-am aflat numele. Primul, tovarășul Vasile Vasiliu, pensionar, este secretarul organizației de partid din cartier, al doilea —• Gheorghe Miha- lache, președintele comitetului de cetățeni.Constatind că sintem surprinși față de stringerea unei cantități atit de mari de metale vechi — în bena autocamionului se încărcaseră mai bine de 4—5 tone, iar în locul de adăpostire mai rămăseseră încă vreo două tone — tovarășul Vasiliu ne-a arătat o filă dintr-un registru : „Total metale predate de la începutul anului 1980 și pină la 1 septembrie — 46 tone“...— Această cantitate s-a obținut din cele două circumscripții ale cartierului nostru : circumscripția municipală nr. 5, în care este deputat tovarășul Gheorghe Naum, și circumscripția nr. 6, al cărei reprezentant în consiliul municipal este tovarășul Nicolae Andronic. Știți cam cite tractoare s-ar construi din metalul adunat și predat anul acesta numai din aceste două circumscripții ? Cel puțin 15 tractoare. Asta o spun nu ca să ne lăudăm, ci să arăt cite resurse se află în cartierele orașului, inclusiv in cartierul nostru...— De ce-ați ținut să precizați și numele deputaților ?— Pentru ca un deputat să-și îndeplinească bine mandatul încredințat, e important ca el să-și afirme mereu, permanent, spiritul gospodăresc, să fie mereu lingă oameni, să stimuleze și să generalizeze inițiativele bune ale alegătorilor, să urmărească direct modul în care consiliul popoular îi sprijină în a le aplica. Așa s-a întîmplat și în cazul circum

scripțiilor la care mă refer. în primăvară, cind s-a trecut la înfrumusețarea cartierului, fiecare cetățean și-a curățat curtea, resturilor vegetale le-a dat foc, iar pe cele metalice le-a adunat pe lingă garduri. Deputății și comitetele de cetățeni din cele două circumscripții ale cartierului au stabilit două puncte pentru depozitare, in curți mai spațioase. La amenajarea adăposturilor au ajutat cu toții : unul cu cîteva seînduri, altul a adus cuiele, alții cu lucrul. Curînd, adăposturile s-au umplut cu fel de fel de resturi din metal. Atunci s-a (Solicitat din nou sprijinul consiliului popular, în speță al deputaților, de

mai așteptăm invitații speciale pentru a le transporta la locul stabilit. Un mare sprijin il aduce activul comitetului de cetățeni. M-am convins că, dacă sînt antrenate la lucru de către consiliul popular, comitetele de cetățeni își pot aduce o mare contribuție la rezolvarea oricăror probleme, la înfăptuirea oricăror acțiuni gospodărești, inclusiv colectarea de materiale.Șirul exemplelor ar putea continua, evidențiind circumscripțiile electorale nr. 39, 3, 2, 4 ș.a. Dintr-o situație centralizată la consiliul popular municipal reiese că numai din hîrtia Colectată în acest an de la cetățeni
Din două circumscripții electorale 

ale municipiului Botoșani s-a adunat metal 
pentru 15 tractoare ; din altele - hîrtie 

pentru zeci de mii de cărți

data aceasta pentru asigurarea mijloacelor de transport. Tot așa, adu- nindu-se cele mai neînsemnate obiecte metalice uzate din gospodăria fiecăruia, s-a ajuns la asemenea cantități impresionante.Popularizată în sesiunea consiliului popular, acțiunea s-a extins. S-a stabilit un plan — cu caracter minimal — de recuperare și predare a materialelor refolosibile pe fiecare circumscripție electorală, iar unul dintre lucrătorii aparatului propriu al primăriei a fost însărcinat să se ocupe de soluționarea problemelor transportului. Rezultatele ? Numai în circumscripția nr. 25 (deputat Iulia Hotinceanu, președinte al comitetului de cetățeni — Dumitru Cuzub) s-au adunat pină acum de la populație peste 8 tone de hîrtie și circa 4 tone de metal.— Cum procedați? — am întrebat-o pe tovarășa Hotinceanu.— Deși sînt foarte ocupată ca Inginer, soție și mamă, totuși, la flecare trei zile cutreier întreaga circumscripție, fie și un ceas-două. Pe lingă alte probleme, discutăm și despre colectarea materialelor refolosibile — dar în ultimul timp nici nu

— peste 50 de tone — s-ar putea realiza cîteva zeci de mii de cărți sau manuale pentru elevi.— Ce faceți cu sumele provenite din valorificarea materialelor refolosibile ? — l-am întrebat pe tovarășul Victor Cervicescu, șeful oficiului de îndrumare a activităților obștești din cadrul consiliului popular municipal.— în zonele orășenești în care ființează asociații de locatari, sumele sînt rambursate acestora. Asociațiile le folosesc pentru diferite necesități— de pildă își cumpără unelte pentru întreținerea spațiilor verzi sau pentru deszăpezire, material floricol. în alte cartiere, sumele sînt depuse intr-un cont special al consiliului popular municipal destinat nevoilor gospodărești, adică satisfacerii unor cerințe ale cetățenilor din cartierul respectiv.în atenția consiliului popular municipal se află acum circumscripțiile electorale rămase in urmă in ce privește colectarea de materiale refolosibile. Mai există șl alte deficiențe— de pildă faptul că, deși s-au indicat cu exactitate întreprinderii județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile

punctele de depozitare stabilite, ridicarea produselor adunate de cetățeni întîrzie săptămîni intregi. La asociația de locatari nr. 8, spre exemplu, în ziua documentării am identificat o însemnată cantitate de hîrtie care, neridicată la timp, a început a se deprecia ; în circumscripția nr. 21 zăceau peste 4 tone de metale vechi, pentru a căror preluare se insistase mai bine de două săptămîni.Discutînd aceste cazuri cu tovarășul Mihai Arnăutu, directorul întreprinderii amintite, ni s-a motivat că nu s-au creat încă spațiile de depozitare necesare, nu a fost stabilit terenul pe care să înceapă executarea unor minime lucrări de amenajare. Ne-am convins la fața locului că afirmația este în bună măsură întemeiată — dar tot atit de adevărat este că, dacă s-ar manifesta mai mult spirit gospodăresc în utilizarea spațiilor existente, ca și în folosirea mijloacelor de transport, nu s-ar mai înregistra atitea întîrzieri la transportul produselor colectate.Semnalăm, totodată, și o altă problemă : deși, inițial, consiliul popular a manifestat o vădită preocupare pentru antrenarea efectivă a tuturor deputaților în acțiunea de colectare și depozitare a materialelor refolosibile, pe parcurs acest avînt s-a... „diluat". Pe lingă o serie de blocuri din zonele „Octav Băncilă", „Mihai Eminescu“ și „Primăverii", încă nu s-au instalat bun- căre sau cutii speciale' pentru colectarea hîrtiei, a altor materiale refolosibile.Recunoscînd în mod autocritic această situație, tovarășa Ileana Jalbă, primarul municipiului, ne-a asigurat că problemele își vor găsi soluționarea încă în prima jumătate a lunii septembrie. E drept — adăuga dînsa — că, nu pentru a ne scuza, ci pentru a reflecta realitatea, solicitudinea deputaților și receptivitatea cetățenilor la îndemnul de a se colecta materialele refolosibile au întrecut așteptările noastre. Vom ține, în curînd, pasul cu vrednicii noștri cetățeni.
Silvestri A1LENEIcorespondentul „Scînteii"

Organizația de partid — 
centrul vital al gîndirii 
comuniste in acțiune

Cu sprijinul cetățenilor,
ADJUD : Un nou oraș pe vatra vechiului tîrgImaginea de mai jos reprezintă unul din noile ansambluri de locuințe ale orașului Adjud : strada loan Roată. Numărul adreselor noi, apărute de la începutul acestui an și pină în prezent, trece de două sute, ceea ce înseamnă mult pentru acest, pînă de curînd, tîrgușor. Activitatea consiliului popular, sprijinit de cetățeni pentru înnoirea orașului și modernizarea lui, a însemnat pentru adjudeni pune

rea la dispoziție a circa 2 000 de apartamente, extinderea rețelei de aducțiune a apei și de canalizare, străzi noi, un mare număr de unități comerciale și prestatoare de servicii. S-au creat, totodată, condiții pentru desfășurarea activităților cultural-educative, pentru practicarea sportului și a altor acțiuni recreative. (Dan Drăgulescu ; foto : N. Moldoveanul

BISTRIȚA : „întrecerea bunilor gospodari"începînd din primăvara acestui an, consiliul popular al municipiului Bistrița a organizat „întrecerea bunilor gospodari". Ea se desfășoară sub genericul „Utilitate, eficiență, funcționalitate, frumusețe". Scopul e limpede : mobilizarea cetățenilor la îndeplinirea exemplară

a sarcinilor obștești, crearea unor condiții cit mai bune de muncă și viață tuturor locuitorilor.în bilanțul acestei acțiuni — care se întocmește, lunar, pe circumscripții electorale, străzi, asociații de locatari, blocuri, scări — au fost înscrise, pină în prezent, o serie de

Măsuri 
pentru 

redresarea 
activității 

cooperativeiCa urmare a verificării unei sesizări referitoare Ia unele nereguli în activitatea cooperativei agricole de producție „Uni- rea“-Ștefănești, Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Ilfov ne-a comunicat că, în ultimii 3 ani, această cooperativă nu și-a realizat toți indicatorii de plan. Această situație nesatisfăcătoare a fost generată de unii factori obiectivi — unitatea se află intr-o zonă cu exces de umiditate, unde se execută în prezent lucrări de desecare — precum și de unele deficiențe în stilul de muncă al consiliuluide conducere și alspecialiștilor. S-a confirmat, astfel, că nu s-a respectat planulde producție privind

suprafețele cultivate si structura culturilor; s-au atribuit loturi in folosință personală, contrar prevederilor statutare; la ferma vegetală nr. 1, condusă de Alexandrina Popescu, soția inginerului șef din C.A.P., au existat unele nereguli.Pentru înlăturarea acestor neajunsuri și îmbunătățirea activității și a climatului de muncă din C.A.P. „Unirea“-Ștefă- nești s-au luat următoarele măsuri : s-au înregistrat toate suprafețele cultivate cu pepeni și legume in afara planului; se vor încheia planuri de cultură cu cei ce dețin în folosință loturi suplimentare ; au fost sancționați președintele cooperativei, Gheorghe Ilie, inginerul șef, Emilian Popescu. contabilul șef, Nicolae Pahonțu, și șefa de fermă Alexandrina Popescu. Toate aspectele constatate au fost analizate de biroul comitetului comunal de partid și vor fi aduse la

în interesul cetățenilor
realizări notabile, ce se regăsesc tn : cultivarea succesivă, cu legume, și amenajarea de solarii pe o suprafață de 50 000 metri pătrați, amenajarea, prin muncă patriotică, a zonelor verzi din noile cartiere de locuințe, construirea a 16 noi platforme de joacă pentru copii, colectarea a peste 40 de tone fier vechi. In prezent, a fost declanșată

BRĂILA : SistemComuna Vișani este o localitate in care se desfășoară frecvent ample acțiuni de muncă patriotică organizate de consiliul popular și la care participă efectiv deputății și întreaga suflare a satului. Să reținem una dintre acestea, încă din toamna anului trecut țăranii cooperatori din comună au avansat o propunere — adoptată apoi în unanimitate de întreaga obște — și anume reamplasarea grădinii de legume. Aceasta era impusă atit de faptul că grădina era fărîmițată în mai multe parcele, cit și de necesitatea rotației culturilor. Npul amplasament al grădinii a atras apoi după sine o altă propunere : realizarea unui sistem local de irigații. Și, cînd

in întregul oraș, o amplă acțiune de reparare a fațadelor.Conform punctajului acumulat, pe primele locuri în această întrecere figurează circumscripția municipală nr. 15, al cărui deputat este Pop loan, și asociația de locatari din cartierul „Petre Ispirescu", al cărui responsabil este loan Puiu. (Gheorghe Crișan).
local de irigațiizăpezile s-au topit, a început acțiunea. Avîndu-i in primele rînduri pe deputați, sprijiniți îndeaproape de consiliul popular în soluționarea unui șir de probleme, zilnic au lucrat cîte 300—400 de oameni, săpînd aproximativ 15 000 metri cubi de pămint, trasînd un canal principal de irigație pe 3 kilometri, alte canale secundare în lungime totală de 5 kilometri. Munca n-a fost deloc ușoară. Dar, în doar cîteva săptămîni, totul era terminat. Astăzi, roadele muncii se văd cu prisosință : apa Buzăului este pomoată prin canale, irigînd nu mai puțin de 300 de hectare, dintre care 105 hectare cu legume, 115 hectare cu porumb și 80 cu lucernă. (Corneliu Ifrim).

BAIA SPRIE : Pentru odihnă, sport, recreațieCetățenii din Baia Sprie s-au angajat să sporească zestrea urbanistică a așezării lor cu obiective în valoare de peste 33 milioane lei. Pînă în prezent, sub îndrumarea directă a consiliului popular și cu sprijinul deputaților, ei au reușit să execute lucrări în valoare de peste iS milioane lei. Intre acestea, se numără amenajările de la complexul sportiv (terenuri de fotbal, handbal, tenis de cimp, bazin de inot, vestiare). Drumul (de 6 km) spre Chiuzbaia a fost reparat. La această

ultimă acțiune a luat parte aproape toată populația, ca și la pavarea unor străzi și trotuare din oraș, la îndiguirea rîului Săsar. Hărnicia a „urcat" și pe munții din jur: pe traseul turistic al Gutîiului, la locul denumit „Izvorul lui Pintea", se construiește un loc de parcare pentru 100 de autoturisme. Astfel se materializează grija locuitorilor pentru gospodărirea și înfrumusețarea continuă a orașului lor, de la poalele Gutiiu- lui. (Gh. Susa).

— N-am dori să vă simțiți demobilizat în urma criticilor care se aduc activității pe care o desfășu- rați — o remarcă pe care simte nevoia să o facă fiecare dintre cei care au participat la discuția care a avut loc cu maistrul Aurelian Barcău. La o asemenea sugestie, f pornită din cele mai bune intenții ne este dat să auzim o replică la care nu ne-am fi așteptat și al cărei sens nu l-am înțeles de la început :— Am mai participat la discuții unde am fost criticat și mi s-au mai făcut asemenea recomandări. M-am obișnuit...— Omul acesta a devenit imun la critică 1 — intervine, vădit iritat, Ion Iordache, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere.Dialogul acesta a fost purtat in cadrul secției a treia de la întreprinderea „Metalurgica" — Iași. „In adunările generale de partid maistrul Barcău fie critică, fie este criticat ; cei mai adesea își face însă autocritica — formală, după cum se vede". (Vasile Barb, secretarul comitetului de partid din secție).La numai două luni după adunarea generală de concluzii a discuțiilor individuale, plenara comitetului de partid din secție a simțit nevoia să reactualizeze critica : A. B. ne este prezentat ca un om care tratează cu superficialitate problemele producției,„plimbat" prin mal multe locuri de muncă. Saturat de persistența criticilor, adesea poate fi auzit spunînd: „pot să mă pună și portar numai să nu-mi scadă retribuția"Critica și autocritica s-au impus în societatea noastră socialistă, devenind, în mod necesar, o condiție a dezvoltării, motorul ei. Metodă de analiză, de apreciere obiectivă a oricărei activități umane, spiritul critic reprezintă una din formele pe care le îmbracă lupta dintre nou și vechi.Ce se poate întîmpla însă atunci cînd critica devine obișnuință ?...Era în luna iunie 1979. în secția întii. de la aceeași întreprindere, un fapt iscase oarecari frămîntări în colectiv. Cu ajutorul calculatorului. oamenii muncii erau informați că datorită nerealizării sarcinilor de plan (decit în proporție de 92 la sută) urmau să primească o retribuție diminuată corespunzător. Desigur, ei ar fi dorit cu toată ardoarea să producă mai mult, să depășească planul ; veniseră în acest sens cu diverse propuneri, soluții de îndreptare. Dar se loveau mereu de indiferentismul instaurat în munca de conducere de către șeful de secție Anton Horvat. Comuniștii au supus în mod sistematic criticii severe această optică. S-au adoptat măsuri judicioase, menite să schimbe cursul lucrurilor. Dar care nu s-au aplicat. Dimpotrivă : indiferentismului i s-a adăugat o anumită „surditate" față de spiritul combativ. Și-au făcut apariția subiectivismul, arbitrariul.— A fost o înfruntare strînsă, deschisă, de critică și autocritică principială — își amintește Constantin Teodorescu, secretarul comitetului de partid din secție. Biroul comitetului de partid din întreprindere și consiliul oamenilor muncii au examinat situația creată și au hotărit : înlocuirea șefului de secție, reorganizarea unor sectoare din cadrul secției — care au fost ținta criticii din partea comuniștilor. întruniți pe schimburi, oamenii muncii s-au angajat să recupereze în următoarele luni producția nerealizată. Și, deși erau înaintea reviziei anuale și utilajele începuseră „să cadă", încă din prima lună a fost recuperată producția restantă. A urmat apoi o „procedură de angajare" : dezbateri în adunările de partid care au criticat starea de delăsare, de împăcare cu lipsurile vreme îndelungată, lipsa de inițiativă a birourilor organizațiilor de partid care s-au mulțumit doar să formuleze critici și măsuri fără să treacă hotărît la aplicarea lor.Autocritica — exprimată prin fapte — este modul revoluționar de a înțelege conștiința timpului pe care îl trăiești ; se poate spune că autocritica este încadrată organic în curentul gîndirii creatoare cu care ea face literalmente corp comun. Este locul unde nu încap nici scuze, nici tăcerea, fără a o sustrage de la misiunea sa : atitudine ofensivă, acțiune fermă pentru întronarea noului izvorît din dorința că se poate mai bine. De curind am întilnit însă, la

„Tehnoton", și cîteva fisuri în modul de interpretare a rolului și rostului autocriticii.— La început, noi, tinerii ingineri— ne spunea Ștefan Ciocoveanu, secretarul organizației de bază — am înțeles necesitatea uceniciei in știință chiar dacă se manifesta printr-o tutelare măruntă. Am fost sfătuiți atunci să privim, să contemplăm, să reproducem „tiparele" de muncă ale șefului nostru, dr. ing. Măricel Dolinescu. Nu s-ar putea spune că un asemenea demaraj nu ne-a adus și un oarecare cîștig. un plus de experiență. Dar a mai trecut vremea... Și iată-ne după ani și ani în fața unui șoc : ni se cere să gîndim cu capul șefului, nu cu al nostru, deși fiecare este preocupat de aflarea unor idei și soluții cit mai bune. Gîndirea șefului reprezintă un STAS de la care nu te poți abate. In asemenea condiții apare dilema : mergem mai departe pe drumul bătătorit, impus — muncim cum am mai muncit — sau evaluindu-ne experiența dobîndită căutăm soluții originale, ne perfecționăm activitatea, bizuindu-ne mai mult pe forța creatoare a colectivului ținută deocamdată în stare latentă ?Din modul in care au decurs discuțiile individuale cu membrii de partid din a- ceastă organizație se desprjpd, eerie de neajunsuri și, față >.i< față cu ele, o justificată stare ae ne- _ împăcare — subiectul predilect constituindu-1 șeful de atelier. Notăm : „...un stil de muncă necorespunzător care nu dă perspectivă activității inginerilor, generează insatisfacții profesionale ; acestora li se încredințează operații rutiniere, pe care le pot face foarte bine cadrele medii ; nu sint acceptate dezbaterile in colectiv pentru a scoate la iveală noul, soluțiile optime" ; (Neculai Rînjea, inginer). „Integrarea tinerilor Încadrați se face greoi" (Gheorghe Olărașu, inginer). „Negăsind un climat creator de muncă mulți tineri părăsesc întreprinderea, chiar prin demisie. Si in timp ce o seamă de specialiști pleacă, „in activitatea de pregătire a fabricației și de rezolvare a obiectivelor înscrise în planul tehnic privind asimilarea de produse noi și modernizarea celor existente apar unele întîrzieri datorită pregătirii insuficiente a acțiunilor de către colectivele de proiectare". (Laurian Grădinaru, director tehnic), în referatul de concluzii al discuțiilor individuale nimic nu amintește că ar exista și „o problemă a stilului de muncă Dolinescu". Comuniștii insistă. Și atunci, pentru a nu se aduce o atingere „prestigiului" șefului, are loc o discuție restrinsă, „intimă", doar cu colectivul pe care îl conduce și la care mai participă directorul, directorul tehnic și secretarul comitetului de partid.„Readucem în discuție această problemă a stilului de conducere din dorința de a îmbunătăți clima1- tul de muncă, de a-1 determina pe șeful de atelier să valorifice mai bine potențialul de care dispunem"— susțin vorbitorii. Replica ? „Nu am nimic de spus". In locul undi examinări lucide, responsabile a stă-, rilor de lucruri, cel vizat le răspunde comuniștilor prin... tăcere. Am stat de vorbă cu tovarășul dr. ing. Măricel Dolinescu : „Atunci nu au fost discutate probleme de fond...'. Și totul este pus pe seama tinereții celor pe care îi conduce. „EU le-am apărat interesele... EU i-am învățat meserie... EU... Am rămas de la acea întilnire doar cu un gust amar". Mai mult nu am reușit să reținem : nici o intenție de îndreptare a lucrurilor. în schimb, aureolarea propriilor merite — unele desigur incontestabile — se constituie în scut de autoapărare, țin locul unei autocritici adevărate, de folos deopotrivă celui în cauză dar și colecti'^"!‘l pe care-1 conduce.Am discutat cu tovarășa Florica Toma. secretară a Comitetului județean de partid Iași, si alte aspecte legate de critică și autocritică, de eficiența folosirii lor constructive cu prilejul discuțiilor individuale. „Secretariatul comitetului județean de partid — ne-a spus — a hotărît să reluăm discuțiile individuale cu comuniștii acolo unde, după concluzii, nu se constată revirimentul dorit, considerînd că ele au fost organizate și s-au desfășurat superficial. Cind sînt bine folosite, critica și autocritica reprezintă un ajutor inestimabil, și. de aceea, nu este posibil să ne concepem viața, activitatea de zi cu zi, altfel. Aplicate corect, cu principialitate, ele duc întotdeauna la întărirea răspunderii fiecăruia la locul său de muncă".
Virqil GHEORGHIȚA
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cunoștința membrilor cooperatori în prima adunare generală.
Antidot pentru... 

indisciplinăîntr-o scrisoare a- dresată redacției, Foma Liferi din comuna Sarichioi, județul Tulcea. semnala unele neajunsuri în acordarea asistenței medicale gravidelor. Din cauză că medicul din comună își neglijează îndatoririle, au fost cazuri, între care și soția semnatarului scrisorii, cînd femeile, în așteptarea Salvării, au fost nevoite să nască în condiții necorespunzătoare.Din verificările e- fectuate de Direcția sanitară a județului Tulcea, unde a fost îndrumată spre soluționare scrisoarea, a reieșit că sesizarea se confirmă în cea mai mare parte. Medicul Adrian Ilie, de la dispensarul medical al comunei Sarichioi, deși nu este navetist, se deplasează frec

SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
vent in municipiul Tulcea pentru rezolvarea unor probleme personale, neglijîn- du-și obligațiile in ce privește acordarea a- sistenței medicale in circumscripția în care lucrează. Pe de altă parte, se arată în răspuns, nici sora medicală de obstetrică-gi- necologie, Maria Bordei, nu a urmărit corect în teren starea gravidelor. Pentru a- bateri repetate, medicul A. Ilie a fost pus în discuția colegiului de disciplină al medicilor și farmaciștilor din județ și sancționat disciplinar. A fost, de asemenea, sancționată disciplinar și sora M. Bordei. în răspuns se mai precizează că, întrucît la dispensarul medical din comuna Sarichioi nu sint suficiente cadre medii sanitare care să poată asigura serviciul permanent și pe timp de noapte, Direcția sanitară județeană va lua măsuri pentru a se repartiza aici încă un cadru sanitar cu pregătire medie.

Știe că n-are 
dreptate, 
dar scrie 
mereu...In luna aprilie a.c., Gheorghe Arsene din comuna Hirtiești, județul Argeș, a scris redacției că pe nedrept a fost sancționat pe linie de partid și mutat la un alt loc de muncă, in secția turnătorie din cadrul I.R.N.E.-Pitești, unde este încadrat.Sesizarea sa a fost trimisă spre soluționare Comitetului județean Argeș al P.C.R. La vremea respectivă, cind s-au făcut verificările. atit redacția, cit și semnatarul scrisorii au primit răspunsul corespunzător, d i n care rezultă limpede că sesizarea este neîntemeiată, că măsurile aplicate celui în cauză sînt justificate. Cu toate acestea, la sfîr- șitul lunii iulie Gh. Arsene ne-a trimis altă scrisoare, în care, reluînd aceleași pro

bleme, susține că, chipurile, nu i s-a comunicat nici un răspuns. Lucru inexact însă, deoarece, așa cum am fost informați de comitetul județean de partid, cu Gh. A. s-a discutat nu o dată în legătură cu sesizările sale și cu concluziile rezultate. I s-a spus clar că el se face vinovat de grave abateri de la etica comunistă, motiv pentru care secretariatul comitetului județean de partid, infirmînd „votul de blam" cu care-l sancționase organizația de bază din care face parte, l-a sancționat cu „vot de blam cu avertisment". A- ceastă sancțiune a rămas în vigoare și după

soluționarea apelului, făcut de cel în cauză. In ce privește schimbarea locului de muncă, măsura a fost luată de conducerea I.R.N.E. — Pitești în interesul serviciului, fără a-i afecta retribuția, și pentru ca cel în cauză să fie permanent în atenția colectivului de muncă, spre a nu mai comite abateri.Este cazul să precizăm că nu prin sesizări neîntemeiate se poate reabilita Gh. Arsene în fața colectivului în care muncește, ci printr-o comportare demnă, prin respectarea neabătută a disciplinei muncii, a normelor de conviețuire socială.
Spicuiri din răspunsuri• Comitetul municipal Giurgiu al P.C.R. : Sesizarea adresată „Scînteii" de corespondentul voluntar Dumitru Dobre, referitoare la neajunsurile manifestate în activitatea de preluare a ambalajelor de sticlă de la cetățeni, a fost analizată in cadrul întreprinderii comerciale de stat mărfuri alimentare și alimentație publică Giurgiu, împreună cu toți șefii de magazine. S-au luat măsuri de organizare a unui control sistematic și operativ asupra modului în care gestio

narii își îndeplinesc obligația legală de a prelua integral de la populație ambalajele de sticlă, la schimb, contra marfă sau numerar.9 Comitetul județean Bacău al P.C.R. : Pentru abaterile săvîrșite, precum și pentru modul necorespunzător în care a organizat și condus întreținerea și exploatarea pajiștilor comunale, vicepreședintele consiliului popular al comunei Gîrleni, Mircea Apetroaie, a fost înlocuit din funcție.® Direcția generală comercială a municipiului București : în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că la braseria „Triumf" din cadrul I.C.S. — „Comaliment", listele-meniu sint incomplete și nu corespund cu sortimentele ce se oferă consumatorilor, garniturile se servesc cu lipsă la gramaj, nu se respectă criteriile de încadrare a unității în prețuri la categoria I. Pentru abaterile de la regulile de comerț, cei vinovați au fost sancționați.• Comitetul municipal Vaslui al P.C.R. : Vă comunicăm că, intr-adevăr, Ia subsolul blocului 208, din zona de locuințe Gheorghe Racoviță din localitate există apă reziduală provenită de la unele instalații defecte. S-au luat măsuri pentru evacuarea acesteia și repararea instalațiilor sanitare.© Inspectoratul sanitar-veterinar județean Harghita : Afirmațiile din scrisoarea semnată de Pavel Jakocs, medic veterinar la circumscripția Mugeni, sînt neîntemeiate. In perioada pentru care nu a primit retribuția, el a lipsit nemotivat, săptămîni intregi de la serviciu, iar cind se prezenta o făcea cu intîrziere de 3—4 ore. Conducerea consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist și comitetul comunal de partid Mugeni au sesizat despre aceasta direcția generală a agriculturii, solicitînd desfacerea contractului de muncă al celui în cauză.
Gheorqhe PIRVAN
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ÎN INDUSTRIE ÎN INVESTIȚII
PRODUCTIVITATE SUPERIOARĂ - PRIN PRIORITATE OBIECTIVELOR CU TERMEN

ORGANIZARE ȘI MUNCĂ DE ÎNALTĂ CALITATE DE INTRARE 1N FUNCȚIUNE IN ACEST AN
La întreprinderea laminorul de tablă din Galați, in opt luni din acest an, sarcina de creștere a productivității muncii — calculată pe baza producției nete — a fost realizată în proporție de 103,5 la sută. Un succes care trebuie pus în directă legătură cu bunele rezultate obținute la marea majoritate a celorlalți indicatori de plan: la producția netă — o depășire de 2,9 la sută, peste 9 milioane lei in plus la producția-marfă, sporuri fizice suplimentare importante — peste 4 700 tone laminate finite pline, circa 7 000 tone profile formate la rece, 190 tone panouri cutate ș.a.Simpla enumerare a rezultatelor obținute de acest harnic colectiv nu poate pune însă în evidență multitudinea acțiunilor întreprinse pentru creșterea continuă a productivității muncii. Economista Dorina Simion, de la biroul plan al întreprinderii, ne-a vorbit despre o serie de .măsuri aplicate recent în această direcție. Pe primul plan — preocuparea pentru promovarea progresului tehnic. Acțiunile întreprinse au efecte deosebite pe planul creșterii productivității muncii : instalarea de mese basculante în fața cajelor degrosisoare la laminorul 4, mecanizarea pregătirii suprafețelor platinelor inoxidabile, executarea a numeroase dispozitive și îmbunătățiri de utilaje în secția profile, pe baza unor studii elaborate de cadrele tehnice de aici. Bunăoară, la liniile de fișiere a benzilor a fost îmbunătățit sistemul de deplasare a cadrului mobil de la foarfecă cu discuri, la alte două linii de profile s-au realizat dispozitive de ghidare hidraulică a inelelor pe deruloare, iar la căile cu role au fost introduse role magnetice sau îmbrăcate cu cauciuc pentru evacuarea mai rapidă a tablelor.O influență importantă asupra creșterii productivității muncii calculate pe baza producției nete au avut acțiunile de modernizare a produselor. -Au fost introduse în fabricație 114 noi tipodi- mensiuni, din care 20 numai la secția profile: bară parașoc pentru autoturismul „Dacia 1300“, precum și profile speciale pentru avioane, remorci auto, vagoane, combine, alături de asimilarea a 12 noi mărci din oțel inoxidabil ce aduce o economie de circa 50 milioane lei valută.Succesele obținute sînt rodul muncii pline de abnegație a întregului colectiv 

al întreprinderii. Dar prin realizările deosebite dobîndite se detașează colectivul secției profile. Aici s-a realizat în ultimul timp o productivitate mai mult decît dublă față de media pe uzină. Depășiri importante la acest indicator s-au realizat și la secția I. Din secția profile merită evidențiate formațiile conduse de maiștrii Angheluță Gingărașu, Ghiță Mușat, Traian Debu, echipele laminorilor Ștefan Tă- taru, Gh. Coșereanu și alții, iar de la secția I — colectivul condus de maistrul Gh. Burada.De la tovarășul Gh. Sandu, secretarul comitetului de partid din întreprindere, aflăm detalii privind o categorie de mă

suri care au adus o contribuție directă la creșterea productivității muncii. Este vorba de o seamă de modalități organizatorice și propagandistice prin care a fost menținută mereu vie atenția oamenilor muncii din uzină față de îndeplinirea constantă a sarcinilor de creștere a productivității muncii : analize periodice în plenarele, ședințele de birou ale comitetului de partid și biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, dezbaterile din adunările generale de partid sau analizele făcute de maiștri, șefi de echipă. Se poate spune că atît comitetul de partid, cît și conducerea întreprinderii au întronat în rîndul colectivelor de specialiști, cadre tehnice și oameni ai muncii un spirit de lucru dinamic, activ, problemele ce se ivesc nefiind lăsate în voia întîmplării, ci urmărite insistent, pînă la soluționare, acolo, la fața locului, de către factori din uzină. Un șingur exemplu : pentru ameliorarea unor parametri tehnici și de calitate la oțelurile manganoase și de carbon, întreprinderea a colaborat activ cu beneficiarii săi din Piatra Neamț, Brașov sau Baia Mare, rezultatele fiind cele scontate.

tot ce are mai

Recent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat această întreprindere, cu care prilej au fost raportate secretarului general al partidului rezultatele bune obținute de colectivul de aici. După cum ne spuneau interlocutorii noștri, aprecierile, recomandările și prețioasele indicații date de secretarul general al partidului constituie pentru colectivul întreprinderii un adevărat program de lucru pentru etapa imediat următoare și în perspectivă. Dealtfel, pentru colectivul acestei întreprinderi, care împlinește 60 de ani de existență, constituie un permanent motiv de mîn- drie acela de a pune constant în valoare bun ca inițiativă și putere de muncă pentru a fi la înălțimea sarcinilor încredințate ; el poate sta, din multe puncte de vedere, alături, dacă nu chiar înaintea unor unități foarte noi și modern utilate.Dar rezultatele bune obținute în ridicarea productivității muncii nu exclud existența unor importante rezerve în acest domeniu. Dealtfel, tocmai în preocuparea pentru continua fructificare de noi posibilități de mecanizare și automatizare a proceselor de muncă, de organizare mai rațională a producției, de ridicare mai susținută a calificării, de întărire a ordinii și disciplinei se află și „secretul" constantei sporiri a productivității. La ele s-au făcut referiri și în adunarea generală a oamenilor muncii de la sfîrșitul lunii iulie. Bunăoară, rezerve importante pot fi puse tn valoare prin mai buna folosire a timpului de lucru, prin diminuarea fluctuației forței de muncă, prin creșterea indicilor de utilizare intensivă și extensivă la laml- noarele 2 și 4, la zincarea umedă și la mașinile-unelte.Este, fără îndoială, bine că acțiunile întreprinse în prezent urmăresc tocmai eliminarea unor deficiențe ce s-au făcut simțite, concomitent cu distribuirea pe cît posibil egală a efortului de ridicare a productivității muncii în toate secțiile întreprinderii. Esențial este ca măsurile bune adoptate de adunarea generală să fie ne- întirziat aplicate, pentru ca harnicul și entuziastul colectiv gălățean să se înscrie cit mai ctîrînd pe coordonatele unei productivități și mai. înalte.
Dan PLAEȘUcorespondentul „Scinteii"

trecute pe șantierul de mașini grele de dezvoltare care în perimetrul marii cîteva particularități investițiilor
Ne-am aflat zilele de la întreprinderea București. Lucrările se desfășoară acum uzine bucureștene au determinate de amploarea aflate în curs de realizare, de gradul ridicat de tehnicitate și corriplexitate a noilor capacități de producție, de execuția lucrărilor nu într-o platformă grupată, ci în spații aflate între halele existente, de participarea a numeroase unități de con- strucții-montaj....Biroul inginerului șef al întreprinderii, Sergiu Molin, era la „prima oră“ plin. „Comandament de investiții", m-a pus în temă secretara. Exact ce îmi trebuia ca să-mi fac o imagine de' ansamblu asupra evoluției lucrărilor, încerc să stenografi- ez în carnetul de reporter discuțiile celor 15 oameni. „Trai- lerul a blocat intrarea la H.M.S.G.". „Nu este prea dură marca de beton pentru pardoseli?". „Trebuie balast la intrarea forjei". „Proiectul pentru montaj SC 200 trebuie reanalizat". „Avem nevoie de lămpi cu vapori de mercur pentru lucrul de noapte". „LaH. M.S.G., electricienii au front de cru“. „Atenție la blurile PRAM", dau răspunsuri fel de întrebările. Nu grăbite, dite. Fiecare dintre cei prezenți punderi bine determinate pentru rea la termen a investiției. Șefi tier, proiectanțl, specialiști din industrială, activiști de1 partid.După o jumătate de oră, ședința se încheie. O primă concluzie : analiza a fost la obiect, scurtă, cu sarcini precise. Iată ce a caracterizat un asemenea moment important al actului de conducere și coordonare a activității pe șantier. De ce subliniem acest lucru? Aici, pe șantierul obiectivelor aflate în construcție laI. M.G.B., conducerea și coordonarea riguroasă a lucrărilor reprezintă un factor decisiv al realizării în bune condiții a investiției.Sarcinile din acest an sînt mobilizatoare și complexe : planul prevede intrarea în producție a noilor capacități de piese forjate grele și mijlocii, echipamente me- cano-sudură grele, turboagregate mici și mijlocii, prăjini grele de foraj. Stadiile avansate de execuție atinsei perspectiva clară in continuarea tuturor lucrărilor, asigurarea corespunzătoare atît cu utilaje tehnologice, cît și cu forța de muncă dau garanția că termenele de punere în funcțiune vor ti respectate.— Aplicarea de către toți factorii anga-

lu- ca-Se la scurte, ca și cl cumpănite, gîn- are răs- realiza- de șan- centrala

jați în realizarea acestor lucrări a indicațiilor și recomandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, date cu prilejul vizitelor de lucru pe platforma uzinei, cît și in cadrul consfătuirilor de lucru cu specialiștii din domeniul investițiilor, a determinat atit recuperarea restanțelor care apăruseră la un moment dat, cît și cîștigarea unor importante avansuri de timp în execuția lucrărilor, ne spune ing. Eugen Burlacu, director tehnic al întreprinderii de construcții speciale industriale și montaj — I.C.S.I.M. — unitate căreia îi revine rolul de antreprenor generai. Concentrarea forțelor de execuție cu prioritate la obiecti
la Întreprinderea de mașini grele bucurești

Cu fiule uite,
constructorul si beneficiarul
grăbesc ritmul lucrărilor

vele importante, cu termen de punere în funcțiune în acest an, promovarea unor metode și tehnologii de construcții moderne, de mare randament, livrarea utilajelor tehnologice de către furnizori în cursul primului semestru al anului, preluarea de către beneficiar a unui volum mare de lucrări de montaj, colaborarea permanentă și fructuoasă cu proiectanții au permis sporirea de la o lună la alta a ritmului de execuție a lucrărilor....Ne aflăm în hala forjei grele. Un utilaj gigant, cel mai complex produs realizat de industria românească — presa de 12 mii tone-forță, intrată in urmă cu mai bine de o lună în probe de funcționare — domină incinta. Executarea și montarea într-un timp excepțional de scurt a acestui utilaj principal — o adevărată uzină în cadrul uzinei — au permis obținerea unui avans de peste un an și jumătate față de graficele inițiale. Acum problema nr. 1 o constituie realizarea cuptoarelor de încălzire și tratamente termice, care vpr încheia pînă la sfîrșitul anului întregul lanț tehnologic al forjei grele. Formațiile de constructori, montori, electricieni, automatiști, a căror activitate se desfășoară în trei schimburi, conform unor progranțe zilnice de lucru, sînt ho- 

tărîte să nu piardă nimic din avansul cîștigat. Dimpotrivă 1— Simt pe zi ce trece că eforturile fiecărei echipe sporesc — ne spune Gheor- ghe Secară, om cu o vechime de aproape 30 de ani pe șantierele de construcții industriale. Din cabina macaralei văd ca în palmă întreaga hală, nimeni nu pierde vremea. Ne-am angajat să terminăm lucrarea pînă la sfîrșitul anului — și așa va fi !Aceste cuvinte ilustrează de fapt hotă- rîrea constructorilor de la acest obiectiv de a lucra la nivelul maxim al posibilităților. Eforturile lor sînt încununate de succes de vreme ce. pe lingă presa de 12 mii tone, se află în exploatare două cuptoare, iar alte două sînt în probe ; celelalte fundațiile nat, se structura iar zidarii Și ocupat lucru.O activitate tensă a formațiilor de constructori și montori se remarcă și în perimetrul halei de mecano-su- dură grea — pe scurt H.M.S.G., cum numită în șantierului, tanța noii tați de este cu totul deosebită : aici va trebui să înceapă pînă la sfîrșitul anului, potrivit sarcinii tra- partidului, fabricația

la6, unde s-au tur- montează metalică, șamotori electricienii frontul au dein-
este limbajul Impor- capaci- producție

sate de conducerea utilajelor destinate primei centrale nuclea- ro-electrice care se realizează in țară. Construcția halei a ridicat probleme deosebite, derivate din profilul fabricației — climatizare, etanșări, acuratețea mediului ambiant — ceea ce a făcut necesară utilizarea unor soluții constructive și tehnologii de lucru în premieră pe țară.In interior a început montajul utilajelor. Incinta este dominată de cîteva ma- șini-unelte grele — o mașină de alezat și frezat AF 200 și un strung carusel SC 60/85, ambele cu comandă numerică, livrate de întreprinderea de mașini-unelte și agregate București. Acestora li se adaugă acum un valț greu pentru table de pînă la 350 mm grosime. In curînd va începe aici montajul celui mai mare pod . rulant realizat în țară, care va avea o forță de ridicare de 800 tone.Mașini-unelte grele, presă de 12 000 tone, piese forjate de pină la 400 tone, poduri de 800 tone, iată doar cîteva puncte care definesc o nouă etapă a progresului tehnic la întreprinderea de mașini grele — unitate etalon â industriei noastre constructoare de mașini — la a cărei afirmare contribuie acum decisiv peste 1 000 de constructori și montori.
Dan CONSTANTIN

pentru actuala campanie de insămințări desprinse 

dintr-o analiză a producțiilor obținute in acest an

PUTEM REALIZA RECOLTE 
SPORITE DE GRlU— COMENTARII LA O FOTOGRAFIE —

învățăminte

Sint multe unități agricole de stat și cooperatiste care, și în condițiile mai puțin prielnice ale acestui an, au realizat recolte bune de griu. In cele 12 județe mari cultivatoare de cereale păioase, situate în zona întîi de vegetație, 872 de unități agricole de stat și cooperatiste au obținut intre 3 001 și 5 000 kg griu la hectar, iar alte 26 de unități peste 5 000 kg. Totodată, sînt însă și multe alte unități agricole, peste 830 la număr — situate chiar în aceeași zonă cu primele — care au obținut producții mici, cu mult sub posibilitățile create prin baza tehnico-materială pusă la dispoziție și condițiile naturale.Ne aflăm in preajma insămînțărilor de toamnă și încă de pe acum, trâgind maximum de învă

țăminte atit din experiența valoroasă, cit și din lipsurile manifestate in acest an, producția anului 1981 trebuie pregătită temeinic, în condiții cu totul excepționale.De foarte multe elemente depinde realizarea unor recolte mari de cereale păioase. Dar, mai mult decît la oricare altă cultură, nivelul ridicat de mecanizare a lucrărilor, cantitățile sporite de îngrășăminte chimice și substanțe fitosanita- re pentru combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor, soiurile valoroase sînt de natură să confere producției de cereale păioase un grad sporit de stabilitate, indiferent de factorii climaterici. lată de ce, în aceste condiții, hotărîtor este factorul OM. Da, rămîne esențială conștiin

ța omului care ară, care pregătește terenul, care seamănă sau care trebuie să îndrume cu competență profesională și cu răspundere întreaga activitate.Tocmai în acest scop, pornind de la unele aspecte critice prezentate de Ministerul Agriculturii la consfătuirea pe țară a culturii griului și orzului, inițiem astăzi un ciclu de anchete care să pună in evidență cerințele, obligațiile, condițiile ce se impune să fie respectate cu strictețe in această toamnă, pentru ca in anul viitor, primul an al noului cincinal, in toate unitățile agricole să se obțină producții de griu bune, la nivelul posibilităților, al sarcinilor stabilite de conducerea partidului.Fotografia alăturată a fost făcută In primăvara acestui an de specialiștii Ministerului Agriculturii la cooperativa agricolă Șaroș pe Tirnave, județul Sibiu. Ce reprezintă această imagine ?întrebarea am adresat-o și fostului inginer-șef al cooperativei — Nicolae Cosma, care a lucrat în această unitate din 1979 pînă la 26 martie a.c.— S-ar putea să fie efectul băltirii mai îndelungate a apei.— S-ar putea, dar nu acesta este răspunsul. Să vă ajutăm. Este vorba de efectul remanentei erbicidelor administrate în exces la cultura care a servit ca plantă premergătoare pentru grîu.Precizăm că această fotografie a fost aleasă pentru a ne referi la unele aspecte legate de amplasarea griului — prima verigă din tehnologia acestei culturi — care, după eum se știe, are un rol hotărîtor in obținerea unor recolte mari. în cazul de față, după cum rezultă din fotografie, amplasarea griului pe terenuri erbicidate cu doze în exces a provocat distrugerea plantelor în vetre 

mari, determinînd goluri în cultură și scăderea serioasă a densității plantelor la hectar.Inutil să mai arătăm că fostul inginer-șef nu-și mai amintește să fi amplasat grîu pe terenuri erbicidate anterior. Și este normal să nu-și amintească, deoarece în această unitate s-a lucrat la voia întîmplării. Nu există nici măcar elementarul „registru al culturilor", care reprezintă ghidul de acțiune, instrumentul de lucru indispensabil pentru fiecare specialist agricol. în acest registru — adevărată „carte de sănătate" a pă- mîntului — trebuie ținută o evidență Clară, pe culturi și sole, a lucrărilor mecanice executate, a cantităților de îngrășăminte și erbicide aplicate, a gradului de îmburuienare, de atac de dăunători și boli și a soiurilor folosite. Numai cunoscînd bine aceste elemente poate fi făcută o amplasare științifică a griului. Anul trecut, la cultura sfeclei de zahăr s-au administrat nu 9 kg de erbicide, așa cum își „amintește" inginerul-șef, ci 400 de kg, element de care trebuia să țină seama la amplasarea griului.

— Ce îmbunătățiri se vor aduce amplasării griului în această toamnă ? — l-am întrebat pe tovarășul Mircea Surdu, care ține locul celui de-al 21-lea inginer-șef al cooperativei. (Pentru că în această unitate inginerii-șefi au fost schimbați cam cite unul la fiecare an agricol...).— Este greu de crezut că, sub aspectul alegerii celor mai bune plante premergătoare, vom putea îmbunătăți cu ceva situația din anul trecut. în primul rînd, nu ne-a rămas nici o evidență a cultivării terenului (a se înțelege „registrul culturilor" — n.n.) pentru a preveni monocultura griului peste doi ani și perpetuarea altor aspecte negative, cum sînt cele semnalate.Faptul, departe de a fi un caz particular, arată că sînt încălcate prevederile Legii organizării producției și a muncii în agricultură, care precizează obligația fermă de a folosi pămîntul rațional, de a-i menține și spori continuu potențialul productiv. Sint situații care reclamă imperios intervenția Ministerului Agriculturii, a organelor agricole județene pentru 

a asigura, la fel ca în industrie, pe fiecare verigă tehnologică, controlul de specialitate și respectarea riguroasă a normelor de lucru.— Și in al doilea rind — continuă tovarășul Mircea Surdu — chiar de am avea o asemenea situație, în condițiile noastre ar fi totuși imposibil să evităm cultivarea griului după grîu mai mulți ani la rînd. Și iată de ce. Prin plan ni s-a dat să cultivăm o ‘ suprafață foarte mare cu cereale păioase — 700 hectare — aproape 60 la sută din suprafața arabilă a cooperativei. în aceste condiții, nu avem alte plante premergătoare pentru grîu. Noi zicem că punem grîu după porumb, dar în realitate acesta se recoltează foarte tîrziu, și sîntem ne- •voiți să semănăm pînă la urmă tot suprafețele care au fost cultivate cu cereale. Și acesta nu ar fi singurul neajuns. în ultimii ani, tocmai în ceasul al 12-lea, adică la sfîrșitul perioadei de semănat, ne-am pomenit că ni s-a suplimentat planul de insămințări. Anul trecut cu 20 hectare. S-ar părea că e puțin. Dar cind 

nu ai unde să semeni, atunci e foarte mult.La direcția agricolă județeană ni s-a confirmat că aceste probleme sînt reale și au implicații serioase.— în acest an, aproape 53 la sută din suprafața arabilă a cooperativelor agricole se va cultiva cu cereale păioase — ne spunea tovarășul Ilie Tărășan, directorul general al direcției agricole. Din această cauză, în unele unități ponderea cerealelor păioase ajunge la 60—70 la sută din structura culturilor, ceea ce ne obligă ca aproape 20 la sută din suprafață s-o semănăm grîu după grîu în anul trei și chiar mai mult. Contrar celor mai elementare norme de tehnologie. Porumbul aproape îl excludem din asolament. La noi se recoltează tîrziu și nu mai avem timp de arat și semănat. Din această cauză, la griu, cel mai fericit asolament este de doi ani, și nu de 4—5 sau minimum trei ani, cît se recomandă. La fel de dăunătoare este și practica Ministerului Agriculturii de a suplimenta în ultimul moment planul de insămințări. Anul trecut planul a fost mărit cu 2 000 hectare — peste 10 la sută din cel inițial, și aceasta într-un moment cînd nu exista altă posibilitate decit să se semene tot grîu după grîu.Luînd 'act de cele spuse, trebuie să arătăm însă că asemenea practici vin in contradicție cu înseși indicațiile date de Ministerul Agriculturii. Pe de o parte, se cere ca amplasarea cerealelor păioase să se facă rațional, științific, iar pe de altă parte, acest lucru devine imposibil de realizat tocmai datorită planului dat de minister și practicii de a-1 suplimenta în ultimul moment. Se anihilează astfel bunele intenții, eforturile ce se

fac pentru respectarea tehnologiei griului. în legătură cu aceste probleme este de notat și un fapt care ar trebui %să dea de gîndit specialiștilor ce se 'ocupă cu planificarea la Ministerul Agriculturii : după ponderea 
Măsuri stabilite de consfătuirea 

pe țară a griuluiPentru evitarea unor astfel de greșeli in ce privește amplasarea cerealelor păioase, la consfătuirea pe țară a griului au fost stabilite o serie de măsuri care să fie aplicate cu fermitate în toate unitățile agricole :• întreaga suprafață cu cereale păioase să fie amplasată in cadrul asolamentelor unitare constituite pe ansamblul consiliilor unice agroindustriale, organizîndu-se sole mari de griu, chiar dacă se vor pregăti și semăna în 2-3 etape ;• în stabilirea asolamentelor trebuie să se pornească de la ideea ca perioada de rotație a culturilor să fie de 4-5 ani, și in nici un caz mai mică de trei ani ;• in fiecare unitate agricolă, 40-50 la sută din suprafețele cu griu trebuie să se cultive după plante premergătoare de vară, care permit efectuarea semănatului intre 10-25 septembrie, și 50-60 la sută - după plante premergătoare de toamnă timpurii, care să asigure executarea semănatului in perioada 25 septembrie - cel tîrziu 15 octombrie ;• pe terenurile afectate in mod obișnuit de excesul de umiditate să fie executate atit lucrări specifice pentru afinarea profundă a solului, cit și rigole și șanțuri pentru evitarea băltirilor;• in funcție de fertilitatea solului și caracteristicile terenului, pentru fiecare solă trebuie să se stabilească structura optimă de soiuri cu perioade diferite de vegetație spre a se asigura eșalonarea coacerii și a recoltării.
Aurel PAPADIUC

pe care o au cerealele păioase în structura culturilor, rezultă că județul Sibiu ar avea un puternic specific cerealier, situîndu-se înaintea județelor mari cultivatoare din cîmpia Dunării 1
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„România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate"

STAGIUNEA TEATRALĂ 1980-1981- 
0 STAGIUNE A ACTUAIITĂȚU

(Urmare din pag. I)ra creșterea eficienței economice, ca o condiție esențială a sporirii avuției naționale, a ridicării nivelului de trai al poporului.în contextul menționat se cuvine remarcată însemnătatea cuvîntârii rostite la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din februarie 1980 in cadrul căreia au fost jalonate cu claritate direcțiile principale de acțiune, căile de urmat, sarcinile concrete, soluțiile practice pînă la detaliu pentru a asigura, printr-o largă conjugare a eforturilor, realizarea profundei revoluții agrare preconizate de Congresul al XII-lea, valorificarea intensă a marilor rezerve existente In fiecare unitate agricolă, fructificarea cu maximă eficiență a puternicei baze teh- nico-materiaie din agricultură.Ca idee de frontispiciu se desprinde din volum aprecierea secretarului general al partidului că realizarea sarcinilor de plan la toți indicatorii, in mod ritmic și la un nivel calitativ superior, reprezintă principalul criteriu de apreciere a activității organizațiilor de partid, ministerelor și celorlalte organe de stat, de dezvoltarea economiei naționale depinzind progresul multilateral al țării, bunăstarea poporului.Pe linia continuității lucrărilor publicate in volumele precedente este pe larg abordată vasta problematică referitoare la perfecționarea continuă a organizării și conducerii vieții sociale. Prin excepționala lor însemnătate se detașează în acest context cuvîntările rostite la Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste, ele constituind un îndreptar pentru întregul proces de adincire a democratismului propriu orînduirii noastre. Ca idee majoră se conturează, imperativul asigurării participării și mai largi, și mai active a maselor la conducerea statului, la dezbaterea și rezolvarea problemelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Acestei cerințe i-au răspuns măsurile inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea organizării F.D.U.S., crearea organizațiilor proprii ale acestuia.Preocuparea statornică a partidului pentru înflorirea culturii și dezvoltarea conștiinței socialiste este ilustrată în volum de abordarea aprofundată a vastei problematici consacrate modalităților de formare a omului nou, constructor conștient al noii orînduiri sociale. în acest context se cuvine relevată, în primul rind, importanța cuvîntârii rostite la Congresul educației și invățămîntu- lui, îndreptar magistral în acțiunile vizînd perfecționarea învățămîntului, amplificarea contribuției sale la educarea tinerei generații, formarea cadrelor necesare construcției socialiste, dezvoltării științei și culturii. Pe primul plan al atenției se situează in acest sens indicațiile secretarului general al partidului referitoare la aplicarea hotărîtă la toate nivelurile a principiului politehnizării învățămîntului ; legarea mereu mai strînsă, mai organică, a studiului cu producția și cercetarea ; îmbunătățirea practicii elevilor și studenților, întărirea conlucrării școlii cu institutele științifice și unitățile economice-produc- tive astfel incit învățămîntul—cercetarea—producția să alcătuiască un tot unitar inseparabil.O însemnătate deosebită au numeroasele lucrări consacrate diverselor aspecte ale politicii externe a P.C.R. și României socialiste, politică activă, consecventă dd dezvoltare a relațiilor de prietenie și

colaborare cu toate țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare și nealiniate, de intensificare a conlucrării cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, cu toate forțele care acționează pentru pace și transformări sociale progresiste.în lucrările secretarului general al partidului sint științific fundamentate, riguros argumentate principiile de bază ale politicii noastre externe, imperativul strictei respectări a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec sau presiune din afară, de a decide in deplină libertate asupra modului de organizare a societății, a căilor evoluției acesteia, de a se afirma ca o prezență vie în concertul popoarelor lumii, ca un factor activ în eforturile generale pentru dezvoltarea conlucrării pașnice și promovarea progresului social.întreaga evoluție a vieții internaționale, caracterul complex și contradictoriu al noilor procese și tendințe pe plan mondial confirmă realismul aprecierilor cuprinse în lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, justețea orientărilor politicii externe a României. Magistrala analiză a marilor procese ce definesc evoluția lumii contemporane dezvăluie cauzele profunde care generează stările de tensiune și con- flictuale de pe multe meridiane, re- liefind că accentuarea în ultimul timp a Instabilității și încordării internaționale se datorește tendințelor de reîmpărțire a zonelor de influență, ascuțirii contradicțiilor economice și politice dintre unele state sau grupări de state, cărora li se opune tendința de a se pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, de a se asigura afirmarea independentă a tuturor națiunilor lumii.In acest context dobîndește o deosebită semnificație teza de mare forță mobilizatoare, enunțată încă in Ianuarie 1980 de președintele României socialiste, referitoare la faptul că pacea, destinderea, securitatea pot fi apărate prin lupta unită a popoarelor, prin adoptarea unei poziții responsabile, constructive de către conducătorii de stat, aceasta impu- nînd concentrarea eforturilor spre oprirea cursului periculos al agravării încordării, respingerea tendințelor de revenire la politica „războiului rece“, asigurarea continuării politicii de destindere și colaborare care presupune respectarea neabătută a independenței fiecărui popor, abținerea tuturor statelor, și în primul rînd a statelor mari, de la orice acțiuni ce ar putea spori tensiunea internațională și ar pune în pericol pacea.Numai acțiunea unită a popoarelor, a forțelor progresiste, antiimpe- rialiste de pretutindeni, conlucrarea lor activă — cum profund se evidențiază in lucrările președintelui României — pot împiedica agravarea climatului internațional, determinînd totodată lichidarea vechii politici imperialiste de forță și dictat, promovarea unor noi relații între state, care să asigure salvgardarea celui mai fundamental drept al oamenilor, al națiunilor : dreptul la viață, la pace, la existență liberă și independentă.Numeroase lucrări incluse în volum concretizează contribuția creatoare a secretarului general al partidului la elaborarea conceptului de coexistență pașnică în condițiile contemporane, definirea cerințelor și direcțiilor principale de acțiune în vederea transpunerii în viață a acestui comandament. Materializînd acest

concept original al președintelui României, politica noastră externă acționează perseverent pentru promovarea coexistenței pașnice într-un sens activ presupunind contacte, dialog, conlucrare multilaterală, reciproc avantajoasă.Cursul evenimentelor confirmă justețea poziției, consecvent afirmate într-un șir de lucrări din volum, promovată cu fermitate și energie de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind soluționarea pașnică, pe cale politică, numai și numai prin tratative, a oricăror diferende sau probleme litigioase, în absolut toate împrejurările, abolirea politicii de forță și de amenințare cu forța, în vederea creării unui climat de rodpică conlucrare între state, a statornicirii unei păci durabile.Lucrările incluse în volum reliefează aportul de deosebită valoare al secretarului general al partidului la fundamentarea — în urma sintetizării concluziilor decurgînd din experiența istorică a umanității și a laborioasei investigări a realităților contemporane — a unui concept nou privind conținutul și cerințele solidarității internaționale în epoca actuală. în viziunea largă, novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, imperativul transformării solidarității într-o uriașă forță a progresului situează pe prim plan necesitatea înlăturării oricăror limite de esență sectară, dogmatică, extinderea cerințelor ei deopotrivă la comuniști, socialiști, social-democrați, la toate detașamentele clasei muncitorești, aie mișcării revoluționare, la toate forțele progresiste, democratice, antiim- perialiste, aceasta reprezentînd în ultimă instanță condiția hotărîtoare a soluționării potrivit intereselor popoarelor a problemelor cardinale cu care este confruntată omenirea în zilele noastre.Se vădește ca unul din marile merite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu acela de a fi îmbogățit cu elemente noi, originale, teza clasică a socialismului științific referitoare^ la rolul popoarelor ca adevărate făuritoare ale istoriei, factor decisiv al evoluției umanității și asigurării progresului social. Paralel cu promovarea „diplomației deschise", a largii informări a opiniei publice asupra desfășurării evenimentelor internaționale, este cu stăruință repetat îndemnul spre materializarea superiorității potențiale a forțelor păcii și progresului prin mobilizarea intensă și acțiunea energică a popoarelor pentru a impune înfăptuirea năzuințelor lor vitale.Un viu Interes suscită, de asemenea, numeroasele texte relie- find contribuția de profundă originalitate creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elucidarea, cristalizarea și promovarea conceptului noii ordini economice și politice mondiale, la precizarea cerințelor și direcțiilor principale de acțiune în vederea înfăptuirii unui asemenea țel însuflețitor. Ca elemente constitutive ale acestei concepții larg cuprinzătoare sint definite ; inter- condiționarea in cadrul unui întreg unitar a ambelor laturi ale noii ordini internaționale ; rolul primordial al efortului propriu al fiecărui popor in lichidarea subdezvoltării ; modalitățile concrete de stimulare a cooperării internaționale ; raporturile dezarmare-dezvoltare ; necesitatea coordonării eforturilor tuturor forțelor înaintate ale contemporaneității pentru realizarea acestui obiectiv de importanță istorică. Cu o mare forță de convingere se subliniază că menținerea subdezvoltării afectează evo

luția economică generală, creează mari dezechilibre, agravează criza economică, de aci decurgînd interesul convergent al tuturor popoarelor pentru eliminarea decalajelor, întru- cit progresul rapid al întregii omeniri și instaurarea unei păci trainice sint de neconceput în condițiile persistenței împărțirii lumii în țări bogate șl sărace.Prețuirea acordată de partid, de întregul nostru popor vastei și multilateralei activități desfășurate de secretarul general al partidului în conducerea operei de edificare a societății noastre socialiste, rolului său decisiv in fundamentarea și transpunerea în viață a orientărilor călăuzitoare ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru au făcut ca realegerea sa, în martie 1980, în funcția supremă de președinte al republicii să fie salutată cu sentimente de vie satisfacție și bucurie de toți fiii țării. înalta sa conștiință a responsabilității sociale, profundul devotament față de patrie și popor și-au găsit expresie în cuvintele rostite cu acel prilej, impresionantă profesiune de credință a înflăcăratului patriot și militant revoluționar : „Doresc să asigur Marea Adunare Națională, partidul, întregul nostru popor că nu voi precupeți nimic pentru îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congresului al XII-lea, pentru triumful socialismului și comunismului în România, pentru întărirea independenței și suveranității patriei, pentru politica de colaborare și prietenie cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Vă a- sigur pe dumneavoastră, partidul și întregul nostru popor că nu există nimic mai de preț pentru mine de- cit interesele poporului, cauza socialismului și comunismului, a prieteniei și păcii intre popoarele lumii. Și îmi voi consacra toate forțele, viața — dacă va fi necesar — acestor idealuri, libertății, socialismului, păcii !“Ansamblul lucrărilor incluse în volumul recent apărut în Editura politică reliefează încă o dată marea valoare a activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe tărîmul gindirii social-politice, concretizată de altfel în profundele transformări înnoitoare realizate pe acest tărîm în cei 15 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii, operele tovarășului Nicolae Ceaușescu — tezaur de idei profund novatoare, reflectînd fuziunea organică a însușirilor gînditorului, dialecticianului profund, strîns legat de mase, receptiv în cel mai înalt grad la cerințele noului, ale vieții, cu calitățile proprii omului de acțiune, conducătorului revoluționar capabil să organizeze pe plan social transformarea concluziilor teoretice în programe mobilizatoare și să asigure cu energie și fermitate neabătută înfăptuirea telurilor stabilite — reprezintă o înaltă școală a gîndirii revoluționare, contribuind la înarmarea partidului, a întregului popor cu orientări principiale clare, de largă perspectivă, înlesnind analizarea și descifrarea principalelor fenomene și procese caracteristice lumii de azi, soluționarea problemelor complexe care se ivesc în noua perioadă de dezvoltare a țării, mobilizînd energiile națiunii noastre în marele efort creator de înfăptuire a Programului partidului, a mărețelor obiective stabilite de cel de-al XII-lea Congres.
Tudor OLARU

— Tovarășe Paul Everac, la acest 
început de stagiune sinteți prezent 
pe afișul teatrelor din 
din țară cu trei piese 
află deja in stadiu de 
în curs — avansat — 
Ele se numesc „Cartea lui Ioviță", 
„Ordinatorul" (acestea fiind premie
re absolute) și „Paharul cu sifon". 
Nu sînt singurele dumneavoastră 
piese care au reținut pentru viitor 
atenția teatrelor. Contrar așteptări
lor (nu și celor ce vă cunosc mul
tiplele disponibilități) și cu toate 
că e vorba de trei drame, lucrările 
amintite sînt de factură foarte di
ferită.— într-adevăr, aceste trei piese din București searnănă foarte puțin una cu cealaltă, punerea lor au prezidat și unele influențe, cel puțin de tonalitate, dacă nu și de compoziție — influențe care nu sînt mobilu- rile pieselor, dar se pot socoti active. Astfel, pentru „Un pahar de sifon" am avut în față performanța colegului sovietic Alexei mă.

București și 
noi, care se 
finisare sau 
de repetiții.

Dealtfel, la corn-

E plecarea pe un drum fără întoarcere a unui personaj care a vrut mai mult. A căutat pe o direcție riscată și a pierdut, în consecință, singurul lucru care putea să o susțină : sentimentul de plenitudine moral-afectvă. E un semnal de alarmă față de tendințe subiective eronate, dar și față de fenomene, atitudini care probează că nu întotdeauna colectivitatea știe să-și respecte și fructifice valorile morale, profesionale etc.„Ordinatorul" e o piesă din 1979; o piesă din mediul țărănesc.— Cu excepția unor scrieri într-un 
act, nu ați mai abordat acest me
diu de la prima dumneavoastră 
dramă, „Poarta". O reluați, după

anchilozată, paseistă, obiectivistă, parțială) se agață, cu oarecare invidie, de cel care o are ca să i-o sfișie. A fi sceptic sau a fi fanatic e totdeauna mai ușor decit a crede.Ioviță e deci confruntat cu foștii săi tovarăși de credință, cu actualii săi tovarăși de muncă șl viață, care, fiecare, deține un adevăr al său, verosimil, și cu acest adevăr, mărunțel, izbesc în marea credință a lui Ioviță, înverșunîndu-Se s-o clatine. Dar ca la începutul vremurilor, nici azi, Ioviță nu cedează. Semn că omul de aici și de acum are in sine nu numai nevoia, dar și 
puterea de a crede In capacitatea de transformare, în strădania noastră de a îmbunătăți condiția umană, care*l ridică

Problematica etică
a prezentului

Arbuzov. cu două personaje, reverberații de toate felurile). în tonalitatea piesei „Ordinatorul" vor fi intrat probabil și unele sugestii ale dramaturgului maghiar Csurka Istvăn. Cea de-a treia — „Cartea lui Ioviță" — e o parafrază ideologică, plecînd de la dialogurile iluminiștilor, de tip Diderot, șl privind nu numai actul de credință în unele adevăruri social-politice. dar insăși nevoia de a crede. O piesă neobișnuită ca factură în sensul că e descărnată de orice artificii de teatralitate, tratată într-ișn spirit hiperrealist și într-o tonalitate de oarecare franchețe, care face ca ideile să se ciocnească scoțind cîte- odată scîntel și pune pe protagoniști în relația unor confruntări ideologice acute.
— Numitorul comun al acestor 

piese,' ca și al întregii dumneavoas
tră dramaturgii rămine acuitatea 
dezbaterilor, aș zice, mai exact, a 
dezvăluirilor etice în actualitate — 
dezvăluiri axate pe o pătrunzătoare 
observație socială și morală Și o 
elevată și subtilă capacitate de a o 
sintetiza și interpreta.

Care anume idei se înfruntă în 
piesele dumneavoastră ? Și, mai 
ales, care este mesajul pe care aces
te piese îl adresează publicului 
larg ?— „Paharul cu sifon", scrisă în 1978, este o piesă de virtuozitate pentru o actriță și Înseamnă o poveste de dragoste eșuată, dar cu puternice reverberații social-politice.

Interviu cu Paul EVERAC(o dramă inti- dar cu

fnco-

20 de ani, timp in care s-au produs 
mutații serioase.— Caut să surprind cu franchețe și seriozitate aceste mutații avînd grijă să diferențiez ceea ce e legic de ceea ce este accidental. Piesa relevă că în procesul de dezvoltare a satului, și ca formă și ca mentalitate, nu toate destinele individuale rămîn rectilinii și aderă eu totul la traseul progresului. Uneori, în oameni se petrec drame acute, care pun în discuție toate valorile achiziționate.„Cartea lui Ioviță" — scrisă 1977, după cutremur — e unmentariu privind mersul societății noastre în cadrul dezvoltării omenirii întregi. Comentariu dialectic, așezat pe conversații dialogate între un personaj central și preopinenții săi care pun în discuție adevăruri curente, uneori contrazicin- du-le, alteori deviindu-le și de cele mai multe ori lovind în convingerile personajului centratReflectînd la un străvechi mit, m-am gîndit că și tn frămîntările sociale contemporane din care umbra divină a dispărut, lăsînd loc ateismului științific, poate exista un tip de Iov, un Ioviță pus la încercare de cataclisme și contrazicători, într-un pariu cu istoria. Am vrut să arăt mai întîi că ateismul, rezemat pe o concepție științifică asupra vieții, nu înseamnă necredință, ci, dimpotrivă, credința în om, în destinul și menirea sa. Am vrut să mai arăt, în fine, că cei ce nu au o credință (sau au una

tuturor de pe Ioviță pentru și plă-

Acolo unde cîntecui 
se înfrățește cu netura...

In urmă cu un sfert 
de veac, în 1955, am 
parcurs — intr-o lungă 
documentare — cu 
trenul, trăsura și pi
ciorul, itinerarul de o 
viață al marelui nostru 
muzician George Enes- 
cu : Liveni, Cracalia, 
Șendriceni, Mihăileni, 
Zvoriștea, Dorohoi, 
Botoșani, Iași. Un 
șirag de sate și orașe 
moldovene, care au 
marcat tot atîtea punc
te de reper ale zbuciu
matei existențe a celui 
ce avea să surprindă 
in numeroasele pagini 
muzicale, cum ar fi 
suita Imagini din copilărie, acea lume de 
basm a tinereții, a- 
cea imagine tulbu
rătoare a patriei, 
Atunci am înțeles cu 
limpezime inexprima
bilul sentiment al do
rului enescian. trans
mis printre rindurile 
volumului său de a- 
mintiri. Și tot de atunci 
înainte, opera lui Enes- 
cu mi-a devenit parcă 
măi aproape, mai clară, 
mai exactă. Tirziu am 
cunoscut „bastionul" de 
munte al lui Enescu, 
pitoreasca vilă Luminiș 
de la Sinaia, din foișo
rul căreia maestrul a 
privit adeseori înde
lung — după propriile 
mărturisiri — panora
ma captivantă a natu
rii. Mi-a lipsit insă din 
coordonatele peisaju
lui spiritual o dimen
siune a epocii de ma
turitate creatoare, me
leagurile unde s-au 
zămislit capodoperele Oedip și Sonata în caracter popular românesc : Tescanii din 
valea Tazlăului. Cind Festivalul muzicii romanești de la lași și-a 
încheiat ediția a șasea, 
cu un pelerinaj în a- 
cest colț d,e vis al na
turii românești, spre a 
se inaugura Casa me
morial „Rosetti Tes- canu și George Enescu", am trăit revelația 
descoperirii unui uni
vers creator fără egal. 
Aci, în ambianța ar
borilor seculari, in li
niștea serii ce aduce 
din depărtare susurul

apei Tazlăului, în ciri
pitul păsărilor ce nu 
se sfiesc să ofere zilnic 
un „concert" de o rară 
polifonie sonoră, in 
casa de largă rezonan
ță patriotică a unor 
intelectuali moldoveni, 
și-a aflat Enescu nu 
numai căldura sufle
tească a Marucăi (vi
itoarea soției, ci și at
mosfera de singulară 
poezie, de stimulatoare 
liniște rivnită de-a 
lungul întregii sale 
vieți. Socotesc că. de 
azi înainte, in cultura, 
românească, , marcată

Festivalul 
„Enescu — 

orîeul moldav" 
la Tescani

de simbolicele locuri 
înscrise definitiv in 
istorie, ca „Ipoteștii lui 
Eminescu", se va putea 
vorbi de „Tescanii lui 
Enescu".

Inaugurarea acestui 
așezămint de creație — 
impecabil restaurat și 
pus in valoare de or
ganele locale ale jude
țului Bacău, conform 
dorinței donatorilor din 
1947 — s-a transformat 
intr-un eveniment ar
tistic de certă rezo
nanță. Și iată, acum, 
aici răsună din nou 
nemuritoarea sa mu
zică : ieri, la Tescani 
a început festivalul 
„Enescu — orfeul 
moldav", dedicat îm
plinirii a 100 de ani de 
la nașterea marelui 
muzician. Timp de 4 
zile vor avea loc aici 
concerte interpretate 
de Orchestra simfo
nică din Bacău, de 
cvartetul. „Voces con- 
temporanae" al Filar
monicii „Moldova" din 
Iași, orchestra de ca
meră „Tescâna" și for
mația de suflători a 
filarmonicii băcăuane. 
Concertul inaugural 
a. cuprins „Rapsodia I" și lieduri de 
G. Enescu, precum și 
pagini reprezentative

din creația lui J. S. 
Bach.

In cadrul festivalu
lui vor avea loc, de 
asemenea, două sim
pozioane privind crea
ția enesciană și viața 
muzicală contempo
rană.

tn vasta sală muzea
lă, vizitatorii regăsesc 
drumul parcurs de ge
nialul artist de-a 
lungul a peste șapte 
decenii. De la desenele 
și scrisorile din copilă
rie pînă la afișele și 
articolele ce marchea
ză succesele răsună
toare ale lui Enescu in 
țară și peste hotare, 
totul amintește de pa
sionanta existență a 
unui muzician de ex
cepție, ce și-a slujit 
poporul cu o rară dă
ruire. Muzeul de la 
Tescani dispune de 
multe documente ori
ginale, de valoroase 
piese inedite, expuse 
atractiv, sobru, ele
gant, convingător.
Vioara, primită ca pre
miu la absolvirea Con
servatorului național 
din Paris, domină în
căperea printr-o vitri
nă centrală. Multitudi
nea documentelor con
feră acestui așezămint 
de cultură (din care nu 
lipsesc pianele și ar- 
moniul, mobila și 
obiectele de uz casnic, 
tablourile și tapiseriile, 
covoarele țărănești și 
vesela strămoșilor) un 
profil aparte, pe alocuri 
monumental, dar tot
odată familiar. Există 
un farmec al prezen
ței spirituale enesciene 
ce te urmărește parcă 
la fiecare pas.

Pe harta spirituală a 
culturii românești, 
așezămlntul de la 
Tescgni înscrie o mă
reață ctitorie artistică 
in istoria muzicii noas
tre. Leagăn al multor 
capodopere, Tescanii lui Enescu capătă va
loare de simbol. Aco
lo, in Moldova, unde 
cîntecui se înfrățește 
cu natura, la Tescani 
se aud parcă mereu 
pașii nemuritorului 
ENESCU.

Viorel COSMA

Pragul zborului 
însemnări de la expoziția Victcir Vicșoreanu, 

deschisă în sălile Teatrului Foarte MicNe-am obișnuit să-i vedem mai mult la ei acasă, înconjurați de modestele unelte ale unei milenare îndeletniciri, în cursul căreia, generație după generație, ș,-au petrecut în aceeași patimă a descoperirii nemuritoarelor culori ale lutului umil, cenușiu, lipsit de strălucire. Ochiul lor de vis, înzestrat cu o vedere miraculoasă, a știut să privească pentru noi în straturile opace ale unei materii perisabile, efemere, deslușind acolo coloratele peceți ale veșniciei. Ei dau bucății de lut seninul și transparența bolții cerești și desenează ca pe o pînză inefabilă fantasticul păienjeniș al unei țesături de o incredibilă finețe: sînt fericiții posesori ai inegalabilei arte de a diafaniza materia și de a-i da frăgezimea și puritatea începuturilor. Și nu se poate ca, fiind martorul uimit al rezultatelor acestei metamorfoze, să nu-ți dai seama că ea traduce, în definitiv, o adîncă aspirație de a transgresa materia, de a o sustrage, înfruntînd-o, greoaiei gravitații, descoperindu-i acel prag de unde ea, imponderabilă, începe să zboare. Și nu aflăm oare într-o asemenea aspirație obsesia pe care se sprijină întreaga operă a lui Brâncuși, cel al cărui unic vis a fost de a hotărî piatra să prindă aripi și să se înalțe, devenind altceva decît este?! Iată similitudini adinei, ce ne fac să privim cu mare scepticism granițele rigide sau

naive între „arta cultă" și „arta populară". Artiști ca Victor Vicșoreanu sau Eufrosina Vicșoreanu, „cetamiști", „olari" sînt în fond moștenitorii aceleiași aspirații din care, iată, se revendică și demersul unui mare creator modern ca Brâncuși. Și ei sînt conștienți de harul, de talentul lor, exponent! ai unui geniu creator popular incon- fundabil Geniu față de care se simt infinit răspunzători. Căci nu sint răsfățații unui talent de artizani risipitori, ci marii muncitori ai unei misiuni nobile și pline de gravitate: aceea de a descoperi — culorile, formele, modelele expresive ale unei tradiții și ale unei spiritualități — cu vederea lor ascuțită, nepereche, dar în care s-a concentrat privirea rafinată de veacuri a poporului însuși. Ei modelează și desenează lutul chiar cu mîinile sacre ale acestei tradiții de al cărei respect sînt pătrunși.Dimpreună cu o sfială colorată celest, ce se citește în toate aceste minunate ferestre ale sufletului lor, expuse privirii noastre recunoscătoare din inițiativa directorului Teatrului Mic, Dinu Săraru. Zilele trecute, in sălile Teatrului Foarte Mic, niște țărani, Victor și Eufrosina Vicșoreanu, ne-au invitat la vernisajul originalei lor expoziții pe care însetatul de frumos, vă- zind-o, nu are decît de cîștigat.
M. COSTEA

tv
PROGRAMUL 116,00 Telex16,05 Muzică populară — „Pe cărări de dor"16.30 Emisiune în limba germană18.25 Tragerea loto18,35 La volan — emisiune pentru conducătorii auto18.50 1001 de seri19,00 Telejurnal19.25 La aniversarea unui important moment al luptei unite pentrti socialism a clasei noastre muncitoare, Evocare T.V.19.50 Divertisment muzical20,20 Film artistic : „Prizonierul din Zenda". Premieră pe țară. Producție a studiourilor engleze22,00 în întîmpinarea Congresului

consiliilor populare. O importantă bogăție națională : resursele locale22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 216,00 „Un albastru infinit" — muzică ușoară cu Angela Similea16.30 O viață pentru o idee : Costa- che Negri (1817—1876)17,00 „Pe Mureș și pe Tirnave" — program muzical cu Emil Gavrlș17.30 Bloc-notes — informații utilitare17.50 Dicționar cinematografic — Lino Ventura18.50 1001 de seri19,00 Telejurnal19,25 Umor și muzică20.20 Portret în grup, la Săpința — documentar20,35 Orchestre simfonice românești20,45 Sub semnul Festivalului „Cîn- tarea României" — secvențe muzicale22.20 Telejurnal

deasupra frînelor pămînt luptă progres tește pentru progres tot ce poate plăti un om. El încearcă să realizeze un model uman gresist.
— Sansa 

dramaturg 
dată nu 
mai de numărul 
montărilor, ci și 
ales — de cali-

pro-

unut 
este 
nu-

— sau poate mai 
tatea lor.— Cele trei piese au căpătat girul unor personalități actoricești d"1 mina întîi — polarizate la Teatr. 
„Giulești" tn jurul lui Ștefan Mi- hăilescu-Brăiîa, la Teatrul Mic — în jurul Leopoldlnei Bălănuță, iar la Teatrul Național — în jurul lui Florin Piersic.Sînt în situația plăcută de a fi mulțumit de realizarea regizorală a lui Tudor Mărăscu („Ordinatorul") și Cristian Haglculea („Un pahar cu sifon").

— Cit privește montarea de la 
Naționalul bucureștean, unde veți 
fi (pentru a cita oară ?) regizorul 
propriei dumneavoastră piese ?— Cît privește punerea in scenă a „Cărții lui Ioviță" de la Teatrul Național, mi-am 'asumat-o într-un moment de impas administrativ, ca simplu voluntar, plecînd de la ideea că piesa se reazemă mai degrabă aici pe o acuitate a ideilor exprimate și tratate de interpreți decît pe o regie de efecte și mișcări teatrale. Cu toate acestea, mi-am asigurat colaborarea unui scenograf de finețe — Constantin Russu — și pot să spun că și echioa e dintre cele mai bune.înaintea mea, „încercarea" acestei piese va fi făcută la Teatrul Național din Tg. Mureș de Dan Ale- xandrescu într-o premieră pe care, fără îndoială, o aștept cu un mare interes, în deschiderea stagiunii. Adică peste cîteva zile.Interviu realizat de

Natalia STANCU

Imagini din spectacolele de deschidere a stagiunii la Teatrul Mic : Mai întîi, „Un pahar cu sifon" de Paul - 
Everac. Regia : Cristian Hagiculea. Scenografia : Virgil Luscov. Cu : Leopoldina Bălănuță și Nicolae Dinică. CC : 
de-a doua premieră : „Maestrul și Margareta" de Mihail Bulgakov. Adaptarea și regia : Cătălina Buzoianu

Elena DELEANU,
directoarea Teatrului Giulești

Dramaturgul Theodor MANESCU

Promovarea creației originale Responsabilitatea față de adevărDeschiderea stagiunii Teatrului „Giulești" se va face cu o premieră absolută : „Ordinatorul", de 
Paul Everac, în regia lui Tudor Mărăscu, cu Ștefan Mihăilescu-Brăila, Olga Bucătaru, Constantin Co- jocaru, Mircea Dumitru și studenta de la I.A.T.C. Mirela Nicolau.

— 1980 a fost pentru 
noi — ne-a declarat ELE
NA DELEANU, directoarea Teatrului „Giulești" — primul din cel 
doi ani în care ne-am 
propus reînnoirea reper
toriului românesc. Un 
proces de împrospătare 
periodică a afișului este, 
desigur, absolut necesar 
oricărui teatru. Ceea ce 
aș vrea să subliniez este 
că prin opțiunile făcute 
am ținut seama de faptul 
că in 1981 vom sărbători 
împlinirea a 60 de ani de 
la înființarea Partidului 
Comunist Român. Și că 
apoi, Citeva luni mai tirziu, 
vom participa la etapa fi
nală a celei de-a doua 
ediții a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei".

Vom realiza pînă atunci 
șapte premiere cu piese 
românești, dintre care pa
tru — premiere absolute.

După „Opinia publică" 
de Aurel Baranga, „Cum 
a rămas Catinca fată 
bătrină" de Nelu Io- 
nescu și „Echipa de 
zgomote" de Fănuș Nea- 
gu, vor urma „Ordinato
rul" de Paul Everac, 
„Noaptea pe asfalt" de 
Theodor Mănescu, „Nu ne 
naștem toți la aceeași 
virstă" de Tudor Popescu 
și „Jean, fiul lui Ion" de 
Nicolae Tic și George 
Bănică.

„Ordinatorul" de Paul 
Everac este o satiră care 
biciuiește spiritul mercan
til, egoismul, lipsa de 
grijă pentru bunul ob
ștesc. „Noaptea pe asfalt" 
aduce in scenă una din 
trăsăturile umane cele 
mai importante : puterea 
de a o lua de la capăt 
atunci cind constați lă 
drumul ales nu e bun. 
„Nu ne naștem toți la a- 
ceeași virstă" de Tudor 
Popescu (regia : Dinu
Cernescu, scenografia : 
Mihai Mădescu) este i- 
maginea unui drum
pentru recăpătarea echi
librului și încrederii — 
parcurs la o virstă care 
nu mai e cea a tinereții. 
„Jean. fiul lui Ton" de 
Nicolae Tic și G. Bănică 
(in regia lui George Bă
nică și scenografia lui 
George Doroșenco) aduce 
in scenă chipul unui om 
obișnuit, un muncitor de 
azi care are de înfruntat 
și rezolvat probleme de 
ordin etic.

Teatrul „Giulești" a 
lansat recent un Con
curs de dramaturgie. 
Cind primele roade vor 
apărea, va fi inaugurat 
un ciclu de spectacole 
lectură (la sala Studio), 
ciclu care va fi prezentat, 
reluat apoi și la cluburi
le muncitorești, în fața 
oamenilor muncii din în
treprinderi. Teatrul „Giu
lești" și-a propus și un 
variat repertoriu străin, 
din care am menționa 
„Visul unei nopți de 
vară" de Shakespeare, 
„Femela mării" de H. Ib
sen ș.a. Va fi continuată, 
bineînțeles, și tradiția 
spectacolelor de poezie.

„Noaptea pe asfalt" a fost prezentată in premieră absolută la Teatrul maghiar de stat din Sf. Gheorghe intr-un spectacol inspirat, realizat de Constantin Codrescu. A- cum aștept cu emoție premiera bucureșteană.„Noaptea pe asfalt" dezbate problematica delicată a comunicării adevărului. Este cazul să fie spus adevărul în orice împrejurare ? Problema trebuie repusă mereu în discuție. Dacă adevărul e totdeauna concret și adevărul despre adevăr este totdeauna concret. Pro

blematica adevărului ca și aceea a democrației sau a libertății nu poate fi gîndită și cu atît mai mult soluționată practic odată pentru totdeauna. Sint convins că spectacolul va fi o pledoarie pentru adevărul subordonat umanului.„Noaptea pe asfalt" se mai repetă la Pitești (regia : Mihai Lungeanu, scenografia: Radu Corcio- va) și la Brăila (regia : Gh. Miletineanu, scenografia : Mihai Mădescu).Pentru mine cel puțin va fi o confruntare cît se poate de interesantă.
Dramaturgul Tudor POPESCU

Teatrul acestui timpRegizorul Dinu Cernescu pe care am avut satisfacția de a-1 „seduce", mobilizîndu-i interesul pentru o piesă românească de actualitate, lucrează intens la montarea ei la „Giulești".Este vorba despre o piesă politică Prin destinul unui erou. încerc să dezbat cîteva probleme majore ale construcției socialismului in țara noastră.Ștefan, eroul piesei, trăiește drama de a nu mai putea ajunge din urmă timpul, rămînînd cramponat de un anumit moment al timpului. E ca un maratonist cate vede cum grupul fruntaș „ia avans", dar nu are puterea și suflul necesar să-l ajungă. El are conștiința că a pierdut „ritmul" impus de fruntași, dar, curios și paradoxal, nici nu dorește, în adîncul sufletului său, să ajungă în mijlocul lor, fiind minat, pe dinăuntru, de conștiin

ța adevărului și dreptății sale, adevărul și dreptatea timpului său.Cind am scris „Nu ne naștem toți la aceeași virstă" am meditat, pe cît mi-a fost cu putință, la adevărurile spectatorului meu. cele mai multe, pur și simplu, de bun simț. De aceea m-am străduit să dau viață unui personaj — Tudor — a cărui dominantă este bunul simț popular, Însușit partinic, și prin care piesa capătă acel punct de lumină și speranță necesar oricărei opere de artă.Mă bucur că această piesă a trezit interesul cîtorva teatre, repetîn- du-se, în momentul de față, la Teatrul de Stat din Ploiești, sub direcția de scenă a sensibilului regizor Maximilian. De asemenea, piesa va fi montată, de tinărul și promițătorul regizor Florin Fătulescu la Teatrul Național din Timișoara.
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VIZITĂ OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI
BUCII ELENE, CONSTANTIN KARAMANLIS

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul și Guvernul Statului Qatar ml se alătură în ă exprima Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru amabilele felicitări pe care mi le-ați transmis cu ocazia aniversării Zilei independenței noastre.Adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate continuă și progres poporului dumneavoastră.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

TELEGRAMĂTovarășul Iile Verdeț, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea lui Mohammad Aii Rajai pentru felicitările transmise cu prilejul desemnării sale ca prim-ministru al Republicii Islamice Iran.

(Urmare din pag. I)de forțe armate, de mijloace militare și armamente, inclusiv atomice. S-a apreciat că, în aceste condiții, se impune intensificarea eforturilor pentru edificarea unei securități trainice și dezvoltarea unei colaborări neîngrădite pe continentul nostru, pentru buna pregătire și desfășurare a reuniunii de la Madrid, astfel încît aceasta să corespundă așteptărilor popoarelor, să dea un nou imbold politicii de destindere, înfăptuirii documentelor semnate la Helsinki și, în primul rînd, să pună bazele organizării unei conferințe pentru dezarmare în Europa.A fost exprimată hotărîrea celor două țări <țe a întări conlucrarea dintre ele pentru a-și aduce, împreună cu celelalte țări europene, întreaga lor contribuție la buna pregătire și desfășurare a reuniunii de la Madrid, la eforturile consacrate instaurării unui climat de largă colaborare, de încredere și securitate pe continent. A fost manifestată convingerea că realizarea unor progrese reale pe calea securității europene va influența pozjrtv întreaga atmosferă internațională, mza destinderii și păcii în lume.în cadrul convorbirilor a fost relevată din nou importanța soluționării pe cale politică, prin tratative, a diferendelor dintre state, a tuturor problemelor ce confruntă omenirea, pornindu-se de la respectarea principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, nere- curgerii la forță și la amenințarea cu forța, de la dreptul sacru, inalienabil, al fiecărei națiuni de a se dezvolta liber, așa cum o dorește, fără nici o ingerință din afară. în acest context, fi fost evidențiată însemnătatea instaurării unei păci globale, juste și durabile, în Orientul Mijlociu, care să pornească de la necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, a rezolvării problemei poporului palestinian, pe baza dreptului său la autodeterminare, la constituirea unui stat național independent, a asigurării independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.în timpul convorbirilor s-a subliniat, de asemenea, că pacea și stabilitatea mondială reclamă măsuri ferme pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice internaționale, care este chemată ș^crgezfi condj^ji p.e.pț£țt q ,£Q.tebp- rare egală între state, să asigure o dezvoltare mai rapidă a țărilor rămase în urmă, precum și progresul tuturor popoarelor. S-a arătat că o deosebită importanță ar avea, în acest sens, alocarea pentru asigurarea progresului economic și social al țărilor rămase în urmă a unei părți din uriașele fonduri absorbite în prezent de cursa înarmărilor.Președinții Nicolae Ceaușescu și
Festivitatea inminării Diplomei și Medaliei 

de cetățean de onoare al orașului BucureștiJoi dimineața, Ia Palatul Primăverii, președintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis, i s-au inmî- nat, intr-un cadru festiv, Diploma și Medalia de cetățean de onoare al orașului București.La festivitate a participat o delegație a Consiliului popular al municipiului București, condusă de Gheor- ghe Pană, primarul general al Capitalei.Au luat parte Constantin Mitsota- kis, Petros Molyviatis, Aristote Phrydas, Dimitri Petrou, Georges- Michel Mazarakis, alte persoane oficiale elene.Au fost prezenți ambasadorul României la Atena și ambasadorul Greciei la București.Adresîndu-se președintelui Republicii Elene, primarul general al Capitalei a spus : „Ca simbol al sentimentelor de dragoste și respect pe care vi le poartă cetățenii din Capitala României socialiste și în semn de aleasă prețuire a contribuției dumneavoastră la întărirea continuă a prieteniei dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă, Consiliul popular al municipiului București, întrunit astăzi în sesiune solemnă, a hotărît să vă aleagă „Cetățean de onoare al orașului București".Vizita oficială pe care o efectuați în țara noastră la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele României, reprezintă un moment de seamă in dezvoltarea tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, cu adinei și trainice rădăcini in lupta lor pentru libertate și independență națională.Exprimîndu-ne deplina bucurie și satisfacție pe care ni le oferă acest

în cursul dimineții de joi. președintele ReDublicii Elene, Constantin Karamanlis, a depus. în semn de omagiu celor care an luptat pentru înaltele idealuri de libertate ale poporului român, o coroană de lauri la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului șl a patriei, pentru socialism.împreună cu înaltul oaspete, la Bolemnitate au luat parte Constan

Continuarea convorbirilor oficiale

Constantin Karamanlis și-au exprimat satisfacția față de caracterul fructuos al convorbirilor purtate, față de înțelegerile la care au ajuns, ma- nifestîndu-și convingerea că, pe baza lor, se va realiza o conlucrare tot mai largă, tot mai rodnică, între 

fericit prilej, dorim să vă asigurăm că poporul român acordă o înaltă apreciere întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și dumneavoastră, domnule președinte Constantin Karamanlis, care conferă și deschid noi și fructuoase perspective colaborării multilaterale și întăririi continue a prieteniei româno- elene, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei destinderii, securității, păcii și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume".In încheiere, primarul general al Capitalei a adresat, în numele cetățenilor Bacureștiului, președintelui Constantin Karamanlis, cele mai calde urări de fericire și sănătate, iar locuitorilor Atenei, precum și întregului popor prieten elen, succese tot mai mari în dezvoltarea economico- socială independentă a țării, bunăstare și prosperitate.Răspunzînd, președintele Constantin Karamanlis a mulțumit pentru onoarea ce i s-a făcut de a fi ales cetățean de onoare al Capitalei României.„Este a treia oară, a spus înaltul oaspete, cind vizitez Bucureștiul și de fiecare dată regăsesc acest oraș mai frumos decît anterior. V-ați referit, domnule primar, la relațiile dintre țările noastre. Intr-adevăr, prietenia dintre țările noastre este tradițională și datează din trecutul îndepărtat. între poporul român și poporul elen există un sentiment reciproc de apreciere, de stimă și dragoste. Dar, în ultimii cinci ani îndeosebi, prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre s-au dezvoltat în mod impresionant. în acești ultimi cinci ani m-am întilnit cu președintele României, cu prietenul meu, domnul Ceaușescu, de cinci ori. Aceste întîlniri au permis lărgirea 
Depunerea unei coroane de floritin Mitsotakis, Petros Molyviatis, A- ristote Phrydas, Dimitri Petrou, Georges-Michel Mazarakis, Diaman- tis Vakolopoulos, oficialități elene care îl însoțesc pe președintele Karamanlis în vizita în țara noastră.Au participat general-maior Constantin Olteanu, ministrul apărării naționale, Aurel Duma, ministru secretar de stat Ia Ministerul Afacerilor Externe, Nicolae Ganea, prim- 

România și Grecia, atît pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale.Relevînd convergența punctelor de vedere în majoritatea problemelor discutate, cei doi președinți au convenit să continue la Atena dialogul 

relațiilor de colaborare dintre țările și popoarele noastre".Subliniind că există o reală dorință a ambelor noastre țări de a dezvolta și lărgi în continuare prietenia și colaborarea în mod fructuos și util pentru ambele țări, președintele Karamanlis a evidențiat contribuția hotă- 

vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri ai forțelor noastre armate, alte persoane oficiale române.Erau prezenți Ion Brad, ambasadorul Român;ei la Atena, și Michel Cottakis, ambasadorul Greciei la București.Se aflau, de asemenea, numeroși cetățeni ai Capitalei. 

prietenesc româno-elen la nivel înalt, în interesul dezvoltării neîntrerupte a colaborării multilaterale dintre țările și popoarele noastre, al cauzei păcii, securității, înțelegerii și coope; rării în Balcani, in Europa și în întreaga lume.

rîtoare în această direcție a președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In încheierea solemnității, președintele Republicii Elene s-a întreținut, într-o atmosferă cordială, prietenească, cu delegația Consiliului popular municipal.

La sosirea înaltului oaspete, o gardă militară aliniată pe platoul din fața monumentului a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale României și Greciei.După depunerea coroanei de flori, asistenta a păstrat un moment de reculegere.A fost vizitată apoi rotonda monumentului.

Cronica zileiCu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Revoluției de la 1 septembrie, Ziua națională a Jamahiriei A- rabe Libiene Populare Socialiste, Comitetul Popular al Biroului Popular al acestei țări la București a oferit joi o recepție în saloanele hotelului „Intercontinental".Au participat tovarășii Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului. ministrul minelor, petrolului și geologiei, Gheorghe Caranfil și Dumitru Popa, miniștri, Dumitru Be- jan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tamara Do- brin, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, membri ai conducerii altor ministere și instituții centrale, reprezentanți ai vieții politice, economice și culturale, oameni de artă, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, joi după-amiază a avut loc, în Capitală, o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia prof. Gheorghe Burlacu a împărtășit asistenței impresii din Brazilia.La manifestare au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Carlos dos Santos Veras, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

cinema
• Pilotul : SCALA — 8.3®: 11; 
13,30: 16; 18.30; 21. FESTIVAL — 
9: 11,15: 13,30; 15.45: 18: 2»,15.
• Gala filmului coreean „Inttl- 
nire in parc" : STUDIO — 10.
• I se spunea „Buldozerul* : 
STUDIO — 10; 12.
• Infernul din zgîrie nori : SALA 
PALATULUI — 17: 20.15.
• Fetița și calul : CENTRAL — 9; 
11,15; 13.30: 15,30: 17,3®: 19.30.
• Pe aripile vintului : PATRIA — 
9; 14,15: 18.30.
• Organizația fantomă: TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13.30: 15.45: 16: 20.
• Șaua de argint : BUCUREȘTI
— 9: 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20.15.
LUCEAFĂRUL — 8,45: 11: 13;
15.15; 17,30: 19.45. Ia grădină —
20,30, FAVORIT — 9; 11,15: 13.30; 
15,45: 18; 20,15.
• Răscoala : VICTORIA — 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9; 10,30; 12; 13,30; 14.45. Dumi
nică la ora 6 — 16; 18: 20 : DOI> 
NA.
• Vis de glorie t CAPITOL — 9; 
11,30; 14; 16 45; 19.30. la grădină —
20.15, GRIVITA — 9: 11.15: 13,3®: 
15,45: 13: 20.15. FLAMURA — 9; 
11,45: 14.15: 17: 19.30.
• Al treilea salt mortal t EXCEL
SIOR — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18;
20.15,
• Inttlnire de gradul trei ■ FE
ROVIAR — 9: 12: 16: 19.
• Animalele răspund : BUZEȘTI
— 15.30: 17.30: 19,30.
• Marea neliniște : EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Prietenii mei indienii : DACIA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 30.
• Fericirea intr-o casă veche : 
LIRA — 16: 18: 20.
• Detașament cu misiune specia
lă : DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Ion — Blestemul pămtntului, 
blestemul iubirii : FERENTARI — 
15: 18.30.
• Ultima noapte de. dragoste: 
GIULESTI — 10; 13; 16: 19.
• ...Am fost șaisprezece : MELO
DIA — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20.15, GLORIA — 9; 11.15: 13.30; 
15,45; 18: 20.15. CULTURAL — 9: 
11.15: 13,30; 15,45: 18: 20.15.
• Sub patru steaguri: FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13: 15.30: 17.45: 20, 
GRADINA CULTURAL — 20.ÎS.
• O să fiu cuminte, bunicule t 
COTROCENI — 15: 17,15: 19.30.
• Cine mă strigă 7 : PACEA — 
15.30: 17.30: 19.30.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : VOLGA — 9; 11.15: 13,30: 
15,45: 18: 20.
• Bună seara, Irina ! : VIITO
RUL — 15.30; 17.30: 19.30.
• Un ostatic tn plus t AURORA
— 9; 1115; 13.30; 15,45: 18 : 20. la 
grădină — 20.15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15. la gră
dină — 20,15
• Viață dublă : POPULAR — 
15.30: 17.30: 19.30.
■ Drapelul rupt : MIORIȚA — 9: 
11.15: 13.30: 15,45: 18; 20.
• Cascadorul Hooper : MUNCA
— 16: 18: 20. PARC HOTEL — 
20.45.
• Dramul oaselor: COSMOS — 
15: 17.15: 19.30.
■ Uimitorul căpitan Nemo : TO
MIS — 9; 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20. 
la grădină — 20.45. ARTA — 9: 
11,15; 13.30: 15.45: 18 ; 20. la gră
dină — 20,30.
• Rețeaua „S" : FLACARA — 
15.30: 17.45: 20.15.
• A doua primăvară : PRO
GRESUL — ie: 18: 20.
• Ctnd dragostea se tntoarce : 
GRADINA BUZEȘTI — 20.15.
• Școala curajului II : GRADINA 
FLACARA — 20.15.
• Camionul de cursă lungă : 
GRADINA SCALA — 20.30.
• Mesaj din spațiu : GRADINA 
GLORIA — 20.15.
• Detectivul Toma s GRADINA 
LIRA — 20.15.
• Sosea odată un călăreț : GRA
DINA TEMERARII — 20.30.

teatre
a Teatrul Național (sala mică) î 
Cavoul de familie — 19.30
a Filarmonica ..George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet șl lumină • „Ateneul, 
palat al culturii muzicale româ
nești* de Radu Glieciu urmat de 
un recital vocal instrumental de 
valsuri serenade, canțonete —
19.30.
a Opera Română : Seară vieneză 
— 19.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă șl durere — 19
a Teatrul Giulesti (sala Majes
tic) : Cum s-a făcut dc-a rămas 
Catinca fată bătrlnă — 19.30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20
a Ansamblul artistic ..Ransodla 
română" : La fintina dorului —
18.30.

Vizita directorului general al Biroului 
Internațional al MunciiPreședintele Consiliului Central al U.G.S.R., ministrul muncii, tovarășul Emil Bobu, a primit joi dimineață pe Francis Blanchard, director general al Biroului Internațional al Muncii (B.I.M.), care face o vizită în țara noastră.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost subliniate bunele raporturi dintre România și Organizația Internațională a Muncii, politica activă a țării noastre de largă cooperare cu toate țările pentru progres social și pace în lume. De asemenea, au fost discutate posibilități de lărgire a cooperării dintre țara noastră și această organizație internațională în realizarea unor programe ale O.I.M. referitoare la pregătirea forței de muncă, securitate socială, îmbunătățirea condițiilor de muncă și protecția mediului înconjurător.

★Ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a primit joi pe
A apărut: „Era socialistă" nr. 17/1980Revista se deschide cu editorialul „Consiliile populare, factor activ al vieții noastre democratice". în continuare sint publicate articolele „Gospodărirea judicioasă a resurselor și eficiența maximă, criterii primordiale în conducerea economiei" de Vasile Bărbuleț, „Refolosi- rea tuturor resurselor materiale acțiune de interes național" de Li- viu Melinte, „Eficiență în producerea energiei electrice și termice" de loan Muntean, „Scrisorile oamenilor muncii mijloc Important de întărire a legăturii cu masele, de afirmare a democrației socialiste" de Andrei Cervencovici, „De la pedagogia școlară la „ingineria" tnvăță-

R. P. BULGARIA

Grădinile experimentale 
de la Plovdiv și ToșevoAu trecut puțini ani de cind ne despărțisem, ultima oară, de prietenii noștri bulgari. Și totuși multe date statistice s-au schimbat, au apărut altele noi, dinamica vieții social-economice a trasat o curbă nouă pe diagrama înfloririi socialiste a Bulgariei vecine.Vizitînd diferitele regiuni ale Bulgariei, am avut prilejul să cunosc îndeaproape, alături de marile progrese în dezvoltarea Industriei, transformările produse în domeniul agriculturii. De o mare însemnătate a fost in acest sens hotărîrea adoptată cu mai mulți ani în urmă privind organizarea -complexelor agroindustriale, ceea ce a permis o mai eficientă folosire a forțelor materiale și umane în vederea creșterii producției agricole și valorificării ei superioare. In prezent există 274 complexe agroindustriale și 10 complexe indus- trial-agrare, constituite pe baza integrării agriculturii cu întreprinderi ale industriei alimentare. In a- celași timp, au fost create 8 complexe științifice de producție, care unesc instituții științifice cu organizații agricole.Cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar a trasat ca sarcină, pentru actualul cincinal, asigurarea creșterii în continuare a producției, sporirea eficienței și calității ei, ridicarea nivelului tehnic al muncii în sectorul vegetal șl al creșterii animalelor. S-a prevăzut ca productivitatea muncii să sporească cu aproape 40 la sută, iar volumul global al producției agricole să crească cu 20 la sută față de nivelul înregistrat în cincinalul precedent.Din discuțiile purtate cu factori de răspundere la Plovdiv și Veliko Tirnovo, în alte complexe agroindustriale, am desprins în primul rînd preocuparea pentru folosirea rațională a pămîntului. Accentul se pune mai ales pe folosirea cît mai intensivă a suprafețelor irigate și gospodărirea resurselor de apă pentru irigat. Astăzi, în Bulgaria aproape 25 la sută din suprafața arabilă este irigată, iar în acest cincinal se vor amenaja pentru irigat încă 200 000 ha. Cerealele dețin în continuare un loc principal în producția vegetală. Sint destinate suprafețe mai mari pențru porumb, mai cu seamă în raioanele irigate. O mare atenție se acordă creșterii animalelor ; se lucrează intens pentru crearea de noi tehnologii industriale de îngrijire a animalelor, îmbunătățirea raselor, creșterea productivității lor.Odată cu concentrarea producției agricole, se dezvoltă baza tehnico- materială. Astăzi, în agricultura bulgară lucrează zeci de mii de mașini și utilaje agricole. La finele acestui an numărul tractoarelor (convenționale de 15 C.P.) va fi de 150 000, al combinelor autopropulsate de 24 000. Se prevede o nouă metodă in mecanizarea și automatizarea complexă a producției agricole, introdueîndu-se sisteme de mașini și linii tehnologice care să cuprindă întregul proces .de muncă, pînă la obținerea producției finite.Creșterea eficienței producției

însemnări de călătorie

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 septembrie. în tară : Vremea va 
£1 în general frumoasă șl va continua 
să se Încălzească în toate regiunile tă
rii. Cerul va fi variabil, vor cădea a- 
verse Izolate de ploaie. Vlnt moderat. 

Francis Blanchard, directorul general al Biroului Internațional al Muncii.Cu acest prilej, au fost abordate unele probleme privind activitatea acestui organism internațional, precum și posibilitățile de lărgire, In continuare, a cooperării între țara noastră și O.I.M. De asemenea, au fost discutate aspecte privind lărgirea contribuției O.I.M. la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane în direcția dezvoltării economice, asigurării dreptului la muncă, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
★In aceeași zi, oaspetele s-a lntîlnit la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România cu Ion Constantinescu, președinte, șl cu membrii Biroului executiv al Secției conducătorilor organizațiilor economice din țara noastră. După-amiază, Francis Blanchard a vizitat Centrul de perfecționare a cadrelor din industria hotelieră și turism.(Agerpres)

mîntului" de Ionel Dorofte și „Al XV-lea forum mondial al istoricilor" de Damian Hurezeanu.Din sumarul revistei mai spicuim articolele : „Exigențe în raporturile dintre cercetarea științifică și producție", „O condiție vitală — dezvoltarea agriculturii pe baza bilanțului energetic", „Lupta unanimă a poporului român pentru anularea dictatului de la Viena", „Unul din cele mai întunecate momente din istoria României", „Critica și arta puse în slujba omului", „Aspecte actuale ale crizei economiei capitaliste". Revista mai conține rubricile : „Cărți și semnificații" și „Revista revistelor".

agricole nu este o problemă pur tehnică sau economică ; ea este o importantă problemă politică și so- cial-economică, a luptei pentru construirea societății socialiste dezvoltate — se subliniază, pe bună dreptate, în documentele P.C. Bulgar. Pornind de la aceasta, o atenție deosebită se acordă dezvoltării cercetării științifice în domeniul agriculturii. Despre preocupările în această direcție ne-a vorbit academicianul Pavel Pavlov, directorul Institutului pentru grîu și floa- rea-soarelui de lingă orașul General Toșevo. La înființarea institutului, ne spune, au venit specialiști din 11 zone ale țării — bio- chimiști, tehnologi, fiziologi, fitopa- tologi și laboranți. A început o activitate intensă de experimentare și de cercetare pentru crearea de noi soiuri de perspectivă, care să răspundă Ia o serie de cerințe : productivitate mare, rezistență la secetă și la ger, la dăunători, precocitate, calități excelente de panificație. Sint multe rezultate promițătoare. Astfel, a fost creat un nou soi de floarea-soarelui „Balcan", care are un procent de ulei mal mare. Noul soi, obținut prin metoda selecției familiale individuale, a fost folosit pe scară largă din 1977, respectiv pe o suprafață de 8 000 hectare. In curs de experimentare sint și noile soiuri „Du- nav" și „Hemus", superioare soiurilor existente cu 10—15 la sută.In ultimii ani, eforturile selecționerilor au fost îndreptate spre descoperirea unor mijloace genetice care să asigure rezistență ia mană, calitate care să se transfere la cei mai valoroși hibrizi. Există perspective de a se crea noi soiuri bogate in proteine și cu conținut adecvat de aminoacizi, ceea ce va avea o mare importanță și pentru soluționarea problemei proteinelor in zootehnie.Trebuie să amintesc Încă un fapt, tot atît de important — a subliniat interlocutorul — și anume că institutul este în realitate o adevărată universitate, o școală importantă pentru specialiștii din sfera practicii. Ei vin aici în orice timp al a- nului, mai ales în lunile libere, ale iernii, pentru a-și îmbogăți la fața locului cunoștințele privind cultivarea acestor două culturi de bază. Pe de altă parte, sub conducerea unor cercetători științifici, ei contribuie la experimentarea noilor soiuri în sectoarele experimentale ale complexelor agroindustriale din diferite colțuri ale țării.Academicianul Pavlov ne-a vorbit totodată despre buna colaborare dintre institutele bulgare de cercetări în domeniul agriculturii cu instituții similare din țara noastră — colaborare ce se dezvoltă in spiritul orientărilor stabilite cu ocazia întilnirilor la nivel tnalt ro- mâno-bulgare. Această colaborare, ca și din alte domenii de activitate, constituie o nouă ilustrare a prieteniei cu atît de frumoase tradiții ce unește țările și popoarele noastre.
Florea CEAUSESCU

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 7 și 17 grade Iar valorile maxime 
vor oscila între 18 sl 28 de grade, local 
mal ridicate. Ceată slabă dimineața 81 
seara. în București : Vreme în ge
neral frumoasă șl in încălzire. Cer va
riabil, vînt slab. Temperatura in creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 14 
șl 17 grade, tar maximele vor oscila 
între 23 și 26 de grade. (Meteorolog da 
serviciu : Struțu Margareta).



Manifestări peste hotare consacrate României ORIENTUL MIJLOCIU
Sărbătoarea națională a României a continuat să fie marcată peste 

hotare prin manifestări, in cadrul cărora au fost evidențiate realizările 
poporului roman in toate domeniile de activitate, mai ales in ultimii 
15 ani .— perioadă în care la conducerea destinelor țării noastre s-a 
aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu.

!
în R. P. Bulgaria, in cinstea marii •ărbători a poporului român au avut loc adunări festive la SOFIA, RUSE fi GABROVO.La adunarea festivă de la Sofia, organizată de Asociația de prietenie bulgaro-română și comitetul orășe- nesc de partid, a vorbit acad. Sava Ganovski, membru al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Asociației de prietenie bulgaro-române, precum și ambasadorul României in Bulgaria, Petre Duminică. Vorbitorii au evidențiat dezvoltarea ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare | dintre cele două țări și popoare și rolul determinant al întilnirilor din- i tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și To- j dor Jivkov în lărgirea și diversificarea conlucrării reciproc avantajoase româno-bulgare.fe; Tot în R. P. Bulgaria a avut loc> deschiderea oficială a „Zilelor filmului românesc". In cinstea zilei de 23 August, jurnalele de actualități prezentate la cinematografele bulgare au înfățișat realizările poporului român obținute in anii socialismului și aspecte de la întîlnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todo'r Jivkov.: în R. S. Cehoslovacă, la întreprin-derea textilă Sukno din orașul ! HIMPOLEC — eliberat de armata f română — și la Combinatul textil din 

r. orașul VARNSDORF au fost organi- I zate adunări festive consacrate celei! de-a 36-a aniversări a revoluției deeliberare socială și națională, antifas- j; cistă și antiimperialistă din România. Augustin Klomfar, secretarul Comi- f tetului național al regiunii Ceske Budejovice, Josef Marsik, directorul Întreprinderii textile Sukno, și Antonin Rudolf, președintele Consiliu- I lui național al orașului Varnsdorf, au evocat, în cuvintul lor, semnificația actului istoric de la 23 August 1944, succesele poporului român în construcția socialistă a țării, precum și dezvoltarea continuă a bunelor relații româno-cehoslovace. A fost subliniată importanța deosebită a întilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak pentru dezvoltarea și amplificarea relațiilor de colaborare dintre partidele și sta

tele noastre, in interesul celor două popoare prietene.La monumentele eroilor români căzuți in luptele pentru eliberarea localităților PUSTIMER și BANOV au fost depuse coroane de flori din partea organelor de partid și de stat.La DACCA a fost organizată o adunare, la care au luat parte cadre cu munci de răspundere din domeniul propagandei și presei, conducătorii principalelor ziare și agenții de presă din Bangladesh, funcționari superiori din M.A.E. Cu acest prilej, Enamul Haq, responsabil cu problemele presei pe lingă guvern, a dat o înaltă apreciere eforturilor și realizărilor poporului român in anii noii orîn- duiri, pe calea afirmării libere și independente, politicii externe a României, unanim apreciată pe plan internațional, care are la bază gîndi- rea creatoare și activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu. Atît vorbitorul, cît și Iosif Chivu, ambasadorul României la Dacca, au evidențiat bunele relații existente între România și Bangladesh. La sediul bibliotecii centrale publice din Dacca a fost deschisă expoziția documentară de fotografii „România azi". 'In Angola, la sediul Comitetului provincial de partid de la UIGE, capitala provinciei cu același nume, a fost deschisă o expoziție de grafică românească. In fața unei asistențe numeroase, a luat cuvîntul Manuel Quanta, membru al C.C. al M.P.L.A.- Partidul Muncii, care a evocat prietenia româno-angoleză, sprijinul multilateral acordat de poporul român poporului angolez în lupta sa dreaptă pentru dobîndirea independenței naționale, dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare. Totodată, vorbitorul a exprimat urări de viață lungă președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promotorul unei politici de largă prietenie și cooperare cu toate țările africane, chezășie sigură a dezvoltării și adincirii prieteniei dintre poporul angolez și poporul român, colaborării lor multilaterale, în interes reciproc. A luat

cuvîntul, de asemenea, Ion Moraru, ambasadorul României la Luanda.La BRUXELLES a fost organizată o expoziție de carte românească, in standurile căreia la . loc de frunte s-au aflat operele președintelui României. In orașul belgian MECHELEN a avut loc o serie de acțiuni culturale consacrate României. Cu acest prilej, ansamblul „Oltul", din Stoicănești, a prezentat programe de cîntece și dansuri populare românești, care s-au bucurat de un deosebit succes.Sub auspiciile Ministerului Educației și Culturii din Uruguay, la Biblioteca națională din MONTEVIDEO a avut loc deschiderea festivă a expozițiilor de carte și de grafică contemporană românească.La sediul bibliotecii centrale a orașului SLOUGH (Anglia) a avut loc inaugurarea „Zilelor culturii românești". Manifestarea, care se va desfășura timp de o lună, cuprinde expoziții documentare de fotografii, de carte și discuri, de obiecte de artă populară românească. De un mare interes s-a bucurat standul cuprin- zind lucrările președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și cărțile scrise de autori britanici despre personalitatea și activitatea șefului statului român.în seria manifestărilor consacrate în R.F.G. României, a avut loc la DUSSELDORF un ciclu de simpozioane și conferințe pe teme culturale, literare și artistice, organizat de Uniunea autorilor vest-germani și Galeria „Bismarck". Au prezentat comunicări oameni de cultură și artă din cadrul Uniunii scriitorilor, Uniunii artiștilor plastici și Uniunii compozitorilor din țara noastră.La COPENHAGA, sub auspiciile A- sociației Danemarca — România și ale ambasadei române, a fost organizată o seară festivă, la care au vorbit președintele asociației, Bent Roms- dal-Knudsen, și ambasadorul României, Stana Drăgoi. Au fost relevate realizările poporului român pe drumul făuririi unei societăți prospere. In fața unui numeros public, grupul folcloric „Transilvania", alcătuit din interpreți instrumentiști danezi, a susținut un spectacol care a cuprins nestemate ale creației populare românești. (Agerpres)

• Noi bombardamente ale artileriei israeliene asupra Libanului
• Un document prezentat de Organizația pentru Eliberarea 

Palestinei la O.N.U. • întrevederi ale președintelui libanez

Republica Zimbabwe a rupt relațiile diplomatice 
cu Africa de Sud

O CERINȚĂ FRECVENT FORMULATĂ IN DEZBATERILE 
SESIUNII SPECIALE A O. N. U.

Fonduri pentru dezvoltare — pe seama 
reducerii cheltuielilor militareO analiză mai aprofundată a pozițiilor exprimate în cursul dezbaterilor generale de partici- panții la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice internaționale conduce inevitabil la concluzia că ceea ce împiedică înfăptuirea acestui deziderat istoric nu este lipsa de înțelegere a actualei situații critice a economiei mondiale, nici de mijloace necesare schimbării direcției in care evoluează, ci a voinței politice de a acționa. „Prezența noastră aici — spunea ministrul de externe al Guyanei, Rashleigh E. Jackson — n-ar avea nici o semnificație dacă 

ea s-ar limita la identificarea sau 
descrierea problemelor. Important 
este de a găsi soluții corespunză
toare și de a trece neîntârziat la 
acțiune". în același sens, ministrul cooperării și dezvoltării al Olandei, Jan de Koning, declara : 
„Amploarea și natura probleme
lor economice, riscurile potențiale 
de conflict pe care le implică ne
cesită o acțiune concertată din 
partea tuturor țărilor in direcfla 
edificării unei noi ordini interna
ționale. Trebuie — conchidea el — 
să ne onorăm angajamentele și să ne 
formăm conștiința obligațiilor ce 
le avem față de sutele de milioane 
de săraci, care nu mai pot fi hră
niți cu declarații și vorbe fru
moase, ci au nevoie de eforturile 
noastre susținute pentru a-și ame
liora condițiile de viață".Intr-adevăr, așa cum au relevat și alți vorbitori. Națiunile Unite sînt chemate să facă totul pentru a evita, metaforic vorbind, repetarea situației din ultimele zile ale lui Nero, cînd lirele cintau în timp ce Roma ardea. Sarcina este, desigur, extrem de'-complexă și de dificilă, a se asigura pină la sfirșitul secolului condițiile pentru hrănirea a incă 2 miliarde de oameni ; crearea unui miliard de lccuri de muncă și construirea a

tot atîtea locuințe. Aceasta presupune mobilizarea unor uriașe resurse financiare, care ar putea fi găsite dacă s-ar dori aceasta. Este știut, doar, că, pe plan mondial, cheltuielile militare, care au sporit de 30 de ori după 1900, vor absorbi anul acesta aberanta sumă de 500 miliarde de dolari — și dacă actualele tendințe se vor menține, ele vor atinge 1000 miliarde de dolari in anul 2000. Se irosesc în cursa înarmărilor circa 100 de dolari pe an pentru fiecare locuitor
DE LA TRIMISUL 

NOSTRU

al planetei, in timp ce 15 țări sărace au un venit național pe locuitor de sub 100 de dolari. Omenirea cheltuie de 20 de ori mai mult în scopuri militare decît pentru ajutorarea țărilor rămase in urmă pe plan economic ; dar și mai îngrijorător este faptul că s-a ajuns in situația în care RITMUL DE CREȘTERE A SUMELOR ALOCATE PENTRU ÎNARMĂRI DEPĂȘEȘTE PE CEL AL INVESTIȚIILOR IN PRODUCȚIA DE PACE. ’ Cuvîntul 
«scandalos- — spunea reprezentantul Senegalului, Serigne Lamine Diop, referindu-se la escalada cheltuielilor militare — nu este deloc 
exagerat pentru a califica situația 
în care ne aflăm". Iar după opinia șefului delegației sovietice, Viktor Malțev, „Adunarea Generală ar 
comite o greșeală ireparabilă dacă 
la actuala sesiune ar omite să ia in 
considerație și să examineze pro
blema crucială a lumii contem
porane, care este aceea a dezar
mării. Alocarea în scopul dez
voltării economice — arăta el — a 
sutelor de miliarde cheltuite azi 
pentru acumularea de mijloace de

distrugere este imperativul epocii 
noastre". Crearea unui „fond mondial de dezvoltare", încheierea unui „pact de dezvoltare solidară", impunerea unei „taxe" asupra cheltuielilor militare și a comerțului cu arme, ca și alte propuneri făcute în cursul sesiunii speciale au toate în vedere adoptarea de urgență a unor măsuri de reducere a bugetelor pentru înarmări și alocarea fondurilor astfel economisite in scopul dezvoltării.Este o idee ce iși croiește drum tot mai larg, iar printre promotorii ei cei mai consecvenți se numără România, care, pornind de la faptul că înarmările au devenit un obstacol principal in calea progresului economic și a realizării unei păci durabile in lume, a propus crearea cit mai grabnică a unui fond de dezvoltare la a cărui constituire să contribuie sumele ce') se pot obține prin reducerea cheltuielilor militare. In acest sens, țara noastră s-a pronunțat pentru reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 10 la sută pină în 1985, jumătate din fondurile astfel eliberate urmind să fie destinate fondului pentru ajutorarea țărilor rămase in urmă pe plan economic. Este evident că traducerea în viață a propunerii românești, reafirmată și cu prilejul actualei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U., ar avea concomitent două consecințe binefăcătoare : pe de o parte, ar determina un progres real in direcția lichidării subdezvoltării, a creșterii generale a gradului de bunăstare și civilizație pe planeta noastră ; pe de a'tă parte, ar însemna un pas concret pe linia înfăptuirii dezarmării, con- tribuindu-se substanțial la adincirea cursului spre destindere și înțelegere internațională.

Gh. CERCELESCU
Națiunile Unite

Peste 10 000 de persoane au participat la New York, la o impunătoare demonstrație, cerînd diminuarea chel
tuielilor militare și sporirea alocațiilor în scopuri civile

BEIRUT 4 (Agerpres). — Artileria israelianâ și cea a milițiilor conservatoare secesioniste, conduse de maiorul Haddad, au supus unui violent bombardament zone dens populate ale orașului Sidon, avariind citeva clădiri, intre care și o moschee — anunță postul de radio Beirut.Din Beirut, corespondenții de presă relatează că efective ale artileriei forțelor conservatoare ale maiorului Haddad au bombardat, în cursul nopții de miercuri spre joi. împrejurimile orașului Tyr și sectorul vestic din sudul Libanului, provocînd însemnate daune materiale. S-au semnalat, de asemenea, victime în rîndurile populației. A fost atacată, totodată, localitatea Nabatiyeh. Pe de altă parte— au precizat corespondenții străini— vedete ale marinei israeliene au fost observate de-a lungul coastelor libaneze, între orașele Tyr și Sidon.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).— Intr-un document dat publicității Ia Națiunile Unite de un reprezentant al Organizației pentru Eliberarea Palestinei se arată că Israelul a masat trupe pe teritoriul Libanului, ce- rîndu-se, în acest context, secretarului general al O.N.U., „să adopte măsurile care se impun pentru ca noua agresiune să nu mai continue".Agenția Associated Press informează că secretarul general al O.N.U. a transmis scrisoarea primită din partea reprezentantului O.E.P. membrilor Consiliului de Securitate.Scrisoarea precizează că Israelul „a masat trupe" în sudul Libanului, în zona aflată în apropierea graniței

cu Israelul, In jurul localităților Marjayoun, Klaia și Kafr Kila. Se arată, de asemenea, că Israelul a mobilizat două brigăzi și că nave militare israeliene continuă să hăr- țuiască regiunile de țărm ale Libanului din zona Beirut-Tyr.BEIRUT 4 (Agerpres). — Președintele Libanului, Elias Sarkis, a avut, la Beirut, întrevederi separate cu Fuad Boutros, ministrul libanez de externe, și cu Sami Al-Khatib, comandantul Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.) — informează agenția M.E.N. Au fost examinate situația politică generală și implicațiile crizei guvernamentale prelungite, condițiile de securitate și măsurile susceptibile să asigure restrîngerea ariei incidentelor semnalate 16 ultima vreme în capitală și in alte zone ale țării, inițiativele diplomatice libaneze ca -urmare a agravării situației din sudul țării, precum și probleme legate de activitatea F.A.D.Președintele Elias Sarkis — informează agenția M.E.N. — desfășoară o susținută activitate politică, concen- trîndu-și, în ultima vreme, eforturile în direcția soluționării crizei de guvern și a desemnării unui nou prim- ministru. El a contactat o serie de personalități ale vieții politice libaneze. Surse oficiale din Beirut — reluate de agenția M.E.N. — relevă că. în cadrul acestor contacte, un accent deosebit a fost pus pe realizarea unui acord în vederea adoptării unui plan de securitate generală în țară, a cărui aplicare ar urma să intre în competența viitorului cabinet.

SALISBURY 4 (Agerpres). — Republica Zimbabwe a rupt oficial relațiile diplomatice cu Afrjca de Sud și și-a rechemat personalul diplomatic de la misiunile sale din Pretoria și Capetown, a anunțat Ministerul Informațiilor de la Salisbury.Un purtător dp cuvînt al Ministerului Informațiilor a declarat că guvernul a cerut Africii de Sud să închidă, la rîndul său, ambasada sa de la Salisbury. Misiunea comercială a Republicii Zimbabwe de la Johannesburg va rămîne deschisă, ca și cea sud-africană la Salisbury, a precizat el.Prin această hotărire a noului stat independent Zimbabwe, subliniază agenția Reuter, este reafirmată poziția fermă de repudiere a politicii de apartheid promovate de guvernul rasist de la Pretoria.în cursul lunii trecute, primul ministru, Robert Mugabe, a conferit, la Salisbury, cu președintele Congresului Național African, Oliver Tambo, organizație care urmează să deschi

dă în curînd o reprezentanță în capitala Republicii Zimbabwe.OSLO 4 (Agerpres). — La Oslo au avut loc convorbiri între primul ministru al Norvegiei, Odvar Nordll, și Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), aflat în vizită in această țară. Au fost examinate, în acest cadru, situația explozivă din sudul continentului african ca urmare a politicii rasiste și de apartheid promovate de regimul de la Pretoria. o atenție deosebită fiind acordată situației din Namibia și luptei poporului namibian pentru eliberarea de sub ocupația Republicii Sud- Africane. Președintele Sam Nujoma a cerut companiilor norvegiene de transporturi maritime să sisteze colaborarea cu regimul rasist de la Pretoria, subliniind, în legătură cu aceasta, că aproximativ 20 la sută din livrările de petrol către R.S.A. se fac în prezent pe nave aparținînd acestor companii.
BELGRAD

Convorbirile iugoslavo-zambieneBELGRAD 4 (Agerpres) — La Belgrad au avut loc convorbiri între delegațiile R.S.F. Iugoslavia și Republicii Zambia, conduse de Țvietin Miatovici, președintele Prezidiului R.S.F.I., și Kenneth David Kaunda, președintele Republicii Zambia. După cum relevă agenția Taniug, în cursul convorbirilor părțile au subliniat necesitatea reluării și consolidării cursului destinderii, aceasta fiind concepută ca i>n proces universal, care să cuprindă toate aspectele re

lațiilor internaționale și toate regiunile lumii.Totodată, președintele Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștii^-, din Iugoslavia, Stevan Doronski, președintele Partidului Unit al Todepen- denței Naționale din Zambia, Kenneth David KaUnda, au avut o întrevedere, in cursul căreia — transmite agenția citată — au fost examinate probleme ce privesc cooperarea dintre cele două partide.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

VIZITA. Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Veselin Giuranovici, a sosit joi în vizită oficială în Suedia. El va avea convorbiri cu primul ministru suedez, Thorbjoern Faelldin, in probleme ce privesc relațiile dintre cele două țări și situația internațională, menționează agenția Taniug.CUVINTARE. Intr-o alocuțiune rostită in cadrul unei ceremonii organizate cu prilejul împlinirii vîrstei de 811 de ani. președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a apreciat că, pentru soluționarea problemelor lumii contemporane, este nevoie de curaj și voință. El a atras atenția, de. asemenea, asupra faptului că, in adoptarea deciziilor, de mai mare sau mai mică importanță, oamenii politici trebuie să țină seama și de învățămintele istoriei. „în adoptarea deciziilor avem nevoie de încredere reciprocă și curaj, precum și de puterea de a ne asuma depline responsabilități" — a spus președintele Finlandei.CONVORBIRI. Vizita oficială de prietenie efectuată în Madagascar de către Ji Pengfei, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, s-a incheiat miercuri. După cum relatează agenția China Nouă, în cursul vizitei, vicepremierul chinez a avut convorbiri cu primul ministru al statului malgaș, Desire Rakotoarijaona, in legătură cu dezvoltarea în continuare a relațiilor

conduce in ur-tiv al puterii) ce vamătorii cinci ani treburile marelui oraș italian a fost formată din reprezentanți ai partidelor comunist și socialist.

prietenești de cooperare dintre cele două țări.OLANDA NU VA SPORI BUGETUL MILITAR în anul viitor cu 3 la sută, după cum s-a hotărît. în cadrul N.A.T.O., a declarat, la -Haga, noul ministru al apărării, Pieter de Geus, în cursul unei conferințe de presă. El a precizat că Ministerul Apărării, ca dealtfel toate ministerele olandeze, vor trebui să-și reducă în 1981 cheltuielile pentru a se putea îmbunătăți situația economică./ UN AVION DE RECUNOAȘTERE AMERICAN de tipul „S.R.-71" a pătruns adine la 4 septembrie în spațiul aerian al apelor teritoriale ale R.P.D. Coreene, în zona provinciei Kosong, și apoi a zburat deasupra litoralului provinciilor Hamg- yong și Chongjin pentru a comite o acțiune de spionaj — anunță agenția coreeană A.C.T.C. Agenția A.C.T.C. subliniază că Statele Unite trebuie să pună capăt acestor acte, care încalcă suveranitatea R.P.D. Coreene și să înceteze sprijinul acordat regimului militar sud-co- reean.

cialiști din 15 țări ale Europei, s-a 
încheiat miercuri seara — transmi
te agenția Taniug. In mesajul adop
tat de conferință se subliniază că, 
în condițiile actuale ale creșterii 
penuriei de materii prime din sfera 
producției de energie, țările europe
ne trebuie să acorde o atenție mai 
mare științelor și realizărilor teh
nologice celor mai avansate care 
pot contribui efectiv la asigurarea 
surselor de energie.

DANEMARCA, din motive de ordin economic, precum și din rațiuni de politică internațională, nu își va spori cheltuielile de apărare, în pofida criticilor unor aliați din cadrul N.A.T.O., a precizat primul ministru, Anker Joergensen. Premierul danez a subliniat că țara sa incearcă să facă tot posibilul pentru a evita o nouă cursă a înarmărilor intre cele două blocuri militare opuse. I

IN FUNCȚIA DE PRIMAR AL FLORENȚEI a fost reales Elio Gabbuggiani, membru al C.C. al P.C. Italian. Junta (organul execu-

PREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, generalul Antonio Ramalho Eanes, și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale care vor avea loc la 7 decembrie, transmit Presse și A.P. sonalități, între și-au prezentat candidatura la blicii.
agențiile France In total, nouă per- care șapte militari, pină în prezent președinția repu-

„SANATATEA '80". Prezența industriei românești 
expoziția internațională „Sănătatea ’80“ de la Moscova se 
atenție din partea specialiștilor și a oamenilor de afaceri, fiind primită cu 
interes de vizitatori, care doresc să cunoască cele mai recente și valoroase 
realizări de profil din țara noastră, îndeosebi suita de medicamente 
originale, cum sint Covalitinul, Ulcosilvanilul, Tropofarul și altele, aflate 
in prezent în experimentare clinică în Uniunea Sovietică in vederea omo
logării lor. In urma convorbirilor purtate, reprezentanți ai întreprinderii 
de comerț exterior „Chimimportexport" din București au încheiat cu 
„Medeksport" din U.R.S.S contracte pe termen lung cari prevăd livra
rea reciprocă de medicamente și produse farmaceutice 
1981—1985 în valoare de circa 230 milioane lei.

de medicamente la 
bucură de

pe perioada

I

CONFERINȚA. Cea de-a 5-a 
Conferință europeană pentru fizica 
atomică și moleculară a gazelor 
ionizate, desfășurată timp de trei 
zile in orașul iugoslav Dubrovnik, 
cu participarea a peste 150 de spe-

Preocupări economico-sociale în țările 
în curs de dezvoltareDACCA 4 (Agerpres). — In cadrul politicii sale de industrializare a nordului țării, Republica Bangladesh a hotărît implantarea a 115 unități industriale în districtele Rangpur, Di- najpur și Bogra. Vor fi astfel construite fabrici de material electric, receptoare radio, biciclete, țigări, autovehicule utilitare, mașini agricole, imprimerii, întreprinderi textile.JAKARTA 4 (Agerpres). — Autoritățile dîn Indonezia estimează că in acest an se va obține o recoltă record de orez, apreciată la 20 milioane tone. Produsele alimentare principale variază de la insulă la insulă în acest vast arhipelag, dar orezul este cultura principală, asigurînd aproximativ jumătate din hrana populației. In țara celor 13 677 de insule. 14 milioane de țărani cultivă orez, iar 60 la sută din întreaga producție a țării este obținută în insula Java.DELHI 4 (Agerpres). — In India s-a trecut la realizarea programului național de lichidare a analfabetismului in rindul populației adulte. în conformitate cu acest program, pină

în anul 1984 vor învăța să scrie și să citească aproximativ 100 milioane de cetățeni în vîrstă de 15—35 de ani.MANAGUA 4 (Agerpres). In primul semestru al anului în curs, exporturile nicaraguane de zahăr și melasă au adus țării venituri în valoare de 33 milioane dolari. Cantitativ, exporturile s-au ridicat la 79 000 tone, din care 43 la sută s-au livrat pe piețele externe de către întreprinderile de stat.BAGDAD 4 (Agerpres). — Recent, au intrat în funcțiune primele instalații ale combinatului siderurgic de la Basrah, din Irak. Capacitatea finală a noului obiectiv industrial este de 400 000 tone fier și 1,199 milioane tone fontă anual.ACCRA 4 (Agerpres). — Pe baza unui împrumut al Băncii mondiale, Ghana realizează un proiect de dezvoltare agricolă în regiunea Volta. Costul total al proiectului este de 48.7 milioane dolari, din care Fondul de dezvoltare agricolă al Ghanei va asigura 12,5 milioane dolari.
MAREA BRITANIE

Partidul liberal se pronunță împotriva amplasării 
de noi rachete pe teritoriul țăriiLONDRA 4 (Agerpres). — In legătură cu viitoarea conferință a Partidului liberal din Marea Brita- nie, care urmează să aibă loc săptă- mina viitoare, la Londra a fost dat publicității un document elaborat de conducerea partidului. Documentul

conține, între altele, apelul de a fi înlăturate toate tipurile de armament nuclear aflate pe insulele britanice. De asemenea, se exprimă opoziția față de proiectul privind amplasarea pe teritoriul țării a unor noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune.
Alegeri în R. P. AngolaLUANDA 4 (Agerpres). — în R.P. Angola se desfășoară în prezent alegeri la toate nivelurile în vederea desemnării delegaților la conferințele electorale pentru constituirea viitoarei Adunări Naționale a Poporului, informează ziarul „Jornal de Angola", în numărul său de joi.

Delegații sînt aleși din rîndurile oamenilor muncii din întreprinderi, instituții sociale, unități militare și paramilitare, organisme de stat, ca și din rîndurile țăranilor.Alegerile vor lua sfirșit Ia 6 septembrie.

DIZOLVARE. Guvernul francez a hotărît să 
ramilitară de extremă dreaptă „Federația acțiunii 
Măsura, se precizează într-un comunicat oficial, 
nerea ministrului de interne, Christian Bonnet, care a arătat că activi
tatea acestei federații este incompatibilă cu legislația franceză asupra 
ordinii publice. Agenția France Presse informează că organizația în cauză 
se prezintă fățiș ca fiind neonazism. Conducătorul ei este judecat d^ 
Parchetul din Paris pentru „apologia crimelor de război și incitare la te*., 
rasială".

dizolve organizația pa- 
naționa'e și europene", 
a fost luată ia propu-

_l
(din actualitatea politică) 

Regimul represiv din Coreea de sud confruntat 
cu opoziția fermă a mișcării democraticeFără a mai aștepta ceremonia oficială de instalare, generalul Chun Du Hwan, „omul de mină forte", a preluat funcția de președinte al Coreei de sud, îndată ce așa-zisui colegiu electoral, format din delegați (nealeși, ci „desemnați"), a îndeplinit acest ultim act formal pe calea presărată, cu atîtea victime a înscăunării unui nou dictator la Seul. Farsa alegerii șefului statului oficializează o situație de fapt, întrucît Chun instituise în ultimele luni controlul armatei asupra întregii Coree de sud. Om de încredere al fostului dictator Pak Cijan Hi, actualul său succesor a fost însărcinat să ancheteze împrejurările asasinării acestuia, prilej folosit pentru înlăturarea tuturor rivalilor săi potențiali la putere. Chun a preluat rînd pe rînd comanda serviciilor secrete ale armatei, agenției de investigații (K.C.I.A.) și în cele din urmă șefia Comitetului permanent al Consiliului securității naționale.Astfel, chiar înainte de a deveni președinte, el își asumase toate prerogativele puterii, instituind un regim și mai autoritar decît cel de tristă amintire al dictatorului Pak.După ihăbușirea singeroasă a răscoalelor populare din luna mai, care au culminat cu eroica rezistență de la Kwangju. Chun a pus în aplicare un așa-numit „plan de stabilizare". A fost declanșată o „campanie de epurare" sub pretextul înlăturării din administrație a „elementelor corupte", de care, ce-i drept, regimul nu duce- lipsă. în fapt însă, au căzut victime acestei campanii sute de funcționari, profesori, ziariști, militari, suspectați de simpatie cu opoziția democratică. în total, au fost arestate peste 30 000 de persoane.în aceste condiții de teroare, la 14 august a început, în clădirea Ministerului Apărării, procesul intentat liderului opoziției democrate, Kim Dae Jung, și altor 12 persoane. Printre acuzați se află profesori, deputați, studenți, reverendul Moon Ik Hwan, cunoscut lider religios. Ei sint învi- nuiți de conspirație antiguvernamentală, violarea legii securității națio

nale. incitarea la rebeliune. Regimul de dictatură este preocupat, in principal, de reducerea la tăcere și chiar suprimarea lui Kim Dae Jung, personalitate politică cu vederi democratice, adversar al regimurilor antipopulare de la Seul, partizan al reu- nificării pașnice a țării. în alegerile prezidențiale din 1971, el obținuse 45 la sută din voturi, dar a fost silit să se exileze din cauza persecuțiilor declanșate împotriva sa. După cum se știe, serviciile secrete ale fostului dictator Pak, violînd suveranitatea Japoniei, l-au răpit acum șapte ani pe Kim de la Tokio și l-au adus in Coreea de sud. Doar sub presiunea opiniei publice interne și a demersurilor internaționale, mina călăilor a ezitat și liderul opoziției nu a fost lichidat fizic.Acum, după declarații smulse prin tortură retractate însă în sala de judecată — după interogatorii zilnice, de dimineață pînă in miezul nopții, noua înscenare judiciară de la Seul prevestește o răfuială definitivă cu cei mai fermi adversari ai dictaturii.în același timp, armata se află de multă vreme în stare de alarmă, parlamentul este dizolvat, se pun la cale noi provocări militare împotriva R.P.D. Coreene. După o anumită creștere a producției industriale, care a avantajat anumite categorii privilegiate ale societății, economia stagnează, iau proporții tot mai dramatice pentru oamenii muncii șomajul, inflația, datoriile externe.Păturile largi ale populației sud- coreene nu se lasă însă intimidate, în toate sectoarele opiniei publice devine tot mai pronunțată conștiința necesității unor prefaceri democratice, care a generat larga mișcare populară incluzînd muncitori, studenți, profesori, reprezentanți al clerului, culminînd cu evenimentele din luna mai. Oricît de draconice ar fi măsurile de represiune, nimic nu poate înăbuși însă dorința de libertate a maselor asuprite.
P. STANCESCU
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