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în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎMPLINIRI
ALE HĂRNICIEI, 

ALE MUNCII 
CREATOARE
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JAȘI : Producție fizică

în aceeași atmosferă însuflețitoare, într-un rodnic dialog 
cu făuritorii bunurilor materiale, ieri a continuat

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL TULCEA

Un nou moment ol vizitei in județul Tulcea. Imagine de la sosirea în orașul-port Sulina

Sulina — vechi și cunoscut 
port de la vărsarea Dunării in 
mare — a primit joi, 6 august, 
vizita de lucru a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in cea de-a doua 
zi a dialogului purtat cu locui- 
t<y'i județului Tulcea.
v jn această vizită de lucru, 
conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost insoțit de to
varășa Elena Ceaușescu, de to
varășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, 
Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Aici, la Sulina, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intilnit cu reprezen
tanți ai unor ministere economice, ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai consiliilor oamenilor muncii, ana- 
lizind modul in care sînt traduse in
viață măsurile stabilite Ia prece
denta vizită și care urmăresc revi- 
talizarea activității economice și so
ciale a acestei străvechi așezări 
românești, sporirea rolului și contri
buției Sulinei la lărgirea și aprofun
darea raporturilor comerciale cu di
ferite state ale lumii.

Aceeași atmosferă entuziastă, de 
sărbătoare, ce a caracterizat vizita 
de lucru din ziua precedentă, s-a re
găsit și in această frumoasă zi de 
august în bătrinul oraș dunărean. In 
întimpinarea secretarului general al 
partidului, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au 
venit mii de locuitori — bărbați, fe
mei, tineri și virstnici — pentru a-și 
manifesta sentimentele de profundă 
mulțumire, de mîndrie patriotică 
pentru tot ceea ce s-a realizat și se 
realizează; sub conducerea partidului 
nostru comunist, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și în acest colț de țară, pentru om, 
pentru bunăstarea și fericirea lui. Cei 
prezenți pe faleza Dunării, acolo 
unde a aterizat elicopterul preziden
țial, au făcut o călduroasă și entu
ziastă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Dînd glas acestor simțăminte de 
dragoste fierbinte, primul secretar 
al Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., tovarășul loan Petre, adre
sează tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu lin 
călduros „Bun venit !“.

O gardă de onoare formată din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei prezin
tă onorul. Un grup de șoimi ai pa
triei, pionieri, tineri și tinere oferă 
buchete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
care răspund cu căldură acestor en
tuziaste manifestări de stimă, res
pect și considerație pentru omul 

aflat în fruntea partidului și sta
tului.

Gazdele invită pe secretarul gene
ral al partidului să guste din piinea 
dobrogeană și din plosca cu vin.

Sulina, care pină în anii construc
ției socialiste sugera numai locul 
unde se puteau încheia doar tranzac
ții comerciale de cele mai multe ori 
efemere, se înscrie astăzi cu certi
tudine pe orbita dezvoltării trainice, 
multilaterale, asemenea tuturor așe
zărilor urbane ale patriei noastre 
socialiste.

■ In ultimii ani, și aici, pe baza stra
tegiei politicii economice a partidu
lui nostru, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare a 
tuturor zonelor țării, activitatea eco
nomică s-a dezvoltat și diversificat, 
cunoscînd ritmuri neîntîlnite in tre
cut. Orașul și-a sporit substanțial 
zestrea edilitară, au apărut noi 
locuri de muncă, ceea ce a făcut ca, 
in ultimii trei ani, populația Sulinei 
să se dubleze.

Primarul orașului, Simion Sav, pre
zintă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid și de 
stat macheta de sistematizare a ora
șului, proiect care pornește de Ia 
sarcinile economico-sociale sporite 
ce sevin Sulinei in actualul cincinal 

Se prefigurează noua înfățișare a comunei Sfintu Gheorghe Se dau indicații privind dezvoltarea portului Sulina

și în perspectivă, precum și de la 
statutul său de „porto-franco".

în fața unor grafice și panouri, 
tovarășul Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
informează despre dezvoltarea por
tului de tranzit, care va avea în fi
nal o capacitate de 3 000 000 tone. In 
prima etapă a construcției acestui 
port a fost dată în folosință o capaci
tate insumînd 1.5 milioane tone, ceea 
ce a făcut posibil ca numai în peri
oada scursă din acest an să fie in- 
cărcate-descărcăte 83 de nave, cifră 
superioară celei înregistrate în tot 
anul 1979. Dealtfel, în primele 7 luni 
ale anului, prin acest port nou au fost 
derulate 116 000 tone mărfuri diverse.

Se prezintă, de asemenea, ■ stadiul 
execuției atelierului de dezmembrat 
riave — prima unitate industrială de 
acest gen din țara noastră, aflată 
acum în construcție și care va avea 
în final o capacitate de 48 000 tone 
oțel pe an.

Directorul Administrației portului 
liber Sulina, Toma Năstase. infor
mează că planul de venituri în lei 
din prestări servicii, pe primele 7 
luni ale anului, a fost depășit cu 
16,7 la sută, iar cel valutar — cu 20 
la sută. Oaspeții sint invitați să 
viziteze platformele Și depozitele de 

mărfuri nou construite, magazinul 
universal de mărfuri al portului liber 
Sulina.

în continuare, la bordul unei nave, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat 
vizitează bazinul șantierului de re
parații — ce va putea asigura, în 
etapa finală a dezvoltării sale, repa
rații de nave (Se pină la 15 000 tdw— 
precum și bazinul portului fluvial șl 
de tranzit. In cursul acestei vizite, 
secretarul general al partidului a 
cerut ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, celorlalți fac
tori care concură la moderni
zarea portului Sulina să ia mă
suri urgente pentru construirea șl 
darea in folosință a cheiurilor ver
ticale ce permit folosirea optimă și 
eficientă a instalațiilor proprii de 
incărcare-descărcare și conduc tot
odată la importante economii de 
combustibil. >

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă, de asemenea, să se opereze 
nave și la danele din afara bazinu
lui, să se folosească rațional toate 
spațiile din acest perimetru și să 'se 
construiască noi platforme amenajate 
(Continuare in pag. a IlI-a)

peste plan
Oamenii muncii din unitățile in

dustriale ale județului Iași întîm- 
pină marea sărbătoare de la 23 Au
gust cu noi și importante realizări. 
De la începutul anului și pină în 
prezent, ei au obținut o producție- 
mar'ă cu peste o jumătate de mi
liard lei mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut, in condi
țiile creșterii productivității muncii 
cu 2,2 la sută peste nivelurile pla
nificate. în expresie fizică, econo
mia națională a primit din județul 
Iași, peste prevederi, mai bine de 
14 milioane kWh energie elec
trică, aproape 400 tone utilaje teh
nologice pentru industria chimică, 
19 500 tone țevi din oțel carbon și 
aliat pentru construcții, 426 tone 
fire și fibre sintetice, 980 tone me
tanol, medicamente, însemnate can
tități de produse ale industriei elec
trotehnice, vagoane, pompe centri
fugale, confecții-textile și altele. 
(Manole Corcaci).

CONSTANȚA : Trafic
portuar intens

Traducînd in viață indicațiile și 
recomandările secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, făcute cu prilejul vizi
telor de lucru în portul Constanța,

File din istoria presei revoluționare, 
conduse și îndrumate de partid

Cu devotament, pasiune comunistă 
si fidelitate fată de cauza clasei muncitoare, 

in slujba patriei, a poporului
Mărețe sint tradițiile revoluționa

re ale clasei noastre muncitoare, 
ale Partidului Comunist Român, 
eroică — lupta atîtor generații de 
militant! patriot! pentru edificarea 
societății socialiste și comuniste pe 
pămîntul ( României. în filele ,acestei 
istorii eroice, presa revoluționară 
comunistă și slujitorii săi ocupă ne
îndoielnic un loc distinct. Este un 
adevăr ce și-a aflat o înaltă și ju
dicioasă apreciere în cuvintele tova
rășului Nicolae Ceaușescu : „Putem 
spune că nu există moment mai im
portant în lupta de eliberare națio
nală și socială, în istoria luptei re
voluționare pentru răsturnarea dic
taturii milităre-fasciste, a înfăptui
rii insurecției naționale, antifasciste 
și făurirea societății socialiste in 
România in care presa — iar de la 
apariția ei „Scînteia" — să nu-și fi 
adus o contribuție de Însemnătate 
deosebită".

Profund conștient de uriașa pute
re de inrîurire a presei, de rolul 
său de tribună de luptă șl mobiliza
re a maselor, P.C.R. a asigurat apa
riția continuă, de-a lungul întregii 
sale activități, a numeroase publica
ții proprii sau a influențat prin ac
tiviștii săi orientarea a foarte multe 
ziare și reviste democratice, progre
siste. Cercetătorii au stabilit că. 
alături de organul, central de presă 
al P.C.R.. ziarul „Scînteia", al cărui 
prim număr a apărat în urmă cu 
cinci decenii, la 15 august 1931. în 
anii interbelici au fost editate sau 
influențate peste 500 de publicații ce 
au adus contribuții remarcabile la 
lupta revoluționară și democratică 
din tara noastră. Ar fi desigur foar
te greu să le enumerăm pe toate. 
Vom numi totuși citeva. cu conștiința 
că alături de acestea încă multe al
tele se pot constitui în tot atîtea 
pagini distincte in istoria presei, in 

colectivele întreprinderilor de ex
ploatare portuară obțin zilnic noi 
și remarcabile succese în activita
tea de trafic. în luna iulie s-a 
atins cel mai înalt nivel zilnic de 
trafic din istoria portului, însu- 
mind 79 258 tone, cu 8 097 tone 
peste plan. Ca urmare, de Ia în
ceputul anului și pînă în prezent, 
prin portul Constanța au fost deru
late suplimentar la export și im
port 710 200 tone de mărfuri, iar 
veniturile realizate peste plan se 
ridică la 100 milioane lei. Succesul 
docherilor, al mecanizatorilor și al 
personalului de servire a portului 
se datorește generalizării sistemu
lui de muncă in acord global, orga
nizării formațiilor complexe de lu
cru și introducerii pe scară largă 
a tehnologiilor moderne de încăr
care și descărcare a mărfurilor. 
(George Mihăescu).

GORJ : Un nou pod
peste Jiu

S-a încheiat, cu trei luni înainte 
de termenul prevăzut, construcția 
noului pod de peste Jiu — obiectiv 
de o deosebită importanță econo
mică și socială pentru municipiul 
Tg. Jiu. Avind o lungime de 165 
metri și lățimea de 11,5 metri, noul 
pod, realizat de lotul Tg. Jiu al 
Șantierului de drumuri și poduri 
Craiova, se înscrie armonios în ar
hitectura urbanistică a reședinței 
județului Gorj. Amplasat in aval, 

tot atîtea mărturii de publicistică 
militantă, angajată. Au purtat ast
fel cuvîntul partidului Înspre inima 
și conștiința maselor ziare și re
viste editate direct de către partid 
precum „Lupta de clasă". „Brazda", 
„Socialismul", „Tînărul leninist", 
„Cazarma", „Ifjumimkăs" etc., alături 
de publicații de larg ecou aflate sub 
inrîurirea partidului, precum „Arena". 
„Korunk", „Horia", „Blocul", „Clopo
tul", „Reporter", „Cuvîntul liber", 
„Manifest", „Nepakarat", „Era nouă",

în preajma aniversării 
a 50 de ani 

de la apariția „Scînteii“
„Bluze albastre". ..Azi" și multe al
tele.

Desigur, foarte multe dintre aces
te publicații au fost editate cu mij
loacele stricte ale conspirativității 
— în anii ilegalității partidului — 
altele, după împrejurări, ținînd sea
ma de condițiile legalismului bur
ghez. au avut caracter legal sau 
semilegal, apărînd mai ales ca orga
ne de presă ale unor organizații de 
masă democratice, legale, conduse 
sau influențate de P.C.R., ca or
gane de presă sindicale sau ca ziare 
și reviste independente. general- 
democratice. Unele dintre ele se 
adresau muncitorimii, altele țărăni
mii. altele intelectualității, studenti- 
mii, ostașilor ; unele erau destinate 
tineretului, altele vîrstnicilor. o par
te dintre ele aveau caracter femi
nist. Un număr important de pu
blicații au fost editate de partid in 
limbile naționalităților conlocuitoare.

Contribuției aduse de aceste pu

la circa 2 kilometri de vechiul pod, 
acesta a permis construirea și des
chiderea unei moderne artere de 
circulație, care leagă extremitățile 
de sud și de vest ale orașului. Se 
asigură in acest fel descongestio
narea circulației în zona centrală 
și scurtarea traseelor de legătură 
spre Motru, Drobeta-Turnu Seve
rin, Craiova, Tismana și Baia de 
Aramă cu peste 10 kilometri. 
(Dumitru Prună).

GIURGIU : Petroliștii
își respectă cuvîntul

Colectivul de oameni ai muncii 
de la Trustul petrolului Bolintin. 
județul Giurgiu, intimpină măreața 
sărbătoare de la 23 August cu noi 
și remarcabile succese de presti
giu. Prin mai buna organizare a 
muncii și întărirea disciplinei teh
nologice, petroliștii giurgiuveni re
alizează zilnic producția de țjței 
planificată. Se acordă o atenție 
deosebită concentrării lucrărilor de 
cercetare geologică, a crescut viteza 
de lucru la foraj, au fost săpate și 
puse in funcțiune noi sonde și s-au 
efectuat lucrări de reactivare și de 
creștere a producției la alte sonde. 
Pe baza rezultatelor obținute pină 
în prezent, petroliștii din județul 
Giurgiu își depun candidatura la 
un loc de frunte în întrecerea cu 
colegii lor din alte zone ale țării. 
(Petre Cristea).

blicații la lupta generală a forțe
lor revoluționare și democratice din 
tara noastră 1 s-a alăturat participa
rea presei socialiste și social-demo- 
crate („Lumea nouă" și „Proletarul" 
mai ales) la dezbaterea problemati
cii complexe a timpului. Este, de 
asemenea, de reținut că și în unele 
publicații burghezo-democratice. in
clusiv burgheze („Zorile". „Adevă
rul". „Dimineața" ș.a.) au apărat, 
inspirate de politica partidului, une
ori chiar sub semnătura unor gaze
tari comuniști de notorietate, puncte 
de vedere avansate, promovate de 
partidul revoluționar al clasei mun
citoare. în vederea soluționării pro
blemelor fundamentale ale tării si 
poporului în interesul celor ce mun
cesc.

Expresie vie a .activității politico- 
ideologice desfășurate de P.C.R., 
presa comunistă și muncitorească, 
ilegală, semilegală și legală a În
deplinit rolul covîrșitor de propa
gandist. agitator și organizator co
lectiv al maselor, de tribună politi
că. prin mijlocirea căreia au fost 
supuse dezbaterii și reflecției publi
ce cele mai arzătoare idei care că
lăuzeau acțiunea de transformare 
revoluționară a societății, de în
făptuire a unei lumi noi, mai drepte 
și mai bune, lipsită de exploatare și 
asuprire.

Reușita deplină a acțiunii duse, 
prin intermediul presei, de P.C.R. și 
formațiunile politice care acționau 
sub incidența punctelor sale de ve
dere s-a datorat în bună măsură 
antrenării în cercul colaboratorilor, 
al celor care au scris și au semnat 
articole în coloanele diverselor pu
blicații a unor cunoscuti luptători
Prof, iiniv. dr. Gh. I. IONIȚA
(Continuare în pag. a V-a)
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La paralela 45
O acțiune pe cit de originală, 

pe atit de binevenită a Muzeu
lui de științele naturii din Plo
iești : la punctul de trecere a 
paralelei 45 de grade, aflat in 
localitatea Băicoi — Prahova, 
s-a instalat o tonetă pe... tera
sa complexului turistic de pe 
artera de mare circulație DN-1. 
Aici s-au pus în vinzare cărți 
poștale ilustrate cu emblema 
paralelei, imagini din cele mai 
pitorești zone ale țării, precum 
și volumul „Paralela 45“ de Pop 
Simian. Cei care poposesc la 
punctul respectiv in aceste zile 
primesc o ' 
atestare a 
mai după 
dovedește 
de turiști _ ___ ...__  __
de pe acum în buzunar atestatul 
unei amintiri de... viitor.

frumoasă diplomă de 
trecerii paralelei. Mu
trei zile, inițiativa se 
salutară. Zeci și sute 
români ți străini au
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Soarele
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Șl...
O ingenioasă instalație solară 

a fost realizată pentru frumoasa 
sală de gimnastică a Liceului 
industrial din Sebiș, județul 
Arad.

Inițiator : profesorul Iosif Ve- 
rebeș.

Executanți: elevii din ultima 
clasă de la cursurile serale.

Materiale folosite : materiale... 
refolosibile.

Timpul de execuție : timpul 
liber al seraliștilor intre muncă 
și școală.

Urmarea : 1 400 de litri de apă 
pot fi încălziți pînă la 60—70 de 
grade.

Calificativul primelor probe 
efectuate : foarte bine 1

Nota pentru dascăl și pentru 
elevi: la aprecierea dumnea
voastră.
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I Fără ton, 
dar cu toane

I
I

I
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O măsură binevenită, salu
tată de toți amatorii de drumeții 
montane : instalarea in caba
nele din masivul Bucegi a unor 
telefoane automate interurbane. 
Din păcate, „minunea" n-a ți
nut decit trei zile. Noile tele
foane funcționează cu toane. 
Despre acest lucru ne-au spus 
— și ne-au demonstrat la fața 
locului — cabanierii de la „Pia
tra Arsă", „Babele" și „Miorița". 
Respectivele telefoane sliit pe 
post de... mobilă. La fel, tele
fonul de la telecabina „Pornire" 
din Sinaia nu lasă cu nici un 
chip să-i „pornească" tonul. 
Cind II prinzi — după multe 
insistențe — cei din jur te cred 
cu adevărat norocos. De unde 
și apelul nostru pe adresa ce
lor care răspund de astfel de 
telefoane mai puțin cu ton și 
mai mult cu toane: Alo. 
se-aude ?
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Ripostă urgentă
Nelu și Gheorghe Chiriță, 

Ilie și Tănase Bran din muni
cipiul Slobozia ziceau că se au 
ca frații. In plus, deși erau nu
mai patru, se credeau mai gro
zavi decît „cei șapte magnifici" 
la un loc. Altfel n-ar fi provo
cat un scandal de pomină in 
gara Slobozia, unde. au proferat 
injurii și au lovit, din senin, in 
dreapta și-n stingă, mai mulți 
călători pașnici aflați la ora 
aceea pe peron și in sala de aș
teptare. Judecați după proce
dura de urgență, primii trei au 
fost condamnați la cite cinci 
luni închisoare, iar ultimul, fiind 
minor la o amendă. Care a- 
mendă a fost plătită de „tăticu". 
Care tătic a tăcut chitic cind a 
aflat isprava odraslei, angajîn- 
du-se că o să aibă mai multă 
grijă de el. E și cazul.
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„Daruri" 
nocturne I

I
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Mare nuntă in comuna Gratia, 
județul Teleorman. După ce au 
petrecut pînă n-au mai putut, 
nuntașii au inceput ’ 
la casele lor. Unii pe jos, dar 
alții, viteji nevoie 
urcat la volanul autoturismelor. 
Doi dintre cei din urmă s-au 
întilnit cu un echipaj al miliției. 
Testul cu fiola a fost inevi
tabil, astfel că Stoica Bratu 
(l—TR—5 130) și Ion Moșteanu 
(19—B—1 445) au văzut verde in 
fața ochilor. ”-------- * ■'**'
se poate de 
nuntași au 
permisele de 
de două luni

să plece pe
mare, s-au

Urmarea a fost cit 
firească : cei doi 

lăsat in... dar 
conducere pe timp 
de acum înainte.
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Singur 
și-a făcut-o...

Fusese condamnat la un 
închisoare cu suspendarea 
diționată a pedepsei. Dar 
vel Varga din Baia Mare 
înțeles nici clemența legii,
datoria de a respecta condiția. 
Adică să nu mai comită altă in
fracțiune. In loc să-și vadă de 
treaoă, să fie și el în, rind cu ti
nerii de virsta lui, P.V. s-a dus 
la magazinul „Select" din locali
tate, pentiu a-și alege niște 
„încălțări". 4 tot ales, pină a cu
les o pereche de cizme faine de 
tot. Văzînd că-i vin ca turnate, 
le-a „uitat" în picioare și a dat 
să iasă, fluierind, pe ușa maga
zinului. Dar avea să fluiere a 
pagubă, întrucit a fost imediat 
„încălțat". Si, astfel, la pedeap
sa cuvenită s-a zdăugat și cea 
dinainte. Să fie și să-i ajungă.

I reolizatâ
POPA

Rubrică
Petre
și corespondenții

de

„Scinteii
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate in concordantă cu legile tării, 

cu principiile eticii și eeli ilății socialiste, in spiritul grijii fală de om
Măsuri^ eficiente pentru^ buna 

folosire a forței de munca

Conducerea partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu perso
naj au atras adesea atenția că una 
din condițiile esențiale pentru creș
terea productivității muncii este 
aceea ca fiecare membru al colec
tivului unei unități să fie încadrat 
In locul unde corespunde cel mai 
bine pregătirii sale profesionale si 
intelectuale, să folosească din plin 
timpul de lucru, să se reducă la 
strictul necesar personalul nepro
ductiv — cu alte cuvinte să se ia 
toate măsurile pentru folosirea co
respunzătoare a forței de muncă a 
Întreprinderilor. Cerință tot mai 
profund înțeleasă de muncitorii din 
întreprinderi, care, atunci cind 
constată că nu se respectă întru 
totul legislația noastră socialistă în 
acest sens, fac propuneri concrete 
pentru o mai bună organizare a 
muncii, sesizează neajunsuri.

„Lucrez ca lăcătuș mecanic la în
treprinderea „Tractorul" de 11 ani 
— afirma tntr-o scrisoare adresată 
conducerii partidului nostru, loan 
Papară. în acest timp, ca membru 
al partidului, n-am rămas pasiv 
față de unele deficiențe de organi
zare și conducere și, odată cu a- 
ceastă sesizare, sper să se aducă 
unele corectări, în spiritul democra
ției noastre muncitorești, pentru 
respectarea eticii și echității socia
liste și în unitatea noastră". Autorul 
scrisorii relata apoi că In între
prindere există un număr destul de 
mare de persoane încadrate în anu
mite locuri de muncă, dar. de fapt, 
acestea lucrează altceva, că înca
drarea unora în diferite posturi nu 
corespunde întotdeauna intereselor 
producției, ci mal degrabă unor 
interese personale. De asemenea, 
semnatarul afirma că se rețin oa
menilor din retribuție, lunar, cite 
3 lei pentru activități sportive și 
altele.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre examinare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R. Fiind verifi
cate de activiști ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului Organizării Econo- 
mico-sociale și ai Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., afirmațiile 
făcute s-au dovedit a fi întemeiate. 
La secțiile reparații mașini-agregat, 
automate, șasiu, montaj general și 
tratament termic, unii muncitori 
nu-și desfășoară activitatea con

form funcției sau meseriei pentru 
care sint retribuiti. Problemele se
sizate din domeniul activității spor
tive, de asemenea, s-au confirmat. 

Pe baza rezultatelor cercetărilor 
făcute, s-au stabilit, împreună cu 
comitetele județean și municipal 
de partid Brașov, precum și cu 
conducerea M.I.C.M., o seamă de 
măsuri menite să asigure o mai 
bună organizare a muncii în Între
prindere. Astfel, toți muncitorii ca
lificați care desfășurau activități 
neproductive au fost trecuți in me
seria și Ia locul de muncă pentru 
care sint retribuiti. Totodată, per
sonalul tehnic cu studii superioare 
încadrat în secții de producție și 
folosit in alte activități a fost tre
cut in funcția și locui de încadra
re. S-au luat măsuri pentru înche
ierea acțiunii de normare, urmînd 
ca cei ce devin disponibili să fie 
calificați și trecuți in munci direct 
productive; maiștrii utilizați în 
alte activități decît cele stabilite 
prin Legea nr. 6/1977 au fost trecuți 
să conducă formații de lucru in 
secțiile de producție; s-a stabilit 
totodată ca scoaterea din producție 
pentru antrenamente a sportivilor 
să se facă numai cu respectarea 
legislației In vigoare și s-a interzis 
să se mai rețină pe statul de plată 
cotizații sau alte fonduri pentru 
activități sportive. Comitetul de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
ale centralei și întreprinderii vor 
analiza, in toate secțiile, modul în 
care au fost aplicate și respectate 
hotărîrile de partid și legile cu 
privire la utilizarea rațională a 
personalului muncitor din între
prindere, concluziile desprinse ur
mînd a se dezbate in ședință ple
nară cu activul de partid.

Comitetul județean de partid va 
analiza și în celelalte întreprinderi 
din județ modul cum s-au aplicat 
măsurile stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. la 
ședința din 9 septembrie 1980 cu 
privire la utilizarea mai rațională 
a personalului muncitor, urmînd ca, 
pe baza concluziilor desprinse, să se 
ia măsurile ce se impun.

Pentru nerespectarea reglementă
rilor în vigoare privind utilizarea 
rațională și eficientă a personalu
lui, au fost luate măsuri de sanc
ționare. ne linie de partid și de stat, 
a celor răspunzători de lipsurile 
constatate.

localități nu se respectă specificul 
orașului și nu există preocupare 
pentru evitarea demolărilor și păs
trarea a ceea ce este bun și va
loros din punct de vedere construc
tiv și edilitar. El mai semnalau că 
machetele și schițele de sistemati
zare pentru etapa imediat urmă
toare nu au fost discutate cu cetă
țenii orașului, care ar putea să-și 
aducă contribuția la sistematizarea 
acestuia.

în raportul de cercetare al secre
tarului de resort al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, 
căruia i s-a dat scrisoarea spre 
examinare, se precizează că dez
voltarea municipiului Tîrgoviște se 
impune ca o cerință obiectivă, de
terminată de creșterea puterii eco
nomice a localității. Pentru cincina
lul 1981—1985 sint prevăzute a se 
construi 8 000 de apartamente, se va 
definitiva centrul civic, în execuție, 
pe baza detaliului de sistematizare 
aprobat. Se precizează, de aseme
nea. că Sistematizarea se face 
prin respectarea și a Legii nr. 
63/1974 privind ocrotirea, păstra
rea și conservarea patrimoniului 
național, a monumentelor isto
rice. de artă si arhitectură, care 
vor fi încadrate corespunzător 
In ansamblul municipiului. Cît pri
vește afirmația potrivit căreia schi
țele de sistematizare nu au fost

popularizate, aceasta nu se con
firmă. S-a reținut, totuși, din discu
țiile purtate, necesitatea unei per
manente informări a cetățenilor a- 
supra prevederilor de sistematizare, 
în legătură cu care s-au și luat 
unele măsuri.

Din discuțiile purtate cu autorii 
scrisorii a rezultat că. de fapt, o- 
biectul sesizării este acela de a 
nu se demola unele imobile pro
prietate personală din zonele în 
curs de sistematizară. S-a con
statat însă că majoritatea imobile
lor de pe bulevardul Nicolae Băl
cescu sînt vechi, pe parter, nu fac 
parte din lista monumentelor isto
rice, de artă sau de arhitectură și 
sînt lntr-un stadiu de uzură avan
sat. S-a stabilit totuși ca imobilele 
bune să fie menținute, urmînd a 
se propune pentru demolare numai 
clădirile vechi și care nu se pot 
încadra în mod corespunzător în 
prevederile de sistematizare ale zo
nei centrale. Ca urmare a acestei 
analize — efectuate Ia fața locu
lui — s-a redus mult numărul lo
cuințelor propuse a fi demolate, 
acțiune ce se va desfășura într-o 
perioadă mai lungă, pe etape. Ce
tățenilor ale căror locuințe ur
mează a fi demolate li se vor asi
gura locuințe corespunzătoare, după 
preferință, în zone In care au 
locuit sau in apropierea locurilor 
de muncă.

fg șprijinuț statului 

și cu purticipurea locuitorilor 

comunei

Strehaia — azi

Foto : L. Sandu
Strehaia — oraș care 

s-a înscris, ca și cele
lalte localități ale tării, 
pe coordonatele dez
voltării continue eco- 
nomico-sociale. La în
ceputul acestui an. va
loarea fondurilor fixe 
depășea suma de 500 
milioane lei. Aici s-au 
construit două noi si 
moderne unități in
dustriale i întreprin
derea de armături in
dustriale din otel și 
întreprinderea de pre
lucrare a inului. în

noua fabrică de con
fecții lucrează, în pre
zent, peste 700 de fe
mei. Cu numai 8 ani 
în urmă, în orașul 
Strehaia se realiza o 
producție industrială 
care depășea cu puțin 
100 milioane lei. în 
prezent, la nivelul ora
șului se realizează o 
producție industrială 
ce depășește 368 mili
oane lei, iar la finele 
actualului cincinal va 
ajunge la peste o ju
mătate de miliard lei.

La zestrea edilitară a 
orașului s-au adăugat, 
în ultimii ani. peste 
750 noi apartamente, 
rețele de canalizare și 
alimentare cu ană. care 
totalizează peste 25 
km, alte obiective so- 
cial-culturale. Puterea 
economică a orașului 
va spori considerabil 
în actualul cincinal 
prin realizarea a noi 
obiective, extinderea 
și modernizarea capa
cităților existente, 
(Virgiliu Tătaru).

Zăcămîntul inepuizabil

Node construcții, integrate armonios 

in peisajul tradițional al orașului

Mal mulți cetățeni din munici
piul Tîrgoviște, care locuiesc pe bu
levardul Nicolae Bălcescu, apreciau.

Intr-o scrisoare adresată conducă
torului partidului nostru, că in ac
țiunea de sistematizare a acestei

Drumul ce străbate satul Gădălin, 
comuna Jucu de Sus, județul Cluj, 
și face legătura localității cu reșe
dința județului și arterele princi
pale de circulație a devenit im
practicabil; ca urmare, a fost sus
pendată circulația autobuzelor. Din 
această cauză au apărut greutăți 
în efectuarea lucrărilor agricole, iar 
cei peste 300 de oameni care își 
desfășoară activitatea în alte loca
lități ajung uneori cu întîrziere la 
unitățile respective. într-o scrisoa
re adresată de mai mulți cetățeni 
din localitate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se menționa că au in
tervenit în multe rînduri Ia orga
nele competente județene, dar nu 
s-au luat măsuri în consecință.

Fiind repartizată, din indicația 
secretarului general al partidului, 
spre soluționare președintelui Co
mitetului pentru problemele consi
liilor populare, scrisoarea a fost 
cercetată la fața locului Împreună 
cu reprezentanți ai M.T.Tc. și ai 
organelor locale de partid și de 
stat. S-a constatat că, din cauza de
gradării avansate a drumului, au 
fost suspendate cursele I.T.A. care 
asigurau transportul locuitorilor

către municipiul Cluj-Napoca. Di
recția județeană de drumuri și po
duri a executat unele lucrări de în
treținere, astfel că acum pot fi 
reluate cursele de autobuze. Pen
tru menținerea drumului în stare 
bună pe întreaga perioadă a anu
lui s-au stabilit o seamă de măsuri, 
între care participarea locuitorilor 
la desfundarea și decolmatarea șan
țurilor și a podețelor și la așterne- 
rea pietrișului pe șosea; totodată, 
întreprinderea județeană de specia
litate va acorda asistenta tehnică 
și utilajele necesare. întreprinderea 
de transporturi auto Cluj va pune 
Ia dispoziție autovehiculele nece
sare pentru transportul materialu
lui pietros.

în încheierea raportului de cerce
tare se precizează că modul de so- 
luționare a scrisorii a fost discutat 
și adus la cunoștința comitetului 
de cetățeni din satul Gădălin, care 
s-a declarat de acord cu soluțiile 
propuse, angajîndu-se să participe 
prin contribuție In muncă la lucră
rile inițiate.

Neculaf ROȘCA

Popasuri atractive în județul Alba
în județul Alba s-a dezvoltat și 

modernizat, an de an. rețeaua uni
tăților turistice și de alimentație 
publică. în orașul Cimpeni, s-a dat 
în folosință complexul comercial 
„Tulnicul" — o construcție moder
nă, cu patru niveluri, avînd o su
prafață comercială de 1 260 mp. La 
parterul acesteia funcționează un 
restaurant și o terasă de vară, o 
cofetărie și un magazin alimentar 
cu autoservire.

La primul etaj se află un ma
gazin cu mărfuri nealimentare 
(confecții. încălțăminte, tricotaje.

cosmetice-parfumerie, galanterie- 
mercerie). Tot aici se află un hotel 
prevăzut cu camere confortabile și 
încălzire centrală.

Printre unitățile turistice aprecia
te de vizitatorii județului Alba, se 
numără și hanul „Șurianul", situat 
la marginea localității Șibot, pe 
șoseaua internațională București— 
Sibiu—Arad. Unitatea dispune de 
locuri de cazare în căsuțe din zid 
cu încălzire centrală și apă curentă, 
precum și de un restaurant
în fotografie : hanul „Șurianul".

Oferta serviciilor cooperației meșteșugărești a cres
cut considerabil, sporul de servicii pentru anul în curs 
fiind de peste 1,6 miliarde let Concomitent cu diver
sificarea acestora, se îmbunătățește calitatea execuției 
lucrărilor, se obține o eficientă economică mai ridicată 
a întregii activități.

Alături de unitățile care și-au făcut din servirea 
promptă și conștiincioasă a clienților principalul obiec
tiv. coexistă însă și altele, ce se constituie în excep

Fără nici o Îndoială, punctualitatea 
este apreciată de clienți ca principal 
element al corectitudinii și calității 
servirii, al respectului ce li se a- 
cordă in unitatea la care au apelat. 
...Centrul de comandă nr. 20 al coo
perativei „Arta încălțămintei" din 
Bă. Republicii 65. Echipa verifică 
punctualitatea comenzilor : livrările 
către clienți sînt la zi, fără restan
țe. Chiar in prezența echipei, mai 
mulți cetățeni se prezintă să-și ri
dice încălțămintea comandată, potri
vit termenului inserts pe bon. Ințe- 
legînd că nimic nu supără mai mult 
decît acel nedorit „mai veniți peste 
cîteva zile", șeful unității ține o e- 
vidență clară. Mai mult, el încearcă 
să-și asigure predarea comenzilor 
din partea atelierului cu 2—3 zile 
înaintea termenului stabilit, preocu
pat să respecte cuvintul dat.

Pe parcursul documentării, am In
tilnit responsabili de unități care au 
încercat să acrediteze ideea că 
punctualitatea in servirea cetățeni
lor ar fi. chipurile, in raport inver» 
proporțional cu volumul solicitări
lor. Idee falsă, pe care o infirmă, 
intre altele, și experiența centrului 
nr. 70 de lenjerie bărbătească al coo
perativei „Avîntul îmbrăcămintei". 
Unitatea oferă clienților un sorti
ment bogat de materiale la alegere 
și tipare din cele mai moderne ; de 
aceea, este foarte solicitată in raport 
cu numărul lucrătorilor. Puțind exe
cuta însă cel mult 300 de comenzi 
pe lună, termenele de livrare sint de 
cite 20—25 zile. Dar, odată fixate, 
termenele sint respectate riguros.

Nu peste tot se intîmplă insă la 
fel. Vizităm unitatea de lenjerie băr
bătească a cooperativei „Sporul" din 
Calea Moșilor 80. Abia intrasem, 
cind un client — I. N. din Sos. Olte
niței 69 — a venit să-și ridice citeva

INIȚIATIVA»
S-a întîmplat ca la un moment 

dat, la o schelă furnizoare, să scadă 
producția de țiței selecționat „A 3“ 
destinat Rafinăriei Ploiești. Pentru 
colectivul rafinăriei, aceasta însemna, 
pe de o parje, reducerea indicelui de 
utilizare a capacității instalațiilor, 
iar pe de altă parte, neîndeplinirea 
planului la ulei electroizolant, pro
dus cerut la export precum „plinea 
caldă". Cine era de vină ? Nici sche
la, deoarece zăcămîntul cu asemenea 
țiței intrase în declin, nici rafinorii, 
cărora astfel le lipsea materia pri
mă. Deci o cauză obiectivă. Rezol
varea problemei intra de aici încolo 
în competența centralei, a ministe
rului... Numai că 
travine principiilor 
autogestiunii mun
citorești. care pre
supun mobilizarea 
forțelor proprii 
pentru depășirea 
dificultăților. Bi
roul comitetului 
de partid nu și-a 
pierdut timpul în 
deliberări, ci a 
cerut secretarului 
de partid, în ca* 
litatea sa de pre
ședinte al consi
liului oamenilor, muncii. să dezbată 
„<®zul A 3” fri acest organism al 
democrației muncitorești. Responsa
bilul comisiei de aprovizionare, des
facere și import-export, inginerul 
Emil Prerescu, a venit în fața 
membrilor C.O.M.-ului cu un rațio
nament simplu. „Dacă Cartojanii nu 
mai pot să ne asigure, ca pină 
acum, cantitatea de A 3 necesară 
nouă, să căutăm în altă parte, 
deoarece este în primul rind inte
resul nostru". Zis și făcut, comisia 
și-a înscris drept urgență in fruntea 
listei preocupărilor sale : asigurarea 
materiei prime pentru producția de 
ulei electroizolant. Membrii comi
siei — intre care comuniștii Ion 
Savu, Vasile Georgescu, Lodia Ilie 
— s-au deplasat în schele pentru a 
depista țițeiul A 3. Cine caută gă
sește. Și iată că la Videle specialiș
tii ploieșteni au constatat că o parte 
din țițeiul de aici deținea calitățile 
celui de care rafinăria avea nevoie, 
ceea ce nu însemna că automat ți
țeiul va sosi la Ploiești. Erau nece
sare schimbări în sistemul de con
ducte, asigurarea unor rezervoare de 
colectare, pe scurt, era nevoie de 
sprijinul petroliștilor din Videle și 
Cartojani, care trebuiau să coopere
ze între ei pentru folosirea conduc
telor și rezervoarelor. Organizațiile 
de partid ale petroliștilor au venit 
în întîmpinarea comuniștilor de la 
rafinăria ploieșteană și astfel lucrările 
necesare pentru ca A 3 să ajungă

resemnarea con- 
autoconducerii și

prin conducte la rafinărie ajjztost 
efectuate într-un timp scurt. Un 
semnificativ și impresionant gest de 
solidaritate muncitorească izvorît din 
înțelegerea imperativelor economiei 
naționale, în prezent, materia primă 
pentru ulei electroizolant este asigu
rată pentru mulți ani.

Exemplul amintit, alături de altele, 
ilustrează cu elocvență că cele șase 
comisii pe domenii au devenit un 
instrument de neprețuit al consiliu
lui oamenilor muncii din rafinărie 
în activitatea sa curentă și de per
spectivă, 
lor sale, 
faptului 
cordă o 
tuturor

ții nedorite. Iată motivul care ne-a determinat să 
participăm, timp de trei zile, la o acțiune întreprinsă 
de echipe de control al oamenilor muncii — contro
lori cu experiență îndelungată, avînd o recunoscută 
autoritate în materie — prin unități ale cooperației 
meșteșugărești din Capitală, cu scopul mărturisit de a 
identifica „zone" pasibile de perfecționări și, în același 
timp, soluții mai larg aplicabile.

dine. Iată de ce, la încheierea acțiu
nii întreprinse, am supus concluziile 
noastre tovarășei ing. Doina Ciupe, 
președinta Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești de confecții. încălță
minte și prestări neindustriale din 
Capitală.

— Știm că sînteți la începutul man
datului dumneavoastră în cooperația

RESPECTUL FAȚĂ DE CLIENT 
in atenția echipelor de control 

al oamenilor muncii
cămăși, comandate cu... două luni in 
urmă. „Am fost aid de cel puțin 

•cinci ori pină acum" — ne spunea el — 
și nu era singurul client care, in 
timpul controlului, a reclamat lipsa 
de punctualitate a unității. Nu
meroase comenzi, cu termene de 
livrare expirate sau apropiate datei 
controlului, erau neexecutate. Și la 
propriile controale efectuate de 
conducerea cooperativei, în primă
vară, se constataseră deficiențe ase
mănătoare. Dar măsurile se lasă 
așteptate. Tot cu lunile !

...în unitatea nr. 32 de lenjetie a 
cooperativei „Sporul" (str. Smirdan 
31) echipa face un test : cît ar co6ta, 
bunăoară, o cămașă bărbătească din 
material „Luminița" (0.80 m lat, 
26,20 lei m), cu mined scurte, buzu
nare cu clapă, epoleți, fentă etc. ? 
Meștera Sultana Burdulea stabilește 
prețul — cu materialul cooperativei 
— la 117,70 lei. Echipa repetă solici
tarea la unitatea nr. 70 a cooperati
vei „Avîntul îmbrăcămintei" din str. 
Franklin 5. Și, surpriză : pentru 
exact aceeași cămașă, meșterului de 
aid — Mihai Mocanu — nu i-au ieșit 
la socoteală mai mult de 95.55 lei !

Diferențe de tarif pentru lucrări

Prin unități ale cooperației 
meșteșugărești 

din Capitală

similare apar șl Intre unități ale a- 
celeiași cooperative. De exemplu, la 
unitatea de croitorie nr. 58 a coope
rativei „Avîntul îmbrăcămintei" din 
strada Cristian Teii 8, manopera și 
furniturile pentru un costum bărbă
tesc, fără vestă, au fost calculate la 
608.20 lei, in timp ce la unitatea nr. 
8 a cooperativei, din str. Cosmonau- 
ților 25, la o comandă identică, cas
tul acestora s-a ridicat la 580 lei. 
Sînt constatări care pledează in fa
voarea respectării mai riguroase a 
normativelor de consum in unitățile 
de comandă, dar, îndeosebi,a stabilirii 
unor criterii mai exacte privind com
plexitatea diferitelor operații cerute 
de clienți, spre a se evita pe cit po
sibil arbitrariul, lipsa de obiectivitate 
in fixarea tarifelor.

Unitățile vizitate de echipele de 
control au fost mai numeroase decit 
cele amintite mai sus. constatările 
vizind. în general, aceleași aspecte 
legate de punctualitate și corectitu-

meștesugărească. Cu atit mai mult ne 
interesează părerea despre cele con
statate și. îndeosebi, intențiile de 
viitor.

— Aș începe prin consemnarea 
unei realizări : pe primele șase luni 
ale anului, planul nostru la prestări
le de servicii a fost nu numai înde
plinit. ci si depășit, creșterea fiind 
de 13.1 la sută fată de perioada co
respunzătoare a anului trecut Aceas
ta nu înseamnă că nu sîntem con- 
știenți de neajunsuri, avînd incă 
mult de făcut pentru a răspunde so
licitărilor publicului Ia nivelul spo
rit al exigentelor actuale. Bună
oară, parte din lipsuri. între cate și 
cele constatate de controlul oameni
lor muncii, își au originea în numă
rul insuficient și nu îndeajuns de di
versificat al unităților din unele zone 
ale Capitalei, existînd disproporții 
serioase intre cartiere. De aceea, am 
pornit o acțiune susținută, cerînd 
sprijinul consiliilor populare ale sec
toarelor. pentru acoperirea ..goluri
lor". Urmărim, totodată, realizarea 
spatiilor noi ce ne sînt atribuite în 
cincinalul actual.

în ceea ce privește aprovizionarea 
unităților, datorită sprijinului acor
dat de Ministerul Industriei Ușoare,

în exercitarea atribuțiuni- 
Este, totodată, rezultatul 

că organizația de partid a- 
atenție egală funcționării 
componentelor care for

mează mecanis
mul democrației 
muncitorești. Așa 
se face că toate 
comisiile consi
liului oamenilor 
muncii desfășoară 
o activitate con
cretă și riguros 
direcționată spre 
îndeplinirea prin
cipalilor indicatori 
cantitativi și cali
tativi ai planului 

de producție. Functionarea comi
siilor este, printre altele, ga
rantată de însăși componenta lor, 
avîndu-se în vedere o echili
brată reprezentare a secțiilor de 
bază de către specialiști și muncitori 
de înaltă calificare și bună pregătire 
politică. Ceea ce dă vigoare și dina
mism acestor organisme este, înainte 
de toate, preocuparea organizației 
de partid ca analizele, sugestiile și 
propunerile comisiilor să fie luate 
în considerație și asimilate de factorii 
de decizie ai întreprinderilor și 
transformate în căi și mijloace de 
abordare a diferitelor aspecte ale 
procesului de producție, implicit cu 
antrenarea directă a membrilor comi
siilor la aplicarea hotărîrilor adop
tate. De pildă, comitetul de partid a 
considerat necesar ca, în cadrul con
siliului oamenilor muncii. să fie 
examinate condițiile și perspectivele 
de creștere mai accentuată a fiabili
tății produselor, a sporirii competi
tivității acestora, reducerii consumu
lui de chimicale, combustibil și ener
gie, de valorificare a produselor se
cundare și reziduurilor ; o temă re
ieșită din bogăția de idei cuprinsă 
în expunerea tovarășului Nici 5 
Ceaușescu la cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
în care totodată se pune un deose
bit accent pe îndatorirea organiza
țiilor de partid de a asigura buna 
funcționare a tuturor organismelor 
democratice, inclusiv a comisiilor pe 
domenii. In acest sens, comisiei pen
tru calitatea producției și eficienței 
economice i-a revenit sarcina să pre
zinte consiliului oamenilor muncii o 

. amplă informare in care să se anali
zeze posibilitățile întreprinderii de a 
propune soluții in vederea atingerii 
acestor obiective. Pe această bază, 
forul de conducere colectivă al ‘în
treprinderii a elaborat un dens și la 
obiect program de măsuri cu res
ponsabilități și teme precise, o bună 
parte dintre ele revenind comisiei și 
membrilor acesteia.

Atunci cind vorbim de eficiența 
muncii politice a unei organizații de 
partid avem in vedere sarcinile mul
tiple și concrete ale activității unui 
anume colectiv. Așa cum am văzut, 
una din aceste lături o constituie 
pentru comitetul de partid din între
prinderea ploieșteană folosirea cît 
mai deplină a cadrului organizatoric 
de afirmare a principiilor autoges- 
tiunli și autoconducerii muncitorești. 
Și aici eficiența se măsoară in de
pășirea cu regularitate a prevederi
lor de plan, în 
oară a țițeiului 
aproximativ 200 
parte destinate 
tatea acestora, oglindită prin absen
ta oricărei reclamații din partea be
neficiarilor externi și interni de 
peste un an și jumătate.

Constantin VARVARA

Din experiența organiza
ției de partid de la Rafină
ria Ploiești privind îndru
marea comisiilor pe dome
nii ale consiliilor oameni

lor muncii

In următoarea etapă vom fi asigurați 
cu materiale mai multe, mai variate, 
de sezon și in pas cu moda. Sperăm 
într-un ajutor similar și din partea 
altor ministere, îndeosebi cel al chi
miei. spre a ne putea servi mai bine 
clientela.

Cît privește intîrzierile in efectua
rea comenzilor, cele mai mari se în
registrează in unitățile de croitorie si 
reparații de încălțăminte, datorită in
suficienței meseriașilor. In urma 
unor măsuri adoptate in aceste zile 
de UCECOM, s-au lărgit posibilitățile 
uniunii noastre de a pregăti forța de 
muncă în domeniile deficitare prin 
calificarea la locul de muncă a peste 
1 200 de persoane in perioada imediat 
următoare ; totodată. încercăm să an
trenăm mai multe forțe calificate 
pentru munca la domiciliu. Am luat 
de asemenea, măsuri pentru mai buna 
folosire a cooperatorilor policalificati 
îndeosebi in sensul satisfacerii unor 
cerințe sezoniere : extindem, de e- 
xemplu. in viitoarele săptămîni pres
tările de călcat și curățat pălării, de 
reparat umbrele etc.

Fără îndoială, hotăritoare sint buna 
organizare a fiecărei unități, incetă- 
țenirea ordinii și disciplinei, intărirea 
spiritului de echipă. De acestea de
pind în cel mal Înalt grad respecta
rea termenelor-limită stabilite pentru 
fiecare categorie de prestări, aplica
rea corectă a tarifelor unice. înlătu
rarea abaterilor de acest fel — pe 
care si noi le-am constatat șl care 
sînt nu de natură obiectivă, ci strict 
subiective.

întărind controlul uniunii noastre, 
solicitînd conducerilor de cooperative 
să acționeze mai prompt si cu mai 
multă exigență pentru înlăturarea 
lipsurilor, vom fi totodată mai fermi 
In aplicarea măsurilor adoptate de 
comitetul nostru executiv în toate di
recțiile și in principal în cele vizate 
de controlul oamenilor muncii. Vrem, 
de fapt, să schimbăm mentalități cu 
care nu ne împăcăm, un mod de a 
gîndi și un stil de muncă rutinier, 
asigurînd o mai bine organizată, 
promptă, corectă și civilizată servire 
In toate unitățile destinate publicu
lui larg.

valorificarea superi- 
din care se extrag 

de produse, în mare 
exportului, în cali-

LOTO
ultimele 
tragerea 

duminică

Marla BABOIAN

Tragere 
excepțională

Astăzi și mîine sînt 
zile de participare la 
excepțională Loto de
9 august 1981. Se reamintește că, 
in cadrul a cinci extrageri în 
două faze, cu un total de 42 de 
numere, se vor atribui autotu
risme „Dacia 1 300“ și ,.Skoda 
12OL“, ciștiguri în bani de va
lori variabile și fixe, precum și 
excursii în R.D. Germană sau 
R.S. Cehoslovacă. Biletele de 15 
lei varianta au drept de cîș- 
tiguri la toate extragerile. Se 
poate juca și în cotă de 25 la 
sută, atit pe variante simple, cît 
și pe variante combinate sau 
combinații „cap de pod".
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL TULCEA O dezbatere constructivă, 
la obiect, despre:

Primire entul.astă, încărcată de căldură pentru secretarul general al partidului Secretarului general al partidului I se prezintă macheta de sistematizare a orașului Sulina

SPORIREA PRODUCȚIEI DE 

SUBSTANȚE MINIERE UTILE

ECONOMIEI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)
pentru depozitarea si manipularea 
mărfurilor diverse.

La plecarea din Sulina, populația 
orașului, toti cei prezenți fac o nouă 
și vibrantă manifestare a dragostei 
fierbinți și a recunoștinței, a stimei 
și prețuirii profunde pe care o 
nutresc pentru secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

Navele românești sau sub pavili
oanele altor țări, ancorate in portul 
Sulina și care au arborat in această 
Zi de sărbătoare marele pavoaz, 
salută prin sunete prelungi de sirene 
pe secretarul general al partidului.

O gardă formată din ostași a! 
marinei militare prezintă onorul.

Adresîndu-se tuturor celor pre
zenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
spune : „La revedere, dragi tovarăși 
din Sulina. Vă doresc multă sănătate 
și fericire !“

Elicopterul prezidențial se Îndreap
tă apoi, în aplauzele puternice ale 
mulțimii, spre celălalt pQjț est-dll- 
nârean, Sfîntu Gheorghe. Sfl 
survolează Întinderi nesfîrșite de ve
getație luxuriantă ce se dezvoltă in 
voie pe cel mai „tînăr" pămint al 
țării, ce înaintează de milenii prin 
depunerea imenselor cantități de alu
viuni pe care le cară și le depune 
aici bătrinul Danubiu în lungul său 
drum spre Marea Neagră. Se disting 
multitudinea canalelor trasate de om 
prin împărăția stufului, plopului și 
sălciei, coloniile compacte de păsări 
migratoare, care și-au găsit dintot- 
deauna aici culcușuri agreate.

Se aterizează in mijlocul unor re
cente plantații de specii de arbori 
care rezistă condițiilor pedoclimatice 
specifice acestui colț de țară și prin 
care se urmăresc fixarea 6i fertili

■ ■& ■!■■■■■■■ ■■■■■■■■■■'■ ■■

Au încheiat recoltarea griului ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI
JUDEȚUL ALBA

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Alba au Încheiat recolta
rea griului pe întreaga suprafață.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
de către Comitetul județean Alba 
al P.C.R., se subliniază că termi
narea campaniei de seceriș într-un 
timp mult mai scurt deciț in anii 
anteriori a creat condițiile trecerii 
imediate la eliberarea terenului de 
paie și la efectuarea arăturilor, la 
recoltarea și livrarea legumelor, 
strîngerea unor cantități sporite 
de furaje, asigurînd din resurse 
proprii necesarul de hrană al ani
malelor.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se spune în telegramă — că 
oamenii muncii din agricultura 
județului Alba sînt ferm hotâriți 
să nu precupețească nici un efort 
pentru efectuarea la timp și de 
calitate a tuturor lucrărilor de 
sezon, pentru pregătirea și desfă
șurarea in cele mai bune condiții 
a insămințărilor de toamnă.

JUDEJUL NEAMȚ
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Neamț au încheiat, in ziua de 
6 august, recoltarea păioaselor de 
pe întreaga suprafață cultivată cu 
aceste culturi.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, de Comitetul 
județean Neamț al P.C.R., se arată: 
înfăptuind in continuare sarcinile 
și indicațiile cuprinse in cuvîntarea

SLATINA : Cantități suplimentare de aluminiu 

și produse din aluminiu
Unitățile din cadrul Centralei in

dustriale de metale neferoase Sla
tina obțin noi și importante suc
cese în cinstea aniversării zilei de 
23 August. Astfel, planul Ia produc- 
ția-marfă a fost depășit cu 139 mi
lioane lei. Totodată, s-au produs' 
suplimentar față de sarcinile de 
plan la zi 951 tone aluminiu și 

zarea pămînturilor nisipoase ale Del
tei. încercările făcute pe mai multe 
hectare dovedesc că este posibil ca 
omul să intervină, folosindu-se de 
știință și de experiență, pentru a 
smulge împărăției apelor terenuri noi 
pentru culturile agricole. Apreciind 
rezultatele obținute în timpul expe
rimentărilor ce se fac de mai mulți 
ani aici, secretarul general al parti
dului a indicat ca Specialiștii silvici 
și din agricultură să treacă cu mai 
multă hotărîre la elaborarea unor 
planuri concrete de folosire mai efi
cientă a terenurilor Deltei, astfel in
cit, prin lucrări de desecare și plan
tare, să sporească suprafața arabilă.

Canalele ce urmează să fie execu
tate — a precizat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vor putea fi folosite 
drept căi de transport eficiente și 
ieftine, cit și pentru irigarea tere
nurilor ce le mărginesc, pentru pes
cuit. S-ar putea obține astfel zone 
Întinse de agrement care, fără În
doială, ar fi îndrăgite și căutate de 
populație.

Parcurgîndu-se întinderile pe care
— prin plantațiile de arbuști, prin 
Ierburile ce au crescut — nisipurile 
fine ale Dunării s-au stabilizat, e-a 
indicat să se pornească de pe acum 
la plantarea de pomi fructiferi. In 
special meri și piersici. Se face apre
cierea că pe aceste terenuri redate a- 
griculturii s-ar putea încerca si culti
varea smochinului, pe care tulcenii îl 
cresc din vremuri îndepărtate. De 
asemenea, aici s-ar putea obține un 
sortiment variat de fructe de pădure
— prețioasă materie primă pentru 
producerea sucurilor naturale.

Următoarea oprire are loc în cen
trul vechil localități dunărene Sfintu 
Gheorghe. Bătrinul pescar Ion Sa- 
bolschi urează strămoșescul „bun 
venit" oaspeților scumpi și ii, invită 
să guste din pîinea și vinul ospita

pe care ați rostit-o la adunarea 
populară prilejuită de vizita de 
lucru in județul Tulcea, lucrătorii 
și mecanizatorii din unitățile agri
cole. țăranii cooperatori, specia
liștii, activiștii de partid acționează 
în aceste zile cu hotărîre pentru 
accelerarea celorlalte lucrări din 
această campanie — transportul 
producției la’ bazele de recepție, 
eliberarea terenurilor de paie, pre
gătirea ogoarelor de vară. De ase
menea, in toate unitățile agricole 
cooperatiste și de stat se muncește 
cu sirguință la întreținerea cultur 
rilor de toamnă, la asigurarea unor 
producții sporite de legume și 
plante furajere.

JUDEȚUL BIHOR
în cursul zilei de 6 august, In 

județul Bihor s-a încheiat recolta
rea păioaselor pe ultimele din 
cele 88 000 hectare cît au ocupat 
aceste culturi. întîrzierea lucrări
lor, determinată de ploi, a fost 
recuperată în mare măsură, mai 
ales în ultimele zile, printr-o viteză 
de lucru mult sporită. Aceasta s-a 
asigurat prin organizarea muncii 
în schimburi prelungite, transfera
rea și regruparea mijloacelor me
canice, în funcție de solicitări. In 
lanurile bihorene au lucrat, în 
ultimele zile, și combine sosite din 
alte județe. Consemnăm și faptul 
că, datorită eliberării In timp 
scurt a terenului de paie, arătu
rile de vară se desfășoară în ritm 
susținut, prevăzindu-se ca această 
lucrare să se termine pînă la 15 
august. De asemenea, peste 40 000 
hectare au fost însămînțate cu a 
doua cultură. (Al. Peti).

aliaje din aluminiu, 8 500 tone alu
mină calcinată, 1 030 tone feroalia
je, 50 tone țevi de irigație, 14 km 
cabluri electrice din aluminiu și al
tele. Cu cele mai de seamă reali
zări în întrecerea socialistă se si
tuează întreprinderea de aluminiu 
șl cea de prelucrare a aluminiului 
Slatina. (Em. Rouă). 

lității. Tineri îmbrăcați în costume 
naționale, pionieri și șoimi ai patriei 
oferă buchete de flori. Miile de lo
cuitori ai acestei așezări, precum și 
oamenii muncii aflați la odihnă in 
acest colț de țară, unde Dunărea își 
dă întîlnire cu marea, fac secretaru
lui general o primire entuziastă.

Dînd expresie dragostei nețărmuri
te ce o manifestă pentru partidul 
nostru comunist, pentru conducătorul 
său Încercat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțimea scandează 
neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu mulțumesc cu 
căldură celor ce-i salută, le string cu 
prietenie mîinile. Sînt momente cu 
mare Încărcătură emoțională, care 
exprimă cu pregnanță dragostea și 
prietenia de care se bucură din par
tea întregului nostru popor secreta
rul general al partidului. politica 
clarvăzătoare pe care o promovează 
cil perseverență și patos revoluționar.

Primarul comunei Șfîntu Gheorghe. 
Stelian Vîlciu, invită pe tovătășul 
Nicolae Ceaușescu in fața unei ma
chete care pune în evidentă concep
ția de sistematizare și modernizare a 
vechii localități de la gurile Dunării.

Secretarul general al partidului in
dică să se intensifice activitatea de 
construcții de locuințe, pornindu-se 
de la faptul că, în următorii cîțiva 
ani. aici vor apărea noi unități econo
mice, care vor determina o sporire 
accentuată a numărului locuitorilor. 
Se indică, de asemenea, elaborarea 
într-un termen scurt a schiței de sis
tematizare și construcție a centrului 
civic al localității. Bucurîndu-se de 
existența unei mari și frumoase pla
je la țărmul Mării Negre, Sfîntu 
Gheorghe își va îmbogăți zestrea ar
hitectonică cu noi hoteluri, cu noi 
zone de agrement.

10 000 de beculețe sclipind intr-o 
constelație cuprinsă în contururile 
României. Așa ne-am putea repre
zenta o eventuală hartă luminoasă 
cu microhidrocentralele care au în
ceput să fie construite din acest an 
pe întreg teritoriul țării.

Primul an al acestui cincinal mar
chează deci punctul de pornire în 
materializarea programului național 
de valorificare a potențialului micro- 
hidroenergetic, pe bună dreptate pre
zentat alături de sursele noi de 
energie pentru aportul deloc neglija
bil la producția energetică a țării. 
Mai exact, pentru prima etapă este 
prevăzută realiza
rea a 133 astfel de 
obiective (cu pu
teri instalate va
riind intre 0,03 
MW, pină la 2 
MW), dintre care 
36 în planul de 
investiții al con
siliilor populare 
șl 97 în cel al Mi
nisterului Energi
ei Electrice.

Pentru a afla care sînt premisele 
realizării, in primul rînd a celor 101 
astfel de obiective prevăzute pentru 
acest an, ne-am adresat tovarășului 
lng. Eugen Cuculescu, coordonator al 
programului de proiectare a micro- 
hidrocentralelor, de la Institutul de 
studii și proiectări hidroenergetice al 
Ministerului Energiei Electrice.

— Institutul nostru a întocmit șl 
difuzat. încă din luna noiembrie a 
anului trecut, proiectele-tip și direc
tivele privind microhidrocentralele 
programate pe 1981, rămînind ca în 
următorii ani această activitate să 
fie și ea descentralizată la nivel ju
dețean, atît prin întreprinderile de 
rețele electrice județene și regionale, 
cit și prin oficiile de gospodărire a 
apelor. întrucît este prevăzut ca aces
te obiective să fie realizate la nivel 
județean, la întocmirea proiectelor- 
tip am avut în vedere ca schemele 
de construcție să fie cît mai simpli
ficate, realizabile pe bază de mate
riale locale, cu sprijinul forței de 
muncă de la fața locului, montarea 
tuturor echipamentelor revenind în
treprinderilor electrice județene. Așa
dar, întreaga concepție a construc
ției microhidrocentralelor este sim
plă, astfel încît proiectarea, reali
zarea și exploatarea el să poată fi

— Ce spuneți — s-a adresat tova
rășul Nicolae Ceaușescu mulțimii — 
n-a venit timpul să ne apucăm să 
dezvoltăm comuna ? Aveți copii, aici 
se vor dezvolta industria, turismul și 
va trebui să existe și un oraș frumos, 
pentru care este necesar să munciți 
mai mult și mai bine.

— Vă promitem, tovarășe Ceaușescu, 
că așa vom face, și vă mulțumim 
mult pentru hotărîrea pe care ați 
luat-o — răspunde un tînăr munci
tor.

Din nou Izbucnesc aplauze și urale 
care Însoțesc pe lnalții oaspeți pînă 
la decolarea elicopterului prezidențial.

In cursul după-amiezii a fost vizi
tată pădurea Letea, de pe 
raza comunei C. A. Rosetti. 
Cuprinzînd 5 300 hectare cu stejar, 
frasin și plop, ea e.șțe declarată mo
nument al naturii. în incintă, ca și 
de jur-împrejurul pădurii, se găsesc 
întinse finețe, ceea be dă posibilita
tea celor peste 2 000 de locuitori ai 
comunei să crească un mare număr 
de vite, cu deosebire pentru carne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
cizează că această pădure, ca și te
renurile folosite de localnici pentru 
hrana animalelor, constituie o dovadă 
grăitoare a ceea ce se poate obține 
printr-o bună organizare și folosire 
a intinsei Delte a Dunării. Secretarul 
general al partidului a indicat ca 
acestui monument al naturii să 1 se 
acorde, în continuare, o îngrijire a- 
tentă și permanentă, golurile ce 
există in incinta pădurii să fie com
pletate pentru a se da o folosire cît 
mai eficientă a terenului

în după-amiaza aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu a exami
nat — în prezența tovarășilor din 
conducerea partidului și statului care 

îndeplinită la nivel județean și comu
nal. Avînd în vedere că proiectele 
model au fost concepute pentru dife
ritele tipuri de amenajări caracteris
tice țării noastre, aceasta va ușura 
foarte mult proiectarea la nivel jude
țean și va scurta perioada de pregă
tire a lucrărilor.

Aflăm că în același scop — urgen
tarea implantării noilor obiective, 
institutul a organizat școlarizarea in
tensivă și „din mers" a personalului 
de la întreprinderile de rețele elec
trice județene, chiar în timpul pro
iectării și executării lucrărilor. Ast
fel, proiectele sînt trecute prin fil

Marea constelație 
a microhidrocentralelor

trul institutului de proiectări pe tot 
parcursul efectuării lor. beneficiind 
operativ de toate „retușurile" nece
sare.

Prin accelerarea la maximum a 
proiectării au fost create condiții ca 
multe din obiective să fie atacate 
încă din primul semestru al acestui 
an. Și dacă ținem seama de faptul 
că durata lor de realizare este de 
numai 9 luni — 1 an (spre deosebire 
de marile lucrări hidroenergetice ce 
durează 5—10 ani), putem defini unu) 
din principalele avantaje pe care îl 
prezintă construcția de microhidro- 
centrale, acela că investiția (amor
tizabilă într-o perioadă de numai 
5—15 ani) poate produce foarte 
repede.

— Amortizabilă In 12 ani, prima 
noastră investiție de acest gen — 
microhidrocentrala de pe conducta 
de aducțiune Timișești — Iași, a 
cărei realizare începe anul acesta, 
urmează să intre in funcțiune în 
1982 — ne informează ing. Constan
tin Manoliu, director tehnic la 
Grupul de gospodărie comunală și 
locativă a județului Iași. în prezent, 
totul este pregătit pentru Începerea 
lucrărilor. Dispunem de proiectul de 
execuție, am luat legătura cu furni
zorii de utilaje, avem comandă fermă 
cu Reșița pentru turbina necesară. 

îl însoțesc în această vizită de lucru 
— cu ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, . tovarășul 
Angelo Miculescu. propunerile de 
organizare, sistematizare și exploa
tare integrată a Deltei Dunării. Pe 
baza indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, urmează ca în
tregul teritoriu să fie administrat de 
o centrală în subordinea căreia vor 
intra întreprinderi agricole cu acti
vitate mixtă, care, în funcție de spe
cificul teritoriului, vor asigura o dez
voltare rațională a silviculturii, agri
culturii, apiculturii, legumicultorii, 
pescuitului etc. O asemenea activi
tate complexă va asigura o exploa
tare mult mal eficientă â marilor 
bogății pe care le ascunde Delta, va 
ajuta ca acestea să sporească 
neîncetat.

Creșterea continuă a forței econo
mice a Deltei' Dunării va asigura 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
sociale, creindu-se condiții mai bune 
de viață și muncă locuitorilor ei, 
ceea ce va lega mult mai strins lo
calnicii — în special tinerii — de ora
șele, satele și comunele din această 
parte a țării.

Conform indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, comple
xul de lucrări menit să asigure o 
exploatare integrată, de mare efi
ciență, a bogățiilor Deltei Dunării 
urmează să se termine la sfîrșitul 
acestui deceniu.

Și cea de-a doua zi a vizitei de 
lucru a secretarului general al parti
dului, președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a însemnat, 
prin indicațiile date, prin hotărîrile 
adoptate, un neprețuit sprijin în 
munca entuziastă a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor tulceni de în
florire continuă a județului lor, a 
întregii țări.

Deși județul nostru nu e prea bogat 
in cursuri mici de apă. contăm și 
noi totuși pe valorificarea potenția
lului existent. Dealtfel, am fost prin
tre primii din țară care am solicitat 
sprijin din partea I.S.P.H. care ne-a 
școlarizat cadre, creînd astfel condiții 
să preluăm la nivel județean proiec
tarea următoarelor obiective. Pentru 
început am identificat amplasamente 
pentru încă 7 microhidrocentrale (pe 
acumulările existente sau în curs de 
realizare pe raza județului), pe care 
ne-am propus să le realizăm în ac
tualul cincinal.

— Entuziasmul manifestat Ia nive
lul județelor be
neficiare nu e în
să suficient. Pen
tru îndeplinirea 
în cele mai bune 
condiții a progra
mului pe 1981, pe 
lîngă mobiliza
rea întreprinderi
lor locale, la în
ceperea urgentă a 
lucrărilor aferen
te microhidrocen

tralelor — ține să sublinieze ing. 
E. Cuculescu — mai este nevoie să 
se obțină la timp turbinele și gene
ratoarele necesare de la industria 
constructoare de mașini, cît și con
ductele pentru aducerea apei.

Iată și cîteva elemente încuraja
toare la acest capitol : turbinele ne
cesare acestor microhidrocentrale 
sînt complet proiectate la ora ac
tuală, iar întreprinderea de construc
ții de mașini Reșița și întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb Reghin 
au și realizat unele modele. Trebuie 
chiar subliniat exemplul oferit de 
județul Mureș — realizatorul primei 
microhidrocentrale conectate la sis
temul energetic național — care a 
inițiat construirea de microhidro- 
agregate la întreprinderea din Re
ghin, capabilă în prezent să asigure 
necesarul de turbine pentru alte 
multe obiective din țară. De ase
menea, la Timișoara se încearcă rea
lizarea unor astfel de utilaje teh
nologice. într-un viitor apropiat, 
după asimilarea în fabricația cu
rentă a unor asemenea turbine, ur
mează ca ele să se realizeze chiar 
la mici ateliere locale de construcții 
metalice.

Ioana DABU

Propunerea președintelui adună
rii generale a reprezentanților oa
menilor muncii de la Combinatul 
minier Cluj de a limita luările de 
cuvînt la numai trei minute a fost 
respinsă de participanți. De fapt, 
asemenea propuneri se mai fac au
zite uneori și in alte locuri, ele în- 
semnind, in fond, un avertisment 
dat amatorilor de fraze generale, de 
luări de cuvînt care să nu spună 
nimic. Dar aici, la această adunare, 
cei care au respins propunerea pre
ședintelui au știut, au simțit că este 
cel puțin anacronic să limitezi luă
rile de cuvînt la cîteva minute, 
atit timp cît problemele pe care 
trebuia să le soluționeze forul su
prem al conducerii întreprinderii — 
adunarea generală — erau atit de 
complexe. Să ne gindim, de pildă, 
numai la faptul că combinatul are 
de onorat contracte pentru mai bine 
de 890 de beneficiari din toate ra
murile industriei, cu substanțe mi
niere diversificate. Adunarea a du
rat mai mult, dialogul dintre re
prezentanții oamenilor muncii din 
cele 5 exploatări și 3 secții minie
re, pe de o parte, și conducerea 
combinatului, centrala industrială și 
minister, pe de altă parte, a avut 
un caracter ferm, deschis, critic, dar 
constructiv, pătruns de răspunderea 
de a găsi soluții practioe pentru re
zolvarea problemelor ce condițio
nează ridicarea pe 
un plan calitativ 
superior a activi
tății economice.

Problema pro
blemelor a consti
tuit-o nu situația 
bună a îndepli
nirii indicatorilor 
de plan „pe glo
bal", depășirea producției fizice la 
unele sortimente, cum ar fi mi
nereu de fier marfă, caolin prepa
rat. feldspat măcinat, cuarțuri gra
nulate, diatomită și calcar, ci nerea- 
lizarea cantitativă și calitativă a 
unora — argilele refractare, unde 
restanța este de 20 000 tone, nisipu
rile de Aghireș — 12 000 tone, ben- 
tonită — 2 500 tone.

— în prezent — afirma Leontin 
Groza, reprezentant al minerilor de 
la Șuncuiuș, depunem eforturi pen
tru lichidarea stocurilor de argilă 
refractară. Cu forțe proprii am re
parat drumurile de acces în carieră, 
am mărit capacitatea de transport 
a funicularului...

— Stocurile dumneavoastră se 
dâtorfesc îriââ. ; nerespectăfli sthfc- 
turii sortimentale și calității neco
respunzătoare — intervine prompt 
reprezentantul ministerului. Unită
țile beneficiare sînt nevoite să im
porte mari cantități de argilă pen
tru cărămizi refractare. De ce nu 
puneți in funcțiune instalația de 
înnobilare a argilei ?

— Aveți dreptate, dar aceasta nu 
depinde de noi. ci de Trustul de 
construcții-montaje miniere. care 
amină de la o zi la alta finalizarea 
lucrării. Tocmai de aceea și cerem 
sprijinul concret al centralei și al 
ministerului.

Exploatarea minieră Aghireș 
este principalul furnizor de caoll- 
nuri pentru industria ceramicii șl 
de nisipuri pentru turnătorii. La 
ambele sortimente se înregistrează 
restanțe cauzate fie de ritmul nesa- 
tisfâcător al decopertărilor, fie de 
strangulările la încărcarea și expe
diția acestora. Maistrul Vasile Rusu 
și directorul exploatării, ing. Nico
lae Mureșan, recunoscînd existența 
unor deficiențe în organizarea pro
ducției și a muncii, care au fost pe 
larg dezbătute la adunarea gene
rală pe exploatare, au solicitat fo
rurilor superioare un sprijin mal 
substanțial în devansarea unor In
vestiții privind construcția de dru
muri de acces în carieră. înzestra
rea cu mijloace de transport de 
mare capacitate, lărgirea stației de 
încărcare și expediții etc.

Iată însă punctul de vedere al 
reprezentanților centralei : „înțe
legem greutățile cu care vă con
fruntați, am fost la fața locului, 
le-am văzut și veți primi și spriji
nul cuvenit. Precizez însă că tre
buie să vă gindiți cu toată răspun
derea și la faptul că mașinile și 
utilajele de transport nu sînt utili
zate la capacitatea optimă. Solicitați 
și utilaje de transport de capacități 

La Combinatul 
minier Cluj

PETRU RUSU. maistru, EXPLOATAREA MINIERA cALIMANI : 
„După cum se știe, unitatea noastră are o importanță deosebită în cadrul 
eforturilor care se fac în acest cincinal pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime a tării. Din păcate, în primul semestru din acest an, planul 
fizic la derocări și excavații în steril — principala lucrare care asigură 
accesul la lentilele de sulf — a fost îndeplinit numai în proporție de 
76,3 la sută. Această situație se datorează exploatării neraționale a parcu
lui auto, forezelor, buldozerelor și a excavatoarelor, precum și calității 
necorespunzătoare a reparațiilor efectuate de I.R.A. Cîmpina. Pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri, propun adunării generale a oamenilor 
muncii să înscrie în hotărîrea-program organizarea unor cursuri de per
fecționare a pregătirii profesionale, iar autobasculantele de mare tonaj 
de care dispunem să fie reparate cu forțe proprii prin reorganizarea 
fluxului productiv al celor două ateliere de reparații din cadrul unității 
noastre".

MIHAI IOSUB, maistru, COMBINATUL METALURGIC TULCEA : 
„Este adevărat că în primul semestru din acest an, pe ansamblul combi
natului, cheltuielile planificate la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse 
cu 1 la sută. Tot atît de adevărat este insă că unitatea noastră este un 
mare consumator de resurse energetice, că dispunem încă de importante 
posibilități de economisire a energiei electrice, a aburului tehnologic și a 
combustibilului. Bunăoară, numai prin recuperarea căldurii și a gazelor 
arse de la cuptoarele de feroaliaje șl cele de calcinare se pot obține 
economii echivalente cu 43 000 tone combustibil convențional. Propun 
adunării generale să completeze hotărîrea-program cu măsurile necesare 
finalizării urgente in practică a proiectelor elaborate în acest scop".

KIRALY KAROL, maistru, ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMOTOR"- 
TIMIȘOARA : „Pentru a folosi eficient fiecare gram de metal este absolut 
necesar ca specialiștii din producție, împreună cu cei din serviciile teh
nice și de concepție să-și intensifice preocupările pentru elaborarea unor 
noi tehnologii și perfecționarea celor existente. Spun aceasta deoarece 
cochilele pe care le executăm în prezent nu sint întotdeauna de cea mai 
bună calitate. De asemenea, risipim încă metal datorită utilizării unor 
tehnologii vechi privind tratarea șl prelucrarea unor piese importante, 
cum sint : cilindri, pistoane etc. In altă ordine de idei, întrucît resimțim 
o acută lipsă de lăcătuși și electricieni de întreținere, propun să se anali
zeze posibilitățile de înființare în cadrul liceului nostru industrial a unor 
clase cu aceste profile".

mari, in timp ce unele de capacități 
mai mici nu sint bine folosite. După 
cite recunoașteți chiar dv., stocurile 
de nisipuri pentru turnătorii se ri
dică la circa 140 000 tone și nici
odată nu atingeți capacitatea de în
cărcare de 8 000 tone zilnic.

— Este adevărat, dar la aceasta 
contribuie și lipsa vagoanelor care 
nu intră ritmic la încărcat. Dacă 
vom fi ajutați să rezolvăm această 
problemă, stocurile vor putea fi li
chidate în circa două luni. Dar cu 
toate greutățile pe care' le mai 
avem, noi sîntem siguri că ne vom 
îndeplini și depăși sarcinile de plan 
atit la producția fizică, cit și la cei
lalți indicatori.

Referindu-se la creșterea produc
ției de mică micronizată și feldspat 
la Exploatarea Căpuș, inginerul 
Pompiliu Ranca a arătat că dato
rită bunei organizări a muncii, cu 
aceiași oameni, cu aceleași utilaje, 
din aceiași cantitate de feldspat 
pegmatitic se realizează o produc
ție de trei ori mai mare fată de 
anul trecut. Dacă va fi pusă în 
funcțiune și cea de-a treia moară de 
micronizare, producția va putea 
crește cu cel puțin 50 la sută la 
acest sortiment mult solicitat. în 
vederea asigurării unei calități co
respunzătoare la feldspat. s-a pro
pus ca producția acestui sortiment 
să fie localizată la Căpuș, unde 

există condiții 
bune de prelucra
re.

Și din nou se 
aude punctul de 
vedere autorizat 
și ferm al repre
zentantului cen
tralei :

— Știți bine că 
mai aveți multe de făcut pe linia 
îmbunătățirii calității feldspatului. 
Ați văzut că unele fabrici de sti
clărie preferă feldspatul și alumina 
din import sau din alte exploatări. 
Dacă nu veți îmbunătăți calitatea, 
veți produce pentru stocuri.

Inginerul Ioan Barna, directorul 
Exploatării miniere Băișoara. a dat 
asigurări că sarcinile de plan la 
minereu de fier vor fi realizate și 
depășite. El a propus centralei și 
ministerului ca puțul de extracție 
nr. 2 să fie trecut de la I.P.E.G. 
la exploatare. întrucît este, legat 
tehnologic de puțul nr. 3. Pe aceas
tă cale s-ar asigura și creșterea pro
ducției de minereu de fier. Este ne
cesar ca TfustUl "de' construcții mi
niere' Să finalizeze neîntîrziat. sta
ția de încărcare de la Turda, pen
tru a putea fi lichidat stocul mare 
de minereu de fier aflat în custo
die la Băișoara.

în încheiere, participantll la adu
narea reprezentanților oamenilor 
muncii de la Combinatul minier 
Cluj, apreciind că prevederile pla
nului pe cel de al doilea semestru 
al anului sînt realizabile, au hotă- 
rit : pe întregul an se va obține su
plimentar o producție-marfă de pes
te 24 milioane lei : vor fi livrate 
peste prevederi 25 000 tone nisipuri 
spălate, 10 000 tone masă de ștam- 
pare, 1000 tone bentonite prepara
te, 5 000 tone argile refractare, 20 000 
tone calcar ș.a.

La întoarcere la locul lor de 
muncă, participantii la adunare i-au 
informat pe mineri asupra proble
melor dezbătute și a soluțiilor 
adoptate. S-a trecut imediat la ma
terializarea măsurilor stabilite. La 
Exploatarea minieră Căpuș a fost 
îmbunătățită tehnologia de recupe
rare a reziduurilor, astfel că pînă la 
finele anului producția de mică va 
crește substanțial, iar la feldspat a 
fost înlăturat gradul ridicat de umi
ditate ca urmare a punerii în func
țiune a uscătorului. La exploatarea 
Aghireș, printr-o muncă de zi și 
noapte, formația lui Alexandru 
Flontek a realizat o nouă tehnolo
gie de recuperare a nisipurilor fine 
din iazurile de decantare, transfor- 
mind un excavator scos din uz 
intr-un troliu cu screper de mare 
capacitate, cu care se vor putea 
scoate anual mai bine de 100 000 
tone de nisipuri. La exploatarea 
Băișoara, formațiile minerilor Mi
hai Cotoc, Petru Arhire și loan 
Toma dau zilnic peste 10 tone mi
nereu de fier peste prevederi.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii”
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Lucrarea de diplomă a studenților 
și exigențele producției

Din orice punct ar începe și orice 
curs ar urma, discuția cu inginerul 
Constantin Popescu, specialist de 
prestigiu al siderurgiei românești, di
rectorul Uzinei de piese de schimb 
și reparații a Combinatului siderur
gic Galați, ajunge inevitabil să eva
lueze și să proiecteze producția mo
dernă mai ales pe baza capacității 
viitorilor specialiști, „cei dinții che
mați să-și asume dintru început ma
rele imperativ al calității". Stimulat 
de această judecată, care include in 
ecuația cotidiană a progresului teh- 
nico-științific un factor de adîncă 
prospecție, am formulat următoarea 
întrebare : „cit anume din contribu
ția unui inginer reprezintă aportul 
unui stagiar ?“ Tăcerea prelungă a 
fost urmată de un răspuns categoric: 
„Nu, proporția nu poate fi preciza
tă !“ „De ce oare ?“ „Cu rare excep
ții, absolvenții care vin la noi tre
buie să învețe abia de-acum înainte 
ce, cum și cit au de făcut. Sînt două 
etape cu totul diferite". „Și între ele 
proiectul de diplomă nu stabilește 
nici o punte de legătură ?“ „Rareori 
sau, mai bine zis, aproape niciodată".

Nu este o constatare singulară. în- 
tr-o manieră specifică, ea se regă
sește de fiecare dată cind, in discuții 
pe această temă cu conducători de 
proiecte, șefi de catedră, decani, în
cerci precizarea, fie și în procente 
aproximative, a ponderii specifice a 
lucrărilor studențești de diplomă în 
valorile financiare obținute din ac
țiunea de integrare a învățămîntului 
cu cercetarea și producția. Criteriul 
pare insolit, dar este de nelipsit, la 
stadiul actual al integrării. în anali
za modalităților de stimulare și de 
valorificare a acestui remarcabil po
tențial de creație cu care se identi
fică proiectele studențești de diplo
mă. De aceea, relatarea interlocutori
lor, pînă atunci bogat exemplificată, 
sfîrșește brusc de cum intervine în
trebarea privind finalitatea aplica
tivă a acestor proiecte.

Neîndoielnic, exemplificări de pro
iecte studențești nemijlocit aplicate 
in producție pot fi aduse, practic, din 
fiecare facultate. Nici nu s-ar putea 
altfel la stadiul actual al integrării. 
Dar s-o spunem deschis : judecate 
fiind tocmai din perspectiva comple
xității acestui stadiu, ele nu reflectă 
întregul potențial de creație al tine
retului universitar. Un număr încă 
mic de foști studenți își văd lucrarea, 
cu care și-au încununat pregătirea 
universitară, depășind arhiva biblio
tecilor. Cele mai multe dintre aceste 
lucrări nu mai revin in actualitate 
decît... sub impulsul studenților din 
anii următori care au de tratat o temă 
asemănătoare. Pentru că, să nu uităm, 
o primă consecință a acestei stări 
nefirești de lucruri este repetarea de 
la un an la altul cam a acelorași 
teme, de fiecare dată apreciate ca 
fiind soluționate '„cu brio", pentru ca 
apoi să fie din nou reluate ca „pro
bleme arzătoare la ordinea zilei".

Cauzele care explică o asemenea 
risipă de timp, de inteligență, de 
energie sînt, desigur, numeroase, nu

însă și de nedepășit. Ne-o demon
strează investigația efectuată în ori
ce unitate de invățămînt superior. 
Bunăoară, Facultatea de mecanică 
(4 200 de studenți) a Universității gă- 
lățene este considerată ca avînd re
zultate remarcabile în domeniul in
tegrării. Și pe bună dreptate. Nu
mai în anul 1980, cele 7 catedre de 
specialitate au reușit să finalizeze 
contracte economice in valoare de 
6 148 000 lei. Spațiul nu ne îngăduie 
să exemplificăm această dimensiune 
a integrării la valoarea ei reală. 
Amintim numai, cu titlu informativ, 
că dacă astăzi siderurgiștii și nava- 
liștii gălățeni au reușit economii sub
stanțiale de materiale sau eliminarea 
importurilor prin recondiționarea 
cilindrilor de laminoare, introduce
rea motoarelor liniare în diverse pro
cese tehnologice sau fabricarea, pe 
baza unei licențe proprii, a mașinii 
de prelucrat elice navale, succesele
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se datoresc in bună măsură univer
sitarilor locali. Și, desigur, studen
ților din ultimii ani, ale căror pro
iecte de diplomă au fost finalizate 
tocmai in această perspectivă. Nu
mai că numărul acestora rareori de
pășește 10—12 la sută din numărul 
total al tinerilor care ar putea să-și 
aducă o asemenea contribuție. De ce 
oare ?

O primă explicație rezidă’în fixa
rea și repartizarea nefirească a te
melor pentru lucrările de diplomă. 
De pildă, în fața consiliului profeso
ral și a decanatului trece drept o 
activitate asiduă faptul că cei 7 șefi 
ai catedrelor de specialitate discută 
cu conducătorii proiectelor de diplo
mă, apoi, după alte discuții, stabilesc 
liste cu teme posibile, asemenea liste 
sînt prezentate decanatului și, în 
urma altor discuții, obțin avizarea 
consiliului profesoral, după care din 
nou merg în catedre și membrii aces
tora le repartizează nominal studen
ților. Nu subapreciem eforturile re
clamate de intreg acest serial de dis
cuții și avizări. Remarcăm numai că 
tocmai pe această cale, adică de sus 
în jos și intr-un cerc închis, respec
tiv de la profesor la student și în 
limitele fiecărei catedre, tocmai ast
fel se ajunge ca temele să fie repar
tizate mai mult sau mai puțin la 
întîmplare, fără a se valorifica inte
gral preocupările de pînă atunci ale 
fiecărui student în domeniul cercetă
rii și al proiectării și, fapt cu atît 
mai nedorit, fără să se plece de la 
solicitările reale, concret nominali
zate ale producției. Or, se știe, cind 
nu pornește și nu se întemeiază pe 
cerințele concrete ale producției, un 
proiect studențesc de diplomă, oricît 
de bine cotat, rareori se va putea 
înscrie ca o contribuție practică efec
tivă, așadar elocventă pentru capaci

tatea de Intervenție tehnico-științifi- 
că la care este chemat tînărul spe
cialist din primele săptămîni ale an
gajării sale în producție.

— Abordarea de către studenți a 
unor teme concrete din producție și 
cercetare, pe lingă faptul că sporește 
potențialul național de creație, se 
răsfrînge pozitiv inclusiv asupra pre
gătirii viitorilor specialiști — ne-a 
spus ing. Iuliu Ovesea, directorul In
stitutului de cercetări și proiectări 
pentru produse plate și acoperiri me
talice din Galați. Complexitatea teh
nicii și științei moderne, diviziunea 
muncii concrete le întăresc deopotri
vă spiritul de sinteză, ca și deprin
derea de lucru în echipe mixte, in- 
terdisciplinare, așadar cu studenți de 
la mai multe specialități, care să se 
complinească în realizarea integrală 
a unei lucrări, alcătuită astfel nu nu
mai dintr-un singur proiect (nu în
totdeauna mai e posibil acest lucru), 
ci din suma mai multor proiecte de 
diplomă.

Pornind tocmai de la asemenea ar
gumente, am ținut ca în prezența 
tovarășului decan al Facultății de 
mecanică, conf. dr. Dumitru Căluianu, 
să adresăm interlocutorului amintit 
la începutul anchetei noastre urmă
toarea întrebare :

— întreprinderea pe care o condu
ceți n-ar putea formula teme pentru 
proiectele de diplomă, care, după sus
ținere, să poată fi aplicate chiar aici, 
la dv. ?

— Evident că da. Cu condiția, de
sigur, ca asemenea teme să nu ni 
se ceară de pe o zi pe alta. Ele ar 
putea fi nu numai proiectate, ci și 
realizate fizic în vederea susținerii 
lucrării de diplomă, care, in felul 
acesta, s-ar putea desfășura mai viu, 
mai elocvent pentru capacitatea știin
țifică și tehnică a viitorului spe
cialist.

Ajunși în acest punct al investiga
ției noastre să remarcăm și un alt 
aspect : inițiativa realizării fizice a 
temei proiectate s-a manifestat și 
pînă acum, îndeosebi pentru auto- 
dotarea laboratoarelor universitare. 
Politehnica bucureșteană are o bună 
tradiție în această privință, numai 
că... „dacă cineva ne-ar cere să jus
tificăm proveniența materialelor uti
lizate, noi n-am putea s-o facem — 
ne-a declarat prof. univ. Ion M. Po
pescu, prorector al Institutului poli
tehnic. Aprovizionarea, nefiind re
glementată, se efectuează intimplă- 
tor, din care cauză subansamblele nu 
pot fi tipizate și, drept urmare, nu 
li se poate reduce prețul de cost spre 
a fi competitive sub toate aspectele".

Iată cîteva opinii care atestă faptul 
că valorificarea superioară a proiec
telor de diplomă este nu numai acut 
necesară, ci și pe deplin posibilă ; fi
rește, printr-o conlucrare sistemati
că, eficientă, în stare să elimine toa
te impedimentele care încă se mai 
întîlnesc astăzi în calea creșterii fi
nalității lucrărilor studențești de 
diplomă.

Mihai 1ORDANESCU
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Gheorghe VINATORU : „Tineri oșeni"
Reproduceri din expoziția deschisă recent In sala 
Dalles, organizată In cadrul etapei republicane a 

Festivalului național „Cintarea României"

Meditație și confesiune*)
în spațiul ultimului de

ceniu, cît s-a consumat de 
la volumul „A treia taină", 
poezia Anei Blandiana nu 
a cunoscut modificări esen
țiale. Elementele predomi
nante dintru început pot fi 
regăsite în proporții, desi
gur, ușor modificate, de la 
o culegere la alta. Alătura
rea volumelor ne arată fără 
dubiu că poeta și-a aflat 
de la început calea și ten
tația de a-și construi un 
univers liric interior per
sonal s-a întrupat destul 
de (repede în concretețea 
versului. Distingem însă, 
este adevărat că in pro
porții mai reduse, și încer
carea de a rupe zăgazurile, 
de a „împinge" malurile 
propriei poezii către alte 
dimensiuni ; „Ochiul de 
greier", volum recent apă
rut la editura „Albatros", 
ni se pare o asemenea în
cercare și, prin reușitele 
lui, indiciu sigur al dispo
nibilităților poetei.

Lirica poetei. feminină, 
delicată, calmă, arareori 
frămintată de vreun zvon 
care vine să tulbure miș
carea lăuntrică cunoaște de 
data aceasta un proces de 
interiorizare, de asumare a 
unei atitudini existențiale 
mai grave. Poezia se si
tuează la hotarele dintre 
lumi, în intermundii, tre- 
cind de la starea de veghe 
la somnia crepusculară 
fără opreliști vizibile. în
tr-o viziune a plutirii pe o 
„luntre împletită din ierburi 
și flori" ființa se dovedește 
„Egal depărtată de ma
luri, / Străină de pești, / Să 
mă mintuie stele noaptea 
și-n zori / Să mă-nconju- 
re-ai apei ochi vitregi de 
aur". La marginea somnu
lui apare nesiguranța, in
stabilitatea acelor „bărci 
abia apropiate să înjghe
be un pod peste rîul învol
burat." Este un indiciu, nu 
singurul, al situării poeziei 
sub semnul timpului, un 
început de măsurătoare al 
trecerii nemiloase. Dacă nu 
apăsătoare, cu accentele 
ireversibilului, contemplația 
de pe piscul de la cumpăna 
apelor începe tot mai mult 
să privească spre coborîre. 
Rămînem, oricît de cir- 
cumspecți am fi, cu sen-

•) Ana Blandiana : O- 
CHIUL DE GREIER.

zația unor începuturi de 
modificări celulare in struc
tura poeziei, o remodelare 
după alți parametri a în
tregului univers liric. Sint, 
deocamdată, numai „sem
ne" și poezia se realizează 
în spațiul semifabulos al 
eresului ca o așteptare: 
„Cu blana lor de păduri / 
Mișcată de-un tremur ner
vos I Colinele încă aș
teaptă / Un semn de sus 
sau de jos; // Cu ochii lor 
căști / Mirați de o presim
țire / Căprioarele tot mai 
pindesc / Semnalul subți
re; / Și orbi lilieci, / Și pă
sări în zbor / Stau gata la 
semnul / Hotăritor // Răb
dare păduri, / Păsări oarbe, 
răbdare, / Mai rămîneți la 
pîndă / Caste căprioare // 
Nu pot să plec, / N-am în
țeles / Rostul întreg / Al 
acestui eres // Sortit să-1 
încheie un semn / Făcut 
fără voie de mine: / Mai 
dați-mi o vară păduri, / 
Fiți blinde, coline".

Cu toată vizibila și mar
canta creștere a exprimă
rii fiorului existențial, a 
participării din interior la 
consumarea „eresului", a 
vieții in înțeles larg, stă
ruie o mai veche domi
nantă a acestei poezii : o 
dorită distanțare de real, 
creîndu-se o simili-lume 
printr-un permanent ce
remonial. Hainele de gală 
ale festinului au avut de la 
început strălucirea lumi
nii, desfășurîndu-se în spa
țiu solar, fără umbre. Pe 
acest fond subteran și ina
lienabil al poeziei. Ana 
Blandiana dezvoltă un ele
ment nou; din solara lumi
nă încep să rămînâ tot mai 
mult razele crepusculului 
iar fastuosul eres devine 
un ceremonial nocturn. 
Penumbra ia loc străluci
rii, exultanta solară face 
loc insidiosului selenar. In
definitul se instalează : 
„Sînt / Ca o sămînță-n- 
gropată / Care nu vrea să 
se facă / Nici plantă nici 
pămînt". înțre starea de 
veghe și somnie se insta
lează un echilibru. Poeta 
pipăie lumea, tactilul rămi- 
ne, ca în regnul vegetal, 
contactul cu realul. Prin a- 
semenea luare tn posesie, 
care relevă numai forme 
și nu culori, ne instalăm în
tr-un panism silvestru :

„Minunea trosnește sub 
tălpile mele / Abia îmbră
cată in frageda formă / A 
crengilor ude, / Deasupra 
capului meu se dezlănțu
ie / Și picură-n mine, / 
Glasul ei limpede / Și ne
înțeles se aude. / Ea curge 
pe pietre / Și le face fru
moase / Adoarme în fragi / 
Și le coace in somn, / Cor
nul de brad i-e palat / 
Leagăn ochiul de cirtiță / 
Luminare orice pom..." Ca 
un moralist descinzind din 
Blaga. poeta se bucură că 
într-o lume propulsată ver
tiginos de progresul tehnic 
există „Totuși încă greieri / 
Totuși incă frunze / Focuri 
mari de crengi rupte și de 
fin, / Vorbe nerostite, / Pă
sări mari de pradă / Și pâ- 
mintul aspru și stăpîn".

Mei piuit decît în alte 
volume, „cintarea" panteis- 
tă reface ciclurile cosmice. 
Viața anunță pieirea și 
aceasta, intr-o mișcare dia
lectică, pregătește continuu 
regenerarea. Ciclurile cos
mice se succed infinite, 
„Una, două, trei prune 
cad / în albastrul întîi, apoi 
verdele iad / Trec prin cer, 
trec prin ierbi. / întîlnesc 
păsări, șerpi, / Nu se o- 
presc la nici un îndemn, / 
își urmează drumul so
lemn. / Cînd ajung, trupul 
dulce și gol /"Și-l așază 
atente pe-o formă / Um
plută cu foi de lucernă / 
Și-așteaptă cuminți / Să se 
facă alcool / Simburii apoi 
pornesc pe rind, / Mai de
parte în pămînt, / Ca să 
ciștige printr-o durere mai 
mare / Viața viitoare." Naș
terea, creșterea și rodirea, 
bătrinețea și pieirea sînt 
numai verigi intr-un jap 
infinit, niciodată rUprS^ 
niciodată ocolit. Situarea 
în această permanentă di
mensiune dă o altă per
spectivă vieții, iar poeziei 
născute dintr-o asemenea 
înțelegere, speranța și în
crederea necesară. Părăsind 
candoarea, cu tot alaiul 
triumfal al ceremonialului 
primăvăratic. Ana Blandia
na își îmbogățește poezia 
prin deschiderea ferestre
lor spre universul grav al 
confruntării cu timpul, spre 
genul meditației profunde 
care contopește pînă la 
confundare viața și arta.

Emll VASIEESCU

Lirismul eternei germinații*)

Măiestria

Statuia lui Gheorghe Doja din satul Dolnic — județul 
Covasna

„Sesiunea de
De mai mulți ani, la Cos- 

tinești are loc un util festi
val al filmului pentru ti
neret, a cărui existență a~ 
trage realizatori, regizori, 
producători de filme, reu
niți pentru a dezbate. îm
preună cu publicul, creați
ile în care se regăsesc uni
versul spiritual, preocupă
rile și împlinirile tinerei 
noastre generații. Festiva
lul este organizat de Comi
tetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, in co
laborare cu Consiliul Cul
turii si Educației Socialiste 
și Asociația cineaștilor. Se 
poate spune că festivalul, 
prin opiniile a numeroși 
specialiști, precum si ale 
unei largi categorii a pu
blicului tînăr a confirmat 
calitatea si succesul pro
ducțiilor apartinind unor 
talentati tineri cineaști, 
cum ar fi. de exemplu. 
Mircea Daneliuc, premiat 
aici încă de la debut, cu 
filmul său „Cursa". Ediția 
a IV-a. actuala, se desfă
șoară de la 1 august pină la 
9 august. Publicul urmă
rește .pe lingă lung-me- 
traje artistice si producțiile 
semnate de cineamatori. ci- 
neanimatori. documentariști, 
studenti sau absolvenți ai 
I.A.T.C.

Nu vom face, desigur, ie
rarhizări Ia o oră la care 
juriul nu s-a pronunțat 
încă si cind festivalul se 
află în plină derulare. Pro
gramul ediției de acum dă 
o imagine convingătoare 
despre profilul lui specific, 
tineresc. Sint prezente fil
me în care personajul tî
năr este reprezentat cu 
pregnantă In cele mai di-

Nu-și încheiase încă recitalul, 
cind specialiștii îl atribuiseră lui 
Gheorghe Dascălu, țăran cooperator 
din comuna Tudora, județul Boto
șani, calități de „rapsod popular 
complet, un model pentru ceea ce 
trebuie să aducă în scenă un inter
pret al genului".

— Credeți că este necesar și un 
asemenea model ?, ne-am adresat 
compozitorului și folcloristului Lu
dovic Paceag, președintele juriului.

— Sub aspectul calităților nece
sare a le întruni un rapsod popular 
sînt absolut pentru un model, înseși 
acumulările de pină acum ce le da
torăm Festivalului național „Cin
tarea României" cristalizîndu-ne un 
astfel de prototip, iar Gheorghe 
Dascălu le întrunește, după părerea 
mea, pe cele mai potrivite. Prin 
comparație, recitalul unui rapsod 
popular mi se pare foarte apropiat 
de ceea ce realizau Arghezi ori Că- 
linescu in cunoscutele lor tablete — 
exprimarea concisă, sintetizată și 
distilată, aș spune eu, a unei mari 
idei cu putere generalizatoare. în 
cazul rapsozilor populari, asta în
seamnă punerea în valoare, cit mai 
mult și mai artistic cu putință, a 
formelor și genurilor de artă prac
ticate în mediul sau zona cărora 
aparține interpretul. Or, tocmai 
aceasta mi se pare caracteristic — 
deci demn de evidențiat și de gene

ralizat — în recitalul prezentat de 
Gh. Dascălu. Cîntă, succesiv, la mai 
multe instrumente populare tradi
ționale, respectiv tilincă, fluiere 
mai mici ori mai mari. Se acompa
niază singur, prin bătăi de picior 
(înlocuind deci instrumentele de 
percuție) ori prin sunete suplimen
tare realizate cu aceleași fluiere. 
Devine apoi interpret vocal al 
unor doine sau balade, dar pe care 
le comentează cu recitative vorbite, 
delimitîndu-le astfel în timp și spa
țiu, presărînd, prin contrast, aspec
te ale actualității. Recitalul se fi
nalizează printr-un moment core
grafic solistic, rapsodul captivind și 
mai mult publicul nu doar prin iu
țeala mișcărilor și frumusețea stri
găturilor, ci prin ceea ce s-ar putea 
denumi un happy-end așteptat, 
deci un moment de bucurie, la \ca- 
pătul unui program ce îmbinăJ li
rismul cu narațiunea evocatoare, 
pigmentată deseori cu accente dra
matice. Se conturează, prin urmare, 
un scenariu foarte condensat de 
artă populară sincretică, realizat cu 
înțelepciune și măiestrie, ce conti
nuă filonul tradițiilor românești ale 
genului rapsodic, a cărui vîrstă 
este cel puțin egală cu cea a tru
badurilor ori a minesingerilor. La 
această structură — ce poate să di
fere, firește, în funcție de zona fol
clorică reprezentată — se cuvine

rapsodului
adăugată, numajdecît, acuratețea 
interpretării, sinceritatea și sensi
bilitatea demersului' artistic.

— Acest model de rapsod l-ați 
reținut în contrast cu altele ?

— Nici nu se putea altfel, încro
pirile formale, diletantismul fă- 
cindu-se simțite uneori și în acest 
domeniu. Unii consideră că sint 
rapsozi doar prin expunerea — nu 
zic interpretarea, ar fi prea mult 
— unei balade mai vechi sau mai 
noi, pe care transplantează versuri 
neinspirate, cîteodată strict coh- 
juncturale, rostite de cele mai mul
te ori cu un patetism deranjant, 
frivol, ridicol chiar. De aici și pină 
la așa-numita muzică folk — mă 
refer la cea de „duzină" — nu-i 
decît un spațiu foarte mic, ce se 
parcurge deseori cu ușurință. Cred 
că dacă „folkiștii" ori susținătorii 
acestora l-ar vedea și asculta pe 
Gheorghe Dascălu, sau pe alții ca 
el, s-ar apropia și mai mult de tra
diția rapsozilor. în acest scop ar 
fi binevenită și o dezbatere la ni
vel național, cu participarea specia
liștilor din sectorul creației popu
lare ai radioului și televiziunii, 
dezbatere ce ar putea porni chiar 
de la un recital al rapsodului popu
lar botoșănean.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

vară“ a tinerilor cineaști
verse ipostaze, toate la un 
loc încercînd să contureze 
preocupările specifice tine
rei generații a României 
socialiste. Dintre cele 9 tit
luri. două sint premiere 
absolute („Ana și hoțul" de 
Virgil Calotescu și. respec
tiv. „Luchian" de Nicolae 
Mărgineanul. în seara des
chiderii a fost proiectat 
„Portretul unei generații", 
documentar realizat de

La Costinești: 
Festivalul filmului 

pentru tineret

Virgil Calotescu. un por
tret ce se compune din 
imaginea tumultuoasă a e- 
xistenței tinerilor.

Maestrul animației româ
nești. Ion Popescu-Gopo. a 
participat la festivalul de 
la Costinești cu patru fil
me. interesante experimen
te intenționind să sugereze 
multiplele posibilități de 
împrospătare a mijloacelor 
și materialelor în arta ani
mației. Ca să răminem tot 
in domeniul animației, să 
precizăm oă pină acum au 
intrat în festival Luminița 
Cazacu („Penelopa si Scu
fița Roșie") și Ion Truică 
(„Cercul"). Un tînăr talent 
al animației românești este 
Szilagy Zoltan. al cărui film, 
„Nodul gordian", premiat 
anul trecut la Costinești. a 
obținut importante medalii 
internaționale. De astă 
dată, el a prezentat un film 
tot de factură parabolică, o 
prelucrare a unor motive

tradiționale axate pe lupta 
dintre bine și rău („Are
na"). Priviți pentru mo
ment cu oarecare îndoială 
de către linii spectatori, ci- 
neamatorii au sfirșit prin a 
cuceri publicul. Ne referim 
îndeosebi la un film ca „Si 
totuși... consens", realizat 
de cineclubul Casei de cul
tură a studenților „Grigore 
Preoteasa" din București.

O latură deosebit de im
portantă a acestui festival 
o constituie dezbaterea 
creațiilor prezentate. întil- 
nirile ce au loc intre ci
neaști și publicul larg, uti
le confruntări menite să 
contribuie la îmbogățirea 
universului tematic și de 
idei al filmului pentru ti
neret. Întîlnirile au loc nu 
numai la Costinești. ci și in 
județul Constanta : echipe
le de realizatori au aseme
nea rodnice dialoguri la 
Valu lui Traian, Constan
ța, Mangalia, Cernavodă, 
Cobadin, Medgidia... Despre 
toate aceste confruntări, 
schimburi de idei, publicul 
poate lua repede cunoștin
ță și prin publicația festi
valului, „Secvența".

Să nu încheiem cores
pondenta noastră înainte 
de a da titlurile celorlalte 
filme de lung-metraj aflate 
în concurs : „Croaziera". 
„Stop cadru la masă". „O 
lacrimă de fată". „Bună 
seara, Irina". „Probleme 
personale". „Fata Morga
na". în afară de concurs se 
va prezenta „Duelul" de 
Sergiu Nicolaescu si „Du
ios Anastasia trecea" de 
Alexandru Tatos, după un 
scenariu de D. R. Popescu.

Ioan EAZAR

„Veselie la Tăria se"?
Un bun constructor, un 

strălucit arhitect, cițiva 
meșteri ar putea oare să 
ridice un bloc, un minunat 
edificiu dacă nu ar avea la 
îndemină nici beton, nici 
ciment, nici fier, nici... ? 
Un regizor cu experiență, 
cițiva cunoscuți actori, cîți- 
va instrumentiști ar putea 
să alcătuiască o revistă de 
două ore — așa cum tra
diția revistei românești ne-a 
invățat — fără texte inspi
rate, fără un ansamblu de 
balet profesionist, fără ve
dete de primă mărime ?

Cred că asemenea între
bări și-au pus și realizato
rii spectacolului „Veselie la 
Tănase", găzduit de grădi
na Batiștei, dar, deși situa
ția reală putea să-i dezar
meze, s-au mobilizat și au 
făcut tot ce era posibil, ți- 
nind seama de forțele ar
tistice disponibile. Adică : 
dacă nu există un corp de 
balet profesionist (este de 
fapt o problemă a revistei 
românești lipsa unor tineri 
coregrafi, balerini absol
venți ai scolii de coregra
fie), se poate aduce un 
grup de tinere, vaporos îm
brăcate, care să nu prea 
danseze, ci doar să marche
ze cîteva „cortine", cîteva 
„fundaluri". Dacă nu există 
preacunoscuții noștri cintă- 
reți de muzică ușoară — 
unii în turnee peste hotare, 
alții pe litoral — se pro
pun nume noi (și bine s-a 
procedat !), spre exemplu : 
Florin Anca (o voce plină, 
frumos timbrată), surorile

David (care realmente pot 
deveni un excelent cuplu 
de show, de music-hall), 
Magdalena Grigore (cu cî
teva delicate cîntece de 
dragoste) ; aceasta la înce
put, pentru ca apoi (și ideea 
nu a mai fost deloc bine
venită), uitindu-se că scena 
unei reviste trebuie să im
pună nota de profesiona
lism, de ținută, confundin- 
du-se podiumul teatrului 
muzical cu un local intim, 
in care prietenii iși dezvă
luie unul altuia, fără emo
ții și trac, talentele muzi
cale, să se alterneze 
proaspetele cunoștințe cu 
voci care nu mai sint in 
voce (Norocel Dimitriu), cu 
imitații greoaie, anevoie de 
acceptat (Johnny Istrate in 
chip de „Armstrong" 1), cu 
travestiuri nereușite și 
muzică populară de o du
bioasă calitate (Tudor Hei- 
ca). Iar dacă .autorii nu au 
texte noi, suculente, pline 
de vervă, de savoare,. a- 
tunci... s-a apelat la anec
dote mai mult sau mai pu
țin știute (spuse insă cu 
umor de Ciupi Rădulescu), 
la cuplete de „nivel de gră
diniță" depănate cu efort 
de un tînăr care voia și nu 
reușea să impună varianta 
ardeleană a lui nea Mărin, 
să-l concureze la imitații 
pe Cristian Popescu...

într-un cuvînt, dorința ar
zătoare a realizatorilor de 
a dărui stagiunii estivale 
bucureștene, totuși, un nou 
spectacol de revistă, de va
rietăți a fost împlinită, dar

cu mari eforturi. Cu multe 
însăilări, cu „punți" care se 
uită imediat ce au fost în
cheiate, cu momente deli
cate in care publicul se 
străduie să aplaude politi
cos, in care protagoniștii 
uneori cred că doresc să-și 
încheie cit mai degrabă 
„misiunea". Greutatea cade 
pe „umerii" ■ lui H. Nico- 
laide, ai cuplului Mihai 
Perșa-Decebal Curta, care 
trebuie să valorifice la ma
ximum. să stoarcă ultima 
sevă de umor din cuple
tele, scenetele, prezentările 
ce le-au fost încredințate și 
care cam seamănă cu alte 
cuplete și cu alte scenete 
văzute la „Tănase" (și in 
general trebuie să recu
noaștem că au reușit), și în 
același timp pe „umerii" 
formației instrumentale 
Studio-4 — care, deși cam 
înnegurată la prezentare 
(nici un zîmbet., nici un 
semn de voioșie), bună doar 
să te întristeze cind o pri
vești — s-a remarcat prin
tr-o corectă, printr-o con
vingătoare participare. „Ve
selie la Tănase" ? Greu de 
spus. Este un spectacol de
cent, corect, țesut fir cu fir 
din fire mai mult sau mai 
puțin rezistente, pe care il 
poți urmări... pe sărite, pe 
care, într-o seară de vară, 
la grădină, sub cerul înste
lat... în nici un caz însă 
nu este acea revistă pe care 
publicul bucureștean și-o 
dorește de atiția ani.
Smaranda OȚEANU

Enunțînd, în primele pla
chete, apartenența la glie, 
la iarbă, la universul rural, 
distilîndu-și ulterior opțiu
nile »pre lumea modalită
ților, venind alpot spre ceea 
ce el însuși numește „eve
nimente", încercînd de-a 
lungul anilor formele clasice 
sau moderne, răminind me
reu poet autentic. Petre 
Ghelmez ni se înfățișează 
astăzi, in Conversația, ata- 
cînd dificila și inepuizabila 
temă a creației. A cunoaș
terii, dincolo de aparențe, 
a naturii și esenței inana- 
lizabilei vocabule numite 
Poezie. A ideii de cuvint. 
în care să coboare și din 
care încearcă să iasă. Con
știent de limitele demersu
lui. Demers pus la scară 
axiologică, intr-un context 
al menirii acestuia prin ra
portare la civilizație. Temă 
de actualitate universal 
exploatată liric. Pe care 
Petre Ghelmez, spirit sen
timental, nu o poate 
desprinde de dialectica 
imanențelor. De „germina
ții", de „altare de iarbă", 
dar nici de ochiul „lynxu- 
lui". Nici într-un alt plan, 
definitoriu și el, al lucidi
tății. Al prevalentei dile
melor logicului, al raționa
lului și, finalmente, al ros
tului poeziei. Conversația e 
un volum al interogațiilor. 
Al autointerogațiilor. AI 
virstei lirice mature, cînd 
confesiile ating nota gene
ralității, iar meșterul își 
deseîntă uneltele „din 
treaptă-n treaptă, in cu
vint, / Tot mai adine, / Tot 
mai tăcut — ca-ntr-o fin- 
tină", cum spune în anto
logica poemă Coborîrea in 
cuvînt. Caracteristică pen
tru condiția poetului care 
trăiește criza limbajului, 
dar care totuși se intuiește 
prin acesta. In „conversa
ție" cu sine și cu lumea. 
Tinzînd să-și lămurească 
misterele cuvîntulul și să i 
le subsumeze, în ultimă in
stanță, Poeziei. Mistere 
care, indiferent de univer
sul explorat, își păstrează 
substanța. Cuvîntul nefiind

•) Petre Ghelmez: CON
VERSAȚIA.

altceva, prin polisemia sa, 
decît un vestitor ăl inefa
bilului. între Coborîrea in 
cuvint și argheziană Ieșirea 
din cuvint, piesă lirică la 
rindu-i remarcabilă, se în
tinde un întreg spațiu emo
țional, dominat în esența sa 
de tentativa temerară a 
poetului de a se întilni și 
confrunta cu variile mo
duri de existență ale Poe
ziei. Moduri ale realului, in 
metafizica lui. Petre Ghel
mez descoperindu-le ca 
atare în faptul de viață, de 
fire, de uman, de puritate, 
de candoare. De unde gra
vitatea recursurilor, prin 
raportare la erori ale civi
lizației sau la starea de be
ligerantă in care se găsește 
virtual sau nu omenirea. E 
dincolo de orice îndoială că 
in Conversația, autorul So
netelor din 1974, volum cu 
totul notabil, distins de
altfel cu Premiul Acade
miei, se vădește a fi un 
poet al dezalienării. Oricare 
ar fi pretextul apelului său 
la. cuvint, instanța supremă 
salvatoare rămine Poezia, 
simbol al „eternei germina
ții", al timpului absolut, al 
conceptului de sensibilitate 
umană. E evident că, de la 
carte la carte. Petre Ghel
mez își îmbogățește aria 
tematică. Dar și modalită
țile de expresie. Că pro
blematica abordată tinde să 
fie in Conversația mai sem- 
nificantă decît altădată. Că 
poetul, ispitit de abstrac
țiuni, găsește soluția bla- 
giană de a le integra și 
deduce din concretul coti
dian. Că discursul său se 
impune acum prin limpidi
tate și stil al elocinței. Că 
tonul conversației urmează 
o logică interioară reverbe
rantă. Aș putea invoca nu
meroase poeme. Mă limi
tez la una (Nașterile), din 
care citez fragmentar : 
„Am spus copac, / Si in 
locul copacului / A rămas 
doar cuvîntul copac. / Am 
spus pasăre, / Si in locul 
păsării / A rămas doar cu- 
vintul pasăre. / Am spus 
munte, / 'Șț in locul mun
telui / A rămas doar Cu
vîntul munte. // Ce pot 
face / Cu această lume / In 
care vint nu bate, / Greier

nu cintă, / Cline nu la
tră. / Piatră nM^se rosto
golește T // -» Spune iarăși 
cuvîntul copac ! — / Am 
spus cuvîntul copac / Si 
în locul cuvintului / S-a 
arătat un copac. // ... / 
— Ajunge ! — iți strig. / 
Vintul, pasărea, copacul, 
muntele / Iși devoră ființa 
născindu-se. / Lasă cuvin
tele să curgă / Doar într-un 
sens ! / Nu-ntoarce clepsi
drele ! // Morții nu mai vin 
de la groapă, / Iar copiii / 
Trebuie, mereu, / Doar să 
se nască". Oricît ar fi de 
inutilă strofa finală (nu e 
singurul caz), poema il re
prezintă pe Petre Ghelmez 
la anii decantărilor. Cum 
o alta, fundamental arghe
ziană (Vuiet surd), ni-1 în
fățișează nu numai in faza 
marilor melancolii, ci și in 
aceea incă a inevitabilelor 
dependențe : „Ar trebui 
să-ți cer o îndurare. / Bol
nav de timp, eu nu mai am 
scăpare. / Dar mila — o- 
chiul tău cum s-o cuprin
dă. / Cind pentru tine 
timpu-i o oglindă ? / Ar 
trebui mai bine să-ți arăt,/ 
Ce jaf de oase curge â 
dărăt, / Cit singe trece dP 
colo de glezne, / Ar tib- 
bui... Poate-nțelegi mai les
ne. / Dar cîini de timp la 
timple mă tot latră, / S‘ 
crește-n mine timpul ca o 
piatră, / Si-un vuiet surd 
in sînge-mi se prăvale, / 
Tot cred că urc și cind mă 
duc la vale. // E alb prid
vorul casei și bătrin. / Ori
unde plec, eu tot aici ră- 
min, / Si mi s-aprind lu
ceferi răi în păr... // Sint 
eu aici, acum, intr-ade
văr ? // Doar tu, din joi, 
mi-arăți o față nouă. / 
Vreau să te-ating, dar pieri, 
căci ești de rouă. / Vreau 
să-ți șoptesc, pe nume să 
te strig, / Se face seară-n 
casă și e frig". Sînt versuri, 
toate, în Conversația, de 
dragoste. Partenera dialo
gului. a invocațiilor, a mo- 
nologurilor, a mărturiilor 
evenimențiale, a dezbateri
lor despre cuvint și rațiu
nea lui, a meditațiilor 
existențiale fiind inefabilul. 
Poezia.

Aurel MARTIN

Formația de cimpoieri a câminului cultural din Nistorești - județul Vrancea



SCÎNTEIA — vineri 7 august 1981 PAGINA 5

Tovarășei DOLORES IBARRURI
Președintele Partidului Comunist din Spania Cronica zilei

Tovarășului SANTIAGO CARRILLO
Secretar general al Partidului Comunist din Spania 

MADRID✓

Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte și de secretar general 
al Partidului Comunist din Spania îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
cele mai cordiale felicitări, Împreună cu urări de noi succese 
pe care o desfășurați în fruntea partidului.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate 
militantă existente între Partidul Comunist Român și Partidul ~ 
Spania se vor dezvolta in continuare, în interesul celor două țări șl popoare, 
al cauzei păcii, securității și independenței naționale, al colaborării și 
cooperării în Europa și în lume.

în activitatea

Comunist din

Ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București, Țagaanlamyn 
Dughersuren, a oferit, joi seara, un 
cocteil cu ocazia încheierii misiunii 
sale in țara noastră.

Au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

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

(Agerpres)

Cu devotament, pasiune comunistă și fidelitate fată de cauza
clasei muncitoare, in slujba patriei, a poporului

(Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

A APARUT VOLUMUL

Sub semnul prieteniei 
și înțelegerii româno-daneze 

Vizita de stat a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Danemarca

10-13 noiembrie 1980

ARAD : Apartamente 
peste prevederi

Colectivul întreprinderii de con- 
strucții-montaj al județului Arad, 
desfășurînd larg Întrecerea socialistă, 
obține importante succese, materia
lizate în noi apartamente destinate 
oamenilor muncii. Astfel, in cinstea 
marii sărbători de la 23 August, au 
fost realizate suplimentar un număr 
de 340 apartamente. Constructorii 
arădeni sint ferm angajați să-și mă
rească avansul Înregistrat în primele 
șapte luni ale anului. (Emil Șimăn- 
dan).

tv
EOlfURA POLITICA

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet. prim-mi- 

nistru al guvernului, a primit o tele
gramă din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al Italiei. Gio
vanni Spadolini, prin care se trans- 

multumiri pentru felicitările

adresate cu prilejul numirii în 
această funcție. In telegramă se ex
primă, totodată, certitudinea unei 
colaborări tot mai rodnice și priete
nești între cele două țări, cît și în 
interesul destinderii șl păcii.

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ Datorită Intensificării ritmului 

de execuție, colaborării _ fructuoa
se dintre constructor ~ 
șantiere construcții 
Buzău al T.C.I.B.) și beneficiar, la 
Filatura de lină cardată Pătîrlagele, 
din județul Buzău, a intrat in func
țiune o nouă capacitate de produc
ție. Ea va realiza 450 tone fire 
cardate pe an.

■ Noi sortimente de ciment au 
fost realizate la Combinatul de li
anți și azbociment din Tirgu Jiu. 
Unul dintre .acestea, cu proprietăți

l'brăriei, cititorii vîlceni 
rat cărți în valoare 
10 000 lei.

■ Noua fabrică de 
Zalău are termen de 
funcțiune anul acesta, in luna oc
tombrie. Dar constructorii de la 
Șantierul nr. 1 au lucrat pină acum 
cu încetinitorul. E cazul — și timpul 
- să se grăbească. Oamenii așteap
tă noua construcție ca... plinea 
caldă.

■ In cartierul de locuințe „Pro-
v"ui u„n.n uvo.iou, uu , S.reșul,,ir din Slatina,, s-a inaugurat
îmbunătățite, este cimentul hidro. q nqwp bază sportivă, Ea cuprinde 
tț-hnic, destinat Canalului Dunărea- două bazine de înot, dintre care 
luarea Neagră. ; 1 ' "" ’" ’

■ Răspunzînd unor Cereri expre
se formulate de beneficiari, harnicul 
colectiv de Iq întreprinderea „Elec- 
troaparataj" din București, prin fo
losirea intensivă a capacităților de 
producție și printr-o mai bună or
ganizare a muncii, a livrat, peste 
prevederile planului, mijloace de 
automatizare electrotehnice și piese 
de schimb în valoare de patru mi
lioane lei.

■ Specialiștii Combinatului de 
fibre sintetice din lași, împreună cu 
cadrele didactice de la Institutul 
politehnic din localitate lucrează la 
finalizarea unor pompe cu ajutorul 
cărora se va recupera căldura din 
apa industrială recirculată. O veste 
care te încălzește !

■ La Ostrovu Mare, unde se 
înalță hidrocentrala Porțile de Fier 
II, s-a conturat o așezare a con
structorilor. Ea numără de pe acum 
peste 6 000 de oameni. Și marea 
fornCa-. crește mereu, cu noi bărbați 
de' iniei, veniți să pună temelie 
trainică noului luceafăr al energe
ticii noastre.

■ In centrul civic al’ municipiului 
Rm. Vilcea a fost inaugurată o 
nouă librărie. Un amănunt : in

‘^numai două ore de la deschiderea

(Grupul de 
Industriale

au cumpă- 
de peste

piine din 
punere în

unul su dimensiuni ’«timpicei tere- 
hUri dfe Volei, tenis, baschet șî altoie.

■ Peste 30 000 de lei a încasat 
Gabriel Hrehoricluc din Sucevița, 
județul Suceava, pe cei patru 
tăurașl pe care i-a predat la fondul 
de stat pe bază de contract. De 
remarcat că este vorba de un tînăr 
de 26 de ani. Tînăr care gîndește 
și muncește... matur I

■ Cam des se întrerupe furniza
rea apei calde în cartierele de lo
cuințe de către I.J.G.C.L. Galați. De 
fiecare dată, motivul este altul : 
cînd revizie, cînd verificare, cînd 
diferite lucrări care se tot execută 
ici și colo... Cineva observa că pro
blema âpei nu se rezolvă decit 
după ce va intra neglijența la apă.

■ O nouă capacitate de prelu
crare a fost pusă în funcțiune la 
întreprinderea „Piscicola" din Bo
toșani. Că faptul nu-i o glumă... 
pescărească o dovedesc produsele 
din pește apărute chiar a doua zi 
in magazinele botoșănene.

■ Cooperatorii din satul Cut, ju
dețul Alba, au cumpărat astă-iarnă 
furaje în valoare de sute de mii 
de lei. In curtea fermei zootehnice 
se află un teren de circa două 
hectare. In loc să fie cultivat cu 
lucarnă sau cu alte furaje, a fost 
lăsat de izbeliște, în voia ciulinilor.

c i n a
« Campionii : BUZEȘTI — 15; 17; 19.
• Am o idee : MELODIA — r...........
13,30; 15,43; 18; 20,15, GLORIA 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica 9
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 1 
arta — 9; 11,15; i:,::.
la grădină «- 20,45.
• „Tridentul" nu răspunde :
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; io; au, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Duelul : COTROCENI — 15,30; 17,45; 
20, COSMOS — 15.30; 17,45; 20.
• O scrisoare pierdută i POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• O singură dată tn viață : SCALA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Polițist sau delincvent : SALA 
MARE A PALATULUI — 17,30; 20.
• Viața e frumoasă : SALA MICA A 
PALATULUI — 17.15; 20.
• Un șerif extraterestru : BUCU
REȘTI — 8,43; 10.30; 12.30; 14,30; 16,30; 
18.30; 20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15, LUCEAFĂRUL — 9;

9; 11,15
— 11,15

: Giu-
; 18; 20,15,

13,30; 15,45; 18; 20,

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădini — 
21.
• Căpitanul răzbunării s PATRIA —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 11, MODERN — 9; 11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 31.
• Ostaticii de ia Bella Vista : FES
TIVAL — 10; 13; 16: 19.
• Campionul s VICTORIA — 9; 13;
16; 19.
• Dot șl cangurul — 9; 10,45; 12,30;
14,15, Testul pilotului Pirx — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Minunata Angelica ; Angelica mar
chiza Îngerilor : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Probleme personale : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Clinele : EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
a Serpi co " ~~ '*
Gxvxvx + A — o,so; xx,ou; xs.xu; X .
• Aventuri in Marea Nordului ;
RIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 
FLOREASCA - 9; 11; 13; 15,30;
20.
• Aii Baba șl cei 40 de hoți :
— 15,30; 19.
• Familie nouă : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.

• Serpico : STUDIO — 10; 13; 16; 19, 
GRIVITA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.

‘ ......  *....................................EFO-
20.15, 
17,45;

LIRA

revoluționari, democrati. antifasciști 
— muncitori cu excepționale calități 
de teoreticieni și practicieni revolu
ționari, intelectuali de renume, ță
rani. reprezentanți ai altor pături 
și categorii sociale, comuniști, so- 
dal-democrati socialiști, elemente 
democratice, antifasciste din alte 
partide si grupări politice, inclusiv 
neinregimentate politic. La școala 
presei comuniste, revoluționare, an
tifasciste s-au călit — în anii ilegali
tății partidului — multe condeie ce 
au rămas în anii puterii 
permanente în coloanele presei 
libere. în activitatea 
gică generală.

Participarea largă a 
oameni la dezbaterea 
majore ale momentului istoric 
prin care treceau tara și poporul ro
mân a fost cu atît mai meritorie cu 
cit a fi gazetar sau publicist de stin
gă. în vremea cînd legionarii ucideau 
pe peronul unei gări pe primul mi
nistru ai țării și își lichidau adversa
rii cu cuțitul, pistolul sau pușca mi
tralieră, nu era o ocupație comodă. A 
combate pătrunderea fascismului în 
România, a expune oprobriului public 
metodele de cumpărare a unor politi-

populare 
noi, 

politico-ideolo-
unor asemenea 
unor probleme 

grav

cieni români de către hitleristl. a 
condamna măsurile luate de autori
tăți împotriva clasei muncitoare, a 
scrie despre Partidul Comunist Ro
mân atunci cînd simpla menționare 
aprobativă a acestui partid constituia 
un delict penal, toate reprezentau 
acte de curaj civic, curaj deseori plă
tit cu sacrificii. Și totuși, gazetarii 
comuniști, publiciștii democrati. an
tifasciști n-au dezarmat în fata aces
tor primejdii, ci au folosit convinge
rile, condeiul și măiestria lor pentru 
propagarea adevărului, a ideilor re
voluționare. militante.

în același timp, trebuie arătat că 
și organele represive au făcut tot ce 
le-a stat în putintă pentru a 
activitatea 
comuniști, 
cuvîntului 
acest scop 
arsenal de 
păririi și difuzării publicațiilor P.C.R., 
confiscarea tipografiilor atunci cînd 
erau descoperite, condamnarea la ani 
grei de temniță a celor ce tipăreau 
sau înlesneau tipărirea presei revo
luționare. prigonirea și arestarea zia
riștilor comuniști, exercitarea unei 
cenzuri riguroase Ia adresa publicați
ilor bănuite a se fi aflat sub influen
ta ideilor de stingă. Este, prin uir-

frîna 
publicistică desfășurată de 
pentru a opri răspîndirea 
partidului în mase. în 

a fost utilizat un întreg 
mijloace : interzicerea ti-

mare, cu atît mai mult un înalt titlu 
de merit pentru partidul comunist 
că. în pofida asprimii unor asemenea 
condiții și măsuri represive, a reușit 
6ă răspîndească permanent în mase, 
prin intermediul presei, cuvintul 
partidului, chemările sale înflăcărate 
la luptă neincetată pentru împlini
rea idealurilor clasei muncitoare.

în suita acestor publicații. ..Scîn
teia" ocupă un loc deosebit, paginile 
sale constituind un model de respon
sabilitate comunistă, de limpezime a 
mesajului revoluționar. în paginile 
ei a vibrat constant de-a lungul ani
lor inima caldă a comun,istilor. au 
strălucit necontenit ideile generoase 
ale socialismului științific, dragostea 
fierbinte față de patrie și spiritul 
internaționalist al solidarității mili
tante cu lupta oamenilor muncii de 
pretutindeni. Exemplul binefăcător 
pe care l-a oferit întotdeauna „Scîn
teia" celorlalte publicații angajate 
pe linia promovată consecvent de co
muniști a fost urmat și materializat 
in realizări care au onorat si onorea
ză — la scara istoriei presei din 
România — toate publicațiile mili
tante, revoluționare, democratice, 
antifasciste.

Privite din perspectiva Istoriei, 
contribuțiile presei comuniste, revo-

luționare, democratice șl antifascista 
la lupta generală a poporului român 
pentru instaurarea unui regim da 
dreptate, libertate și independență, 
care să poată garanta viitorul lumi
nos al tării și al poporului român, 
ne apar ca o flacără incandescentă 
care a călăuzit cu fierbinte patrio
tism drumul către ridicarea întregu
lui popor la lupta cu arma în mînă 
în memorabilul August 1944 și. apoi, 
din treaptă-n treaptă, pină la victo
ria deplină a revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă șî 
antiimperialistă.

Cu justificată admirație și satis
facție pentru rolul pe care l-a înde
plinit prin timp „Scînteia" — încă 
din anii grelelor încercări ale ilegali
tății, partidul nostru comunist, între
gul popor sărbătoresc in acest mij- 
loo de august cele cinci decenii care 
au trecut de la apariția primului nu
măr al ziarului. La această aniversa
re. istoria presei noastre revoluțio
nare aduce mărturie că izvorul ne
secat de forță, sursa inepuizabilă a 
capacității de mobilizare a presei lo 
constituie conducerea sa de către 
partid, legăturile trainice cu viata, 
cu masele largi de oameni ai muncii, 
cu poporul.

germană

chip al tării i

inttmplnă ma-

PROGRAMUL 1
15,35 Telex
15,40 Teleșcoal»
16,05 La volan
16,20 Emisiune tn limba
18.15 Tragerea Loto
18.25 inscripții la noul 

Zalău
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara 

rea sărbătoare
19.25 Actualitatea economică
19,45 Memoria documentelor. Decebal, 

erou legendar
20.15 Film artistic : „Cimarron" — par

tea a H-a
31,30 Naiul., bine temperat. Improvizații 

muzicale
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL I
16,00 Pietrele povestesc. Dtn istoricul si 

realizările școlii românești de geo
logie
Soliștii șl orchestra populară ale 
Uzinei de autoturisme „Dacia" 
Flacăra vie a științei. Alexander 
Fleming (1881—1955)
Cintarea României. De pe marea 
scenă a tării pe micul ecran. Jude
țul Brăila 
1001 de seri

16,30

16,55

17,25

19,59
19,00 Telejurnal • Tara tnttmplnă ma

rea sărbătoare
19.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu"
21.25 Studio T ’81
21,40 Tonomatul melodiilor
22,05 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

șl 10 august. In țară: Vremea va fi in 
general Irumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil. Izolat se vor semnala averse 
de ploaie insolite de descărcări elec
trice. Îndeosebi în vestul țării și la 
munte. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 8 și 18 grade, cele maxime 

.Intre 24 șț 34 de grade. In București : 
Vrerrip In generai frumoasă și căldu
roasă; cu cerul variabil, mal mult se
nin noaptea. Tendință: de ploaie slabă. 
■Vin# Slab 'pină la moderat. Temperatu- 

<■ rile minime vor fi cuprinse intre 16:' șl 
18 grade, cele maxime' Intre 30 și 33 de 
grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

I'l

• în cea de-a treia gală a tradi
ționalei competiții pugilistice „Mănușa 
litoralului", aseară, în cadrul catego
riei ușoară, bucureșteanul Carol 
Hainal a reușit să-l depășească la 
puncte pe Petre Ion (Constanța). La 
categ. semiușoară, David Asanov 
(Iugoslavia) a dispus la puncte, cu o 
decizie strinsă (3—2), de Nicolae 
Brînzei. Ilie Carculea (Sibiu) a 
furnizat o surpriză, învingîndu-1 la 
puncte pe Constantin Buzdugeanu 
(Craiova), fost campion național. în 
limitele aceleiași categorii. Astăzi, tot 
de la ora 18, are loc prima gală 
semifinală.
• Pe lacul Panciarovo au Început 

campionatele mondiale de canotaj 
academic pentru juniori. în proba de 
schif simplu (junioare), printre semi- 
finaliste figurează și sportiva român
că Adriana Chelariu, care a ciștigat 
una din serii. Echipajele României 
sint calificate, de asemenea, in semi
finalele probelor de dublu și 4 visle.

La juniori, echipajele României au 
obținut calificarea în semifinale la 4 
visle și dublu visle.
• La Moscova se desfășoară în 

aceste zile turneul internațional de

-Mărturii din
„STEJAR NEINCOVOIAT IN MIJLOCUL FURTUNII*

„De trei ani aproape, partidul nostru n-are o 
singură zi lipsită de zbucium. Arestările, schin
giuirile, perchezițiile, confiscările formează un 
lanț neîntrerupt in viața sa. Dar întocmai steja
rului care stă neîncovoiat în mijlocul furtunii, așa 
și partidul nostru rămîne neînfrînt în lupta pe 
care i-o impune capitalismul. El își trage pu- 

oterea vitală din aspirațiile muncitorimii și nici 
prigoană n-ar putea să-l răpună".

„Socialismul", 1924

„STRINGEREA GRABNICA 
A RINDURILOR PROLETARE"

„Numai prin strîngerea cît mai grabnică 
rindurilor noastre 
celor ce muncesc, numai prin mobilizarea, orga
nizarea și lupta comună a tuturor celor ce sufăr 
exploatarea și asuprirea ne vom putea apăra 
libertatea și viața".

a
intr-un front unic al tuturor

„înainte", 1926

„INTERESELE MARI ALE PROLETARIATULUI 
CER SĂ LUPTĂM IN COMUN"

„Interesele mari, imediate ale proletariatului 
român, organizat sau nu, cer în mod imperativ, 
încheierea frontului unic de luptă și lupta comu
nă contra ofensivei guvernamentale, patronale, 
pentru cucerirea libertăților de adunare și orga
nizare, pentru ajutorarea șomerilor și pentru 
unificarea sindicală".

„Viața muncitoare", 1928....
„SCOPUL FASCISMULUI - 

OPRIMAREA MASELOR MUNCITOARE"
„Vom arăta că adevărata țintă a fctsqișjpjșiui, 

de orice nuanță ar fi el și sub orice emblemă 
s-ar manifesta, este să apere un sistem intrat

ȘTIRI SPORTIVE
polo pe apă pentru juniori „Cupa 
Prietenia". în primele trei meciuri, 
selecționata României ă obținut două 
victorii : 11—6 cu echipa Bulgariei și 
15—10 cu formația Cehoslovaciei și a 
terminat la egalitate, 11—11, cu re
prezentativa Ungariei.

Alte rezultate : 
15—7 ; Ungaria 
Cuba — Polonia 9—5 ; Cehoslovacia
— Bulgaria 7—7.

• La Praga, în competiția interna
țională de fotbal pentru juniori 
„Cupa Prietenia", selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația secundă a Cehoslovaciei.

Alte rezultate : Cuba — Bulgaria 
0—0 ; R.D. Germană — R.P.D. Co
reeană 1—1 (0—0) ; Cehoslovacia (A)
— Ungaria 2—2 (1—0).

• La concursul 
Viareggio (Italia), 
Maricica Puică a 
o milă (1 609,32 
timp ce constituie 
ropean al probei. Vechiul 
de 4’22”l/10 și aparținea din anul 
1979 sportivei românce Natalia Mă- 
rășescu.

U.R.S.S. — Cuba
Polonia 17—3 ;

international de la 
atleta 

cîștigat 
in) cu 
un nou

româncă 
cursa de 
4’21”82/100, 
record eu- 
record era

presa comunistă, progresistă
în putrefacție și să oprime masele muncitorești 
de toate rasele și de toate credințele".

„Alte zări", 1933

„SĂ-Ș1 DEA MINA TOT CE E CINSTIT, 
TOT CE E MUNCITOR"

. „Astăzi, un pericol direct amenință însuși po
porul român. In Europa centrală se formează cu 
repeziciune un bloc de state imperialiste război
nice [...]. Existența neamului românesc ca na
țiune, existența României ca țară independentă 
sint în joc [...], Frontul popular antifascist, în 
care să-și dea mîna tot ce e cinstit, tot ce e 
muncitor, tot ce e cultură în România, are un 
mare rol național. De închegarea rapidă și de 
lupta energică a acestui front al poporului va 
depinde nu numai salvarea libertăților lăuntrice 
ale poporului, ci și existența sa ca națiune".

„Scînteia”, 1935

„ADEVĂRATUL 
AGRESIUNEA

„Va binemerita de la 
va da o lovitură forțelor 
dezarmînd pe agenții internaționalei fascisto- 
hitleriste, care întreprind opera de distrugere a 
apărării țării prin diversiunea crucii încirligate, 
menite să distragă atenția opiniei publice de la 
adevăratul pericol : agresiunea hitleristă".

„Cuvintul liber", 1936

PERICOL - 
HITLERISTA"
poporul român oricine 
hitleriste, demascînd și

„CEA MAI ÎNALTA SARCINA - 
LUPTA PENTRU IDEALUL COMUNIST"

„Pentru noi, comuniștii, pentru muncitorii' con- 
știenți, nu poate exista o mai înaltă sarcină 
decit lupta pentru linia partidului comunist. Linia 
(partidului nosirtl ' înseămhă lupta pentru intere
sele poporului mqpcitor de la orașe și sate. 
Numai partidul nostru a fost, este și va rămîne

„SCIENCE ET VIE“

credincios cauzei de eliberare a clasei munci
toare de sub jugul capitaliștilor și moșierilor. De 
aceasta se vor convinge masele de milioane. 
Căci nu există alt partid care prin compoziția sa, 
prin tăria sa să fie gata de jertfă pentru clasa 
muncitoare, ca partidul comunist [...]. Nu există 
un alt partid care să fie singe din sîngele clasei 
muncitoare și care 
conștientă și cea 
muncitoare".

să fie compus din cea mai 
mai hotârîtâ parte a clasei

„Scînteia", 1939

SOCIALA S-A NĂSCUT„ÎNFLORIREA
DIN STIMA Șl AJUTORUL RECIPROC"

„Noi, ungurii ardeleni, sîntem legați [...] de 
acest pămînt și de locuitorii săi de altă limbă, și 
in primul rînd de poporul român. In decursul 
veacurilor înflorirea socială s-a născut totdea
una din stima și ajutorul reciproc, în timp ce 
vrăjmășia, ura de rasă, exclusivismul național, 
in dauna celuilalt, au netezit calea jugului 
comun".

Erdely Magyar Szo Naptăro
(Cuvintul maghiar ardelean. Almanah), 1940

„CHEMĂM LA UNIRE SUB FALDURILE 
GLORIOSULUI DRAPEL AL INDEPENDENȚEI 

NAȚIONALE"
„Lupta ce o ducem este a întregii suflări 

românești. Sunăm chemarea la unire sub cutele 
gloriosului șl neînvinsului drapel al independen
ței șl libertății naționale și nu cunoaștem ca 
dușmani decit pe cotropitorii și pe trădătorii de 
neam ce le servesc drept unelte [...]. Pînă la 
izbîndă, pe care o vom cuceri qu price sacrificiu, 
noi vom repeta mereu chemarea noastră : Jos 
războiul hitlerist I 
forțelor naționale 
nia liberă I".

[...]. Trăiască unirea tuturor 
antihitleriste I Trăiască Româ-

„România libera*, 1943
Grupaj realizat de Silviu A.CHIM

’RESA SI

Metode noi, promițătoare
de prospecțiuni geologice

In condițiile penuriei 
țări ale lumii se acordă 
minerale, in care scop sint puse la punct metode inedite de prospectare și 
investigare. Cunoscuta revistă franceză „SCIENCE ET VIE“ publică un 
articol in legătură cu aceste metode, cu ajutorul cărora numai in Franța 
au fost descoperite in ultimul timp circa 1000 de „anomalii", respectiv 
concentrări mai mari decit media de substanțe minerale din cele mai 
prețioase : plumb, zinc, baritină și fluorină, tungsten și molibden etc. 
Iată ce se spune intre altele în articol.

tot mai accentuate de materii prime, în diferite 
o atenfie deosebită identificării de noi resurse

• RADIOTELESCOA- 
PE CU SENSIBILITATE 
SPORITĂ. Cercetători din 
orașul Harkov (U.R.S.S.) au creat 
un aparat care permite ampli
ficarea de 100 de ori a sensibi
lității radiotelescoapelor. In 
componenta aparatului intră un 
monocristal de andaluzit răcit la 
o temperatură apropiată de zero 
absolut. El intensifică oscilațiile 
electromagnetice fără nici un fel 
de denaturări. Cu ajutorul aces
tui aparat astronomii vor putea 
obține noi informații despre for
marea sistemelor stelare și des
pre modul de repartizare a ma
teriei in Univers.

• CARBURANT: APA 
Șl MOTORINĂ. Specialiștii

din R.F.G. au pus la punct un 
dispozitiv cu ajutorul căruia mo
toarele diesel pot funcționa pe 
baza unui amestec de motorină 
și apă. Dispozitivul realizează 
acest amestec sub forma unei 
emulsii ale cărei picături au di
mensiuni de 4 microni. Motori
na de la suprafața picăturii 
transformă in abur apa din in
terior și provoacă milioane de 
microexplozii datorită cărora iau 
naștere picături și mai mici. 
Proporția de apă care se adau
gă la motorină este de 0 la 
sută, economia realizată nefiind 
cîtuși de puțin neglijabilă.

• CONDUCTE DIN 
BAZALT. în cursul funcționă
rii conductelor pneumatice care 
servesc la transportul materiale

• Articolul 420 : FERENTARI — 15,30;
19. *
• Afacerea granatelor : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• înainte de miezul nopții î VOLGA 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Olimpiada ’40 : VIITORUL — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Sint timid, dar mă tratez : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21. FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA BU
ZEȘTI — 21.
• în căutarea chibriturilor : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• îmi sare țandăra : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Corleone : TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 21, FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Clinele electronic : FLACARA — 
15,30; 17,3Q; 19,30, la grădină - 21.
• Centrala este pe emisie : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Aventură in Arabia ; GRADINA 
CULTURAL — 21.
• Par și impar : GRADINA FESTI
VAL — 20,45. •
• Dreptate pentru toți : GRADINA 
GLORIA (TITAN) — 21.
• Nu-mi furați copilul : GRADINA 
LIRA — 21.

• Vis de glorie t GRADINA MIORIȚA 
— 21.
• Boby Deerfyeld : GRĂDINA PARC 
HOTEL — 21.

t e a t r
• Teatrul „Lycla Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea 
onoarei — 19, (sala Grădina Icoanei): 
Cum se numeau cei patru Beatles ? —
19.
• Teatrul Mic (la rotonda scriitorilor 
din Cișmiglu) ; Cintecul iubirii (spec
tacol de sunet șl lumină) — 21.
• Teatrul Glulești. (sala Majestic) î 
Dragă mincinosule — 19,30. (la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România) : Popas In istorie (specta
col de sunet șl lumină) — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Idolul femeilor —
20, (grădina Batiștel) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia româ
nă" : La fintlna dorului — 18,30.

Pină nu demult, multe din meto
dele utilizate pentru prospecțiuni 
geologice erați adaptate cercetării 
zăcămintelor de adîncime redusă. De 
fapt, nici nu este prea îndepărtată 
vremea cind geologii aveau la dispo
ziție doar agerimea privirii, tir- 
năcopul și experiența. în prezent 
însă ochiul — oricit de ager ar fi — 
și experiența — oricit de bogată — 
sint complet insuficiente. Pentru a 
descoperi ceea ce zace ascuns sub 
zeci sau chiar sute de metri de 
stincă. prospecțiunea are nevoie de 
toate resursele teoriei și de toate ra
finamentele tehnologiei. Versiune 
modernă a derivei continentelor, tec
tonica plăcilor, de pildă, furnizează 
o interpretare nouă și coerentă a 
formării reliefurilor și. paralel, a 
zăcămintelor.

în special insă, progresele înregis
trate de geochimie și de geofizică, 
cit și aportul informaticii au impri
mat un nou suflu prospecțiunii mi
niere. Pentru a realiza acest inven
tar s-a făcut apel in primul rînd la 
prospecțiunea geochimică, metodă ce 
constă in dozarea foarte precisă a 
urmelor de metale prezente in eșan- 
tioanele solurilor, ale rocilor sau ale 
aluviunilor.

Cum se procedează în mod con
cret ? Din puncte repartizate omo
gen, reperate în prealabil pe harta 
geologică, se prelevează în medie 
două sau trei eșantioane de kmp. 
Fiecare eșantion, de ordinul a 200— 
500 g, este uscat, cernut și redus la 
o masă de 60 g, înainte de a fi ex
pediat la. laboratoare de cercetări, 
unde se aplică o inovație foarte im-

portantă pentru geochimie. Este 
vorba de dozarea simultană a peste 
20 de elemente, metodă pusă la 
punct tocmai avînd în vedere numă
rul mare al eșantioanelor de anali
zat. Metoda se axează pe utilizarea 
spectrometrului cu plasmă, ce prezin
tă avantajul de a reduce substanțial 
interferențele între spectrele diferi
telor elemente. Eșantionul este supus 
unui jet de argon la temperatură 
foarte ridicată, care îl transformă in 
plasmă. El emite atunci linii de in
tensitate și aspect diferit, in func
ție de substanțele pe care le conține. 
Astfel, se poate efectua o evaluare 
de mare precizie — atit cantitativă, 
cît și calitativă a compoziției eșan
tionului. Trecind apoi toate rezulta
tele pe ordinator, se definesc asocia
țiile geochimice caracteristice ale di
feritelor formațiuni geologice din 
sectorul investigat. Pe această bază 
se reperează apoi zonele în care se 
manifestă „anomalii" ale cutărui sau 
cutărui element.

în ce privește prospecțiunea geofi
zică mai costisitoare, ea intervine 
numai atunci cind prospecțiunea 
geochimică se dovedește imposibilă 
— de pildă, in cazul unui relief 
foarte accidentat. în astfel de situa
ții. tehhica cea mai folosită constă 
în survolarea zonei de examinat, 
de-a lungul unor linii paralele succe
sive și la o altitudine constantă. 
Echipamentul electronic instalaț la 
bordul avionului sau remorcat la ca
pătul unui cablu înregistrează auto
mat diferite proprietăți fizice ale te
renului survolat : radiații gamma sau 
infraroșii, magnetism etc. Analiza

«I 
se 
de 
cu

rezultatelor permite localizarea apro
ximativă a zonelor cu „anomalii" 
care, mai tîrziu, fac obiectul unor 
investigări mai aprofundate la sol. 

Atunci cind „anomaliile" au fost 
depistate — fie prin metoda geochi
mică, fie prin cea geofizică — faza 
următoare constă în delimitarea 
estimarea valorii lor. Mai întîi 
sporește numărul prelevărilor 
eșantioane (pină la 400 kmp),
scopul de a confirma primele indicii. 
Apoi se efectuează sondaje cu aju
torul unui procedeu rapid, care per
mite să se scoată la suprafață pulberi 
minerale prelevate de la adîncimi de 
30—100 metri. în fine, dacă analiza 
acestor pulberi este pozitivă, se pro
cedează la adevărate foraje, pină la 
mai multe sute de metri adîncime. 
care sint insă foarte scumpe. Tocmai 
de aceea se încearcă în prezent în
locuirea lor cu alte tehnici mal puțin 
costisitoare, cum ar fi diagrafia. 
Principiul de funcționare e următo
rul : în găurf de mic diametru se in
troduc sonde care dau informații 
asupra solului pe care îl traversea
ză. Ele efectuează adevărate „radio
grafii" ale subsolului pe o rază de 
10 metri în jurul axei de penetrație, 
permițînd obținerea unor informații 
comparabile cu cele obținute prin 
radiometrie de inginerii specializați 
în cercetarea minereurilor radioactive.

în Franța, rezultatele inventarierii 
subsolului cu ajutorul noilor metode 
s-au dovedit pozitive. Din cele 
150 000 de eșantioane analizate pină 
acum, au fost reținute 1 000 de „ano
malii", din care 150 au ocazionat ul
terioare cercetări detaliate. La ora 
actuală, un număr de 15 zăcăminte 
sint considerate a fi rentabile din 
punct de vedere economic. La aceste 
zăcăminte se vor adăuga foarte pro
babil în viitor cele datorate telede- 
tectiei prin satelit, cea mâi promiță
toare tehnică in materie de prospec
țiuni miniere, aflată însă abia la 
începuturile ei.

lor abrazive se produce o uzură 
accentuată in unele porțiuni. 
Mai ales în zonele critice unde 
fluidul vehiculat are tendința 
să devină turbulent, chiar și țe
vile din otel de calitate se uzea
ză adesea complet după citeva 
săptămini. Pentru a rezolva a- 
ceastă problemă, o firmă din 
R.F.G. produce piese tubulare 
din bazalt topit, acoperit cu o 
manta din oțel, care pot înlocui 
în zonele cu riscuri sporite con
ductele obișnuite.

• UN NOU TIP DE 
APARAT FOTOGRAFIC 
CU DEVELOPARE IN
STANTANEE. I» S.U.A. a 
fost reali’at un nou tip de apa
rat fotografic cu developare in-

«F1 tatea minieră din Leoben (Aus
tria) pentru definitivarea unui 
aparat portativ de descoperire a 

, a celor 
petrolifere sau a cursurilor de 
apă subterane. în esență, proce
deul constă. în identificarea cu 
ajutorul detectoarelor infraroșii 
,a iregularităților termice create 
in cavitățile subpămîntene de

■Mwapii ■ ■■ aparat portativ de deșt| U I IIXIIbJEZIXII Zăcămintelor minerale.

6tantanee (in genul „Polaroidu
lui") care folosește o peliculă de 
600 ASA, adică de patru ori mai 
sensibilă decit peliculele cele 
mai sensibile actualmente pe 
piață. Aceasta înseamnă că vor 
putea fi realizate și fotografii de 
interior fără ajutorul blițului. 
Aparatul este complet automati
zat, fiind prevăzut cu captatori 
electronici pentru măsurarea 
distanțelor și a luminii.

• REDRESOR DE SU
DARE ECONOMICOS. ° 
firmă suedeză a realizat redre
sorul de sudare „Poween". cu o

greutate de numai 33 kg — față 
de redresoarele obișnuite care 
au circa 250 kg. Panoul de co
mandă este deosebit de simplu : _ _ _ __
numai cu un singur comutator condițiile'de temperatură.' dife- 
se poate regla intensitatea cu- rite de cele de la suprafață. Me

toda prezintă avantajul de a 
înlătura eventualitatea falselor 
interpretări, precum și faptul că 
un singur om poate prospecta 
pe orice fel de teren.

• LICHID 
CURĂȚIREA 
LOR-UNELTE. 
nelte și organele

rentului pentru diferitele opera
ții de sudare. în felul acesta se 
pot realiza economii de energie 
electrică de 30 pină la 40 la sută.

• DETECTOR AL RE
SURSELOR SUBSOLU
LUI. Procedeul tehnic cunoscut 
sub numele de termografie in- 
fraroșie s-a folosit la Universi-

PENTRU 
MAȘINI- 
Mașinile-u- 

de mașini se

murdăresc cu destulă rapiditate 
si de obicei nu pot fi menținute 
curate cu mijloacele tradiționale. 
Problema își poate găsi o rezol
vare lesnicioasă cu ajutorul unui 
lichid special de curățire, Wer- 
rna-Top, pus la punct in Elveția. 
Lichidul, diluat cu 10 pînă la 20 
părți apă, este aplicat prin 
pulverizare pe suprafața care 
trebuie curățită, după care a- 
ceasta este ștearsă cu o cîrpă. 
El poate fi folosit pentru cură
țirea locurilor de muncă, a du
lapurilor pentru haine, a ușilor 
pendulante din material plastic 
etc.

• TESTARE RAPIDĂ. 
Cum se poate identifica într-un 
timp record un agent chimic 
printre miile de substanțe utili

zate lntr-o farmacie 1 Profesorul 
Gottfried Heinisch de la Institu
tul de chimie farmaceutică al 
Universității din Viena a pus 
bazele unui procedeu de testare 
rapidă prin care se pot determi
na în cel mult cîteva ore ele
mentele constituente ale medica
mentelor. Cu un echipament 
dintre cele mai simple, va fi po
sibil ca în fiecare farmacie sau 
spital să se recunoască diferiți 
compuși ai oricărui produs de 
compoziție nespecificată. în con
textul transformărilor continue 
— unele substanțe dispărînd din 
producția farmaceutică, altele 
introducindu-se in locul lor — 
procesul de testare rapidă e pri
vit ca o cheie pentru determi
narea în viitor a diverșilor 
agenți chimici.
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Marele miting de la Hiroshima

MONTEVIDEO

Ambasadorul României în Uruguay 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

r 1

TOKIO 6 (Agerpres). — Zeci de 
mii de persoane au participat, joi, 
la mitingul organizat in Parcul me
morial pentru pace din Hiroshima 
cu ocazia ceremoniei prin care, in 
fiecare an, se comemorează victi
mele bombardamentului atomic din 
1945.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
primul ministru, Zenko Suzuki, 
care a reinnoit angajamentul gu
vernului său de a nu accepta nici
odată ca Japonia sa posede, să 
producă sau să introducă arme 
nucleare pe teritoriul țării. Japo
nia, ca singura țară care a fost 
victima unui atac atomic, este 
„profund indignată de ideea răz
boiului nuclear" — a spus premie
rul Suzuki.

La rindul său, primarul munici
palității Hiroshima, Takeshi Araki,

Aspect de la marele miting organizat în Parcul memorial pentru pace 
din Hiroshima

Marșul pentru pace a ajuns la Paris
O relatare a agenției France Presse

PARIS (5 august). Miile de parti- 
cipanți la „Marșul pentru dezar
mare" și-au așezat miercuri cortu
rile la porțile Parisului, unde și-au 
făcut intrarea „oficială" joi, in ziua 
aniversării exploziei nucleare de la 
Hiroshima. La intrarea in capitala 
franceză, această acțiune s-a 
transformat într-o impresionantă 
manifestație de masă. Participan- 
ților la marș li s-au alăturat mii 
de parizieni, coloana întinzîndu-se 
pe o lungime de cițiva kilometri 
și inaintind printr-un adevărat 
culoar viu, constituit de mulțimile 
aflate de-a lungul traseului. In 
centrul coloanei se afla o uriașă 
machetă, reprezentind globul pă- 
mintesc, deasupra căruia se înălța 
un porumbel al picii. Sute de lo
zinci afirmau obiectivele acestei 
acțiuni — „Vrem dezarmarea nu
cleară !", „Nu mai vrem alte 
Hiroshime !“, „Nu războiului!“, 
„Trăiască pacea !“.

Porniți la 22 iunie de la Copen
haga, la inițiativa unor militanți 
pentru pace scandinavi, „mărșălui
torii"' au traversat pe rind R. F. 
Germania, Olanda și Belgia. Co
loana, insumind la plecare 5 000 de 
persoane, s-a menținut un timp la 
un număr de 500—700 de persoane, 
care au străbătut totalitatea celor 
1 200 kilometri programați, pentru 
a-și îngroșa din nou rindurile pe 
măsură ce se apropia de capitala 
francezi. Marți erau 3 000, iar 
miercuri din nou circa 5 000. Ei și-au 
stabilit principalul loc de popas în 
apropierea aeroportului Le Bour
get, pregătindu-se să rămînă la 
Paris timp de patru zile.

Pe parcurs au fost întîmpinați cu 
mare entuziasm. In Olanda, locui
torii i-au primit cu flori și au pus 
să sune clopotele pentru a sărbă
tori trecerea lor. „Sintem primiți 

^cu simpatie, deși nu întotdeauna se 

ale cărui brațe sint acoperite 
cu cicatrice de la rănile pro
vocate de bomba atomică america
nă, a lansat un apel la dezarmare 
mondială, relevînd că actuala cursă 
a înarmărilor „se accelerează și 
amenință să împingă omenirea pe 
marginea prăpastiei".

Cu ocazia ceremoniei, in cartea 
memorială au fost adăugate numele 
altor 2 757 cetățeni japonezi care au 
murit anul trecut ca urmare a unor 
boli generate de efectele ulterioare 
ale bombei atomice, numărul total 
al victimelor identificate ale bom
bardamentului atomic din 1945 
ridicindu-se astfel la 100 718. Po
trivit statisticilor japoneze, alți 
circa 370 000 locuitori ai Japoniei 
sint afectați de maladii provocate 
de radiațiile atomice.

înțelege pe deplin semnificația de
monstrației noastre" — a declarat 
una din organizatoarele marșului.

Caracterul eterogen al participan- 
ților este pregnant. Coloana este 
deschisă de călugării budiști, care 
pășesc in sunet de tamburine ; ei 
au venit tocmai din Japonia pen
tru a sublinia, prin prezența lor, 
cerința ca o nouă Hiroshimă să nu 
se mai repete. Coloana este apoi 
formată din tineri și tinere care 
poartă banderole de diferite for
mate și culori, cu inscripții care 
afirmă aspirațiile lor de pace.

Norvegiana Rakel Pedersan, una 
dintre promotoarele principale ale 
marșului, apreciază că acesta și-a 
atins obiectivul : „a face ceva sim
plu, pe înțelesul omului de pe stra
dă, pentru a-l avertiza asupra pe
ricolelor înarmării nucleare". „Lo
zinca -O Europă fără noi rachete 
nucleare- va fi mai bine cunoscută 
și înțeleasă de populațiile țărilor pe 
care le-am traversat" — consideră 
militanta norvegiană.

Franceza Solange Fernex, candi
dată din partea ecologiștilor pentru 
parlamentul vest-european la ale
gerile din 1978, s-a alăturat parti- 
cipanților la marș cu o săptămină 
înainte de sosirea lor la Paris. „Ve
nirea lor in Franța este foarte im
portantă — spune ea — căci aceas
ta poate dinamiza mișcările împo
triva armelor nucleare din această 
țară".

Intrarea „Marșului păcii ’81" in 
Paris marchează, de asemenea, în
ceputul unor ample manifestări, 
reuniuni și dezbateri consacrate 
problemelor actuale ale păcii, care 
vor culmina la 9 august — în 
ziua împlinirii a 36 de ani de la 
bombardamentul atomic asupra 
orașului Nagasaki — cu un mare 
festival al păcii.

MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Orientale a 
Uruguayului, Aparicio Mendez, a pri
mit la 5 august pe Gheorghe Apostol, 
care a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Uruguay.

Cu această ocazie, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a 
fost transmis președintelui Aparicio 
Mendez un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate 
poporului Uruguayan.

R. P. D. COREEANĂ

Apel în vederea convocării unui congres 
pentru promovarea reunificării naționale

PHENIAN 6 (Agerpres). — La 
sesiunea C.C. al Frontului Demo
cratic pentru Reunificarea Patriei, 
care a avut loc joi la Phenian, 
Partidul Muncii din Coreea și alte 
partide politice și organizații sociale 
din R.P.D. Coreeană au adoptat o 
declarație comună conținînd un 
apel lansat partidelor, grupărilor, 
personalităților, diferitelor sectoare 
ale populației din Coreea de sud și 
rezidenților coreeni din străinătate 
în vederea convocării unui congres 
pentru promovarea reunificării na
ționale — informează agenția 
A.C.T.C.

Potrivit declarației comune, la 
congres ar urma să participe repre
zentanți ai partidelor politice și or
ganizațiilor din Nord și Sud și per
sonalități democrate din străinătate, 
în vederea constituirii unui comitet 
pregătitor al întemeierii Republi
cii Confederate Democrate Koryo 
și realizării unei largi colaborări

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea convorbirilor americano-egiptene • Noul guvern 

israelian aprobat in parlament
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

La Casa Albă au luat sfîrșit joi 
convorbirile dintre președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, și președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat.

Potrivit agențiilor U.P.I. și A.P., 
au fost abordate în esență pro
bleme privind situația din Orientul 
Apropiat și relațiile dintre S.U.A. 
și Egipt, inclusiv problemele mi
litare. ,

în cursul vizitei sate la Washing
ton, președintele Sadat a reafirmat 
punctul de vedere al Egiptului po
trivit căruia Statele Unite trebuie 
să accepte un dialog direct cu 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei. „A venit timpul ca Sta
tele Unite să aibă contacte directe 
cu O.E.P. și acest lucru i l-am spus 
președintelui Reagan" — a declarat 
Sadat după un dejun de lucru cu 
secretarul de stat Alexander Haig.

Reafirmînd poziția cunoscută a 
S.U.A. în această chestiune, secreta
rul de stat al S.U.A., Alexander Haig, 
a declarat că „este mult prea devre
me să se facă speculații" în sensul 
că S:U.A. vor Încerca să organizeze 
o întîlnire la nivel înalt cu partici
parea președintelui Sadat și a pre
mierului Begin, consacrată autonomiei 
palestiniene.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Pasajul 
numit „Sodeco", una din principalele 
căi de legătură între sectoarele de 
est și de vest ale Beirutului, a fost 
redeschis joi circulației, după aproape

Președintele Aparicio Mendez a ru
gat să ' se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și pro
gres poporului român.

In cadrul convorbirii care a urmat 
au fost exprimate satisfacția pentru 
bunele relații existente între Româ
nia și Uruguay, hotărîrea celor două 
părți de a adînci și diversifica în 
continuare relațiile bilaterale, în in
teresul ambelor țări și popoare, al 
păcii și cooperării internaționale.

în domeniile politic, economic, cul
tural și militar între Nord și Sud, 
potrivit noii propuneri de reunifi- 
care a patriei avansate de Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
P.M.C., președintele R.P.D. Co
reene.

Congresul — pivotul unei mișcări 
naționale în favoarea reunificării — 
ar putea discuta proiectul de con
stituire a Republicii Confederate 
Democrate Koryo și toate cele
lalte propuneri pentru reunificare, 
problemele realizării colaborării din
tre Nord și Sud în diverse do
menii, relevă A.C.T.C.

Subliniind necesitatea unui dialog 
preliminar convocării congresului, 
autorii declarației relevă : în vede
rea unui asemenea dialog, .sintem 
gata să luăm contact cu indiferent 
cine din Coreea de sud ori din străi
nătate, în afară de clica Chun Du 
Hwan, și vom lăsa întotdeauna des
chisă ușa dialogului.

patru luni de la* închiderea sa — 
informează agenția France Presse. 
Tranzitul prin acest pasaj va facilita 
într-o anumită măsură deplasarea 
între cete două sectoare ale capitalei 
libaneze și redeschiderea lui este 
considerată ca un semn de destinde
re pe plan intern.

La începutul lunii iulie s-a în
treprins o primă tentativă de redes
chidere a pasajului, care nu a fost 
însă încununată de succes.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — După 
0 dezbatere-maraton de aproximativ 
14 ore, Knessetul (parlamentul israe
lian) a aprobat miercuri seara, cu 
61 voturi pentru și 58 împotrivă, noul 
guvern israelian de coaliție format 
de primul ministru Menahem Begin, 
in urma alegerilor legislative antici
pate de la 30 iunie.

Imediat după votul din Knesset, 
primul ministru și cei 17 membri ai 
echipei sale ministeriate au depus 
jurămîntul.

Joi, premierul israelian a prezen
tat membrii noului guvern președin
telui țării, Yitzhak Navon.

Actualul guvern, Ia care participă 
reprezentanții a patru partide — 
blocul Likud, condus de Menahem 
Begin, Partidul Național Religios, 
partidul Agudat Israel și partidul 
Tami — este sprijinit de 61 de 
deputați din cei 120 membri ai 
Knessetului, majoritatea de numai 
un vot iluȘtrind fragilitatea noului 
cabinet.

s
GUVERNUL OLANDEI A DENUNȚAT, LA 6 AUGUST, ACORDUL 

DE COLABORARE CULTURALA CU R.S.A. După cum a anunțat agenția 
de presă BELGA citată de T.A.S.S., hotărirea guvernului a fost aprobată 
de cete două camere ale Parlamentului olandez.

1 NOI ACTE DE VIOLENȚA ÎN 
. IRLANDA DE NORD. Aproape în 

toate orașele din Irlanda de Nord
I au explodat bombe ca urmare a 

intensificării campaniei de violență 
a organizației extremiste Armata 
Republicană Irlandeză. Exploziile 
s-au soldat cu rănirea a șapte per-

[ soane și cu întreruperea circulației 
pe calea ferată Belfast—Dublin.

VIZITA. Premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Zhao

I Ziyang, a sosit într-o vizită oficială 
in Filipine la invitația guvernului 
de la Manila — anunță agenția 
China Nouă.

. GREVA. Aproximativ 500 de me
canici ai companiei australiene de

I transport aerian .,Trans Austra
lian Airlines" (T.A.A.) au încetat

I miercuri lucrul, in semn de protest 
față de proiectul direcțiunii de a 
lovi în interesele maselor salariate

I în domeniul pensiilor. în urma a- 
cestei acțiuni, toate avioanele fir-

■ mei menționate au rămas la sol. 
Pe de altă parte, salariații din re
țeaua poștală și telecomunicații au

I declarat o grevă parțială, revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor de 
trai.

‘ PREȚURILE PRODUSELOR PE
TROLIERE au fost majorate, în- 
cepînd de joi, în Belgia, ca urmare

I a creșterii cursului de schimb al 
dolarului pe piețele monetare occi-

| dentate, s-a anunțat la Bruxelles.
TRATATIVELE SOVIETO-AME-

I RICANE consacrate prelungirii a- 
cordului din 20 octombrie 1975 pri-

I vind livrările de cereale s-au în
cheiat joi la Viena, anunță agenția 
T.A.S.S. Cete două părți au semnat 

| un memorandum privind prelungi
rea cu un an a acestui acord.

CRIZA ACTUALA IN INDUS- 
1 TRIA PETROCHIMICA JAPONEZA 
I este fără precedent și sint necesare

S.U.A. :

Greva controlorilor 
traficului aerian

WASHINGTON 6 (Agerpres). — în 
ciuda presiunilor fără precedent la 
care sint supuși, controlorii traficului 
aerian american au continuat, joi, 
greva declarată la Începutul săptămi- 
nli in sprijinul revendicărilor lor de 
îmbunătățire a condițiilor de' muncă. 
După ... expirarea ultimatumului dat 
de președintele S.U.A., Ronald Rea
gan, privind concedierea greviștilor 
care refuză să reia lucrul, autorită
țile au trimis 1 008 de preavize de 
concediere, urmind ca pină la sfirșitul 
săptămînii să fie definitivate formele 
pentru concedierea tuturor celor a- 
proximativ 13 000 de participant! la 
acțiune. între timp, diferite instanțe 
au condamnat, în baza legislației a- 
mericane care neagă dreptul la grevă 
al funcționarilor publici, sindicatul 
controlorilor zborurilor la amenzi to
talized aproape 5 milioane dolari pe 
zi. împotriva greviștilor au fost in
troduse acțiuni la 57 de tribunale, iar 
cinci lideri sindicali au fost condam
nați la amenzi și inchisoare pe dife
rite termene.

în cursul zilelor de miercuri și joi, 
greviștii au organizat pichete și di
ferite acțiuni, care s-au bucurat de 
sprijinul altor organizații sindicale. 
La Chicago, membri ai conducerii 
centratei sindicale A.F.L.-C.I.O. s-au 
alăturat pichetelor de grevă ale con
trolorilor traficului aerian.

-——3.
«GENȚIILE DE PRESA 
fȘ) - pe scur t____ .

măsuri pentru restructurarea ei, a 
declarat, potrivit agenției Kyodo, 
Hisatsugu Tokunaga, președintele 
Corporației Naționale a Petrolului. 
El a menționat că rafinăriile țării 
utilizează în prezent numai 55 la 
sută din capacitățile de producție, 
în ciuda contractelor existente pri
vind importurile de țiței.

EVOLUȚIA RELAȚIILOR FRAN
CO—IRANIENE. Președintele Fran
ței, Franqois Mitterrand, a invitat, 
miercuri seara, cetățenii francezi 
ăflați în Iran să se întoarcă în țară 
și a hotărît să recheme ambasado
rul francez, Guy Georgy, pentru 
consultări — relevă un comunicat 
al Președinției reluat de agenția 
France Presse. Se menționează că 
aceste măsuri survin după manifes
tările care au avut loc, în ultimele 
zile, în fața Ambasadei Franței de 
la Teheran.

Un purtător de cuvînt oficial ira
nian a anunțat că ambasadorului 
Franței la Teheran, Guy Georgy, i 
s-a cerut să părăsească Iranul in 
termen de trei zile — transmite 
agenția France Presse, care citează 
postul de radio Teheran. Se preci
zează că această decizie a fost 
adoptată ca urmare a faptului că 
Franța nu a răspuns pozitiv cererii 
de extrădare a fostului președinte 
iranian Abolhassan Banisadr și a 
lui Massoud Rajavi, lider al orga
nizației Mudjahidin-Khalq, care 
sint urmăriți în justiția de către 
autoritățile iraniene.

STARE DE URGENȚA IN SU
DUL PELOPONEZULUI. In pro
vincia greacă Messenia, in sudul 
Peloponezului, a fost decretată sta
rea de urgență in urma incendiilor 
care au afectat această regiune în 
ultimele zile. Este a treia provincie 
in care a fost decretată starea de 
urgență, după Attica și Ilia.

Nicaragua : Populația muncitoare din Nicaragua luptă cu încredere 
pentru înlăturarea moștenirii lui Somoza, împotriva șomajului, sărăciei 
și analfabetismului. Imagine de la o recentă manifestație din capitala țării , 
-____________________________ __ __ ___________________________ y

Pentru crearea unui climat de pace și cooperare In lume
Declarația ministrului de externe al Mexicului

STATELE UNITE au efectuat 
miercuri o nouă experiență nu- |
cleară subterană în deșertul Ne
vada — a anunțat Ministerul Ener- | 
giei de la Washington.

POPULAȚIA BANGLADESHU- . 
LUI este in prezent de 89 940 000 
de locuitori, potrivit datelor preli- I 
minare ale recentului recensămint 
al populației. Populația capitalei — 
orașul Dacca — numără 3 458 603 
persoane. Al doilea oraș ca mărime * 
al țării este Chittagong, cu 1 388 000 .
de locuitori.

AMPLE MANEVRE NAVALE 
ALE FORȚELOR N.A.T.O. în 
ciuda protestelor energice ge- | 
nerate pe plan internațional 
de manevrele „Ocean Ventu- | 
re ’81", organizate de S.U.A. cu 
începere de la 1 august în Atlantic, ‘ 
Pentagonul a anunțat că va trimite . 
efective de 17 000 militari pentru a 
participa la manevrele anuale din | 
cadrul N.A.T.O., „Reforger", care 
vor avea loc in R.F.G., în perioada I 
25 august — 20 septembrie a.c. „O- 
cean Vepture ’81", denumire dată 
celor mai ample manevre din pe- . 
rioada postbelică ale forțelor navale 
occidentale; se desfășoară în inter- I 
valul august-octombrie, pe lingă 
„Reforger" urmind să aibă loc încă 
trei exerciții războinice ale N.A.T.O. |

FORMAȚIA „SAVOY" și solista i
de muzică ușoară Margareta Pisla- 
ru au prezentat un spectacol la Al- 1 
ger in cadrul turneului care il in- . 
treprind in această țară.

CAPRICIILE VREMII. O'^noua 
furtună s-a abătut in cursul 
după-amiezii de joi asupra unor 
zone din Anglia și Țara Galilor; 
la Londra cantitatea de precipitații 
a fost de 300 milimetri intr-o I
singură oră. Toate decolările de 
pe aeroportul londonez Heath
row au fost aminate, întrucit o I 
descărcare electrică a atins siste- 
mul de ghidare de pe sol, provo- 
cind, de asemenea, o pană de I 
curent in aerogară. .

„Generalii pentru pace"
Personalități militare care au ocupat pînâ de curînd 
funcții oficiale în țările N.A.T.O. se pronunță împotriva 

noilor rachete nucleare
„Dacă nu vom contribui în mod 

afectiv la oprirea cursei furibunde a 
înarmărilor, atunci omenirea va avea 
un destin tragic. Vreau să-mi petrec 
restul vieții participînd la activitatea 
îndreptată spre asigurarea păcii in 
lume, pentru ca nepoții mei să tră
iască".

Aceste cuvinte au fost rostite de 
senatorul italian Nino Paști, care 
în anii ’60 a ocupat postul de coman
dant adjunct al N.A.T.O. pentru pro
blemele nucleare. Cu prilejul vizitei 
făcute în capitala Marii Britanii, 
pentru a participa la o conferință con
sacrată luptei pentru pace și dezar
mare, fostul militar italian a decla
rat : .„Sint unii amirali și generali 
care cred că ne putem angaja intr-un 
război cu arme nucleare, pe care să-l 
ciștigăm. Dar asemenea arme nu sint 
instrumente de luptă, ci de genocid".

La cițiva ani după ce și-a prezentat 
demisia din postul de comandant ad
junct al N.A.T.O. pentru problemele 
nucleare, Nino Paști și-a pus candi
datura pentru senatul italian și a 
fost ales. De atunci desfășoară o in
tensă activitate împotriva a ceea ce 
el consideră a fi „cursa nebunească a 
înarmărilor, ce poate anihila Europa 
și omenirea întreagă".

în Germania federală există chiar 
• organizație numită „GENERALII 
PENTRU PACE", care participă activ 
la acțiunea de informare a opiniei pu
blice asupra pericolelor pe care te re
prezintă pentru întreaga omenire 
cursa înarmărilor și în mod deosebit 
înarmările nucleare.

în acest context, presa occidentală 
citează numele generalului-maior 
vest-german Gert Bastian, fost co
mandant al diviziei a 12-a de tancuri 
din Bavaria, care a părăsit armata 
deoarece n-a fost de acord cu pro
gramul de „modernizare", care în
seamnă amplasarea pe teritoriul 
R.F.G. a 112 rachete nucleare ame
ricane. El a declarat : „Mi-a plăcut 
ti fiu militar și de aceea îmi vine 

greu să părăsesc armata. Am coope
rat și am mulți prieteni in cadrul 
N.A.T.O. Sint convins de necesitatea 
echilibrului de forțe, dar acesta tre
buie să se stabilească la niveluri tot 
mai scăzute. Dispunem, de pe acum, 
cu prisosință de arme, de capacitatea 
de a ne distruge reciproc. De aceea 
cred că nu este nevoie să introducem 
noi sisteme de arme. Aceste noi sis
teme vor crea un risc și mai mare 
pentru populația noastră",

Un alt militar cu grad înalt care 
a făcut cunoscute date și fapte despre 
războiul nuclear este contraamiralul 
în rezervă Gene R. La Rocque, din 
marina militară americană, director 
al unui centru cu sediul la Washing
ton, centru care își propune să infor
meze publicul asupra pericolului in
tensificării cursei înarmărilor nu
cleare. Sub conducerea sa, în primă
vară a fost organizată la Groningen, 
în Olanda, o conferință asupra peri
colului unui eventual război nuclear 
in Europa. Contraamiralul La Rocque 
a declarat că „europenii nu trebuie să 
mai accepte ca Europa să devină din

Manifestări ale politicii 
de forță sortite eșecului

Noi incursiuni militare sud-africane împotriva statelor 
din „prima linie"

în timp ce comunitatea internațio
nală se pronunță cu fermitate pentru 
proclamarea neîntîrziată a indepen
denței Namibiei, sprijinind propune
rea convocării unei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a O.N.U. 
pe această temă între 3 și 11 septem
brie a.c., rasiștii sud-africani con-

{DIN ACTUALITATEA POLITICĂ) -
nou un teatru de război, deoarece 
aceasta ar însemna anihilarea sa".

Ziarele din Europa occidentală con
sideră simptomatic faptul că asemenea 
oameni, care ppn profilul preocupă
rilor lor au fost și sint cei mai in 
măsură să cunoască efectele distrugă
toare ale unui eventual conflict nu
clear, iau o poziție fermă de condam
nare a politicii care urmărește conti
nuarea și intensificarea cursei înar
mărilor. Presa evidențiază adesea 
participarea la manifestațiile pentru 
pace din R.F.G. a unor militari vest- 
germani, îmbrăcați în uniformă, care 
se pronunță pentru trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, astfel 
incit popoarele să se bucure de li
niște, de securitate, fără teama de
clanșării unui cataclism care să dis
trugă întreaga omenire. în presă a 
fost menționat și numele amiralului 
Mountbatten, care în timpul celui 
de-al doilea război mondial a fost 
comandantul forțelor aliate din Asia 
de sud-est. Cu puțin timp înainte de 
a cădea victima unui atentat. Mount- 
batten a rostit în orașul Strasbourg 
un discurs împotriva armei nucleare 
și a războiului. EI s-a ridicat împo
triva ideii utilizării, în caz de conflict 
în Europa, a așa-ziselor arme nuclea
re tactice. Totodată, el și-a exprimat 
convingerea că securitatea generală 
ar spori în cazul unei reduceri a în
armărilor nucleare.

Nicolae PLOPEANU

tinuă să sporească tensiunea din 
zonă cu scopul deliberat de a întîrzia 
realizarea aspirațiilor de libertate ale 
poporului namibian. Poziția lor aven
turistă, contrară intereselor Africii, a 
ieșit cu deosebire în evidență în ul
timele zile, cînd R.S.A. a declanșat 
o nouă agresiune împotriva statelor 

din „prima linie", violînd grav inte
gritatea teritorială a R. P. Angola.

Pornită de pe teritoriul Namibiei 
și invocind drept pretext urmărirea 
patrioților namibieni, noua acțiune 
agresivă a Pretoriei a căpătat chiar 
de la început aspectul unei vaste 
operațiuni militare. După cum trans
mit agențiile de presă, forța de in
tervenție, alcătuită dintr-o brigadă de 
infanterie și un batalion de infanterie 
motorizată, precum și din alte două 
batalioane de mercenari, a pătruns pe 
teritoriul angolez cu sprijinul elicop
terelor, ocupînd o serie de localități 
și provocînd mari pagube materiale 
și victime omenești. Au fost distruse 
sau avariate obiective economice, 
cartiere de locuințe, școli, spitale și 
artere de comunicație. Au fost lovite 
tabere ale refugiaților namibieni.

Acest atac brutal împotriva unui 
stat independent și suveran a provo
cat însă o vie indignare și cele mai 
puternice proteste în întreaga lume. 
Exprimîndu-și solidaritatea cu victi
mele agresiunii, cu cauza dreaptă a 
poporului namibian, cercuri largi ale 
opiniei publice din diferite țări au 
condamnat cu fermitate incursiunile 
rasiștilor sud-africani, cerînd să li se 
pună fără întîrziere capăt. Ele și-au 
exprimat, totodată, adînca neliniște 
în legătură cu faptul că asemenea 
manifestări de forță au devenit o 
practică curentă a politicii R.S.A. 
față de Angola, Mozambic, Zambia și 
celelalte state din „prima linie", a- 
fectînd grav eforturile lor pentru 
consolidarea independenței, pentru 
dezvoltare economică și socială. 
„Regimul rasist de la Pretoria — a 
declarat Quett Masire, președintele 
Botswanei — pune în pericol secu
ritatea regiunii prin acțiuni de de
stabilizare, care au luat forme dife
rite, inclusiv atacuri militare și pre
siuni economice".

într-adevăr, numai în primele șase 
luni ale anului curent rasiștii sud- 
africani au efectuat aproape 500 de 
zboruri de recunoaștere deasupra te
ritoriului angolez și peste 100 de de
barcări ale trupelor aeropurtate. Pro
vocările lor armate au luat un aspect 
deosebit de grav în cursul lunii iulie; 
practic, a fost o perioadă de 
incursiuni continue, din care ultima a 
depășit în amploare pe toate cele
lalte.

O asemenea politică aventuristă 

comportă grave riscuri pentru pacea 
in zona respectivă și pentru climatul 
politic general. Așa cum se arată în 
scrisoarea de protest adresată de re
prezentantul angolez la O.N.U. pre
ședintelui Consiliului de Securitate, 
„pericolul de război n-a fost niciodată 
mai mare".

Cu același prilej, R., P. Angola a 
ținut să sublinieze că perpetuarea și 
amplificarea acțiunilor agresive ale
R. S.A. sint stimulate în bună parte 
de poziția conciliantă a unor țări 
occidentale care nu numai că nu 
respectă boicotul instituit de O.N.U., 
dar acordă un sprijin tacit regimu
lui de la Pretoria. Manevrele navale 
„Ocean Venture ’81", organizate de 
către N.A.T.O. în Atlanticul de sud 
chiar în această perioadă, reprezintă 
pentru regimul de la Pretoria o în
curajare fățișă de a-și menține ati
tudinea agresivă față de statele din 
sudul Africii — subliniază agenția 
angoleză de presă ANGOP.

Expresie a manevrelor tinzînd să 
determine țările vecine să nu mai 
sprijine cauza independenței Nami
biei, ultimele incursiuni ale R.S.A. 
constituie, în același timp, o încer
care de a înăbuși lupta forțelor 
patriotice namib'ene conduse de
S. W.A.P.O. și de a obține recunoaș
terea internațională a administrației- 
marionetă instalată la Windhoek de 
rasiștii de la Pretoria. Aceste proiec
te aberante sint însă sortite eșecu
lui; nimeni și nimic nu poate împie
dica mersul înainte al unui popor 
hotărît să lupte cu arma în mînă 
pentru obținerea libertățifc-Deși for
țele agresoare au folosit cete mai 
moderne arme, deși au lovit fără 
cruțare femei, bătrîni și copil, ele 
n-au izbutit să slăbească hotărîrea 
de luptă a poporului namibian și au 
fost nevoite să recunoască că 
S.W.A.P.O. are adînci rădăcini in 
popor.

Voința de luptă, eroismul de care 
a dat dovadă poporul namibian în 
cei 15 ani de luptă armată, spri
jinul larg de care se bucură din 
partea forțelor democratice și pro
gresiste de pretutindeni nu lasă nici 
o îndoială că in cete din urmă cauza 
sa dreaptă va fi încununată de succes, 
și pe întinsul Namibiei va flutura 
steagul libertății.

Nicolae N. LUPU

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — Intr-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul rela
țiilor externe al Mexicului, Jorge 
Castaneda, s-a pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor consacrate 
creării și consolidării unui climat de 
pace și cooperare în lume pe pțln-

Cursuri-record ale dolarului pe
Dolarul american a înregistrat 

joi noi cursuri-record pentru 
ultima perioadă in raport cu alte 
monede occidentale. Astfel, la 
Frankfurt pe Main un „bilet ver
de" a fost vindut pentru 2,5125 
mărci vest-germane, ceea ce re
prezintă cel mai ridicat curs al 
monedei americane de la 8 sep
tembrie 1976 și pină in prezent. 
Miercuri, paritatea dintre cele 
două devize fusese de 2,5060 mărci 
pentru un dolar.

Pe de altă parte, moneda ameri
cană a depășit iar cota celor 6 
franci, vinzindu-se, la închiderea 
bursei din Paris, la cursul de 
6,0010 franci pentru un dolar (5,9815 
franci in ziua precedentă). Francul 
elvețian a înregistrat, de aseme
nea, un recul in schimburile cu 
deviza americană (2,1870 franci 
pentru un dolar), în timp ce lira 
sterlină a fost cumpărata pentru 
1,8015 dolari. Cursul yenului a 
consemnat o oarecare revenire —
239.90 pentru un dolar, de la
240.90 — in ziua precedentă.

Pentru a susține valoarea mone
dei naționale, Banca centrală a

AFRICA :

Programe de dezvoltare în funcție de condițiile 
economice concrete

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
într-un articol publicat de cotidia
nul „Addis Zemen", care apare la 
Addis Abeba, se arată, între altele, 
că, pentru a-și rezolva problemele 
economice, țările din Africa trebuie 
să-și elaboreze programe de dezvol
tare în funcție de condițiile eco
nomice concrete. Etiopia, notează 
cotidianul, se află din acest motiv 
într-o situație dificilă, în care se 
simte lipsa de cadre calificate și de 
mijloace financiare corespunzătoare ; 

cipii noi, echitabile și juste — J|ns- 
mite agenția Notimex. El a- mătat 
că, în prezent, statele iubitoare de 
pace trebuie ,să lupte, pe de o parte, 
pentru dezarmare generală și com
pletă și, pe de altă parte, împotriva 
sărăciei, a inegalităților și inechită
ților sociale.

piețele monetare occidentale
R. F. Germania (Bundesbank) a 
intervenit in ultimele zile pe piață 
vinzind importante cantități de 
dolari (201,05 milioane dolari — 
marți și 122,35 milioane — miercuri), 
în încercarea de a satisface cere
rea. In total, de la începutul aces
tui an banca vest-germană a vin
dut din rezervele sale suma de 
3,5 miliarde dolari — a anunțat, 
intr-un interviu, președintele Bun
desbank — Karl Otto Poehl. El a 
apreciat că actuala paritate dintre 
dolar și marca vest-germană „este 
anormală".

Dealtfel, experții financiari gu
vernamentali din mai multe state 
occidentale nu au rezolvat incă 
dilema : să opteze pentru secătui
rea rezervelor de devize prin in
tervenții la bursă sau pentru 
creșterea dobinzilor. Această ulti
mă variantă ar anula avantajul 
de care beneficiază in prezent do
larul (nivelul ridicat al ratelor 
dobînzii in S.U.A.), dar scumpirea 
creditului are ca efect frinarea 
investițiilor și intirzierea redre
sării economice.

(Agerpres)

în consecință, proiectele de dezvol
tare au fixat ca obiective prioritare 
dezvoltarea acelor ramuri indus
triale care pot folosi materiile pri
me locale.

„Addis Zemen" scrie, de aseme
nea, că Etiopia are condiții natu
rale propice dezvoltării agricul
turii, care va furniza nu numai ne
cesarul de alimente, ci și de materii 
prime pentru întreprinderile indus
triale.
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