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în întâmpinarea marii noastre sărbători naționale 

întrecerea dinamizează 
energiile, amplifică rezultatele

Ieri, la Călimănești: Oltul a fost

deviat prin barajul deversor
In perimetrul hidrocentralei de la Căli- 

mănești a avut loc ieri, 10 august, un eve
niment deosebit : devierea Oltului de pe al
bia ce i-a fost croită cu trei ani în urmă. 
Acesta este ultimul act important si hotărî- 
tor pentru începerea acumulării și, implicit, 
pentru punerea în funcțiune a hidrocentra; 
lei. El încununează eforturile de peste trei 
ani ale constructorilor. care au inăltat aici 
în aval de Ostrov cel de-al Xl-lea luceafăr 
de pe Olt, care poartă semnătura unor te
merari cum sint betoniștii Ion Ionescu. Va- 
sile -"ătărășanu. Marin Sandu, dulgherii 
Ghe< he și Costache Țurcanu. excavatoriș- 
tii Icn.-Avădanei, Florian Albulescu și multi 
alții. Succesul de ieri, pe care constructorii 
hidroenergeticieni de pe Olt îl dedică marii 
sărbători de la 23 August, creează condiții 
pentru punerea In funcțiune a hidrocentra
lei Călimănești, cu o putere instalată de 38 
MW, la sfirșitul lunii septembrie a.c.. așa 
cum este prevăzut prin planul de stat. (Ion 
Stanciu).

DÎMBOVIȚA: Productivitate

de tuburi „Premo", 1,7 milioane blocuri de 
zidărie și 700 mc agregate minerale. Conco
mitent, s-a înregistrat o producție netă supli
mentară de 2,5 milioane lei și beneficii în 
valoare de 1,2 milioane lei. (Stelian Chiper).

TULCEA : Suplimentar, 

feroaliaje necesare economiei
Mobilizîndu-și eforturile creatoare in am

pla întrecere socialistă în cinstea marii 
sărbători de la 23 August, oamenii muncii 
de la uzina de feroaliaje a Combinatului me
talurgic Tulcea au realizat, față de planul la 
zi, o producție suplimentară de peste 1200 
tone feroaliaje. Acest spor de producție s-a 
realizat pe seama folosirii mai eficiente a 
capacităților de producție, atingerii parame
trilor proiectați la cuptoarele de feroaliaje 
intr-un timp mai scurt, reducerii termenelor 
de punere în funcțiune a cuptoarelor de la 
noua uzină aflată in stadiu final de execuție. 
(N. Amihulesei).

BOTOȘANI : Confecții

superioară prevederilor
Oamenii muncii din unitățile industriale 

ale județului Dîmbovița înscriu pe graficele 
întrecerii socialiste ce se desfășoară in cin
stea marii sărbători de la 23 August noi și re
marcabile fapte de muncă. Ei au produs pes
te prevederi 1 900 tone blocuri forjate, pro
duse electrotehnice in valoare de peste 7 mi
lioane lei, 5 instalații pentru forat sonde de 
țiței și gaze, 450 tone utilaje tehnologice pen
tru industria chimică, 65 000 tone ciment, 2 300 
tone lacuri și vopsele, 200 000 mp țesături și 
alte produse solicitate de economia naționa
lă și ia export. Aceste sporuri de producție 
au fost obținute îndeosebi prin perfecționa
rea tehnologiilor, organizarea rațională a pro
ducției și a muncii și creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor și utilajelor, ceea ce a 
dus la realizarea unei productivități a muncii 
superioare celei planificate cu 1 320 lei pe fie
care om al muncii. (Gh. Manea).

BUZĂU : Producție netă

din țesături economisite
De la începutul anului și pină acum, co

lectivul întreprinderii de confecții din Boto
șani a economisit 320 000 mp țesături din 
bumbac și 50 000 mp țesături din lină, ma
teriale din care s-au realizat peste 120 000 
de confecții. La obținerea acestor e- 
conomii au contribuit generalizarea ini
țiativei muncitorești ..Nici un centimetru 
de țesătură irosit, totul valorificat" și adop
tarea în procesul de fabricație a produselor 
și tehnologiilor tipizate. Adunarea generală 
a oamenilor muncii din Întreprindere, desfă
șurată zilele trecute, s-a angajat. în cinstea 
zilei de 23 August, ca volumul economiilor să 
ajungă pină la sfirșitul anului la cel puțin 
500 000 mp țesături. (Silvestri Ailenei).

PANCIU : O nouă fabrică

LA RECOLTAREA Șl LIVRAREA 
LEGUMELOR Șl FRUCTELOR 

programele zilnice să fie riguros îndeplinite!
• In primele 9 zile din luna 

august, graficele de li
vrare au fost realizate în 
proporție de 57 la sută la

53 la sută la car
tofi și 89 la sută la fructe

• Sint necesare in continua
re măsuri ferme pentru re
coltarea eșalonată a ro
șiilor care s-au copt și li
vrarea lor imediată spre 
piețe și la fabricile de con
serve

• Mijloacele de transport să
fie mai bine utilizate prin 
încărcarea și descărcarea 
lor cit mai rapidă

Sîntem in plină vară, perioadă in care legumele 
și fructele au o mare pondere in hrana populației. Dar 
tot acum se insilozează pentru iarnă unele din aces
te produse - ceapa și usturoiul - iar altele, intre care 
tomatele, sint industrializate. Avind in vedere și fap
tul că la unele sortimente de legume s-a produs o 
coacere „explozivă**, se impune grăbirea lucrărilor de 
recoltare și livrare. Din datele furnizate de organele 
centrale de specialitate reiese că, in cele 9 zile din ac
tuala decadă, numeroase județe au reușit să livreze 
aproape in întregime cantitățile de legume prevăzute in 
grafice. Totuși, pe ansamblu, in perioada 1-9 august

prevederile din programul primei decade a lunii au 
fost îndeplinite la livraiea legumelor doar in proporție 
de 57 la sută, a cartofilor - de 53 la sută, iar a fruc
telor - de 89 la sută. Așa cum rezultă și din harta de 
mai sus, sint județe - Dolj, Ialomița, Tulcea - mari 
producătoare de legume, în care prevederile din grafic 
au fost realizate doar in proporție de 22-37 la sută. 
In grădini sint cantități suficiente de legume. Impor
tant este ca prin mobilizarea largă a forțelor umane 
de la sate, prin organizarea temeinică a recoltării și 
transportului, in această săptămină să se livreze zilnic 
cantități sporite de legume.

ialomița: Moduri diferite de a înțelege 
răspunderea pentru strîngerea recoltei

și beneficii peste plan
în perioada care a trecut din acest an. co

lectivul de muncă de la întreprinderea de 
materiale de construcții Buzău a obținut im
portante depășiri de plan la producția fizică: 
300 mc prefabricate din beton armat. 2,5 km

de tricotaje
Pe șantierul Fabricii de tricotaje din Pan- 

ciu — unul din obiectivele importante pentru 
dezvoltarea economică a orașului în acest 
cincinal — constructorul șl beneficiarul uni
tății intîmpină apropiata sărbătoare de la 23 
August cu noi și însemnate succese în muncă. 
Aici au început probele tehnologice la secția 
de tricotaje, care va realiza anual peste 12 
milioane tricotaje din bumbac. In celelalte 
secții sint în stadii avansate lucrările de fi
nisaj al spațiilor de producție (Dan Dră- 
gulescu).

Imagini din albumul împlinirilor socialiste

SLOBOZIA: Primele șarje 
de argon de înaltă 

puritate
Cinstind prin noi fapte de muncă marea sărbătoare 

națională de la 23 August, muncitorii și specialiștii de 
pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice 
Slobozia au reușit să producă primele șarje de argon 
calitatea întîl. Puritatea acestuia de 99,9998 la sută 
reprezintă un succes de prestigiu al colectivului de aici. 
Inginerul Miltiade Dobrin, directorul tehnic al combina
tului, ne-a precizat că noua fabrică va realiza in în
tregime cantitățile de argon necesare economiei națio
nale, renunțindu-se la importuri.

Prin construcția și punerea în funcțiune a instala
țiilor acestei fabrici, în afara producerii argonului pro- 
priu-zis se recuperează și restul gazelor — hidrogen, 
metan și azot. Pentru această realizare merită felicitări 
constructorii de la șantierele T.C.I.B. și T.M.U.C.B.. 
care au colaborat fructuos la construcția fabricii șl la 
montarea utilajelor. Aceleași felicitări li se cuvin ope
ratorilor chimiști. compresoriștilor și tehnologilor din 
formația condusă de maistrul Elena Deliu, secretara 
comitetului de partid din combinat.

Primele cantități din noul produs au și fost livrata 
beneficiarilor. (Mihai Vișoiu).

Orice oră pierdută de lucrătorii 
fermelor horticole acum. în plină 
campanie de recoltare a legumelor 
și fructelor, poate provoca pertur- 
bații în buna aprovizionare a pieței 
și în procesul de industrializare. In 
județul Ialomița s-a învățat din 
neajunsurile ce s-au manifestat în 
anii trecuți, cînd. datorită unei sla
be mobilizări a forței de muncă, 
valorificarea s-a făcut defectuos, 
generînd pierderi in valoare de zeci 
și sute de mii de lei. In raidul nos
tru am putut constata că acolo 
unde tovarășii din comitetele co
munale de partid, consiliile agro
industriale și consiliile de condu
cere ale cooperativelor agricole își 
fac datoria, ăflindu-se permanent 
in mijlocul sătenilor, mobilizîndu-i 
la muncă, in grădini sint destui oa
meni atît la recoltare și încărcarea 
mijloacelor de transport, cit și la 
irigat și la lucrările de întreține
re. Tocmai așa se explică de ce 
cooperativele agricole din Maia. Mi- 
loșești, Albești. Munteni Buzău, 
Smirna. Grindu, Reviga. Rovine și 
Traian reușesc să respecte grafice
le de livrare pe sortimente.

Sint insă și unii care, în loc să 
mobilizeze la cules întreaga forță 
de muncă existentă în cooperative
le agricole, pe elevii aflați în va
cantă și pe alti locuitori ai sate
lor. stau și se lamentează căutînd 
fel de fel de motive. La coopera
tivele agricole din Dridu și Fier
binți, deși în grădini sint suficien

te cantități de vinete și ardei, re
coltarea decurge în ritm de melc. 
..Nu avem forțe" — ni s-a spus, 
dar In localitățile respective, pe la 
porți și pe marginea șanțului, stau 
la taclale sute de tineri și vîrst- 
nici ce pot foarte bine să partici
pe la cules, că doar nu îi pune ni
meni să mute pietre de moară. De 
asemenea, la cooperativa agricolă 
Bu iești, cantități mari de tomate au 
ajuns la supracoacere, în loc să fi 
fost culese. Cooperatorii așteaptă să 
fie ajutați de primărie care să a- 
ducă elevi, iar primăria așteaptă 
inițiativa școlii. In aceste condiții, 
nu-i de mirare că de la o zi la alta 
sporește volumul restanțelor în li
vrări. Cum pot cooperatorii din Bu-

iești. care-s meșteri in... justificări, 
să se compare cu cei din Traian 
și Miloșești și chiar cu vecinii lor 
din Albești, care duminică au lu
crat cu spor, recoltînd importante 
cantități de legume ce au și fost 
livrate.

Situații similare se semnalează și 
în cooperativele agricole din Ama
ra. Bordușelu, Căzănești și Scîn- 
teia. Totodată. în fermele legumi
cole din Rași. Sălcioara, Mihail Ko- 
gălniceanu și Mărculești, irigarea 
legumelor se face defectuos, iar da
torită calității slabe a lucrărilor de 
întreținere, culturile sint pline de 
buruieni, care consumă apa atît de 
necesară plantelor ajunse la matu
ritate. Deși de aproape două săp- 
tămîni trebuiau să treacă la rărirea 
culturilor de morcov și pătrunjel, 
legumicultorii din Bordușelu și Că
zănești amină in continuare această 
importantă lucrare.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii**

buzău: Ritmul a crescut, 
dar nu la nivelul necesar

în acest an. în județul Buzău s-au 
cultivat 7 500 hectare cu legume. 
Pină ieri, de pe această suprafață 
s-au recoltat și livrat la fondul de 
stat 15 730 tone de legume, din cele 
90 410 tone legume planificate pe 
întreg anul. S-au înregistrat depă
șiri ale planului de livrări la ma
zăre păstăi — 240 tone, la varză 
timpurie — 272 tone, la cartofi tim-

purii — 101 tone, iar la fructe — 36 
tone. Prima decadă a acestei luni 
atestă o intensificare a ritmului de 
recoltare și livrare a legumelor, dar 
rezultatele sint încă sub posibilități.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii*

(Continuare în pag. a Iii-a)

satu mare. Construcții noi, moderne

De pe oricare din arte
rele principale care duc 
spre porțile de intrare în 
Satu Mare, orașul te în- 
tîmpină cu o salbă de 
blocuri moderne, construi
te aici în ultimii ani. Ace
leași priveliști le oferă 
noile blocuri și cartiere 
înălțate în orașele Cărei. 
Negrești-Oaș. Tășnad. ca 
Si in viitoarele centre ur
bane Livada și Ardud. 
Aproape 800 de aparta
mente s-au adăugat in 
șapte luni din acest an 
celor 12 000 de aparta
mente construite in jude
țul Satu Mare în cinci
nalul 1976—1980. Alte 2 000 
se vor mai preda la cheie 
pină la sfirșitul acestui 
an.

Firesc și generos acest 
însemn al noii calități a 
vieții în domeniul con
strucției de locuințe, dar 
nu singurul. Noile an
sambluri și cartiere de lo
cuințe. cum sint ..Micro

16“ din Satu Mare. „Mi- 
hai Viteazul" din Cărei și 
altele, au fost dotate cu 
spatii la parterul blocuri
lor sau cu edificii aparte 
pentru asistentă medicală 
și ocrotirea sănătății, e- 
ducatie si învățămînt. co
merț și prestări de servi
cii. Cîteva cifre sint ilus
trative : în ultimii cinci 
ani și jumătate, numai 
în județul Satu Mare 
s-au dat in folosință pes
te 70 săli noi de clasă. 4 
săli de gimnastică (din 
care trei in municipiul 
Satu Mare). 424 locuri în 
internate școlare. 260 
locuri in ateliere școlare, 
o nouă casă de copii șco
lari cu 200 locuri (la Ar
dud). Pentru cea mai tî- 
nără generație — copiii 
de vîrstă preșcolară — 
s-au construit si dat în 
folosință în județ 950 
locuri în grădinițe și 750 
locuri in crese. In aceeași 
perioadă, pentru ocroti
rea sănătății s-au pus la

dispoziția oamenilor mun
cii din județ o nouă sta
ție de salvare, un centru 
stomatologic. 4 dispensa
re umane în mediul ru
ral. Zestrea bazei mate
riale destinate vieții cul
turale, dezvoltării armoni
oase a personalității oa
menilor muncii de la ora
șe și sate a sporit cu 12 
cămine culturale, cu un 
cinematograf cu 500 locuri 
la Satu Mare si altele.

Lista edificiilor desti
nate ridicării necontenite 
a bunăstării materiale si 
spirituale a oamenilor 
muncii sătmăreni rămîne 
în continuare deschisă, 
ea îmbogătindu-se mereu 
prin efortul comun, crea
tor. al tuturor oamenilor 
muncii români, maghiari 
și germani, care trăiesc și 
muncesc înfrățiți Pe aces
te înfloritoare meleaguri.

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii“

Valoarea cuvîntului 
rostit la vreme

Cum acționează autoconducerea muncitorească 
pentru întărirea disciplinei muncitorești

...Maria Gurlui este o 
foarte tînără muncitoare 
rectificatoare la uzinele 
„Timpuri Noi" din Capi
tală. S-a născut într-o co
mună din județul Teleor
man. A învățat cu sîrg în 
școala profesională, a ur
mat practica în uzină, fa- 
miliarizîndu-se cu atmos
fera ei specifică. Se părea 
că s-a integrat destul de 
mulțumitor, că familia 
muncitorească în care a 
intrat — și al cărui mem
bru cu responsabilități pre
cise este — îi dă satis
facții deosebite, o stimu
lează să se perfecționeze 
din ce în ce mai bine în 
profesiunea ei delicată, de 
precizie. Și totuși intr-o 
bună zi. Măriei i se tace 
dor de cealaltă familie, 
cea a copilăriei, a satului 
din cîmpie. E ceva rău în 
asta ? Nicidecum ! E chiar 
de înțeles, e omenește și 
e emoționant ! Numai că 
pleacă — pentru o zi sau 
două — fără să spună cui
va ceva. Meșterul o caută 
să-i dea de lucru — avea 
comenzi urgente. Un om 
lipsește deci nemotivat 
de la postul lui. Responsa
bilitățile sale trebuie 
preluate de altcineva, se 
produce o tntîrziere, se 
cere un efort suplimen
tar etc.

...M. I. este încă In curs 
de calificare. Descoperă 
uzina, începe să înțeleagă 
treptat complicatul ei an
grenaj, începe să-și dea 
seama că și el, M. I., are 
un rost precis în organis
mul complex productiv. 
Făgașul profesional pe care 
s-a angajat M. I. este fă
gașul miilor și miilor de 
viitori muncitori, dornici 
să-și Însușească tehnica 
nouă, să o stăpînească, să 
o îmbogățească cu fantezia

lor creatoare, ei înșiși rea- 
lizindu-se astfel ca perso
nalități distincte, mereu in 
stadiu de împlinire. Nu 
este însă de ajuns să-ți 
însușești ABC-ul tehnic ; 
odată cu acest ABC. poa
te cu un pas înaintea lui, 
trebuie să-ți însușești 
ABC-ul datoriei de OM. 
M. I. „împrumută" un cos
tum de haine de la un co
leg de cămin și pleacă „să 
se destindă" la mare. Deci, 
un scurt-circuit in înțele-

Anchetă socială

gerea datoriilor și dreptu
rilor personale...

...Gheorghe Butoi este și 
el tînăr muncitor în ace
eași secție de prelucrări 
mecanice în care munceș
te Maria Gurlui. Nu, nu i 
s-a făcut dor de ai săi, 
aflați pe la Corabia ; nu, 
el nu a plecat fără să-și 
pună întrebări, își cunoaște 
bine responsabilitățile, 
muncește conștiincios. în
vață mereu, își respectă 
meseria și tovarășii de 
muncă. Cum se spune, pro
mite ! I s-a întimplat însă 
și lui un necaz. „Nu, asta 
a fost mai demult" — spu
ne G. B., ușor intrigat că 
i se amintește că a fost 
pus să-și judece singur 
calitatea muncii în fața 
colectivului. Și calitatea 
muncii lui lăsa de dorit 
cam mult. „Te-a ■■ supă
rat exigența colectivă ?“ 
„Nu-mi mai amintiți I 
Ochii întregului colectiv au 
fost pe mine. Și ce am citit 
in ei... Nu s-a mai intim- 
plat de atunci. Disciplina 
tehnologică a devenit lege 
și pentru mine". „Proce

deul" — cum numește 
maistrul Dumitru Stanciu 
inițiativa de a-i pune la 
sfirșitul programului pe 
cei care muncesc neglijent 
să judece singuri, în 
fața tuturor, produsele lu
crate de ei — a devenit 
ceva obișnuit în atelier și 
în secție, un moment de 
serioasă reflexie colectivă, 
cu rapide rezultate edu
cative.

...B. N. a fost controlor 
de calitate. O funcție care 
vorbește de la sine despre 
înaltă capacitate profesio
nală,' despre responsabili
tate față de munca unui 
colectiv întreg, măsurată 
prin acceptarea sau res
pingerea produselor fabri
cate, potrivit calității lor 
ireproșabile sau care lasă 
de dorit. B. N. apare însă 
într-o zi. la muncă, în sta
re de ebrietate, provoacă 
scandal, încurcă treburile. 
Fapt grav, nemaiîntilnit și 
incompatibil cu sarcinile 
de serviciu ale unui con
trolor de calitate. A fost 
firească indignarea tutu
ror celor care îl cunosc și. 
la prima privire, justifica
tă în Întregime — cu toată 
părerea de rău — și pro
punerea șefilor Iui direcți 
de desfacere imediată a 
contractului de muncă.

Iată, prezentate succint, 
cîteva „evenimente", cum 
le numea un alt interlo
cutor al nostru, care expri
mă grăitor probleme atin- 
gătoare ale sferei discipli
nei în muncă. De fapt, a 
„scurt-circuitelor" care mai 
intervin datorită unor 
factori de multe ori im
previzibili pentru colectiv.

Dionlsie ȘINCAN
(Continuare în pag. a 111-a)

S-a spus că românul 
e născut poet și formu
la a prins. Nu numai 
la noi, ci și pe alte 
meridiane ale lumii. 
Luind contact cu arta 
românească, specialiști 
de renume au putut 
constata direct farme
cul aparte al acesteia, 
puterea ei proprie, și 
in cel mai înalt grad 
caracteristică, de a cu
prinde lumea cu infi
nitele ei forme și înțe
lesuri, varietatea ex
traordinară a exprimă
rii, elevația trăirilor, 
prospețimea transfigu
rării.

Nu e rău, desigur, să 
ți se recunoască sensi
bilitatea deosebită și 
capacitatea de a expri
ma această sensibilita
te. E măgulitor chiar. 
Numai că. așa cum a 
fost înțeleasă și conti
nuă să fie înțeleasă, 
încă de mulți, formula 
este săracă și simpl.fi- 
catoare. Dacă ne-am 
gindi doar la faptul că 
la baza uneia dintre 
cele mai spectaculoase 
dezvoltări tehnice mo
derne, aviația, stau cu 
temeinicie numele ro
mânilor Traian Vuia, 
primul om din lume 
care s-a ridicat în văz
duh cu un aparat mai 
greu decit aerul, cu 
mijloace proprii de 
bord; Aurel Vlaicu, re
cunoscut constructor 
de avioane și as al 
zborului la vremea ro
mantică a începuturi
lor aviației mondiale ; 
Henri Coandă, primul 
om din lume care a 
zburat cu un avion cu 
reacție conceput și 
construit de el însuși, 
— vedem că am putea, 
pe bună dreptate, să 
spunem la fel de bine: 
„Românul e născut 
constructor !“ Formulă 
acoperită deplin in în
țelesurile sale nu nu
mai de geniul ziditor 
al înaintașilor, ci cu 
atît mai mult de ates
tările contemporane 
ale constructorilor din 
România de azi. in

care poate cel mai fo
losit dintre verbele 
limbii române este 
verbul a construi. A 
construi uzine... fa
brici... sate... orașe...

Dar ce construcție 
poate sta in picioare, 
imprumutind demnita
tea ființei omenești, 
fără să aibă la bază 
măsurătorile și calcu
lele exacte ? Putem 
spune deci, fără tea
ma de a greși, că ro
mânul este născut... 
matematician !

Cită armonie însă, 
cită cumpătare și bun 
gust, cit echilibru și 
cită umanitate, cită su-

Insemnări de
Petre GHELMEZ

piețe avintată spre 
marile înălțimi și cit 
firesc, ce cantitate e- 
normă de frumos, iz- 
vorită uneori din te 
miri ce, in construc
țiile românești ! In a- 
cele construcții in care 
sint cuprinse in a- 
ceeași măsură și price
perea. mîinii, și îndrăz
neala gindului, și mă
surătorile compasului, 
și ipotezele plauzibile 
ale calculului. Româ
nul este totuși născut 
poet — sintem îndem
nați să conchidem. 
Dacă in zidurile înăl
țate de el poate pune 
atita suflet omenesc 
(Manole, Manole / Zi
dul rău mă stringe...) 
atunci el este, intr-a
devăr, poet.

Da, poet ! Dar cu 
mari corectări de cu
prindere ale formulei. 
Poet — adică un om 
de adincă și generoasă 
umanitate, in stare să 
se investească în gind 
și in faptă cu aceeași 
ardoare pentru el, dar 
și pentru cei din jurul 
său. Un om cu fante
zie, care poate imagina 
complicate și temerare 
aparate de zbor, care

știe calcula dezvoltări 
viitoare de orașe și 
sate, nelipsindu-i sim
țul practic; un om 
care știe să facă din 
vcața sa artă și care 
își pune fără nici o re
zervă arta in slujba 
vieții, li trebuie, oare, 
unui bun constructor, 
mai puțină fantezie 
decit unui poet ? Dar 
unui matematician ?

Gindurile acestea 
mi-au trecut prin min
te citind de curind ști
rea că patru elevi din 
țara noastră : Marius 
Mitrea, de la Liceul de 
matematică-fizică din 
Urz.ceni, și urest Pu- 
cicovski, de la Liceul 
industrial „Dragoș Vo
dă" din Sighetu Mar- 
mației, precum și Ion 
Moraru, de la Liceul 
de matematică-fizică 
nr. 6, și Mihai Petres
cu, de la Liceul de 
matematică-fizică nr. 2 
din București, au fost 
distinși cu premiile II 
și respectiv III la cea 
de-a XXl-a ediție a 
Olimpiadei internațio
nale de matematică 
desfășurate recent la 
Washington.

Un triumf al inteli
genței românești, o iz- 
bîndă a școlii noastre 
contemporane de ma
tematică, școală cu o 
tradiție bogată în 
nume ilustre, de la 
Gheorghe Țițeica și 
Grigore C. Moisil la 
Octav Onicescu și So
lomon Marcus.

Acum mai bine de • 
sută de ani. Vasile 
Alecsandri era încunu
nat cu Marele premiu 
al latinității, in Fran
ța, la Montpellier, pen
tru „Cîntecul gintei 
latine", convingînd ju
riul, din care nu lipsea 
Mistral, una dintre vo
cile mari ale liricii eu
ropene. că românul e 
născut poet. De mai 
multă vreme incoace, 
elevii noștri, in marile 
confruntări internațio
nale, conving juriile 
că românul este năs
cut... și matematician!
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Ștafeta poștala
Dirigintele Oficiului postai al 

orașului Brad, Ștefan Botică, 
este nu numai un inimos lucră
tor In domeniul său de activi
tate, dar si un pasionat cerce
tător al istoriei poștei din urbea 
lui. Aflăm din investigațiile fă
cute pină acum că, incă in vara 
anului 1876, in orașul Brad — 
tirg de tradiție al moților, la 
intersecția spre Deva, Abrud si 
Arad — s-a înființat un birou de 
postă, intr-o singură cămăruță, 
cu un singur lucrător. Scrisorile 
erau distribuite de dubasii sa
telor din zona Crișului de Jos 
fi zona Crisului de Sus. La în
ceputul acestui secol, biroul de 
poștă se mută in două camere, 
unde se instalează și prima cen
trali telefonică a Bradului cu 
un număr de... 5 abonați. Număr 
care apare total neglijabil față 
de cel al abonaților de azi, dar 
care, la vremea respectivă, re
prezenta un record ce a rezistat 
pină in 1325, cind a ajuns la... 
10 posturi telefonice.
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O idee inspirată, plus efortul 
unor entuziaști, plus ajutorul 
municipalității au rodit in rea
lizarea unui muzeu inedit la O- 
ficiul farmaceutic teritorial din 
Galați. Aici au fost reunite o- 
biecte și vase din vechile far
macii ale județelor Galați, 
Brăila și Vrancea. Obiecte adu
nate cu grijă de un grup de pa
sionați colecționari. Strădaniile 
lor durează de 10 ani. Vizitatorii
— in număr mare încă din a- 
ceste prime zile de cind s-a des
chis muzeul 
viu interes 
„mărturii de 
lungul vremii, unele 
datind de peste o sută de ani.

Zarul de la 
miezul nopții
In gazeta vasluiană „Vremea 

nouă", Vasile Văsii le face citi
torilor cunoștință cu patru „per
soane onorabile", de la dreapta 
la stingă sau invers, de la stin- 
ga la dreapta, că ordinea tot 
n-are nici o importanță. Așadar : 
Neculai Alexandru, gazda ; Ște
fan Axinei, prietenul gazdei ; 
Dan Barbu, zis Barbut (prin 
adăugarea unui „t") ; Sandu 
Papăză, paznic pe un șantier din 
Vaslui. Cei patru, strînși ciotcă 
în jurul mesei, la miezul nopții, 
încinseseră un joc de noroc. Fie
care își alungase somnul, fă- 
cindu-și ochii cit cepele, pentru 
ea nu cumva cineva să tragă 
vreo cacialma. Cel mai atent, cu 
ochi de Argus, părea însuși 
Papăză, că doar nu dâgeaba-i 
el- paznic și nu' degeaba rivnea 
să-i pice șase-șase. Dar a fost 
să pice — cum se spune colac 
peste... Papăză și ceilalți, oa
menii ordinii, care au ridicat 
miza și au mai încasat și cite 
o amendă de o mie de lei de la 
fiecare. Să nu-ncapă supărare.

Ca-n zicala 
cu așchia.,.

Cine nu cunoaște zicala cu 
așchia care nu sare departe de 
trunchi ? Iată că ea se potrivește
— de data aceasta - in cel mai 
rău sens al tîlcului ei — și in 
cazul celor doi inși Butnariu 
din Iași. Eugen, tatăl, a suferit 
pină acum patru condamnări, 
totalizînd șapte ani închisoare. 
Dumitru, fiul său, două condam
nări, insumind trei ani și cinci 
luni închisoare. Reveniți acasă, 
se părea că — in sfirșit — s-au 
lecuit. Dar cei doi au provocat 
un scandal de pomină, fiind tri
miși din nou de unde au venit, 
de data aceasta, „trunchiul" și 
„așchia" fiind la egalitate : cite 
două luni închisoare fiecare.

Imprudență
In timp ce gospodăria lui șl 

o parte din cea a vecinei erau 
cuprinse de flăcări mistuitoare, 
cetățeanul Cățel Petrică. din 
Drobeta-Tumu Severin, a fost 
internat In spital cu arsuri grave.

Din cercetările întreprinse — 
după cum ne informează maio
rul Victor Șerban. de la Grupul 
de pompieri al județului Me
hedinți — rezultă că la produ
cerea nedoritului eveniment au 
concurat mai multe neglijențe. 
Mai intîi, piulița de la butelia de 
aragaz nu era strinsă etanș. 
Apoi, butoanele de la aragaz 
erau In poziția „deschisă". Apoi, 
In loc să încerce etanșeitatea in
stalației de aragaz cu spumă de 
săpun, a apelat exact la ce nu 
trebuia — la chibrit. In plus, 
chibritul fiind umed. C. P. a 
fost nevoit să aprindă, fără a 
reuși, mai multe bețe, timp în 
care gazele au emanat in încă
pere. Primul băț care s-a aprins 
a declanșat un violent incendiu.

Atenție, nu vă jucați cu focul l

— urmăresc cu 
evoluția acestor 

sănătate" de-a 
exponate

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

O manevră 
a... necinstei

Marin Socoteanu, mecanic de 
locomotivă, și loan Chiș, ma- 
nevrant de vagoane, lucrau la 
un depozit de materiale din 
Pestiș — Hunedoara. Intr-o zi 
trebuiau să transporte, intre al
tele, in județul Alba, un vagon 
cu zgură. Ce s-au gindit cei doi? 

. Să „manevreze" in așa fel va
gonul cu pricina, incit să poată 
sustrage din depozit și niște 
materiale de construcție pe care 
să le valorifice pe cont propriu. 
Zis și făcut. Peste materialele de 
construcție au așezat un strat 
de zgură. Cei doi s-au înțeles de 
minune pină în clipa in care 
s-au gindit cit să încaseze unul 
și cit celălalt. Cum tocmeala n-a 
dat nici un rezultat, cei doi s-au 
certat. înfuriat, Chiș s-a dus și 
l-a denunțat pe Socoteanu... so
cotind că va scăpa basma curată. 
Dar fapta era faptă și amindoi 
au
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fost judecați și condamnați. 
Rubrică realizată de I

L Petre POPA
și corespondenții „Scinteii^J

SCRISORI la cititorii [><l [><l „SCÎNTEII
28000 DE CORESPONDENȚE...

L-am reintîlnit pe 
„moș Tache", cel al 
cărui nume l-am citit 
sub corespondențe la
conice și pasionate 
incă din primele luni 
după apariția primului 
număr legal al ziarului 
nostru. In pofida celor 
86 de ani adunați pe 
firul unei vieți adesea 
anevoioase — punctată 
nu o dată de eveni
mente și întîmplări ce 
au pus la încercare și 
au călit un caracter in
tegru, de comunist cu 
gîndul și cu fapta — 
„moș Tache Vasilache" 
n-a pregetat să vină 
la consfătuirea cu ci
titorii „Scînteii" stră- 
bătind zeci de kilome
tri cu autobuzul din 
Cîndeștii de la margi
nea județului pină la 
Piatra Neamț.

— Iți mai amintești, 
tovarășe Vasilache, de 
prima corespondență 
ce ți-a fost publicată 
in paginile „Scînteii" ?

— Desigur, cum aș 
putea să uit așa ceva ?! 
Era exact in ziua de 
5 ianuarie 1945 și a 
apărut la o rubrică ce 
se intitula „Totul pen
tru front, totul pentru 
victorie !“ Povesteam 
in ea despre strădanii
le țăranilor din satul 
meu, Vădulenii Cin- 
deștilor, de a ajuta cu 
produse agricole fron
tul antihitlerist pen
tru ca ostașii noștri, 
care luptau atunci vi
tejește in pusta unga
ră, să nu ducă lipsă de 
hrană...

— Cam cite cores
pondențe ți s-au pu
blicat și unde ?

— Le am acasă, In 
bună ordine, că păs

trez o arhivă a mea 
personală... Dar unele 
cifre le știu pe de 
rost : am scris in total 
aproape 28 000 de scri
sori. din care mi s-au 
publicat peste 10 000 in 
14 ziare și reviste. 
Dintre toate insă, cele 
mai multe le-am scris 
și publicat la „Scîn- 
teia" și la „Albina". 
Nu de mult m-a prins, 
așa, o dorință să răs
foiesc foile îngălbenite 
și tăieturile din ziare 
ca să văd și eu ce-am 
scris acolo : vă spun 
drept că am rămas 
surprins găsind în 
acele corespondențe 
simple, fără pretenții, 
uneori doar niște in
formații, un fel de 
hronic al satului meu, 
al meleagurilor natale. 
Am scris despre toate 
cele ce se petreceau in 
jur, dar mai ales 
despre înnoirile care 
făceau an după an 
de nerecunoscut acele 
locuri. Mai mult decit 
orice altceva m-au in
teresat insă schimbări
le din viata și din 
felul de a gindi al oa
menilor. Vite, eu așa 
cred : cinstea și onoa
rea celui ce tine in 
mină un condei e, să 
dezvăluie zi de zi oa
menilor ce e mai bun 
în el și in ei. Că așa 
îl faci pe om să fie 
om : punîndu-i mereu 
in față pilde de urmat, 
arătindu-i că si el e 
in stare să fie la fel 
ca cei mai buni dintre 
cei buni...

— Se poate Insă 
oare restrînge menirea 
presei numai la elo
gierea exemplelor îna
intate ?

— Departe de mine 
gîndul de a uita că 
presa trebuie să și cri
tice, aș zice chiar ci 
are o datorie de sea
mă în această privință, 
arătată mereu, cu tă
ria cuvenită, de iubitul 
nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu. Sigur, nu-i 
ușor să critici, uneori 
riști să te alegi cu 
cucuie din partea u- 
nora cărora nu le prea 
place critica. Pe mine, 
pot să spun, cu mina 
pe inimă, că „Scinteia" 
m-a apărat in citeva 
rînduri de cite un șef 
mai colțos, căruia nu-i 
plăcea că „moș Tache 
Vasilache ăsta prea le 
dă in vileag la ga
zetă". întotdeauna am 
găsit în presă un spri
jin, un reazem, căci, 
oricît le-o fi unora 
critica un spin In ochi, 
partidul o are la inimă 
— și ăsta-i semn de 
sănătate și putere...

— împărtășește citi
torilor un gînd. acum 
la semicentenarul zia
rului nostru...

— Se zice că ochiul 
e fereastra sufletului. 
După mine, presa e 
ochiul cu care privim 
viața oamenilor. Fie ca 
ochiul ăsta să fie me
reu fereastra curată, 
limpede, prin care să 
se străvadă sufletul 
luminos al partidului 
nostru pentru care ni
mic nu e mai de preț 
pe lumea asta decit 
înflorirea țării și bine
le poporului. (Victor 
Birlădeanu, Const Bla- 
govici).

Exemplul
Forjorul Mihai Popa lucrează 

de mulți ani la întreprinderea 
mecanică „Nicolina" — Iași. Cei 
care-1 cunosc și muncesc împreună 
cu el știu că este un om pe care 
te poți bizui, care pune umărul 
acolo unde-i mai greu. Și Mihai 
Popa nu este numai un forjor 
priceput, el cunoaște și practică 
cu multă competență și meseriile 
de ajustor-sculer, polizator. lăcătuș- 
mecanic și chiar de instalator. CU 
o mină de oameni repară și con
fecționează lunar mii de scule și 
dispozitive pentru toate secțiile 
întreprinderii.

Pentru colectivul nostru, el con
stituie un exemplu demn de urmat 
nu numai datorită pasiunii și dă
ruirii cu care muncește, ci și ac
tivității sale permanente de inovator. 
Edificator în acest sens este 
faptul că, recent, el a conceput 
și executat din resurse interne o 
presă cu aer comprimat de 100

inovatorului
tone-fortă. De asemenea, a mai e- 
xecutat pentru atelierele de bo
ghiuri și utilaj tehnologic două pre
se de 80 tone-forță. Titlul de inova
tor și l-a cîștigat de-a lungul ani
lor. realizînd alte numeroase piese, 
utilaje, matrițe, care au dus la 
îmbunătățirea calității lucrărilor, a 
condițiilor de muncă, la crește
rea productivității muncii, la redu
cerea adaosului de prelucrare a 
metalelor și a cheltuielilor de pro
ducție. Scriem cu bucurie despre el, 
ca unul din atit de numeroșii oa
meni vrednici de stimă făuriți în 
acești ani și aducem, de fapt, un 
elogiu muncii demne, cinstite, de
puse zi de zi pentru edificarea so
cietății noastre noi.

Constantin PETROV1C1 
tehnician, 
întreprinderea mecanică 

„Nicolina" - lași

Și într-o unitate mică poate încapea 
mult spirit gospodăresc

Printre obiectivele industriale 
vilcene, care pun în valoare resur
sele naturale locale, se înscrie și 
unitatea de cărămidă Căzănești, 
din subordinea întreprinderii de 
gospodărie comunală și locativă 
Horezu. Situată la poalele dealu
lui Mihăești, în vecinătatea Com
binatului chimic Govora, la prima 
vedere, locul unde lutul se con
vertește în cărămidă pare insig
nifiant pe lîngă colosul chimiei. 
Dacă pătrunzi în incinta în
treprinderii, ești însă absorbit de 
freamătul activităților de prelucrare 
a pămînturilor de la Căzănești și 
nisipului de la Ocnele Mari.

Mai mulți ani fabrica a funcțio
nat cu întreruperi, producînd 
circa 200 mii cărămizi anual ; 
acum se lucrează permanent, 
producția ajungînd la trei milioane 
bucăți' pe an. Din 1971 s-a mai 
înființat în cadrul unității și o 
secție de sticlărie și produse de 
artizanat, care livrează o parte a 
producției sale la export. De ase
menea, din 1977 întreprinderea Ho
rezu a dotat secția cu un cuptor 
special, cu ajutorul căruia se 
recuperează căldura, dirijată apoi 
într-o uscătorie.

Gh. MIHAI 
Rîmnicu Vîlcea

Cum se mărește... Poiana Mare

Erou al luptei pentru libertatea popoarelor

Privesc cu ochii minții marile 
prefaceri la care am asistat în anii 
petrecuți ia Poiana Mare, județul 
Dolj. Ce frumuseți nebănuite ne 
va rezerva satul actual în postura 
de viitor orășel agroindustrial ?

Poienarul a fost de cind se știe 
bun agricultor și faima actuală a 
comunei constă tocmai în cultiva
rea fiecărei palme de pămint cu 
tomate timpurii, care duc și peste 
hotare numele Poienei. De ase
menea, cultura cerealelor și crește
rea animalelor reprezintă înde
letniciri tradiționale ale poienarilor. 
Programul complex de dezvoltare 

•a agriculturii prevede măsuri im
portante privind mecanizarea pro
ceselor de bază, chimizarea, dez
voltarea sistemului de irigații, 
folosirea rațională a fondului fun
ciar, introducerea în circuitul agri
col de noi suprafețe prin îndi
guiri, desecări, utilizarea terenu
rilor degradate, nisipoase, sără- 
turoase și podzolice. în comuna 
Poiana Mare suprafața irigată este 
de 6 784 ha (62,1 la sută). Pe Su
prafețele respective au fost ame
najate canale de aducțiune și stații 
de pompare pentru redistribuirea 
apei după necesități. Sistemul de

irigații Calafat-Băilești deservește 
terenurile arabile ocupate cu 
culturi de cereale, plante tehnice, 
legume, plante de nutreț, pășuni, 
finețe etc.

în perspectivă, Poiana Mare va 
deveni un centru de producție 
mixtă, agricolă și industrială. Pon
derea producției industriale va 
crește datorită investițiilor ce vor 
veni să formeze o platformă indus
trială în continuă dezvoltare. A- 
vîndu-se în vedere o mai bună fo
losire a forței de muncă din comu
nă. pe lîngă ramurile economice de 
bază se va urmări dezvoltarea în- 
treprinderilor-anexă care să valori
fice produsele locale. Se vor înfiin
ța o fabrică de cărămidă, o fabri
că de conserve, un centru de bău
turi și de răcoritoare, o moară co
mercială, o fabrică de tricotaje din 
lină, în care vor lucra un număr 
de 1 400 persoane ș.a.

Munca și hărnicia locuitorilor el 
fac ca Poiana Mare să-și merite 
tot mai mult numele...

Prof. Elvira ȘERBU 
Școala generală nr. 1, 
Poiana Mare, județul Dolj

în urmă cu 525 de ani, ochii în
tregii Europe erau ațintiți asupra 
Belgradului, căci se desfășura aici, 
după cum socoteau contemporanii, o 
încleștare de al cărei deznodămînt 
atirna libertatea multor state ale bă- 
trinului continent : lupta între armia 
otomană, avind în frunte pe însuși 
Mohamed Cuceritorul și oastea, alcă
tuită din fii ai popoarelor român, 
ungar, sîrb și ai altor popoare, 
condusă de Iancu de Hunedoara, că
pitanul suprem al Ungariei. La 23 
iulie, o veste bună plecase de la 
Belgrad spre capitalele europene : 
popoarele de la Dunărea de mijloc și 
de jos, luptînd cu forțe unite, reu
șiseră, prin victoria repurtată asupra 
oștilor otomane, nu numai să înlă
ture primejdia gravă ce plana asupra 
neatîrnării lor, dar și să împiedice 
înaintarea Imperiului otoman spre 
inima continentului. încă o dată, po
poarele de la „poarta furtunilor" dă
ruiseră Europei centrale și de vest 
decenii de pace și 
de prosperitate. 
Dar veștilor bune 
care plecau atunci 
de la Belgrad, 
avea să li se ada
uge în curînd și o 
rea știre: eroul, al 
cărui nume se afla 
pe buzele tuturor, 
strategul care gîndise și clădise mă
reața biruință — Iancu de Hunedoara, 
fusese el însuși răpus de molima care 
se declanșase în marea cetate de pe 
Dunăre și Sava. Era la 11 august 1456.

Cel care s-a stins atunci s-a distins 
ca o personalitate politică multilate
rală, ca un strălucit comandant mi
litar, însușiri ce-1 propulsaseră spre 
vîrfuri ale ierarhiei politice a vremii 
— voievod al Transilvaniei (din 1441), 
guvernator al Ungariei (din 1446) și 
căpitan suprem al Ungariei (din 
1452). Sprijinindu-se mai ales pe ma
sele de țărani și tîrgoveți, pe acei 
„oameni din popor" de care amintesc 
documentele, Iancu de Hunedoara a 
pus astfel în valoare și a deschis larg 
făgaș de afirmare elanului, abnega
ției și hotărîrii de luptă a celor mulți 
și asupriți ce-și apărau căminele si 
familiile amenințate de jugul otoman. 
De numele lui sînt asociate bătăliile 
de la Dunăre (1439 și 1441), de la 
Sîntimbru. „Poarta de Fier", pe Ialo
mița (1442). „campania cea lungă" 
din Bulgaria și Serbia, In cursul 
căreia învinge șapte corpuri de 
oaste otomană în tot atîtea bătălii, 
(1443), luptele de la Varna (1444), 
Kossovo (în Serbia) în 1448. Bel
grad (1456). Si chiar dacă nu au fost 
întotdeauna încununate de victorii, 
bătăliile pe care le-au dat românii, 
ungurii, sirbii și bulgarii, sub condu
cerea sa, au măcinat forțele adverse, 
au dat curaj popoarelor în împotri
virea lor față de expansiunea oto
mană.

înțelegînd ca nimeni altul în vre
mea sa că în fața colosului otoman 
se poate rezista doar prin acțiunea 
unită a popoarelor amenințate în 
existenta lor liberă, a acționat cu 
statornicie spre a lega țările zonei 
prin alianțe politice durabile, spre a 
asigura colaborarea și cooperarea lor 
în efortul de apărare. Cu deosebire 
a făcut una din pietrele unghiulare 
ale politicii sale din alianța strînsă

525 de ani de la moartea 
lui Iancu de Hunedoara

a celor trei țări române, In sprijinul 
căreia stăteau nu numai situația lor 
geografică, ci mai ales unitatea de 
neam a imensei majorități a locui
torilor lor, marea lor sete de liber
tate. Ca voievod al Transilvaniei, a 
fost preocupat ca la sud de Carpați 
să se afle în scaun domnitori hotă- 
riți să nu șovăie în lupta antiotoma- 
nă, gata să continue tradiția înfiri
pată aici de Vlaicu. Mircea Bătrînul 
sau Dan al II-Iea Viteazul. A între
ținut relații strînse cu domnii Mol
dovei.

Cu îndreptățire se poate afirma că 
la mijlocul veacului al XV-lea. țări
le române alcătuiseră, sub condu
cerea energică a lui Iancu de Hune
doara, un front comun, un adevărat 
bloc politico-militar antiotoman. Si
tuații similare celor din vremea lui 
Iancu de Hunedoara se vor repeta 
mereu de-a lungul istoriei, cele trei 
țări române predîndu-și reciproc șta
feta inițiativei în organizarea unui 

front comun de 
acțiune în fața 
primejdiilor din 
afară. Această 
conlucrare, mereu 
mai strînsă, va 
pregăti marea în
făptuire de la 
cumpăna veacuri
lor XVI—XVII

cind, sub Mihai Viteazul, țările ro
mâne vor realiza prima lor unire 
politică sub ocîrmuire românească.

Dincolo de episodul măreț de 
eroism pe care-1 înscrie în analele 
istoriei naționale și universale, vre
mea lui Iancu de Hunedoara, faptele 
sale sînt un permanent prilej de re
flecție. Ivirea sa din sinul nobilimii 
românești mărunte, dar profund ata
șate idealului libertății, ascensiunea 
sa uimitoare pînă la onorurile cele 
mai înalte ale epocii, stau mărturib. 
cum cu dreptate scria George Ba- 
rițiu, „puterii de viață" excepționale 
a poporului căruia îi aparținea, ca
pacității acestuia de a zămisli bărbați 
politici și mari comandanți de oști, 
Iancu de Hunedoara este una- dintre 
personalitățile de anvergură» .irică 
în măsură să-și așeze pecete* ivirii 
și fantei lor pe desfășurărito volitlco- 
militare la scară continentală. Ivit 
din sînul neamului nostru, Iancu de 
Hunedoara este, deopotrivă, un erou 
al istoriei noastre si al istoriei altor 
popoare care-1 cîntă în balade, țes 
în jurul său legende și-l cinstesc ca 
pe un erou național. De aceea privim 
faptele lui ca unele ce întind punți 
de legătură și de apropiere între po
poare ; ce arată cu o limpezime de 
cristal că înflorirea neamurilor, ca
pacitatea lor de a birui primejdiile 
și dificultățile vremurilor, puterea 
lor de a păstra neștirbite bunuri 
sacre precum neatîrnarea și suvera
nitatea își au puternic izvor în coo
perarea și întrajutorarea reciprocă.

La moartea sa, contemporanii au 
spus și au scris cu îndreptățire : ..s-a 
stins lumina lumii" ; după cinci 
secole și un pătrar de veac, faptele 
lui luminează încă — adevărul fo
loaselor și necesității conviețuirii In 
pace, înțelegere și prietenie ale po
poarelor.

Silviu ACHIM

O tonetă cu debușeu asigurat

Noul pasaj subteran din Reșița se îmbină armonios cu linia arhitectonică 
a cunoscutelor furnale, a căror virstă depășește două secole

Foto : Constantin Bumbu, 
corespondent voluntar. Reșița

în cartierul Politehnica (Armata 
Poporului), la întretăierea aleilor 
Politehnicii și Baia de Arieș, există 
un amplasament foarte adecvat 
pentru instalarea unei tonete unde 
să se asigure recuperarea hîrtiei 
(ziare, reviste etc.) din întregul 
cartier, unde cele circa 30 blocuri 
găzduiesc foarte mulți locatari. 
Cu toate acestea, cantități foarte 
mari de deșeuri de hîrtie iau dru

mul focului sau sînt aruncate la 
lăzile de gunoaie, în loc să fie 
recuperate, prelucrate și refolosite.

Deoarece întreprinderea respec
tivă nu a acordat încă atenție 
intervențiilor noastre, vă rugăm 
a ne sprijini în vederea amena
jării unei astfel de tonete.

Emllian COSTESCU
București

vremea
Timpul probabil pentru zilele de IZ,

13 și 14 august. In țară : Vremea va 
fi în general Instabilă, îndeosebi în 
vestul și sudul țării. Cerul va fl schim
bător. Vor cădea averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice în cea 
mai mare parte a țării. Vîntul va sufla 
moderat. Temperatura va înregistra o 
scădere ușoară, îndeosebi la începutul 
Intervalului. In București : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va a schimbător. Vor 
cădea ploi sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între
14 șl 18 grade, iar cele maxime între 
28 și 30 de grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 9 AUGUST 1981

Extragerea I : 42 38 22 21 72 2 12
71 68 66 7 89.

Extragerea a Il-a : 45 75 48 84 55 
14 9 57 47 46 34 4.

Extragerea a Ill-a : 51 43 77 17
48 59.

Extragerea a IV-a : 21 18 44 62
14 53.

Extragerea a V-a : 70 30 48 90
84 75.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
1 061 859 lei.

„SClNTEIA“ pe urmele „SCÎNTEII"

Răspuns promițător: 
PRIN FAPTE

In continuarea anchetei „Incognito la 
un câmin de nefamiliști, uitat de gos

podari și de clasamentele lor"
Răspunsul la inter

vențiile critice făcute 
prin presă constituie o 
obligație' legală și o 
îndatorire importantă 
față de opinia publică. 
Tocmai de aceea este 
și urmărit, cu intere
sul cuvenit, el reflec- 
tind. de fiecare dată — 
dincolo de stil și for
mă — modul in care 
a fost receptat, înțeles 
și însușit semnalul 
lansat de articol. Fără 
să intenționăm o ierar
hizare a acestor ecouri, 
trebuie menționat că 
singura și adevărata 
valoare o au răspun
surile concrete, prin 
fapte. In fața unui ase
menea răspuns ne-am 
aflat zilele trecute.

...în „Scînteia" nr. 
12114 din ziua de 4 
august a.c. a fost pu
blicată o anchetă des
pre complexul de că
mine muncitorești pen
tru tineret de la între
prinderea de prefabri
cate Militari. 11 „vizi
taserăm" incognito. 
Ulterior însă, starea de 
lucruri consemnată în 
carnetul de reporter 
a fost analizată, la 
fata locului. împreună 
cu factori de răspun
dere ai sectorului și, 
bineînțeles, din între
prindere. In spirit cri
tic și autocritic, cu 
exigență șl răspunde
re, s-au hotărît mă
surile necesare pentru 
ca și căminele de la 
I.P.B. Militari să se ri
dice la nivelul celor
lalte cămine muncito
rești dfn sectorul 6. Ci
tăm din finalul artico
lului: „S-a mai hotărît 
ca următorul schimb 
de experiență între

căminele pentru nefa
miliști din sectorul 6 
să aibă loc chiar la 
imobilele mai sus des
crise, ale întreprinde
rii de prefabricate. In 
căminele pînă de cu
rînd uitate. S-a fixat 
și un termen ferm : 
miercuri. 5 august. 
Deci, mîine. Vom fi 
prezenți și noi".

...Schimbul de expe
riență a avut loc vi
neri, 7 august (întîr- 
zierea de două zile s-a 
datorat unor motive 
obiective, independen
te de voința organiza
torilor). A fost primul 
schimb de experiență 
organizat la I.P.B. Mi
litari în ultimii doi ani. 
De ce primul ? Cei 
care au citit articolul 
din ziar știu. Celor
lalți le relatăm pe 
scurt : pentru că.
pină acum, la I.P.B. 
n-a existat decit 
„experiența" lipsei 
de preocupare din 
partea conducerii ad
ministrative. a defi
cientelor în activitatea 
de îndrumare si con
trol de către organele 
U.T.C. și sindicale, a 
unor nereguli deloc 
minore in gestionarea 
și gospodărirea cămi
nelor, de care erau 
deopotrivă vinovate și 
„gazdele", și locatarii.

De data aceasta însă, 
gospodarii și locatarii 
căminelor au avut ce 
să arate. Și oaspeții, 
participanți Ia schimb, 
au avut ce să le su
gereze. Directorul în
treprinderii a făcut o 
scurtă prezentare a în
treprinderii. S-au vi
zitat principalele secții

de producție, s-a făcut 
„cunoștință" cu locata
rii din căminele I.P.B. 
la locurile lor de mun
că. S-a poposit pe 
urmă îndelung in că
mine : cameră cu ca
meră, grup social cu 
grup social, club cu 
club au fost examinate 
cu ochi de...... soacră".
O evidentă schimbare 
în bine a condițiilor 
de locuit chiar dacă nu 
era incă totul pus la 
punct. Se lucra intens. 
Mai erau de montat 
galeriile pentru perde
le. Perdelele noi. asor
tate cu cuverturile de 
pe paturi. Mai tre
buiau înlocuite oglin
zile din băi. dulapurile 
nu fuseseră toate ter
minate. o parte din 
mobilier nu sosise, 
afară urma să se mon
teze schelele pentru 
zugrăveli exterioare. 
Oricum însă, parcă 
erau alte cămine. Să 
nu uităm că gospoda
rii n-au dispus decit 
de puține zile. Recep
tivitate însă — eviden
tă. Cei care Ie vizitau 
pentru prima oară au 
avut și de astă-dată 
observații critice de 
făcut și le-au făcut. 
Au sugerat soluții, au 
vorbit din experiența 
lor de fruntași pe Ca
pitală. Au fost ascul
tați cu toată atentia. 
Și planul de măsuri al 
conducerii I.P.B, — 
care și-a propus să 
candideze în anul vi
itor la un loc fruntaș 
in întrecerea pentru 
cel mai bine gospodă
rit cămin muncitoresc 
pentru tineret — s-a 
conturat și mai bine 
după acest schimb de 
experiență.

Florin
CIOBANESCU

0 propunere care onorează medicina românească
întrebăm de instituția pe care o 

căutăm și ni se arată o clădire cu ni
mic deosebită de casele aliniate de-a 
lungul străzii înguste. „Aici 7“ 
„Aici !“. „Nu se poate, ne spunem 
noi. nu arată a spital", dar intrăm 
printr-un gang, urcăm citeva trepte, 
ajungem într-un hol și sintem față-n 
față cu doctorul loan Pușcaș. Ni se 
întinde o mină de uriaș, caldă ca a 
unui copil, iar ochii lui albaștri, fața 
destinsă, zîmbitoare, mai luminează 
încăperea în care nu prea pătrunde 
soarele. Doctorul Pușcaș nu mai are 
nevoie să fie prezentat. îl cunosc mii 
de oameni, care și-au aflat aici vin
decarea unor suferințe vechi incit nu 
mai sperau ; îi cunosc de la aceștia 
alte zeci și sute de mii de oameni, 
iar presa, Radioteleviziunea au pre
zentat pe larg preocupările și reuși
tele de prestigiu internațional ale 
doctorului Pușcaș și ale colectivului 
pe care il conduce.

Șimleu Silvaniei este. în mijlocul 
dealurilor care îl înconjoară, ca un 
bănuț aruncat între niște căciuli țu
guiate. Curat, cochet, dar un orășel 
obișnuit. Iar clădirea în care ne aflăm 
nu are aerul de spital decit prin cu
rățenia ca de farmacie. In rest, o ve
che clădire a judecătoriei și procu
raturii, transformată ad-hoc in 
spital.

— Cam rupți de lume — încercăm 
noi să-l provocăm pe doctorul Pușcaș.

— Poate așa se vede de la dum
neavoastră. de la București, răspun
de el, intrînd în joc.

Era în ziua de 14 iunie. Pe masa 
din biroul Iul Pușcaș vedem un nu
măr din 8 iunie 1981 al Buletinului 
„Current Contents", editat de Institu
tul pentru informare științifică din 
Philadelphia. Dr. Pușcaș surprinde 
privirile noastre puțin uimite și, 
vrînd parcă să ne răspundă la obser
vația noastră cu „ruperea de lume", 
ne precizează că el primește cu re
gularitate 12 reviste străine de cel 
mai înalt prestigiu științific din do
meniul de care se ocupă. Corespon
dează cu zeci de instituții de specia
litate din Europa și America, cu sute 
de oameni de știință din toată lumea, 
cu alte sute de cercetători științifici 
și oameni de știință din țara noastră, 
participă, împreună cu echipe Un 
colectivul pe care îl conduce, la zeci 
de seminarii și conferințe naționale și 
internaționale, la congrese, publică 
în numeroase reviste de specialitate 
de peste hotare.

— Vă vizitează mulți colegi și alți 
oameni de specialitate, doctore 
Pușcaș ?

— Ne vizitează, desigur ; Ii vizităm 
și noi.

— Străini ?
— Și străini. Directorul Centrului 

Internațional de cercetări și descope
riri medicale cu sediul la New York 
ne-a vizitat pînă acum de trei ori, în 
1975. 1977 și 1979.

Așteptăm — cu mult interes și 
fără să ne pierdem speranța — să ne 
viziteze măcar un director din Mi
nisterul Sănătății, pentru că, de cind 
funcționează secția noastră, de cind 
ne ocupăm de cercetările și de trata
mentele pe care le aplicăm, cum se 
știe cu'destul succes, nu au reușit să 
ne viziteze. Dacă ar veni trebuie să 
vă spunem că ar avea și ce vedea, 
dar mai ales ar avea cu ce să ne 
ajute, pentru că avem foarte mare 
nevoie de ajutor.

In legătură cu propunerea respectivă, 
trebuie să se pronunțe mai intîi So
cietatea de gastroenterologie din 
țara noastră. Nu vreau să intru în 
prea multe amănunte. Vreau doar să 
spun că am făcut demersuri insisten
te, pierzînd pentru aceasta mult timp, 
pentru a discuta cu conducerea socie
tății și a stabili punctul de ve
dere al oamenilor de specialițate din 
țara noastră, pentru a înainta o pro
punere întemeiată, documentată, con
ducerii statului nostru. Dar această 
propunere n-a putut fi încă înaintată, 
cu toate demersurile făcute timp de 
citeva luni. în primul rînd. pentru 
că. inițial, deși unii tovarăși din con
ducerea acestei societăți s-au decla
rat de acord cu propunerea. în final 
mi s-a comunicat că societatea, care 
cuprinde în conducerea sa circa 20

Convorbire cu dr. loan PUȘCAȘ

— Ați fost prezent, în fruntea unei 
delegații de specialitate din țara 
noastră, la ultimul Congres de gas
troenterologie și de endoscopie gas- 
trointestinală, care a avut loc la 
Hamburg în cursul anului trecut 
Cum a fost apreciată participarea 
delegației noastre și, in general, cum 
este privită școala de gastroenterolo
gie românească peste hotare ?

— Bine, chiar foarte bine, pot spu
ne. Iar ca o dovadă este faptul că 
conducerea Societății internaționale 
de gastroenterologie, precum și con
ducerile societăților naționale de pro
fil din 11 state membre (Anglia. Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Franța, R.D. 
Germană, R.F, Germania, Italia. Iu
goslavia, Spania și Ungaria), din cele 
22 cu drept de vot, au propus delega
ției române să transmită autorităților 
din țara noastră propunerea lor ca 
cel de-al XII-lea Congres internațio
nal de gastroenterologie și al V-leg 
Congres european de endoscopie gas- 
trointestinală să-și desfășoare lucră
rile în România în anul 1984. Aceas
tă propunere a determinat delegația 
Angliei să-și retragă oferta de a găz
dui congresele respective.

— înseamnă deci ci in anul 1984 
vor avea loc in țara noastră aceste 
congrese ?

— Nu, la aceasta nu vă pot răs
punde. Vă pot spune doar că am adus 
această propunere la cunoștința toru
rilor competente, respectiv conducerii 
Ministerului Sănătății, care s-a decla
rat de acord, dar mi s-a precizat 'ă,

de membri, nu s-a întrunit de foarte 
multă vreme, aflînd apoi că, de fapt, 
societatea nici nu are în momentul 
de față un președinte, de Ia încetarea 
din viață a regretatului profesor 
O. Fodor, acum cinci ani. După aceas
tă primă tentativă nereușită, am în
cercat din nou să determin întrunirea 
membrilor societății într-o ședință de 
decizie, dar s-au întrunit trei, ca pînă 
la urmă să rămînă doi. Iar în final 
să mi se spună că „nu putem da un 
răspuns pozitiv intrucît nu este cine 
să se ocupe de organizarea acestor 
congrese de amploare". Apreciere 
in totală contradicție cu cea a 
reprezentantului Ministerului Turis
mului, în atribuțiile căruia intră și or
ganizarea unor asemenea manifestări, 
care s-a declarat întru totul de 
acord, subliniind că există toate con
dițiile pentru organizarea optimă a 
acestor congrese. Am propus o reîn- 
tîlnire, după două săptămini. Timp 
suficient pentru ca toți membrii din 
conducerea societății să fie invitați în 
scris să participe la o ședință, să ana
lizeze temeinic, cu răspundere, pro
punerile care ni se fac. După trecerea 
celor două săptămini, împreună cu 
dr. Ovidiu Pascu. de Ia Clinica III 
medicală Cluj-Napoca, dr. Petre Con- 
trașiu, de la Spitalul județean Sălaj, 
și dr. Augustin Lenghel. de la Spi
talul județean Oradea, cu toții par
ticipant! la ultimul Congres de la 
Hamburg, ne-am prezentat la Uniu
nea societăților pentru științe me
dicale din strada Progresul, unde fu
sese anunțată reintîlnirea cu condu

cerea Societății de gastroenterologie. 
Și, surpriză, erau prezenți doar pa
tru membri. Ca să nu mai întindem 
povestea, răspunsul a fost acesta : 
„Organizarea celor două congrese în
seamnă pentru noi o muncă de cel 
puțin șase luni rezervată efectiv or
ganizării medicale a congreselor. Or, 
dumneata, doctore Pușcaș, vezi ce 
greu poți întruni niște oameni pe care 
de fapt pînă acum nu am reușit să-i 
adunăm niciodată".

— Poate se pun unele probleme mai 
grele. Să spunem, de exemplu, de 
ordin financiar.

— Nici o îndatorire de ordin fi
nanciar ! Dimpotrivă 1 Singura „po
vară" este organizarea acestor ma
nifestări din punct de vedere medical, 
administrativ, iar pentru aceasta 
avem condiții ca totul să fie la cel 
mai înalt nivel. Și pentru un neinițiat 
este lesne de înțeles importanța or
ganizării unor asemenea manifestări 
în țara noastră. Să luăm în conside
rație un singur aspect : este oare pu
țin lucru să vină acasă la tine toți 
reprezentanții de frunte al științei 
mondiale din acest domeniu, să oferi 
la sute și mii de medici din tară po
sibilitatea de a afla nemijlocit nou
tățile, preocupările unor mari școli 
medicale? Sînt și alte argumente.

— Dumneavoastră ce ați dori, ee 
credeți că trebuie făcut acum ?

— Ce doresc eu ? Să »e facă 
ceea ce este rațional și corect. Adică, 
într-o asemenea problemă de mare 
importanță să nu hotărască 2—3 oa
meni, să se întrunească obștea me
dicală de specialitate și să prezinte 
apoi conducerii statului un punct de 
vedere, o informare completă, preci
să, obiectivă. Atîta doresc.

— Să sperăm că așa va fi. doctore 
Pușcaș. Adică va fi bine, în interesul 
științei medicale românești, in inte
resul țării. O ultimă întrebare : Cu ce 
se prezintă, pentru viitorii ani, in 
interesul sănătății oamenilor din țara 
noastră și pentru păstrarea prestigiu
lui științific internațional, cîștigat atit 
de greu, echipa de cercetare a docto
rului loan Pușcaș ?

— Cu multe lucruri noi și, credem 
noi. importante pentru acest domeniu 
al cercetării și practicii medicale, pen
tru sănătatea oamenilor, pentru că 
acesta este rostul muncii noastre. Dar 
vă propun ca despre acestea să vor
bim cu alt prilej.

Convorbire consemnată de
Anghel PARASCHIV
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LA RECOLTAREA Șl LIVRAREA
LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR

Cu prilejul „Zilei minerului"

BUZĂU
(Urmare din pag. I)
Pînă ieri au fost recoltate doar 
2 600 tone tomate din cele 15 400 pla
nificate pentru luna august ; 370 
tone ardei gras — din 815 tone ; 120 
tone vinete — din 680 tone ; 2 500 
tone ceapă — din 4 000 tone ; 750 
tone castraveți — din 1 510 tone. Se 
încadrează în prevederile graficelor 
de livrări și chiar le depășesc coo
perativele agricole din Smeeni. Ghe- 
răseni. Costești. Ghergheasa. Sălci- 
oara, asociația economică inter- 
cooperatistă Brădeanu și fermele 
4, 5 și 6 ale asociației economice 
de stat și cooperatiste Buzău. Res
tanțe mari, datorate în mare parte 
slabei organizări a muncii in cîmp, 
au însă cooperativele agricole din 
Mihăilești, Movila Banului. Valea 
Rimnicului, Amara, Bălăceanu. Glo- 
deanu Sărat și Robească.

Din discuția cu tovarășul inginer 
Sandu Lambru. director adjunct al 
I.J.L.F. Buzău, am reținut că în ul
timele zile au fost luate măsuri 
pentru impulsionarea ritmului de 
recoltare și livrare a legumelor la 
fondul de stat. „întregul personal 
tehnico-administrativ de la I.J.L.F. 
Buzău și Trustul județean al horti
culturii a fost mobilizat la recol
tare, iar retribuția acestuia se va 
face in raport cu îndeplinirea pla
nului de livrări la fondul de stat — 
ne spune directorul adjunct. Dato
rită intervențiilor comandamentului 
județean pentru agricultură s-a re
zolvat și problema forței de muncă 
în unitățile agricole de la Mihăilești 
și 'ila Banului prin mobilizarea 
cofj atorilor de la fermele de 
cîmp și a elevilor. Producția de 
tomate este foarte bună. In perioada 
imediat următoare vom prelua zilnic 
cite 400—500 tone roșii. Pentru cele 
destinate industrializării sînt pre
gătite 20 de bene și au fost etan
șate 20 de autobasculante de la 
I.T.S.A.I.A. și I.T.A. Buzău".

Se impune insă ca și organizațiile 
comunale de partid și conducerile 
unităților agricole să asigure o mai 
largă participare a oamenilor mun
cii din agricultură, a celorlalți lo
cuitori ai satelor la recoltarea neîn- 
tirziată și fără pierderi a legumelor 
existente în cîmp și la transportarea 
lui operativă pe piețele de desfa
cere. la fabricile de conserve și de
pozite.

teleorman: Mii de 
oameni in grădini, 

la cules
Sîmbătă și duminică, In județul 

Teleorman au fost organizate am
ple acțiuni de muncă în vederea 
preluării recoltelor bogate din 
grădinile de legume. împreună cu 
cooperatorii, mii de oameni ai 
muncii din unitățile industriale și 
instituții, elevi și ostași din mu
nicipiile și orașele județului au cu
les peste 2 200 tone tomate, ardei, 
ceapă, cartofi, vinete, pepeni și 
struguri, care au și fost expediate 
piețelor Capitalei și județului, pre
cum și la Fabrica de conserve din 
Turnu Măgurele. (Stan Ștefan).

Valoarea cuvi ritul ui rostit la vreme
(Urmare din pag. I)
dar nu de neevitat. Dim- 
potriv, ' ,

— înainte de a fi un cod 
de norme și reguli care 
trebuie respectate Întocmai 
pentru ca procesul muncii 
să se desfășoare armonios 
și rodnic — ne spunea 
muncitorul Ion Petrescu, 
secretarul comitetului de 
partid al secției de prelu
crări mecanice — discipli
na este o stare de spirit. 
Permanenta acestei stări 
de spirit — funcție, după 
mine, esențială a autocon- 
ducerii muncitorești — 
combate direct și eficient 
abaterile accidentale de 
la disciplină...

— Ceea ce spuneți ni se 
pare puțin abstract...

— Nicidecum ! în cazul 
hii M.I., de pildă, ce ar fi 
făcut patronul la care am 
lucrat eu în tinerețe ? II 
arunca in stradă, îi curma 
drumul, nu-1 interesa viito
rul tînărului.

— Și, dumneavoastră, co
lectivul. ce ați făcut ?

— Puteam să-l „morali
zăm". Și l-am moralizat — 
sînt destule forme organiza
torice pentru aceasta — co
misia de disciplină (forma
tă din muncitori din pres
tigiu și maiștri care stau 
de vorbă pe îndelete cu cei 
care se abat de la progra
mul de lucru), organizația 
de tineret, adunarea grupei 
sindicale. Am socotit însă 
cazul ieșit din comun și am 
cerut și ajutorul tatălui lui.

sălaj: Graficele trebuie respectate, 
ele nu au funcție facultativă!

în săptămîna trecută, în județul 
Sălaj au fost intensificate recol
tarea și livrarea legumelor, carto
filor și fructelor la fondul de stat. 
Cu toate că în graficele stabilite 
între unitățile de producție și cele 
de valorificare se prevăd, pe zile, 
aceleași cantități de produse, nive
lul livrărilor oscilează mult de la 
o zi la alta. Concret, cum au decurs 
livrările în săptămîna care a tre
cut 7 La legume, prevederea de a 
se livra zilnic cite 139 tone s-a 
realizat astfel : luni — 74 tone : 
marți — 108 tone ; miercuri — 131 
tone ; joi — 90 tone ; vineri — 10C 
tone ; simbătă — 44 tone. Situația 
nu este deloc mai bună nici la car
tofi. în timp ce graficul prevedea 
ca zilnic să se livreze 18 tone, luni 
nu s-a livrat nimic ; marți — 28 
tone ; miercuri — 3 tone ; joi — 6 
tone ; vineri — 7 tone ; simbătă — 
nimic. La fructe, graficul de li
vrare pe decada 1—10 august a fost 
îndeplinit, dar cu inegalități de la 
o zi la alta.

Se desprinde, așadar, concluzia 
că, îndeosebi la legume, există 
mari diferențe în ce privește ni
velul îndeplinirii prevederilor cu
prinse în graficele de livrare. S-ar 
putea spune că Sălajul este un ju
deț in care in anii precedenți s-au 
cultivat puține legume. Din 1981, 
pe baza măsurilor luate de orga
nele județene de partid și agricole, 
suprafața cultivată cu legume a 
crescut, iar sortimentul s-a îmbu
nătățit. Și in unitățile agricole, 
unde lucrările de îngrijire a cultu
rilor s-au executat la timp, se 
string acum recolte mari. Aurel 
Crișan, șeful C.L.F. Cehu Silva- 
niei, ne spune că s-au livrat 130 
tone varză, 123 tone fasole verde, 
500 tone castraveți, peste 50 tone 
tomate, iar acum continuă recol
tarea roșiilor, ardeilor și dovle
ceilor.

Cooperativa agricolă din Doșod, 
deși nu are o tradiție in cultivarea

Au încheiat recoltarea griului
JUDEȚUL CLUJ

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Cluj anunță încheierea lucrărilor de 
recoltare a griului pe întreaga su
prafață de 52 986 hectare. In pre
zent se acționează pentru predarea 
produselor la fondul centralizat al 
statului, la eliberarea terenurilor, 
executarea arăturilor de vară, re
coltarea și livrarea legumelor, 
strîngerea și depozitarea furajelor.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Comi
tetul județean Cluj al P.C.R.. se 
subliniază că lucrătorii ogoarelor 
clujene — români, maghiari și de 
altă naționalitate — iși vor ampli
fica eforturile pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin. 

Omul a roșit tot, s-a mîniat 
și ne-a spus : „Rupeți-i 
urechile !“. „Păi — i-am re
plicat — după cum ne apar 
nouă lucrurile acum, dum
neata ar fi trebuit să-l tragi 
mai des de urechi. Noi vom 
proceda altfel !“ în sfîrșit, 
nu mai lungesc vorba. încă 
nu putem spune: gata, M.I. 
a devenit peste noapte cum
secade. Am hotărit : îi acor
dăm lui M.I. atenție specia
lă. grijă să invețe — cu 
ajutorul celorlalți tovarăși 
de muncă — ce reprezintă 
atitudinea înaintată față de 
muncă și viață, să și-o însu
șească rapid și temeinic. 
Atitudinea înaintată față de 
muncă — factorul prim 
al disciplinei muncitorești. 
Trebuie să facem om din el. 
Șl vom face!

— Maria Gurlui este un 
caz particular, din rîndul 
celor alcătuitoare a absen
telor nemotivate...

— Desigur — este de a- 
cord maistrul Dumitru 
Stanciu. Ne interesează mo
tivația particulară a fiecă
rui caz. De aceea, comisia 
de disciplină discută cu 
fiecare „împricinat" în par
te, caută să înțeleagă ce s-a 
petrecut, cauza...

— Sancțiunea nu ar rezol
va lucrurile?

— Pînă la un punct 1 
Sancțiunea este inevitabilă, 
nu avem ce să discutăm în 
această privință. Dar ea nu 
este un scop în sine. Noi 
creștem oameni, formăm 
caractere. Autoconducerea 
muncitorească nu este o ab
stracțiune, ci o forță con

cretă și complexă — sînt 
oamenii, tot colectivul care 
își cunoaște datoria înaltă 
de muncă și viață.

Stăm de vorbă cu Maria 
șl aflăm că, in ciuda întîm- 
plării nedorite, intîlnirea ei 
nu prea comodă cu opinia 
colectivului a făcut-o să în
țeleagă, dintr-o dată, un 
fapt elementar, de care fiu 
fusese conștientă deplin 
înainte : că munca ei este 
importantă, chiar dacă este 
aparent modestă, că ea re
prezintă un strop din efor
tul colectiv, un strop însă 
necesar, deloc neglijabil, cu 
rostul Iui și nu i se permite 
să-1 irosească cu inconștien
ță. „Da. ne-am spus ascul- 
tind-o, a apărut un mugur 
de înțelegere, care va da 
cUrînd floare viguroasă".

Cazul lui B. N. pare un 
eșec. Un eșec destul de 
dureros în care o dramă fa
milială — probabil și ea re
zultat al unor carențe de 
educație — și-a făcut sim
țit din plin efectul nociv și 
în viața profesională a o- 
mului respectiv. Sigur, pro
punerea de desfacere a con
tractului de muncă — mă
sură extremă — corespun
dea, luată ad litteram. aba
terilor de la exigentele 
funcției de controlor de ca
litate. Adunarea generală a 
tovarășilor săi de muncă a 
spus : „Să vedem mai în
deaproape ce se întîmplă cu 
B.N. Viața lui familială, a- 
junsă la un moment dra
matic. ne interesează pro
fund. în plus, are respon
sabilități mari și față de co

legumelor, obține In acest sector 
rezultate bune. Aici s-au cultivat 
în acest an 20 hectare cu fasole 
pentru păstăi și 20 hectare cu cas
traveți. Se știe că, dacă nu se re
coltează la timp, fasolea-păstăi și 
castraveții se depreciază din punct 
de vedere calitativ. Iată de ce con
siliul de conducere a mobilizat la 
recoltarea și sortarea legumelor nu 
numai pe cooperatori, ci și perso
nalul cu munci administrative. Ca 
urmare, s-au livrat aproape 10 000 
kg legume.

Cit privește cultura cartofului, a 
cărei pondere o dețin coopera
tivele agricole din consiliul agro
industrial Crasna și, mai cu seamă, 
cea din satul Stirciu. se apreciază 
că in acest an se va realiza in în
tregime producția prevăzută in 
plan. în cooperativa amintită, pe 
unele parcele s-au obținut și 25 000 
kg cartofi de vară la hectar, pro
ducții asemănătoare realizîndu-se 
și în cooperativa agricolă din 
Bănișor. Pină simbătă. la fondul 
pieței s-au livrat peste 600 tone 
cartofi de vară, dar graficele zil
nice nu au fost îndeplinite.

Livrarea legumelor, cartofilor și 
fructelor trebuie să stea mai mult 
in atenția organizațiilor de partid 
și conducerilor unităților agricole, 
a organelor agricole din județ. 
Spunem aceasta deoarece au exis
tat situații — irf consiliile unice 
Zalău și Nușfalău — în care cas
traveții au fost recoltați atunci 
cînd dimensiunile lor au depășit 
prevederile stasului, pierzîndu-se 
astfel nu numai bani, ci și 
produse. Totodată, adăugăm că nu 
întotdeauna sînt bine corelate co
menzile pentru mașini cu solicitu
dinea celor care coordonează de
plasarea lor, stînjenind astfel apro
vizionarea promptă și permanentă 
a pieței cu legume.

loan MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

pentru sporirea contribuției lor la 
creșterea avuției naționale, la înflo
rirea multilaterală a patriei noas
tre — România socialistă.

JUDEȚUL BRAȘOV
Și în județul Brașov s-a încheiat 

recoltarea griului de toamnă, pe în
treaga suprafață de peste 40 000 
hectare, la o dată la care anii tre- 
cuți această lucrare abia începuse. 
Acum, în unitățile agricole din ju
deț, forțele mecanice și umane sînt 
concentrate la strîngerea orzoaicei 
și ovăzului de pe cele 6 000 hectare 
și, respectiv, 5 000 hectare care au 
rămas. La direcția județeană a agri
culturii se apreciază că dacă se 
menține ritmul actual și recoltarea 
acestor suprafețe se va încheia în 
maximum patru zile. (Nicolae 
Mocanu). .

/

piii lui. Nu există situație 
fără ieșire, trebuie voință 
pentru a infringe răul, nu 
abdicare. Măsura extremă 
își are logica ei, dar nu 
ne putem ascunde în spate
le acestei logici, scăpînd de 
responsabilitățile noastre de 
oameni, de tovarăși de 
muncă". Au judecat și au 
hotărit : trecerea lui B.N. 
ca muncitor pe linia de fa
bricație, sancționare disci
plinară, afectînd retribuția 
pe o anumită perioadă de 
timp; afișarea cazului de 
indisciplină în secțiile de 
producție. Biroul executiv 
al consiliului oamenilor 
muncii a aprobat în unani
mitate hotărirea adunării.

Indisciplina este o noțiu
ne care poate fi definită, 
teoretic, foarte ușor : lipsa 
disciplinei. Dar ea are o in
finitate de fațete, cu „ierar
hizări" condiționate de gra
dul de abatere reprezentat 
de fiecare intîmplare in 
parte. Analiza întregului 
„contencios" al indisciplinei 
cere competență, cunoaște
rea profundă a normelor și 
regulilor scrise ale discipli
nei. Dar cere, mai presus de 
toate, înțelegere umană 
fierbinte, echilibrată și ne
iertătoare totodată ; cere 
din partea tuturor celor 
chemați să judece și să ho
tărască — și aceștia sînt to
varășii de muncă — să nu-și 
permită sentimentalisme, 
așa cum nu-și permite să 
se lase impresionat de du
rerea bolnavului chirurgul 
chemat să taie șl să înde
părteze răul.

In cadrul manifestărilor prile
juite de sărbătorirea „Zilei mine
rului", duminică dimineață a avut loc 
la Lupeni solemnitatea depunerii de 
coroane și jerbe de flori la placa co
memorativă din incinta întreprinderii 
miniere, care glorifică pe eroii căzuți 
tn cursul grevei din 1929, precum și 
la monumentul ridicat in memoria a- 
cestora. din centrul orașului.

A fost depusă o coroană de flori 
pe a cărei panglică sînt înscrise cu
vintele : „Omagiu adus eroilor mineri 
căzuți In august 1929. din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu". de 
către tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al

★

Peste 25 000 de mineri din impor
tantul detașament de oameni ai mun
cii ce își desfășoară activitatea in 
bazinul carbonifer al Gorjului, îm
preună cu familiile, au fost prezenți, 
duminică, în zăvoaiele și pădurile de 
la Rovinari, Drăgotești, Roșia. Peș- 
teana, de la Albeni, Motru și Schela, 
in alte locuri de agrement, unde. in- 
cepind din primele ore ale dimineții, 
formații artistice fruntașe, din rîndul 
minerilor, energeticienilor. construc
torilor de mașini, au prezentat boga
te programe artistice.

Manifestări asemănătoare au avut, 
de asemenea, loc și în alte localități 
din Gorj și Mehedinți.

La Anina, centru carbonifer al Ba
natului, a avut loc. duminică, o mare 
serbare cimpenească dedicată „Zilei 
minerului". Ansambluri artistice ama
toare au prezentat frumoase spec
tacole literar-muzical-coregrafice, 
dedicate fruntașilor in producție, 
tuturor celor care muncesc în mi
nele Aninei, pentru a da tării cît 
mai mult cărbune.

Bogate manifestări cultural-artis-

Manifestări cultural-educative
consacrate zilei de 23 August

în cinstea zilei de 23 August, săr
bătoarea națională a poporului ro
mân, în unitățile și instituțiile de 
cultură ale armatei s-au desfășurat 
și continuă să se desfășoare ample 
manifestări politico-educative.

în unități și garnizoane, cadre și 
familii ale acestora, precum și mili
tari in termen au urmărit cu viu 
interes expunerile : „P.C.R. — orga
nizatorul și conducătorul luptei în
tregului popor pentru eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă" ; 
„File din cronica participării arma
tei române la războiul antihitlerist" ; 
„23 August 1944 — pagină glorioasă 
din istoria patriei".

La Casa armatef din Cluj-Napoca 
a fost prezentată, sub genericul 
„Drum de luptă și victorii", o gală 
de filme documentare și artistice 
care evocă eroismul și vitejia osta
șilor români, ale întregului nostru 
popor in lupta împotriva fascismu
lui. La Casa armatei din Brașov au 
avut loc intilniri ale militarilor și 
familiilor acestora cu veterani de 
război, care au evidențiat aspecte 
semnificative despre participarea 
armatei române la revoluția de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă și contri
buția ei la obținerea victoriei finale 
asupra Germaniei hitleriste. iar 
Casa armatei din Oradea a organizat 
montajul literar-muzical „Lumină

COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale privind alegerea 

unui deputat în Marea Adunare Națională
în circumscripția electorală nr. 7 

Nehoiu, județul Buzău, au avut loc 
in ziua de 9 august 1981, alegeri 
parțiale pentru un deputat în Marea 
Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiei electorale de 
circumscripție și ale comisiilor sec
țiilor de votare și a constatat că a- 
legerile s-au desfășurat in conformi
tate cu prevederile Legii electorale a 
Republicii Socialiste România.

Pe buletinele de vot a fost înscris 
un candidat al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

BUZĂU. Pe dealul Istrița din co
muna Pietroasele a avut loc tradi
ționala manifestare a cîntecului. 
sportului și jocului distractiv „Ser
bările verii Istrița ’81“ Bucurîn- 
du-se de o largă participare, ser
barea a cuprins un bogat program 
cultural-artistic. întreceri sportive și 
jocuri distractive. (Stelian Chiper).

SALAJ. în amfiteatrul natural al 
muntelui Meses s-a desfășurat cea 
de-a Xl-a ediție a Festivalului 
dansului femeiesc „Ecouri mese- 
șene". Au participat formații din 14 
județe ale tării, manifestarea fiind 
precedată pe parada portului popu
lar. în încheiere, ansamblul „Rap
sodia Sălajului" a susținut un reușit 
spectacol artistic. (I. Mureșan).

OLT. Timp de trei zile s-au 
desfășurat Ia Corabia manifes
tările cultural-artistice reunite sub 
genericul „Corabia de aur”. Aflat la 
cea de-a opta ediție, festivalul-con- 
curs „Corabia de aur" a reunit pes
te 60 de concurenți de muzică popu

guvernului, ministrul minelor, petro
lului și geologiei.

Au mai fost depuse coroane de 
flori din partea Ministerului Minelor. 
Petrolului și Geologiei. Uniunii sin
dicatelor din ramura mine. petrol, 
geologie și energie electrică, comite
telor județean, municipal și orășe
nesc de partid, combinatului minier, 
întreprinderilor extractive și de pre
parare, organizațiilor de masă și ob
ștești, a altor unități economice și 
instituții din Valea Jiului.

în timpul solemnității, mineri, pio
nieri și membri ai gărzilor 'patriotice, 
imbrăcați în uniforme de gală, au 
organizat gărzi de onoare, iar fanfara 
minerilor a intonat Imnul eroilor. 
Cei prezenți au păstrat momente de 
reculegere.

★

tice au avut loc și la Bocșa. Moldova 
Nouă, Mehadia și in alte centre mi
niere din județul Caraș-Severin.

„Ziua minerului" a fost marcată, 
duminică, și în perimetrele sectoare
lor de exploatare a cărbunelui de la 
Pescăreasa, Godeni, Berevoiești și 
Slănic, aparținînd întreprinderii mi
niere din Cîmpulung. de o serie de 
manifestări cultural-artistice reunite 
sub genericul „Onoare muncii" și 
urmate de frumoase serbări cîmpe- 
nești, la care au luat parte mii de 
oameni ai muncii din localitățile res
pective și din cele învecinate.

Sărbătorirea „Zilei minerului" a 
fost marcată duminică după-amiazâ 
de serbări cîmpenești. organizate la 
locurile de agrement din centrele 
miniere ale Văii Jiului și județului 
Hunedoara, la care și-au dat con
cursul fanfare ale minerilor, orchestre 
de muzică populară și ușoară, for
mații de dansuri, soliști vocali și in
strumentiști de la cluburile și casele 
de cultură.

(Agerpres)

de august", precum și o vizită a ca
drelor tinere la Muzeul „Țării Cri- 
șurilor", prilej de rememorare a 
luptelor purtate de armata română 
de la 23 August 1944 și pină la eli
berarea ultimului petic de pămint 
românesc. La Casa armatei din 
Tirgu Mureș de un deosebit succes 
s-a bucurat recitalul de versuri inti
tulat „Eroicului August — omagiu 
ostășesc", iar la Casa armatei din 
Timișoara montajul literar-muzical 
„Te slăvim Românie".

Elevii din Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrîn" participă la 
ciclul de evocări avînd genericul 
„Erau de vîrsta noastră", ilustrind 
figuri de eroi comuniști și uteciști 
care au dat suprema jertfă in lupta 
dusă pentru eliberarea patriei. In 
unitățile militare au fost prezentate 
expoziții de carte și filatelice con
sacrate gloriosului jubileu, pe tema 
„Contribuția armatei române la vic
toria împotriva fascismului", iar cu 
militarii în termen, din inițiativa 
organizațiilor U.T.C.. s-au efectuat 
vizite la muzeele tradițiilor de luptă.

Formațiile artistice laureate Ia ul
tima ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României" au prezentat 
bogate programe muzical-coregra- 
fice, cuprinzind recitaluri de versuri, 
concursuri cu tematică patriotică și 
ostășească, spectacole de muzică și 
poezie.

Din totalul de 36 331 alegători în
scriși in listele electorale, s-au pre
zentat la vot 36 324 alegători, repre- 
zentind 99,93 la sută. Pentru candi
datul Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste au votat 36 324 alegă
tori. A fost ales deputat in Marea 
Adunare Națională tovarășul Vasile 
Carolică. prim-secretar al Comitetu
lui județean Buzău al Partidului Co
munist Român.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de Validare a 
Marii Adunări Naționale.

lară, ușoară și muzică tînără din 29 
de județe ale tării. (Emilian Rouă).

ARAD. în comuna Beliu a avut 
loc tradiționala sărbătoare de vară 
„Praznic de pită nouă". Această 
sărbătoare a muncii a debutat cu 
prezentarea obiceiului strămoșesc, 
după care a urmat, pe scena or
ganizată in aer liber în pădurea 
Beliului. un spectacol cultural-ar
tistic, la reușita căruia și-au dat 
concursul cele mai reprezentative 
formații artistice de pe valea Crișu- 
lui Alb, participante la Festivalul 
național „Cîntarea României". (Emil 
Șimăndan).

NEAMȚ. Peste l 000 de artiști 
amatori au participat la manifestă
rile prilejuite de tradiționala săr
bătoare a muntelui Ceahlău. Progra
mele artistice desfășurate în stațiu
nea Durău au atras peste 10 000 de

sărbătoarea națională a republicii ciad

Excelenței Sale
Domnului GOUKOUNI OUEDDEI

Președintele Guvernului de Uniune Naționala de Tranziție, 
Șeful ztatului Ciad

N’DJAMENA
Cea de-a XXI-a aniversare a proclamării Independenței de «tat a Repu

blicii Ciad imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului ro
mân și al meu personal, cele mai calde urări pentru pacea, progresul și 
prosperitatea poporului ciadian, de succes pe calea reconcilierii și întăririi 
unității naționale, a dezvoltării independente și suverane a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul Republicii 
Ciad sărbătorește as
tăzi împlinirea a 21 de 
ani de la procla
marea independentei 
țării sale.

Situată în centrul 
continentului african, 
intr-o zonă aridă și 
secetoasă, Republica 
Ciad (suprafața — 
1 284 000 kmp ; popu
lația' — peste 4 mili
oane de locuitori) este 
cunoscută ca una din
tre cele mai sărace 
țări ale lumii, avînd. 
datorită moștenirii lă
sate de colonialiști, un 
venit anual sub 200 
dolari pe locuitor. Cea 
mai mare parte a 
populației se ocupă cu 
cultivarea bumbacu
lui. care furnizează 80 
la sută din veniturile

In devize, precum și 
cu creșterea animale
lor. Industria este slab 
dezvoltată. Pentru a 
pune capăt stării de 
înapoiere și a-si ridica 
nivelul de trai, po
porul ciadian depune 
eforturi susținute în 
vederea valorificării 
resurselor naționale, 
reușind, in ciuda ma
rilor greutăți generate 
de conflictul armat 
intern din ultimii ani. 
să obțină unele rezul
tate pozitive. Astfel, 
în regiunea de sud- 
vest a țării a fosl 
descoperit un impor
tant zăcămint de pe
trol. iar producția de 
bumbac a început., 
treptat, să revină la 
normal, atingînd anul 
trecut 88 000 tone.

Animat de senti

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Festivalul sportului sătesc teleormănean
Sub egida „Daciadei" s-a desfășu

rat etapa finală a festivalului spor
tului sătesc teleormănean. manifes
tare ajunsă la a 9-a ediție. Organi
zată de C.J.E.F.S.. în colaborare cu 
uniunea județeană a cooperativelor 
agricole de producție, comitetul ju
dețean al U.T.C. și ziarul „Teleorma
nul", competiția a antrenat. în eta
pele de masă, peste 16 000 de parti- 
cipanți. concurenții fiind înscriși la 
cele trei probe prevăzute în regu
lament : atletism, ciclism și fotbal.

Finala a fost găzduită de frumoasa 
comună Ștorobăneasa, cunoscută pen
tru hărnicia locuitorilor săi. La între
ceri au luat parte sportivi din co
munele Stejaru, Mîrzănești. Lunca 
și Ștorobăneasa, calificați în urma 
disputării etapelor anterioare. Au mai 
fost prezenți ca invitați oiniști. 
handbaliști. atlețl, cicliști din comu
nele Olteni. Băbâița, Crîngu. Virtoa- 
pele. Călinești, Țigănești, Poroschia.

CICLISM :
Cea mai importantă cursă cicllstă 

de fond pe etape din țara noastră, 
cursă cu caracter internațional, or
ganizată an de an de UCECOM, 
se va desfășura între 17 și’20 au
gust. pe un traseu de peste 
500 km (5 etape) și va străbate, por
nind și sosind la Ploiești, județele 
Brașov. Buzău, Dîmbovița și Pra
hova.

Directorul cursei, prof. G. Udrescu, 
ne-a informat că, de data aceasta, la 
„Cupa Voință" participă cei mai 
buni cicliști (seniori și juniori) din 
țara noastră, inclusiv membrii lotu

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10.10 Desene animate : Tom și Jerry
10,30 Flori din Maramureș
11,05 Film serial : „Dallas"
11,55 Reportaj TV „Crăițele"
12,15 Serial științific : „In lumea enig

melor". Episodul 2 — „Tehnologie 
antică"

18,00 Telex
16,05 Teleșcoală. „Olimpicii"
16,25 Matineu de vacanță : „Urmează-ți 

îndemnul Inimii". Episodul 3
17.10 Clubul tineretului
18,00 inscripții la noul chip al țării : 

Cluj

spectatori. • La Galeriile „Arta" 
din Piatra Neamț s-a deschis o 
amplă expoziție cuprinzind lucrări 
ale plasticienilor nemțeni dedicate 
marii sărbători de la 23 August. A- 
celuiași eveniment îi este dedicată 
și o expoziție documentară deschi
să la muzeul de istorie din locali
tate. (Constantin Blagovici).

GORJ. în stațiunea Săcelu. din 
județul Gorj, s-a deschis cea de-a 
cincea ediție a taberei naționale de 
pictură și sculptură pentru amatori 
— manifestare organizată de Con
siliul Central al U.G.S.R., cu spri
jinul Uniunii artiștilor plastici. 
Timp de 10 zile, peste 60 de artiști 
plastici, laureati ai Festivalului 
national „Cintarea României", se 
vor afla In perimetrul bazinului* 
carbonifer al Gorjului. pentru a 
cunoaște munca și viata minerilor, 
a participantilor la „Acțiunea 7 000" 

mente de sinceră prie
tenie și solidaritate 
tată de toate popoare
le care au scuturat 
jugul colonial și au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu interes 
eforturile depuse de 
poporul ciadian in ve
derea consolidării in
dependentei si eradi
cării înapoierii econo
mice. a lichidării fac
torilor de tensiune și 
a întăririi unității na
ționale. între Româ
nia și Ciad s-au sta
tornicit relații de prie
tenie și colaborare, a 
căror extindere cores
punde pe deplin inte
reselor celor două țări 
și popoare, cauzei pă
zii si înțelegerii inter
naționale.

Cupa „Teleormanul" a revenit In 
acest an comunei Mîrzănești. a cărei 
echipă a cîștlgat și la fotbal, invin- 
gînd in finală Stejarul cu 2—0. Iată 
ceilalți cîștlgători : handbal — Mirză- 
nești și Ștorobăneasa (la feminin și 
respectiv masculin), oină — comuna 
Olteni, ciclism — Mihai Buică (co
muna Țigănești), atletism — 100 me
tri — Maria Stancu (comuna Buzes- 
cu) și Marin Toma (comuna Căli
nești) ; 800 metri — Florinele Spiri
don (comuna Vîrtoapele) ; I 500 me
tri — Ion Ghiță (comuna Vîrtoapele); 
lungime — Marin Dumitru (comuna 
Călinești) și Maria Stancu (comuna 
Buzescu). Aceștia au fost cîștfgătorii 
probelor, dar, dincolo de clasamen
te. învingătorii și învinșii au avut 
satisfacția de a fi ajuns In finale 
după întreceri care timp de trei luni 
au mobilizat tineretul sătesc la prac
ticarea exercițiului fizic și a spor
tului în cadrul „Daciadei". (Stan 
Ștefan).

Cupa Voința* - ediția a XXV-a
lui național, și alergători din Ceho
slovacia, Polonia și Ungaria. Iată 
traseul etapelor, așa cum l-am aflat 
de la organizatori: 17 august: plo
iești — Tîrgoviște — Pucioasa — l^țp- 
roeni — Sinaia — Comarnic — Ploiești 
(160 km) ; 18 august : dimineața con
tratimp individual, în pantă, la Scă- 
eni (3 km) și, după-amiază, circuit la 
Ploiești (50 km) ; 19 august : Văleni 
de Munte — Cheia — Săcele — Ti
miș — Predeal — Comarnic — Plo
iești (165 km) ; 20 august : Mizil — 
Buzău — Ciuta — Cislău — Văleni 
de Munte -r Ploiești (155 km).

18,25 România, țară socialiști tn plin* 
și viguroasă dezvoltare • Forțele 
sociale ale țării

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara tntlmplnă marea 

sărbătoare
19,30 Actualitatea economică
19.50 Omul și sănătatea
20,10 Fapte de eroi ai muncii șl vieții 

socialiste
20,35 File de cronică revoluționară tn 

dramaturgia românească
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Tara tnttmptnă marea 

sărbătoare
19,30 Film serial pentru copil : „Micul 

Prinț". Reluarea episodului 1
19,55 Cintece la malul mării
20,10 Viața economică
20,40 Seară de operă TV. „Tosca" de 

Puccini — partea a Il-a (actele II 
și III)

22,05 Telejurnal

D

— izvor nesecat de inspirație pen
tru lucrări de aleasă vibrație ar
tistică. cu un puternic mesaj 
patriotic, revoluționar. Creațiile 
realizate de pictorii și sculptorii 
amatori prezenți la actuala ediție 
vor fi reunite într-o expoziție de
dicată minerilor, urmînd ca. in 
final, să intre in patrimoniul clu
burilor muncitorești de la Motru. 
Rovinari și Jilt, al caselor de 
cultură din Tg. Jiu și Săcelu. (D. 
Prună).

TELEORMAN — Sub genericul 
„Laudă muncii”, la Roșiori de Vede 
a avut loc un mare spectacol 
cultural-artistic organizat de con
siliul orășenesc ^pentru educație 
politică și cultură socialistă. Numă- 
rindu-se printre manifestările ce 
dau continuitate acțiunilor desfă
șurate sub egida Festivalului „națio
nal „Cîntarea României", spectaco
lul s-a bucurat de participarea celor 
mai bune formații artistice din 
localitate. (Stan Ștefan).

• ENERGIE DIN 
MAGMA TERREL 
Pentru a rezolva problemele 
energiei. Institutul O.N.U. 
pentru cercetare si formare 
(UNITAR) a emis o propunere 
dintre cele mai interesante. Ea 
constă in a utiliza magma te
restră (masa minerală fluidă si
tuată sub litosferă) iniectind în 
ea ană amestecată cu biomasâ 
(alge, resturi menajere. pastă 
de lemn) și extrăgînd apoi a- 
mestecul sub fo-mă de metan 
și de vapori la 1 700 grade Cel
sius. Potrivit calculelor UNITAR, 
numai cu aiuțorul magmei si
tuate sub teritoriul S.U.A. s-ar 
putea produce echivalentul a 
800 de ani de consum energe
tic în această tară. O singură di
ficultate : atingerea magmei.

Căci grosimea litosferei este in 
medie de 70 km. Laboratoarele 
Sandia din Albuquerque (S.U.A.) 
studiază problemele tehnologice 
legate de exploatarea acestei noi 
surse de energie.

• TELEFON-BRAȚA- 
RĂ. Indiferent in ce loc al lu
mii s-ar afla, o persoană va 
putea intra în contact cu alta 
cu ajutorul unui telefon-brăta- 
ră conceput de specialiștii
N.A.S.A. (Agenția americană 
pentru aeronautică si cerceta
rea spațiului cosmic). Trebuie 
precizat că legăturile telefonice 
se stabilesc cu ajutorul sateli
ților de telecomunicații. Un 
minicadran numeric permite să 
se formeze numărul interlocu
torului dorit, cu condiția ca șl

acesta să posede un telefon-bră- 
țară similar. După ce legătura 
a fost stabilită prin satelit, con
vorbirea poate fi realizată la 
primul post telefonic fix. Potri
vit aprecierilor, costul unui a- 
semenea telefon-brățară va fi 
foarte redus, doar 10 dolari, insă 
sistemul nu va putea ti genera
lizat decît spre sfîrșitul secolu
lui.

• DE LA CERCUL 
POLAR ÎN AUSTRALIA. 
O mică pasăre acvatică venită 
din Uniunea Sovietică și cintă- 
rind mai puțin de 50 de grame a 
fost găsită în Austialia la 12 500 
km de regiunea sa de origine — 
Cercuh Polar — relatează ultimul 
număr al revistei ministerului 
australian al pescuitului și pro-

tecției animalelor sălbatice. Pa
sărea a fost capturată in octom
brie 1979 pe riul Swan și purta 
la un picior un inel fixat de oa
meni de știință sovietici din Si
beria răsăriteană in iunie ace
lași an. Este pentru prima dată 
— precizează revista — cînd se 
anunță descoperirea unei păsări 
acvatice care trăiește la o distan
tă atit de mare de Australia.

® „SECRETUL" LON
GEVITĂȚII. Recent, Ministe
rul Sănătății din Japonia a între
prins o anchetă in rîndul a 1 000 
de centenari, rugîndu-i să-și

spună părerea in legătură cu 
cauzele longevității lor. Toți cei 
interogați au atribuit atingerea 
acestei virste venerabile unui 
regim ordonat de viată, odihnei 
și alimentației corecte ; meniul 
pe care-l folosesc cuprinde pește 
crud, orez și o mare cantitate de 
legume proaspete. 23 la sută au 
declarat că detestă carnea. 80 la 
sută din centenari sînt femei. 
Mai puțin de 20 la sută din băr
bați sînt fumători și 25 la sută 
consumă băuturi alcoolice. Con
cluziile anchetei au arătat că cea 
mai mare parte din centenari 
sînt originari din familii ai că

ror membri au avut o viață în
delungată. Ei trăiesc la tară, unde 
lucrează în ferme sau in păduri.

• DODOMA - VII
TOAREA CAPITALĂ A 
TANZANIEI. Un comunicat 
oficial difuzat la Dar es Salaam 
anunță că reședința președinte
lui Republicii Tanzania a fost 
mutată în orașul Dodoma, vii
toarea capitală tanzaniană. am
plasată în centrul tării. Hotărirea 
privind schimbarea capitalei la 
Dodoma a fost luată de autori
tăți in anul 1973. tn prezent, in 
viitorul centru politico-adminis- 
trativ al Tanzaniei au mai fost 
mutate cancelaria primului mi
nistru și sediul central al Parti
dului Revoluționar din Tanzania 
— partid de guvernămînt.

• HIBRID AUTO. Șa e 
roți, șase uși, paisprezece 
locuri : acest nou tip de auto
mobil realizat în Franța este un 
hibrid intre o mașină obișnuită 
și un autocar. El este destinat

fie familiilor numeroase, fie mai 
multor navetiști care cad de 
acord să folosească un singur 
autovehicul, în felul acesta rea
lizîndu-se economii substanția
le de carburanți.



„România acționează cu fermitate pentru continuarea 
politicii de destindere și pentru dezvoltarea 

colaborării internaționale"I
Manifestări și comentarii de presă 

consacrate apropiatei sărbători naționale a țării noastre

In diferite țări ale lumii se desfășoară, in aceste zile, manifestări con
sacrate marii noastre sărbători naționale — 23 August. Sînt înfățișate, cu 
acest prilej, realizările obținute de poporul român in edificarea noii so
cietăți, politica externă de pace, prietenie și cooperare promovată cu con
secvență de partidul și statul nostru. Totodată, presa de peste hotare pu
blică articole și comentarii reliefind succesele deosebite realizate de 
România socialistă pe pian economic, social, cultural și in alte domenii 
de activitate.

Puternice reacții de protest fată de hotărîrea S.II.A. 
de a produce bomba cu neutroni

La Sofia a avut loc deschiderea 
expoziției „Cultura românească con
temporană", cuprinzînd lucrări repre
zentative ale artiștilor plastici ro
mâni, care pun în lumină trecutul is
toric al poporului nostru, lupta de eli
berare națională și socială, cuceririle 
revoluționare ale prezentului. Expo
natele sînt, totodată, mărturii ale 
aspirațiilor poporului nostru de pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii.

La Biblioteca română din New York 
a avut loc vernisajul expoziției de 
grafică a pictorului brașovean Ștefan 
Radu Tintu, in care sînt expuse ta
blouri avind ca temă imagini din ora
șele Brașov, Sibiu, Sighișoara. Me
diaș, Tirgoviște, Tulcea, cu o deo
sebită semnificație pentru istoria 
milenară a poporului nostru. Partici- 
panții au apreciat tablourile expuse, 
atenția lor fiind reținută în mod 
deosebit de cele privind cetățile ță
rănești din Transilvania. Turnul 
Chindiei din Tîrgoviște, Cetatea Si- 
ghișoarei, castelele Bran și Hune
doara.

In aceeași prestigioasă instituție de 
cultură a avut loc recitalul de poezie 
românească clasică și contemporană 
al actorului Ion Caramitru. De ase
menea, Centrul de artă din țările 
balcanice, in colaborare cu Biblioteca 
română din New York, a organizat o 
seară de filme și muzică populară 
românească. Programul a cuprins 
prezentarea filmelor documentare 
„Hora". „Nuntă pe valea Izei". „Că
lușarii". după care a urmat un pro
gram de muzică și dansuri populare 
românești din diverse regiuni ale 
tării.

In orașul Arequipa, al doilea centru 
important din Peru, s-au desfășurat 
Zilele culturii românești, ce au cu
prins prezentarea unui ciclu de filme 
documentare, programe speciale de 
radio și televiziune. La Institutul na
țional de cultură, filiala Arequipa, a 
fost deschisă expoziția „Vestigii da
cice", iar la filiala sa din Cuzco a 
fost organizată o seară culturală ro
mânească, In cadrul căreia s-a vizio
nat filmul documentar „Tara lui 
Brâncuși".

Sub titlul „România : Sărbătoarea 
eliberării", revista sovietică „Aghi- 
tator" publică un articol in care este 
relevată semnificația deosebită a ac
tului istoric înfăptuit la 23 August 
1944 de poporul român sub condu
cerea partidului. In articol se subli
niază, intre altele, că „într-o perioadă 
Beurtă, din punct de vedere istoric, 
oamenii muncii din România. în 
frunte cu comuniștii, și-au transfor
mat patria dintr-o țară înapoiată, 
precumpănitor agrară, într-un stat 
socialist, cu un remarcabil potențial 
industrial, o agricultură modernă, o 
știință și o cultură înaintate". In ar
ticol sînt prezentate pe larg acțiuni 
destinate extinderii colaborării econo

La Nairobi și-a deschis lucrările

Conferința Națiunilor Unite asupra 
surselor noi și regenerabile de energie

NAIROBI 10 (Agerpres). — In ca
pitala Kenyei s-au deschis luni lu
crările Conferinței Națiunilor Unite 
asupra surselor noi și regenerabile 
de energie, la care participă circa 
5 000 de delegați din peste 130 de 
țări ale lumii, între care și Româ
nia. Conferința își propune să adop
te o serie de măsuri practice vizînd 
punerea in valoare a noi surse de 
energie in condițiile actualei crize 
energetice mondiale, să examineze 
stadiul actual al tehnicilor legate de 
utilizarea acestor surse, posibilitățile 
transferului de tehnologie către ță
rile in cura de dezvoltare, astfel in
cit să se răspundă necesităților e- 
nergetice și să se asigure progresul 
economic al omenirii, în primul rînd 
al țărilor în curs de dezvoltare. In- 
tr-un studiu pregătitor, elaborat de 
experțl ai O.N.U., se sugerează pro
movarea și exploatarea a 14 surse 
noi și regenerabile de energie, intre 
care: solară, geotermală, eoliană, 
biomasa, hidroenergia.

După discursul inaugural rostit de 
președintele țării-gazdă, Daniel Arap 
Moi, a luat cuvintul secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, care a 
arătat că scopul principal al conferin
ței este de a promova cooperarea in
ternațională intr-un domeniu de o 
importanță cardinală pentru întreaga 
lume. El a lansat un apel pentru o 
schimbare generală de atitudine față 
de sursele de energie de care dispu
ne omenirea, relevînd că există o 
6trînsă relație între problema ener
getică șl anumite aspecte importante

Demisia guvernului portughez
LISABONA 10 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Portugaliei, Fran
cisco Pinto Balsemao, a anunțat luni 
decizia guvernului său de a demisio
na. Balsemao, care deține si preșe
dinția Partidului Social-Democrat, 
conduce actualul guvern — coaliția 
tripartită „Alianța democratică" 
— de la 5 Ianuarie a.c.

Reunit aproape fără întrerupere de 
vinerea trecută. Consiliul Național al 
P.S.D. a încercat să ajungă la un 
compromis între adeotii și adversa
rii politicii promovate de președintele 
partidului in calitate de orim-minis- 
tru. Cerind votul de încredere al 
conducerii partidului său. Pinto Bal
semao s-a văzut susținut numai de 
37 de membri ai Consiliului Națio
nal. 15 pronunțîndu-se împotriva 
menținerii actualului cabinet, alti 20 
fiind absenți. Ca urmare, primul 
ministru a apreciat că nu are o bază 
de susținere puternică în propriul 
partid care să-i permită să asigure 
în continuare conducerea guvernului 
și a hotărit demisia cabinetului.

Comentînd situația care a dus la 
eșecul cabinetului portughez, agenția 

mice dintre România și celelalte țări 
socialiste, membre ale C.A.E.R.

Ziarul marocan „Al Bayane" a pu
blicat un articol intitulat „Concepția 
românească pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale", 
în care sînt prezentate pe larg opi
niile președintelui Nicolae Ceaușescu 
asupra acestei probleme de un deo
sebit interes pe plan mondial.

„Conceptul românesc privind noua 
ordine economică internațională — 
se arată in articol — depășește sfera 
soluționării unor probleme econo
mice și implică reconstruirea ansam
blului relațiilor dintre state, precum 
și a cadrului juridic și instituțional 
în care acestea se desfășoară. Acest 
concept îmbracă într-o entitate or
ganică necesitatea rezolvării grave
lor probleme actuale ale economiei 
mondiale, reglementării pe cale paș
nică a diferendelor dintre state și 
continuării procesului destinderii în 
relațiile politice internaționale, opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare generală și totală, instau
rarea unui climat de încredere și 
respect reciproc între națiuni".

„România situează lichidarea sub
dezvoltării și reducerea decalajelor 
dintre state în centrul luptei pentru 
punerea în aplicare a unei noi or
dini economice internaționale", se 
subliniază in articol.

La Dartington Hali, In orașul bri
tanic Devon, unde George Enes- 
cu a ținut cursuri de interpre
tare in anii 1948—1952, a fost orga
nizată o conferință referitoare la 
creația enesciană, relevîndu-se par
ticularitățile acesteia. Expunerea a 
fost însoțită de ilustrații muzicale 
din Oedip, Sonata nr. 2 pentru vioa
ră și pian și alte lucrări enesciene. 
Un public numeros a participat cu 
mult interes la această manifestare, 
apreciind conferința și lucrările 
audiate.

Pavilionul românesc de la „Terre 
des Homines" din Montreal, Canada, 
continuă să se bucure de un deo
sebit succes prin amplele activități 
ce se desfășoară zilnic, între care 
prezentări de filme și diapozitive, 
demonstrații de olărit, expuneri pe 
teme etnografice și de artă decora
tivă. Presa și radioteleviziunea din 
Montreal elogiază în numeroase ar
ticole și emisiuni calitatea expona
telor, cultura și arta populară româ
nească, de un deosebit succes bucu- 
rîndu-se programele folclorice.

In cadrul cursurilor de vară ce au 
loc sub patronajul Asociației de 
științe istorice, la Universitatea 
„Essex" din Marea Britanie a fost 
organizată vizionarea filmului „Fa
lansterul".

In localitatea Interlaken, din El
veția, a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură a Eugeniei 
Buiuc Marinescu.

(Ager pres)

ale actualei situații de criză din re
lațiile politice internaționale. Vorbi
torul a arătat că în următoarea pe
rioadă se impune extinderea și di
versificarea bazei actuale a aprovi
zionării energetice. în vederea utili
zării depline a surselor reale și po
tențiale și a reducerii dependenței 
de petrol și gaze naturale. El a ară
tat că această conferință este un im
portant forum internațional, care va 
oferi guvernelor informațiile nece
sare asupra posibilităților existente 
în acest domeniu.

Primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a atras atenția că voința de 
dominație asupra resurselor mon
diale de energie ar putea duce la un 
conflict, adăugind că monopolul ță
rilor bogate asupra resurselor ener
getice îi afectează pe cei săraci, le 
blochează posibilitățile de creștere 
economică și conduce la insecuritate 
și instabilitate.

La rîndul său, premierul suedez, 
Thorbjoern Faelldin, a arătat că 
eforturile suplimentare în favoarea 
dezarmării ar constitui unul din 
mijloacele cele mai importanțe în 
vederea rezolvării problemei ener
getice.

La ședința plenară de deschidere a 
mai luat cuvîntul premierul jamai- 
can, Edward Seaga. care a propus 
crearea unui institut internațional 
pentru sunsele noi și regenerabile 
de energie.

Lucrările conferinței vor dura 
pînă la 21 august, în ședințe plenare 
și în comisii de lucru.

France Presse apreciază, ca o con
cluzie pentru actuala fază, că Fran
cisco Pinto Balsemao „este arbitrul 
situației din cadrul partidului său : 
sau opoziția internă îi va acorda 
mîine încrederea totală pe care i-a 
refuzat-o ieri, sau P.S.D. nu va mai 
putea pretinde să guverneze", și 
atunci „privirile se vor întoarce către 
președintele republicii", care urmează 
să hotărască în consecință.

In cursul zilei de luni, conducerile 
partidelor membre ale coaliției gu
vernamentale — social-democrat, 
popular monarhist și Centrul Demo
cratic și Social — s-au reunit pentru 
a analiza situația creată ca urmare 
a demisiei cabinetului. In acest ca
dru. Diogo Freitas do Amaral, pre
ședintele C.D.S.. și Gonzalo Ribeiro 
Telles, liderul P.P.M.. s-au pronunțat 
pentru continuarea coaliției, dar. 
subliniază observatorii de presă, ei 
sînt conștienți că fără P.S.D. „Alian
ța democratică" nu poate continua. 
Or. demisia guvernului se datorează 
tocmai divergentelor din cadrul so- 
cial-democrației.

Hotărîrea Statelor Unite de a trece la producerea și stocarea bombei 
cu neutroni, anunțată în presa de ieri, a provocat vii reacții de protest 
și dezaprobare în numeroase țări ale lumii. In declarații oficiale, pre
mieri, alți oameni politici, reprezentanți de frunte ai opiniei publice apre
ciază hotărîrea Statelor Unite ca pe o măsură ce contravine flagrant 
cauzei păcii, eforturilor depuse pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la măsuri practice, eficiente de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, în conformitate cu interesele vitale ale tuturor po
poarelor globului.

Primarul orașului Nagasaki, unul 
din cele două orașe japoneze distru
se de bombele atomice americane în 
1945, a declarat luni că populația ora
șului este profund îngrijorată de ho- 
tărirea S.U.A. de a produce bombe 
nucleare cu neutroni. Șocul resimțit 
de populația din Nagasaki este cu 
atît mai mare cu cit guvernul ame
rican a găsit de cuviință să anunțe 
construirea unui nou tip de armă nu
cleară tocmai la 9 august, zi in care 
cu exact 36 de ani in urmă in acest 
oraș au fost omoriți in bombardamen
tul atomic american peste 70 000 de 
locuitori.

Organizatorii Conferinței interna
ționale antinucleare de la Nagasaki 
au adresat o telegramă președintelui 
Reagan pentru a protesta împotriva 
deciziei S.U.A. de a produce bomba 
cu neutroni. Telegrama, care califică 
această decizie drept „un act odios 
îndreptat împotriva speranțelor și 
aspirațiilor cetățenilor care luptă 
pentru pace in lumea întreagă", cere 
anularea imediată a acestei hotăriri.

Participanții la „Marșul păcii-81“ 
— care au străbătut drumurile Da
nemarcei, R.F.G., Olandei, Belgiei și 
Franței, pentru a ajunge în capitala 
Franței în ziua comemorării primu
lui bombardament atomic asupra 
Hiroshimei — au întîmpinat cu indig
nare știrea despre decizia președin
telui S.U.A. privind începerea pro
ducției bombei cu neutroni.

Primul ministru al Norvegiei. Gro 
Harlem Brundtland, a declarat că 
țara sa, care este membră a N.A.T.O.. 
se opune producerii bombei cu neu
troni. Exprimindu-și dezamăgirea 
față de decizia luată de Administra
ția S.U.A., premierul norvegian a 
afirmat, într-o conferință de presă, că 
negocierile privind limitarea armelor 
nucleare in Europa sint de cea mai 
mare importanță și nu trebuie să se 
întreprindă nimic din ceea ce poate 
să le facă mai dificile. Doamna Gro

' O măsură contrară intereselor destinderii 
și păcii, cerinfelor dezarmării

Așa după cum s-a anunțat, Sta
tele Unite au luat hotărirea să trea
că la producerea și stocarea armei 
cu neutroni. Este știut că problema 
construirii unei asemenea arme s-a 
pus, practic, pentru prima oară in 
1978, președintele pe atunci in exer
cițiu al S.U.A., Jimmy Carter, fiind 
nevoit să renunțe la acest proiect 
ca urmare a opoziției ferme mani
festate de opinia publică internațio
nală, de marea majoritate a forțelor 
politice din Europa occidentală și 
din intreaga lume.

Revenirea asupra acestei hotăriri, 
decizia de a se incepe producția 
bombei cu neutroni este o măsură 
negativă și profund regretabilă, con
trară intereselor fundamentale ale 
păcii și destinderii, voinței și aspi
rațiilor popoarelor. In primul rind, 
această decizie constituie, in mod 
categoric, un nou și puternic imbold 
dat cursei aberante a înarmărilor. 
Așa cum se știe, incă de pe acum 
arsenalele nucleare au ajuns la 
proporții inspăimintătoare, concen- 
trind o forță distructivă care pune 
sub semnul întrebării insăși existen
ța umanității, aruncind, în același 
timp, poveri uriașe pe umerii po
poarelor, agravînd efectele crizei 
economice mondiale. Or, decizia de 
a se trece la fabricarea armei cu 
neutroni nu poate decit să intensi
fice și mai mult aceste consecințe, 
să sporească și să agraveze pri
mejdiile la adresa păcii.

In același timp, nu se poate face 
abstracție de faptul că in timpul 
din urmă s-a înregistrat o înăspri
re a relațiilor internaționale, au a- 
părut fenomene de încordare, s-au 
menținut focarele vechi de con
flict și au apărut altele noi. In 
aceste condiții se impunea și se 
impune mai mult ca oricînd să 
nu se întreprindă nimic, nici 
un pas de natură să agrave
ze situația existentă, să creeze noi 
surse de încordare Și neîncredere. 
Decizia de a se fabrica bomba 
cu neutroni contravine in mod evi
dent acestei cerințe. Orice analiză 
rațională nu poate să nu ajungă la 
concluzia că o asemenea măsură nu 
numai că nu se înscrie in direcția 
aplanării neînțelegerilor și elimi
nării factorilor de animozitate, ci, 
dimpotrivă, nu poate decit să com
plice soluționarea problemelor in
ternaționale litigioase, să îngreu

-AGENȚIILE de PRESA 
e scurt

COMUNICATUL MOZAMBICA- 
NO-ZAMBIAN, publicat la înche
ierea .convorbirilor dintre președin
ții Samora Machel și Kenneth 
Kaunda, desfășurate în orașul mo- 
zambican Beira, relevă, între al
tele, că cei doi șefi de stat au con
venit asupra unor măsuri de ex
tindere a relațiilor bilaterale și au 
subliniat importanța acțiunilor de 
cooperare între membrii Conferin
ței de coordonare pentru dezvol
tare a țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.).

O REUNIUNE MINISTERIALA 
EXTRAORDINARA A O.P.E.C. 
(Organizația țărilor exportatoare de 
petrol) va avea loc la 19 august 
la Viena. a anunțat Abdel Rahman 
Al-Awadi. ministrul kuweitian al 
sănătății și ministru de stat interi
mar pentru problemele Consiliului 
de Miniștri. El a precizat că parti
cipanta la reuniune vor examina 
elaborarea unei politici petroliere L

Harlem Brundtland și-a exprimat 
dezaprobarea față de modul în care 
guvernele din Europa occidentală au 
luat cunoștință de hotărârea ameri
cană. Ea a precizat că aceste gu
verne au fost informate abia sîmbătă, 
cînd decizia S.U.A. fusese deja adop
tată. „Era de așteptat ca asemenea 
hotăriri importante să fie discutate 
în prealabil cu aliații N.A.T.O.". a 
subliniat premierul norvegian.

Hotărîrea Statelor Unite de a trece 
la producerea armei cu neutroni re
prezintă un nou pas periculos in cursa 
înarmărilor, care provoacă o profundă 
îngrijorare — a declarat ministrul 
afacerilor externe al Suediei. Ola 
Ullsten. El a evidențiat necesitatea 
desfășurării de tratative intre state, 
in scopul elaborării unor măsuri de 
limitare a cursei înarmărilor și dimi
nuare a pericolului apariției unui 
război.

Danemarca se opune deciziei Sta
telor Unite de a produce arma cu 
neutroni — a declarat, la Copenhaga, 
ministrul danez al afacerilor externe. 
Kjeld Olesen, într-un interviu televi
zat. „Este surprinzător faptul că Gu
vernul S.U.A. a considerat necesar să 
ia această hotărire intr-un moment 
in care sintem atit de aproape de în
ceperea tratativelor dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică asupra 
noilor arme nucleare strategice din 
Europa" — a apreciat Olesen. „Ca 
parte a unei zone denuclearizate. 
Danemarca va continua să refuze să 
accepte aceste arme" — a spus el. 
adăugind că „opoziția daneză față de 
producerea armei cu neutroni rămine 
neschimbată".

Liderul opoziției laburiste britani
ce, Michael Foot, a declarat că „Par
tidul Laburist se opune ferm dez
voltării bombei cu neutroni". Hotărî
rea S.U.A., a adăugat el, nu va fa
voriza desfășurarea de negocieri între 
Est și Vest asupra dezarmării, nego
cieri pe care guvernul american le-a 
acceptat totuși.

neze o abordare constructivă a aces
tor probleme.

In sfirșit, nu se poate face ab
stracție de faptul că bomba cu neu
troni este o armă de exterminare 
In masă, o armă îndreptată prin ex
celență contra oamenilor. Bomba 
cu neutroni vine să lărgească ast
fel și mai mult panoplia armamen
tului atomic și nuclear, completin- 
du-i forța de distrugere a bunuri
lor materiale prin capacitatea de a 
secera cit mai multe vieți.

Cit de profund contrară este 
această decizie cerințelor opiniei 
publice internaționale, voinței po
poarelor se poate vedea ținindu-se 
seama de faptul că in ultimul timp 
in toate țările vest-europene mem
bre ale N.A.T.O. au loc puternice 
și cuprinzătoare acțiuni de protest
— mitinguri, demonstrații ale di
verselor forțe progresiste, de
mocratice, curente și mișcări libe
rale, luări de poziție a numeroși 
factori guvernamentali și altor per
sonalități oficiale, cercuri religioase
— împotriva proiectelor de ampla
sare a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune. Desigur, 
firesc și rațional ar fi fost să se 
țină seama de aceste proteste și să 
se renunțe la aceste proiecte pe
riculoase, în favoarea trecerii la 
negocieri. Or, faptul că in loc să 
se țină seama de aceste cerințe se 
adoptă hotărirea de a se trece la 
producția unui nou tip de armă 
de exterminare in masă nu poate 
decit să contrarieze profund opinia 
publică internațională.

Dealtfel, aceasta iși găsește expre
sie in numeroasele luări de pozi
ție ale unor reprezentanți de frun
te ai vieții politice și obștești in
ternaționale, in comentariile obser
vatorilor de presă, care iși mani
festă dezaprobarea și îngrijorarea 
față de această măsură, atrag a- 
tenția asupra consecințelor deosebit 
de nocive pe care le poate genera 
asupra relațiilor interstatale.

Profund interesat in oprirea agra
vării situației internaționale, in 
continuarea politicii de destindere 
și pace, poporul român dezaprobă 
cu fermitate hotărirea privind pro
ducerea bombei cu neutroni. In 
acest sens, incă In august 1977, in
tr-o cuvintare rostită la adunarea 
populară din municipiul Drobeta- 
Tumu Severin, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Sîntem pro
fund îngrijorați de accentuarea 

arabă, in ge-

BIRMANIEI.
de 70 de ani.

unificate a țărilor membre ale
O.P.E.C. în ceea ce privește prețul 
și producția de țiței.

PRIMIRE LA DAMASC. Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
l-a primit duminică pe Shafic 
Al-Wazzan, primul ministru libanez, 
aflat in vizită in capitala siriană. 
Au fost examinate, cu acest prilej, 
ultimele evoluții ale situației din 
Liban și din lumea 
neral.

PREȘEDINTELE
U Ne Win, în vîrstă 
și-a anunțat hotărîrea de a renunța 
la președinția țării, datorită stării 
sănătății și vîrstei înaintate. El a 
precizat că va rămîne totuși la 
conducere pînâ la alegerile din 
octombrie. U Ne Win a făcut aceas
tă declarație în cadrul lucrărilor 
celui de-al IV-lea Congres al 
Partidului Programul Socialist Bir- 
manez, de guvernămînt. El a adău
gat că, la cererea colegilor săi, in

Partidul Social-Democrat din R.F.G. 
(de guvernămînt) a apreciat, într-o 
declarație, că decizia americană va 
împiedica realizarea de progrese în 
cadrul convorbirilor Est-Vest în do
meniul armamentelor. în document 
ge cere guvernului să insiste în 
cursul negocierilor din cadrul 
N.A.T.O. pentru adoptarea unei pozi
ții vizînd blocarea amplasării bom
bei cu neutroni în Europa.

Primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a condamnat hotărîrea pre
ședintelui S.U.A., arătînd : „Acumu
larea continuă de arme tot mai per
fecționate pune omenirea in fața unui 
și mai mare pericol. Omenirea dis
pune de cunoștințe și posibilități de 
a crea condiții mai bune de viață tu
turor".

Hotărîrea președintelui S.U.A., Ro
nald Reagan, de a aproba producerea 
și stocarea bombei cu neutroni nu 
poate fi calificată decît ca o sfidare 
a opiniei publice din lumea întreagă 
— scrie agenția T.A.S.S. „Adminis
trația S.U.A. — menționează agen
ția — își asumă o gravă răspundere 
față de noua spirală a cursei înarmă
rilor nucleare. Ea trebuie să-și dea 
seama că in asemenea condiții Uni
unea Sovietică nu poate rămine un 
observator indiferent și va fi nevoită 
să dea la această provocare răspun
sul pe care il reclamă interesele secu
rității poporului sovietic și ale alia- 
ților săi".

Hotărîrea Administrației S.U.A. 
constituie un pericol pentr^i întreaga 
omenire, a declarat, într-un interviu 
acordat postului australian de radio, 
liderul adjunct al Partidului Labu
rist din Australia, L. Bowen. El a 
cerut guvernului australian să se pro
nunțe împotriva acestei hotăriri a 
administrației Statelor Unite ale 
Americii.

Hotărîrea S.U.A. de a începe pro
ducerea armei cu neutroni nu are ni
mic comun cu dorința popoarelor de 
pace, securitate și progres social, con
stituind un grav pericol pentru insăși 
existența omenirii — se spune în
tr-un comentariu al postului de radio 
Maputo, din Mozambic. Intențiile Ad
ministrației americane constituie o 
nouă mărturie că S.U.A. nu sînt de 
acord cu propunerile raționale și po
zitive vizînd dezarmarea și lichidarea 
pericolului izbucnirii unui război nu
clear.

(Agerpres)

cursei înarmărilor și ne pronunțăm 
ferm pentru trecerea la măsuri de 
dezarmare generală, și în primul 
rind de dezarmare nucleară. Nu 
avem nevoie, întreaga omenire nu 
are nevoie de noi arme nucleare, 
de bomba cu neutroni, de alte mij- 
loace de distrugere în masă. Sutele 
de miliarde de dolari ce se chel
tuiesc anual în industria armamen
tului să fie alocate pentru un pro
gres economic și social mai rapid, 
pentru lichidarea șomajului, pentru 
o viață demnă, liberă, a tuturor 
popoarelor lumii, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră". Este convingerea fermă o 
țării noastre că nu există in pre
zent problemă internațională mat 
stringentă decit aceea de a se pune 
capăt înarmărilor, de a se înfăptui 
dezarmarea.

Pornind de la această cerință vi
tală. România se pronunță cu fer
mitate împotriva oricărui act de na
tură să ducă la sporirea arsenalelor 
militare, pentru trecerea la măsuri 
concrete de diminuare a stocurilor 
de armamente, și in primul rind de 
dezarmare nucleară. Este impe
rios necesar să se înțeleagă că 
încercările de a se obține o 
vremelnică superioritate militară 
sînt sortite eșecului și nu pot avea 
decit consecințe negative, că intere
sele unei adevărate securități cer să 
se realizeze un echilibru militar la 
plafoane tot mai coborite. In cu- 
vintarea rostită la recenta adunare 
populară de la Tulcea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, in a- 
cest sens, că un echilibru al forțe
lor care să nu pună in pericol secu
ritatea și independenta nici unui 
stat se poate realiza nu prin ridi
carea nivelului înarmărilor, ci prin 
reducerea continuă a acestuia.

Fără îndoială, adoptarea unui a- 
semenea curs, renunțarea la hotă
rîrea de a se fabrica bomba cu neu
troni, realizarea unor măsuri reale 
de diminuare a competiției înar
mărilor ar corespunde intereselor 
tuturor popoarelor, ar deschide ca
lea unei securități autentice, ar re
prezenta o premisă hotăritoare pen
tru crearea unei lumi a păcii și co
operării, in care toate națiunile 
să-și poată concentra forțele, în
tregul potențial in direcția bună
stării, propășirii economice și so
ciale.

pofida dorinței sale, își va păstra 
funcția de președinte al Comitetu
lui Executiv Central al C.C. ai
P.P.S.B.

REMANIERE MINISTERIALA 
IN INDIA. La Delhi s-a anunțat 
oficial că ministrul planificării, 
Naraim Dutt Tiwari, a preluat 
portofoliul Ministerului Industriei 
și deține temporar conducerea Mi
nisterului Muncii. Ministrul educa
ției, S. B. Chavan, a fost trecut în 
fruntea Ministerului Planificării, 
iar portofoliul pe care l-a deținut 
pînă în prezent va fi girat de 
Sheila Kaul, ministru de stat la 
Ministerul Educației. Postul de mi
nistru al aprovizionării, vacant 
după demisia, in luna martie, a lui 
Vidya Charan Shukla, a rămas în 
responsabilitatea ministrului agri
culturii, Rao Birendra Singh.

PLOI TORENȚIALE au pertur
bat in ultimele 24 de ore traficul 
rutier și feroviar din zona orașului 
Frankfurt pe Main și a împrejuri
milor sale, au anunțat serviciile me
teorologice locale. Specialiștii esti
mează că sint cele mai abundente 
precipitații căzute in decurs de 24 
de ore — aproape 110 litri de apă 
pe metrul pătrat — in perioada 
care a trecut din 1866, cind au în
ceput să se efectueze observații me
teorologice. J

RAPORTUL BĂNCII MONDIALE PE 1981 EVIDENȚIAZĂ

Necesitatea lichidării decalajelor, a făuririi unei noi 
ordini economice internaționale

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Raportul asupra dezvoltării lumii pe 
1981 al Băncii Mondiale, publicat la 
Washington, într-o analiză asupra 
situației economico-financiare a lu
mii. atrage din nou atenția asupra 
fenomenelor de criză din viata inter
națională, schițînd două scenarii 
potențiale și două tendințe econo
mice posibile pentru deceniul ’80. 
Potrivit j celei mai optimiste din
tre evaluări — așa-numitul „sce
nariu maximal" — statele industria
lizate occidentale ar putea să-și 
mențină în prima jumătate a dece
niului ’80 rata anuală de creștere de 
3,3 la sută — obișnuită în anii '70 — 
și chiar să o ridice la 4 la sută în a 
doua parte a actualului deceniu. 
„Scenariul minimal" — apreciat în 
raport ca fiind cel mai verosimil — 
se va desfășura „dacă țările indus
trializate vor eșua în operarea ajus
tărilor necesare".

Documentul tratează pe larg si
tuația dificilă a țărilor in curs de 
dezvoltare, afectate grav de fenome
nele de criză din economia mondială, 
de scumpirea energiei, de fluctua
țiile monetare, de lipsa de fonduri 
pentru depășirea handicapului sub
dezvoltării. Raportul arată, in acest 
sens, că „750 milioane din oamenii 
de pe glob trăiesc in sărăcie abso
lută". In introducerea la raport, 
fostul președinte al Băncii Mondiale, 
Robert McNamara, definește „sără
cia absolută" ca fiind „o condiție a

Intilnire 
intre Leonid Brejnev 

și Jumjaaghiin Jedenbal
MOSCOVA 10 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția T.A.S.S.. luni a 
avut loc în Crimeea o întîlnire între 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Jumjaaghiin Țedenbal, secretar 
general al C.C. al P.P.R.M.. pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole. Au fost 
examinate principalele direcții ale 
colaborării sovieto-mongole in actua
lul cincinal, precum și probleme ale 
situației internaționale actuale.

ATENA
încheierea conferinței partidelor socialiste

din țări sud-europene
ATENA 10 (Agerpres). — In Insula 

Rhodos s-au încheiat lucrările celei 
de-a IV-a reuniuni a partidelor so
cialiste din țări situate în Europa de 
sud.

Comunicatul final al reuniunii — 
notează agenția France Presse — 
evidențiază „neliniștea față de per
sistenta și accentuarea focarelor de 
tensiune și conflictelor în regiunea 
mediteraneană și Orientul Mijlociu", 
preocuparea față de problemele 
dezarmării în Europa și în lume, 
pentru relansarea dialogului Nord- 
Sud.

In ceea ce privește criza din Orien
tul Mijlociu, comunicatul relevă ne
cesitatea „unei păci juste și dura
bile, după negocieri între toate păr
țile implicate. în interesul popoare
lor din întreaga regiune". Documen
tul subliniază, de asemenea, hotă
rîrea participanților de a sprijini 
„orice efort pentru o soluționare 
pașnică a diferendului" dintre Iran 
și Irak.

Reuniune dedicată intensificării comerțului 
între țările în curs de dezvoltare

GENEVA 10 (Agerpres). — La 
Geneva s-a încheiat cu succes reu
niunea experților care pregătesc ne
gocierile cu privire la sistemul ge
neral de preferințe în comerțul din
tre țările în curs de dezvoltare — 
informează agenția Taniug. Experții 
au recomandat ca, ulterior, la nivelul 
reprezentanților guvernamentali, să 
fie examinate toate posibilitățile 
pentru reducerea taxelor vamale. De 
asemenea, ei au stabilit componen
tele primei etape a negocierilor.

Experții țărilor în curs de dezvol
tare vor înainta concluziile lor

„Pentru a trăi în pace, fără bombe atomice" 
S-a încheiat marșul Copenhaga — Paris

PARIS 10 (Agerpres). — In capi
tala Franței s-a încheiat duminică, 
printr-un „Festival pentru pace" la 
care au participat mii de persoane, 
„Marșul păcii - 81”, inițiat la 22 
iunie, la Copenhaga. Participanții 
au subscris la rezoluțiile finale în 
care se subliniază marele succes al 
acestei acțiuni, influența ei deose
bită asupra opiniei publice din Eu
ropa. Cursa înarmărilor, ‘ îndeosebi 
a armelor racheto-nucleare - se 
arată într-unul din documentele 
adoptate - poate și trebuie să fie 
oprită fără întîrziere, iar tratativele 
pentru dezarmare trebuie să fie 
încununate de succes.

In cadrul mitingului organizat la 
încheierea marșului, vorbitorii au

Ajutor pentru dezvoltare
Agențiile arabe de asistență au 

acordat credite și ajutor tehnic tota- 
lizînd 537,77 milioane dolari în pri
mul trimestru al anului 1981. relevă 
un raport oficial, dat publicității la 
Kuweit. Asistența a fost furnizată 
de fondurile arabe de dezvoltare sub 
forma a 47 credite unui număr de 
26 state în cura de dezvoltare din 
Asia și Africa. împrumuturile au 
fost utilizate în finanțarea unor 
proiecte de dezvoltare. 

vieții atît de degradate de boli, 
analfabetism, subnutriție și mizerie, 
incit neagă victimelor și posibilita
tea satisfacerii unor nevoi umane de 
bază". Potrivit acestui criteriu, ra
portul apreciază că numărul „săra
cilor absoluți" ai lumii se va ridica 
la 850 milioane în 1990. In ce pri
vește venitul anual per capita, do
cumentul arată că, în timp ce în sta
tele _ occidentale cele mai avansate 
el a fost de circa 10 660 dolari, el 
este de numai 220 dolari pe locuitor 
în țările sărace importatoare de 
petrol.

„Disparitățile între țările în cura 
de dezvoltare se agravează, iar pră
pastia între statele industrializate și 
țările în cura de dezvoltare se adin- 
cește" — notează raportul.

Documentul conchide că în etapa 
actuală sporește interdependența 
dintre statele industrializate și țările 
în cura de dezvoltare. „Anii ’80 — 
scriu autorii raportului — au fnceput 
pentru țările în curs de dezvoltare 
într-o notă de încetinire economică".

înfățișînd fenomenele negative din 
viața economică internațională, ra
portul Băncii Mondiale se constituie 
ca o nouă pledoarie convingătoare 
pentru eliminarea inechităților, a 
decalajelor și subdezvoltării, pentru 
restructurarea radicală a actualei 
organizări a raporturilor economice 
interstatale, pe calea instaurării unei 
noi ordini economice, mai bune și 
mai drepte.

ITALIA; Omagiu
lui George

ROMA 10 (Agerpres). fe- La Aca
demia muzicală Chigiana din Siena 
(Italia) a avut loc o manifestare de
dicată lui George Enescu.

tn cuvintul inaugural, Roberto 
Balzanti, viceprimar al orașului Sie
na, a adus un omagiu personalității 
lui George Enescu, relevind că ma
nifestarea este o onoare deosebită 
pentru Academia Chigiana, una din
tre cele mai prestigioase instituții 
muzicale italiene, cu atît mai mult 
cu cit George Enescu a predat la 
Siena aproape cinci ani, reușind să 
formeze o serie de străluciți inter- 
preți instrumentiști și impresionind 
prin deosebitul său umanism, prin 
complexa și multilaterala sa perso
nalitate. Despre activitatea lui Geor
ge Enescu, despre umanismul și 
marea sa personalitate a vorbit apoi 
Guido Turchi, directorul artistic al 
Academiei Chigiene.

In ceea ce privește Europa, se a- 
rată în comunicat, „a devenit pre
sant să se ajungă la un echilibru de 
forțe la cel mai scăzut nivel posibil, 
spre a se angaja negocieri pentru o 
dezarmare graduală și simultană". 
Participanții s-au pronunțat, totoda
tă, pentru un „Cipru independent și 
unit", cerind retragerea tuturor tru
pelor străine din insulă.

Comunicatul lansează un apel pen
tru sporirea ajutorului și cooperării 
statelor europene cu țările continen
tului african. El condamnă regimul 
de apartheid din Republica Sud-Afri- 
cană și se pronunță pentru spriji
nirea statelor africane independente 
în fata oricărei intervenții străine.

Convocată din inițiativa președin
telui Mișcării Socialiste Panelene 
(PASOK), Andreas Papandreu, con
ferința a reunit, între alții, pe liderii 
partidelor socialiste din Franța, Ita
lia și Portugalia. ’ ‘

„Grupului celor 77", care se va în
truni la New York, la nivel ministe
rial în luna septembrie, cind urmea
ză să fie stabilită și data începerii 
negocierilor la nivel mai înalt.

Aceste tratative au scopul ca. prin 
reducerea taxelor vamale și prin alte 
măsuri, să se înlesnească intensifi
carea schimburilor comerciale între 
țările în curs de dezvoltare, ceea ce 
va contribui la soluționarea unor 
probleme care apar ca urmare a ati
tudinii monopoliste a statelor dezvol
tate în domeniul comerțului interna
țional.

condamnat cursa înarmărilor nu
cleare și s-au pronunțat împotriva 
amplasării de noi rachete america
ne pe teritoriul Europei occidentale, 
pentru dezarmare, pentru o Europă 
denuclearizată.

Participanții au hotărit să orga
nizeze un nou „Marș al păcii" în 
anul 1982, în Europa occidentală.

Miile de participanți la această 
impresionantă manifestație, desfă
șurată sub deviza „Pentru a trăi în 
pace, fără bombe atomice", au 
străbătut teritoriile Danemarcei, 
R.F.G., Olandei, Belgiei și Franței, 
intrind în Paris la 6 august — ziua 
comemorării bombardamentului ato
mic asupra Hiroshimei.

Complot dejucat 
în Liberia

Mai mulți membri ai Consiliului 
Popular de Salvare al Liberiei, între 
care vicepreședintele acestui organ 
de conducere a statului, generalul 
Thomas We Syen, vor fi judecați de 
un tribunal militar special fiind a- 
cuzați de tentativă de lovitură de 
stat — a anuntat postul de radio li
berian, citat de agenții occidentale 
de presă.
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