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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

/

Președintele Republicii 
România. tovarășul 
Ceausescu, a primit, luni,

AMBASADORUL SPANIEI
Socialiste

Nicolae 
pe Jose

Maria Alverez de Sotomayor y Cas
tro, care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar al Spa
niei in tara noastră. (Continuare in 
pagina a V-a).

AMBASADORUL DANEMARCEI
Luni. 17 august a.c.. tovarășul 

Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri

mit scrisorile de acreditare a noului 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Danemarcei în tara noas

tră. Lorenz Petersen. (Continuare In 
pagina a V-a).

AMBASADORUL REPUBLICII ITALIENE
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit, luni, pe Benedetto Santa-

relli, care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Italiene in tara noastră 
(Continuare in pagina a V-a).

Presa, condusă și îndrumată de partid, 
mereu la înălțimea marilor îndatoriri 

față de partid și popor!
Exprim convingerea că lucrătorii din presă și radioteleviziune 

vor face totul pentru a-și îndeplini în condiții și mai bune înalta 
misiune pe care o au în societatea noastră, că vor acționa cu toată 
fermitatea, în spiritul politicii partidului și statului nostru socialist, 
servind întotdeauna cauza socialismului, a partidului și poporului, 
a independenței patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

Raport muncitoresc din cronica 
întrecerii în întîmpinarea marii 

noastre sărbători naționale
ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN ARAD

Ziua presei și radioteleviziunii, 
care anul acesta a coincis cu jubi
leul a 50 de ani de ia apariția pri
mului număr al ziarului „Scînteia", 
a fost o mare sărbătoare, bogată în 
semnificații si învățăminte, cu o 
strălucire fără egal. Prezenta la adu
narea festivă consacrată acestui eve
niment a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului nos
tru constituie o expresie a atenției 
deosebite pe care partidul, condu
cerea sa o acordă presei noastre, a 
preocupării statornice pentru perfec
ționarea continuă a activității din 
presă, corespunzător exigentelor ca
litative ale etapei actuale pe care o 
parcurge țara noastră.

Prețuirea deosebită acordată de 
către partid activității depuse de 
colectivul „Scînteii". de către presa 
noastră comunistă pentru slujirea 
neabătută a politicii științifice clar
văzătoare a partidului, dedicată pro
gresului tării și prosperității poporu
lui, și-a găsit o vie ilustrare in con
ferirea „Scînteii", prin decret pre
zidențial, la semicentenare sa ani
versare, a Ordinului „Victoria socia
lismului".

Ampla cuvintare rostită de secreta
rul general, aprecierile si îndemnu
rile. orientările stabilite cu acest pri
lej reprezintă pentru noi toți o ge
neroasă sursă de învățăminte, un 
cuprinzător program de acțiune. Cu- 
vîntarea se adaugă, astfel, celorlalte 
aprecieri, indicații date presei de 
secretarul general al partidului — În
mănuncheate strălucit in recentul 
volum „Rolul presei în opera de edi
ficare a socialismului", constituind o 
valoroasă contribuție teoretică la 
definirea atribuțiilor presei în socie
tatea noastră socialistă, la integrarea 
sa activă in efortul creator al po
porului nostru pentru făurirea unei 
vieți noi, demne și prospere.

S-a .evidențiat astfel, încă o dată, 
rolul hotăritor al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în conceperea și condu
cerea amplului proces de perfecțio
nare necontenită a întregii activități 
economico-sociale, în îmbunătățirea 
muncii din principalele sectoare so
ciale. corespunzător cerințelor speci
fice fiecărei etape, intereselor majo
re ale societății.

Adeziunea fierbinte a participanți- 
lor la adunare, a tuturor lucrătorilor 
din presă la orientările și sarcinile 
cuprinse în ampla expunere, hotărî-

£---------------------------------------------

rea fermă de a acționa cu toată ener
gia și responsabilitatea pentru a spori 
contribuția la traducerea în viață a 
politicii partidului și-au găsit o grăi
toare întruchipare în Apelul par- 
ticipanților adresat tuturor ziariștilor 
din România, lucrătorilor radiotele
viziunii. corespondenților voluntari, 
tipăritorilor, difuzorilor și cititorilor 
presei din tara noastră.

Ca o idee de frontispiciu, cu am
ple rezonanțe umaniste, se desprin
de din cuvintarea secretarului ge
neral cerința ca presa să slujească 
activ interesele fundamentale ale 
poporului, să fie sufletul său viu, 
să vibreze împreună cu el, să-i ex
prime și să-i promoveze aspirațiile 
sale scumpe, întruchipate în acti
vitatea partidului nostru comunist. 
In concordanță cu această orienta
re fundamentală, presei îi revin 
răspunderi deosebite în toate sectoa
rele construcției socialiste, ea tre
buind să se implice mai energic în 
activitatea de perfecționare. în pro
movarea neabătută a politicii parti
dului nostru.

In acest cadru, se impune să acor
dăm o atenție prioritară problemelor 
din domeniul economic. Sarcinile și 
obiectivele calitative ale actualului 
cincinal trebuie să determine și in 
presă o abordare superioară a pro
blemelor, o analiză mai profundă, 
detașarea unor concluzii convingă
toare, mobilizatoare. Fie că este vor
ba de preocupările privind asigurarea 
bazei proprii de materii prime și de 
energie, dezvoltarea activității știin
țifice și legarea sa mai strînsă de 
cerințele practicii, aplicarea cerințe
lor noului mecanism economico-fi- 
nanciar, înfăptuirea exigențelor noii 
revoluții agrare, articolele din presă, 
emisiunile de radio și televiziune 
trebuie să oglindească mai larg bo
gata activitate creatoare a oameni
lor muncii, experiența înaintată acu
mulată in diferite sectoare, rezulta
tele dobindite in întrecerea socialistă, 
problemele complexe ce se ridică în 
diferite domenii și, în același timp, 
să ia atitudine fermă față de stările 
de lucruri negative, să apere și să 
promoveze cu mai multă intransigen
ță interesele generale ale oamenilor 
muncii, ale construcției socialiste in 
țara noastră.

Cu legitimă îndreptățire, secretarul 
general al partidului a cerut să se 
evidențieze mai pregnant in coloa
nele presei concluzia că toate victo

riile strălucite obținute pină acum fn 
dezvoltarea noastră economică sint 
rodul muncii unite a clasei munci
toare, a țărănimii, a întregului popor, 
sub conducerea partidului, că întări
rea permanentă a acestei unități, 
creșterea rolului partidului de forță 
politică conducătoare a procesului 
revoluționar din țara noastră repre
zintă garanția supremă că toate mă
rețele obiective pe care ni le propu
nem vor fi intru totul Înfăptuite.

Este firesc, este necesar ea, răs- 
punzind Îndemnurilor partidului, ce
rințelor primordiale care revin pre
sei comuniste, să se acționeze mal 
hotărît, cu o mai mare investiție de 
inițiativă și pricepere profesională, 
pentru a contribui în mod sporit la 
educarea revoluționară a maselor, la 
dezvoltarea conștiinței socialiste, la 
combaterea oricăror rămășițe ale ve
chiului în gindire și comportare, a 
concepțiilor și influențelor străine, 
să se militeze cu mai multă vigoare 
pentru cultivarea principiilor eticii 
și echității socialiste, pentru dezvol
tarea spiritului de prietenie și frăție 
între toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, pentru întă
rirea unității și coeziunii întregului 
popor, sub conducerea partidului 
nostru comunist.

Trăim momente cu adevărat isto
rice. Generațiilor de astăzi le revin 
răspunderea și cinstea de a înălța 
și împlini amplu ceea ce a fost visul 
scump al înaintașilor — o Românie 
liberă, prosperă, demnă, prețuită in 
rindul popoarelor lumii. Rămtne o 
datorie de prim ordin a lucrătorilor 
din presa scrisă și vorbită ca. infă- 
țișînd aceste realizări deosebite, per
spectivele minunate de progres ale 
patriei, să combată mai activ și mai 
convingător atitudinea reprobabilă a 
celor care, lăsindti-se pradă iluziilor, 
sloganurilor unei propagande ostile 
și mincinoase, își închipuie că se 
pot realiza mai bine pe alte melea
guri și își vînd demnitatea pe un 
pumn de arginți.

Totodată, presa trebuie să contri
buie mai mult la înțelegerea adevă
rului că demnitatea se cîștigă numai 
prin muncă și efort propriu, că nu
mai muncind cu hărnicie, acționînd 
pentru Învingerea tuturor greutăți
lor și neajunsurilor se va ridica 
permanent nivelul de trai, fiecare 
cetățean al țării putîndu-se astfel
(Continuare în pag. a IV-a)

Locul intîi pe ramură
Colectivul întreprinderii de vagoane din Arad se prezintă acum, in 

preajma marii sărbători naționale, cu un bilanț bogat. Astfel, principalii 
indicatori de plan au fost depășiți cu 4,9 la sută la producția netă. 5.1 
la sută la productivitatea muncii, 2 la sută la beneficii și 21,7 la sută la 
export. în acest an, aici se înregistrează și un ritm susținut al înnoirii 
producției, ponderea produselor noi și modernizate depășind cu 10,1 la 
sută prevederile. Prin rezultatele obținute, colectivul întreprinderii de va
goane din Arad se situează, după șapte luni, pe primul loc în întrecerea 
socialistă între unitățile din industria producătoare de mașini de ridicat, 
material rulant și construcții navale. în fotografie — un aspect dintr-una 
din modernele secții ale unității din Arad. (C. Dan).

GALAȚI

în funcțiune, o nouă capacitate de producție
O nouă capacitate a fost pusă în 

funcțiune pe platforma Combinatului 
siderurgic Galați — cuptorul de nor
malizare de la laminorul de tablă 
groasă nr. 2. Prin dimensiunile si 
caracteristicile sale de lucru, acest 
cuptor este unic pină acum în side
rurgia țării. Este un cuptor cu așa- 
numită vatră pășitoare. lung de 70 
metri și dotat cu instalații care asi
gură urmărirea optimă a proceselor 
termice si mișcarea tablelor. Com
plet automatizată, condusă cu ajuto
rul calculatorului, noua capacitate 
va contribui la Îmbunătățirea rit

mului si la ridicarea calității produc
ției la laminorul de tablă groasă 
nr. 2. secție de mare importantă a 
combinatului siderurgic gălățean. 
Cuptorul de normalizare, cu capaci
tatea anuală de 300 000 tone, este 
proiectat de IPROLAM București, 
montajul fiind asigurat de colective 
ale Grupului de șantiere laminoare 
din cadrul întreprinderii de con
strucții si montaje siderurgice Ga
lați. Numeroase întreprinderi din 
tară au asigurat instalațiile si utila
jele în proporție de peste 90 la 
sută. (Dan Plăeșu).
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E4TRL4 ÎN AUGUST
Patria există unde munții Carpați
își au temelia peste care cresc brazii înalți, 
în locul pe care de sute de ani
Trăiesc și muncesc uniți români, maghiari 

și germani.

Patria există unde se-mpreună Dunărea 
cu Marea 

în locul de unde se extrage cărbunele 
și sarea. 

La Porțile de Fier, Iernat, Argeș și Craiova 
De unde primim necontenit lumina și slova.

In locul unde cresc și rodesc lanuri de griu 
Si unde toate izvoarele se transformă in riu.

Patria există unde s-a născut Miorița 
Poarta sărutului și Coloana lui Brincuși 

din Hobița, 
Unde, condus de partid, în August, poporul 
Eroic, lucid și-a decis, luminos, viitorul.

Patria există aici unde cu singe s-a scris 
De către străbuni și părinți ai libertății vis. 
Patria e locul unde poporul 

cu partidu-mpreună 
Făuresc comunismul. României cunună.

Patria există unde plugul și tractorul 
Ară din primăvară și pînă-n toamnă ogorul.

Antonie ILIE 
muncitor, Craiova
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PITEȘTI

Instalație pentru recuperarea gazelor
La Combinatul petrochimic din Pi

tești s-a dat în exploatare. în pre
mieră pe tară, o instalație de con
cepție și construcție românească 
pentru recuperarea gazelor de la fa
cle. Imaginea faclei de la piroliza nr. 
1 a dispărut complet, urmînd ca in 
curind si cea de la piroliza nr. 2 să 
aibă aceeași soartă. Gazele, care se

BOTOȘANI 

întreprinderea mecanică
Sporirea cu 3,6 la sută a producti

vității muncii și diminuarea cheltuie
lilor materiale cu 9,2 lei la 1 000 lei 
producție-marfă au făcut ca între
prinderea mecanică din Botoșani 
să-și îndeplinească toți indicatorii 
economico-financiari prevăzuți pe 
opt luni ale anului cu 16 zile mai de
vreme. Reținînd acest succes, colec-

ardeau In aer si poluau atmosfera — 
lnsumînd 32 de milioane metri cubi 
pe an — sint captate acum intr-un 
gazometru și, prin intermediul unui 
compresor, sint introduse in coloa
nele de încălzire ale combinatului. 
Este valorificată astfel o importantă 
sursă energetică. (Gh. Cirstea).

a îndeplinit planul pe 8 luni 
tivul muncitoresc de aici s-a angajat 
ca pînă la sfîrșitul lunii să realizez® 
o producție-marfă suplimentară in 
valoare de peste 6 milioane lei, ceea 
ce va determina depășirea producției 
nete cu 3,1 milioane lei și cu 1,7 
milioane lei beneficiul planificat. 
(S. Ailenei).

Săptămîna științei 
și tehnicii românești

LEGUMELE Șl FRUCTELE 
Ritmul recoltării și al livrărilor 

trebuie să crească mult 
in zilele următoare

După ploile din săptămîna trecută, temperaturile au crescut din nou, 
ceea ce asigură condiții optime ca din grădini și livezi să fie recoltate 
și transportate cantități importante de produse. Din datele furnizate de 
Direcția generală economică a horticulturii reiese că, deși ritmul de lucru 
la recoltare și transport a sporit, in multe județe el se menține sub po
sibilități. Astfel, prevederile cuprinse în graficele de livrări Ia legume 
pe perioada 1—15 august au fost indeplinite in proporție de 64 la sută, 
iar la fructe — 88 la sută. Iată in ce proporție au fost Îndeplinite graficele 
de livrare a legumelor pe prima parte a lunii august in județele mari 
producătoare de legume din sudul și sud-vestul țării : Prahova — 100 la 
sută ; Timiș — 92 Ia sută ) Teleorman — 83 la sută ; Olt — 81 la sută ; 
Mehedinți — 79 la sută î Buzău — 59 la sută ; Brăila — 50 la sută ; Că
lărași — 53 la sută ; Ialomița — 39 Ia sută ; Giurgiu — 37 la sută i Dolj 
— 36 Ia sută ; Tulcea — 32 la sută. Dar legume produc și trebuie siv 
producă și județele situate in jumătatea de nord a țării. Or, comparind 
datele furnizate de organele de specialitate, rezultă că in timp ce unele 
județe — Suceava, Brașov, Hunedoara, Botoșani, Covasna — și-au înde
plinit prevederile cuprinse in grafice, altele, intre care se numără Sibiu, 
Vilcca, Gorj, Maramureș, au recoltat din grădina proprie cantități mici 
de legume.

In scopul bunei aprovizionări a populației este necesar ca in fiecare 
județ să se acționeze cu răspundere pentru a se recolta imediat toate 
legumele care ajung la maturitate, incit prevederile cuprinse in graficele 
de livrare să-fie indeplinite la fiecare sortiment.

In pagina a lll-a, relatări din județele Tulcea și Dolj

La capătul a numeroase mani
festări ale etapei finale ne aflăm 
intr-un moment important, de bi
lanț. al celei de-a doua ediții a 
acțiunii de stimulare a participării 
maselor la creația științifică si teh
nică din cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", amplă 
manifestare a creației și a muncii, 
organizată din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Manifestările si acțiunile ce se 
desfășoară în perioada 17—22 au
gust în toată țara, in cadrul Sâp- 
tămînii științei și tehnicii, simpo
zioanele si expozițiile cu caracter 
de lucru, organizate pe ramuri de 
producție si la nivel de ministere, 
constituie o încununare a etapei fi
nale a Festivalului național ..Cîn
tarea României", deci și a acțiunii 
de masă a creației științifice si 
tehnice. Această mișcare a cuprins 
mase largi de oameni ai muncii, 
de toate formațiile profesionale, 
de toate vîrstele. de la pionieri si 
școlari la student! si profesori, de 
la muncitori si tehnicieni la ingi
neri. cercetători și oameni de ști
ință. în actuala ediție fiind cu
prinși peste trei milioane partici
pant!.

Activitatea de creație a fost 
orientată spre rezolvarea obiective
lor majore ale economiei naționa
le pe baza unor programe concrete 
la nivel de ramuri industriale, ju
dețe și unităti economice.

Sub îndrumarea directă a tovară
șei academician doctor inginer

Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știintă si 
Tehnologie, comisia centrală de 
organizare și desfășurare a acestei 
ample acțiuni a orientat întreaga 
activitate de creație spre transpu
nerea în viată a prevederilor Pro
gramului partidului pentru înde
plinirea obiectivelor cincinalului 
1976—1980 și a Programelor-direc- 
tivă stabilite de cel de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Astfel, mobilizarea maselor largi 
de muncitori tehnicieni, ingineri 
cercetători, economiști si alte ca
tegorii de oameni ai muncii spre 
rezolvarea obiectivelor majore ale 
economiei naționale s-a concretizat 
in soluționarea a peste 270 000 de 
teme. Efectul economic al noilor 
soluții tehnice și tehnologice elabo
rate de ei înseamnă un spor de pro
ducție de circa 47 miliarde lei, re
ducerea cheltuielilor de producție 
cu peste 13 miliarde lei. Aportul 
valutar âl temelor rezolvate care 
au condus la reducerea importului 
sau la creșterea exportului însu
mează 25 miliarde lei. Introducerea 
pe scară largă. în ritmuri înalte și 
în condițiile unei calități și eficien
te economice sporite, a progresului

Ion TEOREANU 
vicepreședinte 
ol Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Pachetul de la 
„Romarta"

Pensionarul Mihai Onuțan din 
Ploiești plecase la o plimbare 
obișnuită prin centrul orașului. 
La un moment dat, a zărit in 
fața magazinului „Romarta" un 
pachet. L-a ridicat și, desfăcîn- 
du-l, a rămas uimit : pachetul 
era plin cu bancnote de cite o 
sută de lei. A împachetat... pa
chetul la loc și s-a dus la mili
ție. Cum păgubașul nu venise 
să-și ridice banii nici după o 
săptămînă și cum nu se' înre
gistrase nici o semnalare in 
acest sens, pensionarul s-a adre
sat corespondentului nostru 
pentru județul Prahova, Con
stantin Căpraru, că „poate află 
din ziar de unde să-și ia pache
tul cu suma respectivă".

Și e o sumă, nu glumă !

„N ea stîm pa
ratul"

Membrii cineclubului de — 
Întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tirgoviște au mai realizat o 
peliculă documentară de mare 
succes : „Neastâmpăratul". Așa ii 
spun cei din jur eroului acestui 
film, care nu este altul decît 
maistrul Constantin Cojocaru. 
Unul dintre cei mai vechi și mai 
buni inovatori ai uzinei. Pe 
ecran se derulează secvențe din 
biografia exemplară a unui om 
modest și tăcut, dar care s-a 
exprimat minunat, timp de pes
te trei decenii, in graiul creației 
tehnice, fiind autorul a nu mai 
puțin de 135 de inovații, care 
valorează milioane de lei.

Și „Neastâmpăratul" continuă 
seria succeselor : și în creația 
tehnică și pe... ecran.

la
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N-a fost o 
îmbrățișare
Procurorul șef Șt. Catrina din 

Cimpulung ne face cunoștință 
cu doi tizi Gheorghe : Gheorghe 
Drăgoi și Gheprghe Duroi. A- 
mindoi au mers să se „cinsteas
că". Din vorbă în vorbă și de la 
un pahar la altul, și-au adus a- 
minte că au să-și plătească re
ciproc niște polițe mai vechi. 
S-au luat la ceartă și apoi' la 
bătaie. La un moment dat, 
Gheorghe Drăgoi l-a luat în 
brațe pe tizul său 
Duroi. Dar n-a fost 
șare de împăcare, 
aruncat pe Duroi 
țimea de trei metri. __  .. _
rupt un picior și a trebuit să se 
chinuie o sută de zile pină să-l 
mai poată pune iar pe pămint .

5i în ace'st'câz,' legetî va puni ' | 
•piciorul în pWât |

moment 
l-a luat

Gheorghe 
o îmbrăți- 
Drăgoi l-a 
de la inăl- 
Duroi și-a

Lacrimi tîrzii
Tinăr, sănătos, voinic. Ar fi pu

tut — cum se zice — să sfarme 
munții. Să invețe o meserie. Să 
muncească in chip cinstit, demn. 
Dar Ion Neculai din comuna 
Scheia (Suceava) a început 
să trăiască de azi pe miine, din 
te miri ce. O fi ea, lenea, cucoa
nă mare, cum se zice, dar cere 
de mincare. Așa stând lucrurile, 
ce credeți că i-a trecut prin cap 
lui Ion Neculai 7 Să dea roată 
cimitirelor, unde aveau loc în- 
mormintări. Se alătura și el ve
cinilor, prietenilor și rudelor în
doliate ale celui dispărut (sau 
celei dispărute, după caz), asista 
la înmormântare, vărsa chiar și 
o lacrimă sau își umezea ochii, 
să fie in ton. După care se în
fățișa la pomană, unde înfuleca 
sănătos, cit trei la un loc. Ar 
mai fi dus-o un timp tot așa 
pomanagiul, dacă nu comitea 
intr-un parc o infracțiune con
tră bunelor moravuri, fapt pen
tru care a fost condamnat la 
trei luni închisoare. Acum orice 
lacrimi ar fi tardive.

Pietonul 
era... șofer

Am scris adeseori In rubrica 
noastră despre conducători auto 
care încalcă regulile de circula
ție și comit accidente grave sol- 
date cu victime omenești și im
portante pagube materiale.

Întâmplarea pe care o aducem 
azi în atenția cititorilor si con
stituie intr-un claxon de alarmă 
pentru oamenii de la volan a- 
tunci cind nu sint la... volan, 
ci devin și ei simpli pietoni.

In această perioadă, șoseaua 
București — Constanța este ex
trem de aglomerată. Știa și ve
dea acest lucru, mai bine ca 
oricine, și I. D„ șofer de mese
rie. Ignorind insă cele mai ele
mentare reguli de deplasare in 
calitate de... pieton, a traversat 
șoseaua pe raza comunei Coșe- 
reni fără să se asigure, împre
jurare in care și-a pierdut via
ța.

Invadatorii 
din păpușoi

Plecați împreună cu familiile 
pe Valea Prahovei, unii automo- 
biliști trag mașinile pe dreapta 
și dau năvală prin lanurile de 
porumb ale fermelor I.A.S. Mo
vila Vulpii și cooperativei agri
cole Bănești, județul Prahova. 
Unii dintre ei își burdușesc 
portbagajele cu știuleți pină la 
refuz. Grav este faptul că dis
trug multă recoltă, căutând știu- 
leții cei mai buni pentru fiert.

In numai o jumătate de oră, 
corespondentul nostru Constan
tin Căpraru a numărat 17 astfel 
de mașini, intre care cei cu nu
merele de înmatriculare 4—B— 
7800, 18— B—9031, 2-PH-2579,
21—PH—1799, 21—PH—6309, 31— 
PH—8682, 31—B—1159...

Sintem informați ci. din pă
cate, asemenea „invadatori" 
lanurile de porumb mai sint 
prin alte părți.

Ce-ar fi să nu mai fie 7
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IRubrică realizată de

Petre POPA
și coresooodenții „Sclnteil"
MMM MMMM MMM MM MM*

A da luminii munți de cărbune
și a spune simplu că-ți faci datoria

fel, comunistul Rusu a hotărît să 
asalteze viitorul pe două fronturi. 
Mai întii, ca elev al liceului seral. 
Nu poți deveni un bun excavatorist 
fără o bază de cunoștințe solidă. 
Nici n-a terminat liceul seral și a 
inceput, paralel, cursurile școlii de 
maiștri mecano-energetici. Și iată-1 
astăzi, după 18 ani de muncă tenace, 
după ce a trecut prin toată „filiera, 
mecanizării" mineritului — simplu 
mecanic, mecanic de reparații, exca
vatorist — maistru mecano-energetic 
în cariera Gîrla, una din cele mai 
importante ale I. M. Rovinari. Iar ca 
maistru și secretar de partid bate din

„...Dacă aș fi reporter — spunea 
zilele trecute Emil Rusu, secretarul 
organizației de partid din cariera 
Gîrla a întreprinderii miniere Rovi- 
nari, la o consfătuire organizată de 
ziarul nostru cu un grup de cititori 
din județul Gorj — aș scrie neapă
rat despre frații Vlădoianu din ca
riera noastră. De ce ? Pentru că 
sint cei mai buni excavatoriști. Pen
tru că sint modelul formării gene
rației mecanizate de mineri. Veniți 
la noi in carieră să vă fac cunoș
tință cu ei. O să vedeți că merită".

Abia a terminat secretarul cuvin- 
tele-invitație și un activist de par
tid cu muncă de 
răspundere în ju
deț a intervenit 
prompt : .Dar
parcă despre 
dumneata nu s-ar 
putea scrie, to
varășe Rusu ? Cîți asemenea maiș
tri buni avem ? Dumneata ești și la 
propriu și la figurat «inima» carie
rei — și ca maistru, și ca secretar 
de partid. Ca maistru răspunzi de 
buna funcționare a utilajelor. Ca se
cretar de partid răspunzi de ridica
rea conștiinței oamenilor".

Emil Rusu este un bărbat tinăr. 
Abia a Împlinit 36 de ani. Despre 
el se spune că este „omul viitorului". 
De ce ? Pentru că niciodată nu se 
mulțumește să trăiască numai pentru 
prezent. Cind a terminat școala pro
fesională, a devenit mecanic. Iar 
pentru că aici, la Rovinari, era ne
voie mai mare nu de simpli meca
nici, ci de minuitori ai coloșilor care 
sfîrtecă pămîntul și scot cărbunele 
din măruntaiele lui, excavatoarele, 
Emil Rusu s-a „reprofilat" pentru 
această nouă și grea meserie. Știți 
ce înseamnă să te reprofilezi ca ex
cava torist ? Să iei totul de la capătul 
capătului. Să înveți cit un inginer — 
da, cit un inginer ! — mecanică, elec
tricitate, geologie și tehnologia ex
tracției cărbunelui în cariere. Dar 
asta nu oricum, ci foarte bine. Ast

nou la porțile viitorului : a dat exa
men de admitere la Facultatea de 
economie a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

„Să înțelegem — îl întrebăm — că 
intenționați să părăsiți mineritul ?" 
„în nici un caz" — ne spune.

Iar în locul unui răspuns complet, 
ne propune să ne grăbim spre a 
ajunge în carieră la frații Vlădoianu. 
Pentru că, zice cu modestie, despre 
ei ne-a propus să scriem. „Și știți 
de ce ? Nu numai pentru că se nu
mără printre cei mai buni excavato
riști, ci și pentru că ei, și alții ca 
ei, au introdus și în mineritul Gor- 
jului familia și dinastiile muncito
rești din rindul localnicilor". Apoi 
secretarul de partid incepe să ex
pună faptele, argumentele. Nu nu
mai că sint frați, dar sint și ge
meni. Iar acest moment al vieții, 
lor i-a făcut să-și lege permanent 
unul de altul aproape toate drumu
rile destinului lor. împreună au stat 
în bancă la școala generală. împreu
nă au stat in bancă, și-au învățat 
aceeași meserie, și la școala profe
sională de mecanici din Tirgoviște.

La Întreprinderea de aparataje și accesorii din Alexandria

Produse competitive, de înaltă calitate
La întreprinderea de 

aparataje și accesorii 
Alexandria au sporit, 
an de an, eforturile 
specialiștilor, ale în
tregului colectiv pen
tru reînnoirea si mo
dernizarea producției, 
pentru ridicarea cali
tății și a fiabilității 
tuturor sortimentelor 
aflate in fabricație. în 
această unitate, care a 
devenit cunoscută atit 
în tară, cit și peste ho
tare, sint realizate o 
serie de produse de 
largă utilitate pentru 
economia națională si 
gospodăriile populației. 
Aici se fabrică aero- 
terme de perete, bate
rii..de. încălzire Șkgăp.

. circ, filtre pent.țji aer,, 
serpentine de încălzi
re și alte produse' de 
calitate superioară. în- 
scriindu-se în efortu
rile generale pentru 
folosirea mai intensă 
a surselor de energie 
neconvenționale, în

treprinderea de apara- 
ta.ie și accesorii din 
Alexandria a trecut și 
la producerea captato
rilor solari. Fabricați 
din materiale indige
ne. ieftine, cu o înal
tă eficientă economi
că. producția de cap
tatori solari a înregis
trat creșteri substan
țiale, de la 5 000 bucăți 
in 1980 la ppste 11 000 
in cele 7 luni care au 
trecut din acest an. 
Bucurindu-se de la in
ceput de bune a- 
precieri, captatorii so
lari cu focalizare cu 
geam sint foiositi pen
tru încălzirea apei 
menajere sau tehnolo- 
ww» 
școli, cămine.' si. canti
ne, în complexele tu
ristice'. ■ Prin utilizarea 
acestora, beneficiarii 
realizează importante 
economii de energie si 
combustibil în condiții 
de deplină siguranță

în folosire, de curățe
nie.

Pentru a răspun
de cerințelor popu
lației, la întreprinde
rea alexăpdreană s-a 
omologat și a intrat in 
fabricație o instalație 
solară individuală cu 
serpentină. Un calcul 
simplu arată că. prin 
înlocuirea unui boiler 
electric cu o astfel de 
instalație se obțin e- 
conomii de 1 440 kWh 
pe an. Extinderea fo
losirii ei ar reprezen
ta un ciștig pentru 
sistemul energetic na
țional, dar și pentru 
bugetul cetățenilor, că
rora li se oferă in a- 
celași timp un grad 
sporit de' toftfort.- ■ <5a- 

■' litate înaltă, siguranță 
în exploatare, rezis- 

■ tentă îndelungată, iată 
pe scurt ..caftea de vi-x 
zită" cu care se pre
zintă produsele aces
tei unități industriale. 
(Stan Ștefan).

(

CUVÎNTUL CITITORILOR^
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCIlg^

TELEORMAN :
1 000 de noi 
apartamente

Lucrătorii întreprinderii de 
construcții-montaj Teleorman au 
predat la cheie apartamentul 
cu numărul 1 000 din acest an. 
Printr-o mai bună organizare a 
muncii, constructorii teleormă
neni s-au angajat ca în cinstea 
măreței sărbători de la 23 Au
gust să pună la dispoziția loca
tarilor 150 apartamente mai de
vreme decît termenele planifi
cate. (Stan Ștefan)

în aceste zile se desfășoară in în
treaga țară adunările generale de dări 
de seamă și alegeri ale cooperative
lor meșteșugărești. în cadrul gene
ral, larg stimulativ, al democrației 
noastre socialiste, aceste adunări ge
nerale, care premerg cel de-al VI-lea 
Congres al cooperației meșteșugărești, 
au un rol deosebit de important in 
viața unităților cooperatiste, consti
tuind forurile lor de conducere, for
ma directă de participare a maselor 
de membri cooperatori la analizarea 
problemelor esențiale ale muncii, ex
presia concretă a calității de produ
cători și proprietari, de făuritori și 
gospodari ai averii obștești. Pe ordi
nea de zi a adunărilor figurează, la 
loc central, modul in care fiecare 
cooperativă meșteșugărească și-a în
deplinit sarcinile ce-i revin in lumina 
documentelor Congresului al XII-lea 
al partidului, a orientărilor și indi
cațiilor formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea cu activul 
și cadrele de bază din cooperație și 
consiliile populare, la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii, bilanțul activității din perioada 
ce a trecut de la precedentele alegeri 
din cooperative, măsurile de natură 
să asigure îndeplinirea integrală a 
indicatorilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal. De asemenea, de 
o importanță aparte pentru exercita
rea democrației interne cooperatiste 
este alegerea viitoarelor organe exe
cutive și a delegaților la conferințele 
județene ale uniunilor de ‘coopera
tive. Amănunte in legătură cu tema
tica adunărilor generale am solicitat 
tovarășei LARISA MUNTEANU, vi
cepreședinte al UCECOM.

— Pentru opinia publică — a preci
zat, dintru inceput, tovarășa vicepre
ședintă — evenimentul la care ne 
referim prezintă un interes propor
țional cu ponderea mare pe care coo
perativele meșteșugărești o au în asi
gurarea serviciilor și a producției de 
bunuri pentru populație și, prin a- 
ceasta, cu aportul lor direct la ridi
carea calității vieții. Putem spune că, 
mai ales. în domeniul serviciilor, coo
perația meșteșugărească se situează 
„în linia întii" a răspunderilor față 
de masele largi de oameni ai munbii. 
Exigența, concretețea, eficiența dez
baterilor din actualele adunări gene-

Meseria au început s-o practice tot 
împreună, într-o schelă petrolieră. 
După care, povestește secretarul de 
partid, într-o zi au venit la noi la 
Rovinari și au spus : „Noi am vrea 
să ne apropiem și de casă (I. M. Ro
vinari e la doi pași de comuna Dră- 
gutești unde s-au născut și trăiesc), 
dar să învățăm și o meserie mai 
grea. Ne plac mașinile acelea înalte 
care brăzdează cerul Rovinarilor". 
Iar de aici incolo biografia lor sea
mănă în continuare ca a unor... frați 
gemeni. Amindoi au fost primiți în 
partid (in unanimitate). Amindoi 
s-au căsătorit cam în același timp.

Soțiile au pornit 
și ele pe urmele... 
bărbaților. Amin- 
două lucrează ca 
lăcătuși in secto
rul Girla. Amin
doi au cite 2 copii

care-i vizitează de pe acum pe tăticii 
lor, pentru a vedea ce fac ei acolo 
„de spun oamenii despre ei că mun
cesc ca adevărați eroi".

...Priviți — întrerupe șirul poves
tirii Emil Rusu. Pe excavatorul acela 
lucrează frații Vlădoianu. Excavato
rul este o adevărată uzină, cu o 
greutate nici mai mult, nici mai pu
țin de 2 010 tone. Este al doilea uti
laj din punct de vedere al capaci
tății din întreaga dotare a Combina
tului minier Oltenia.

Urcăm, la circa 30 m înălțime, în 
cabina șefului de schimb Vasile Vlă
doianu. Dacă poate să stea de vorbă 
cu noi ? „Imposibil. Numai dacă to
varășul secretar de partid preia co
manda excavatorului. Am plan de 
excavat de 800 mc steril pe oră. 
Vă dați seama cit m-ar costa un 
singur minut nefolosit". Iar fostul 
excavatorist trage o gură de aer în 
piept, se așază la pupitrul gigan
tului și-1 minuiește de parcă nu s-ar 
fi despărțit nici o clipă de el. în acest 
timp aflăm că brigada condusă de 
Vasile Vlădoianu (pe celelalte schim
buri lucrează ca excavatoriști fratele 
său Costică și Ion Raica) a fost de
clarată fruntașă pe Întreprindere pe 
luna iulie. Dar el, șeful de brigadă, 
in calitate de vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii, nu e în în
tregime mulțumit. De ce ? „Dacă ca
riera noastră a fost declarată model 
cu prilejul recentei vizite a tovară- 

• șului Nicolae Ceaușescu, noi nu pu
tem fi mulțumiți atît timp cînd in 
anumite zile mai coborim sub ce
rințele planului. Vrem să fim frun
tași model intr-o carieră model. 
Asta înseamnă să nu ne mai potic
nim deloc. Acum, după ce am depă
șit «momentul critic» (e vorba de o 
defecțiune pentru a cărei reparare 
șeful de schimb n-a părăsit excava
torul timp de 32 de ore ! — n.n.), vom 
da zilnic peste plan 1 500—3 000 tone. 
Ne-am dovedit nouă înșine că pu
tem. Iar noi, frații Vlădoianu, nu 
ne-am făcut niciodată de rușine nici 
numele, nici colectivul ' in care 
muncim".

în drum spre sediul întreprinderii, 
ca o concluzie la cele discutate, se
cretarul de partid a adăugat numai 
atit : „Vă garantez eu .ca schimbul 
lui va purta in continuare steagul 
de fruntaș. Pentru că ei dau țării 
muțiți de .cărbune și spun simplu 
că-șiSifac,108toria. Ne-am obișnuit de 
mult Că ăftești ■ frați gemeni să aibă 
și faptei. ■ gemene". O „garanție pe 
care .rapoartele de producție din zi
lele următoare au întărit-o cu noi 
cantități de producție peste plan.

Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNĂ

Pentru cetățeni, cu
Practica a dovedit că propunerile 

și sugestiile cetățenilor sint de un 
excepțional ajutor în activitatea 
consiliului popular. Potrivit orien
tărilor stabilite de partid și por
nind de la această realitate, a in
trat în obișnuința noastră anali
zarea tuturor propunerilor făcute 
de oamenii muncii cu diferite pri
lejuri, precum și urmărirea pină la 
capăt a modului de soluționare 
a lor.

De pildă, numeroși cetățeni au 
adresat Consiliului popular orășe
nesc Săveni sugestii privind îmbu
nătățirea alimentării cu apă pota
bilă a localității. Pe baza acestoi; 
solicitări, a fost realizată, cu parti
ciparea cetățenilor, o rețea de fîn- 
tini pubKce, iar în prezent este in 
lucru aducțiunea de apă potabilă 
din acumularea Negreni, care va fi 
dată în folosință in acest an. Tot 
la propunerea oamenilor muncii 
s-au luat o seamă de măsuri pen
tru dezvoltarea rețelei comerciale, 
înființîndu-se noi magazine și uni
tăți de desfacere a produselor in 
diferite zone ale orașului. Un spri
jin substanțial a primit primăria

Mai mult stă
Mare ne-a fost bucuria cind în 

comuna noastră, Băbeni, județul 
Vilcea, pe traseul Pădurețu-Slăvi- 
tești, a fost repartizat un autobuz 
atît de necesar navetiștilor, școla
rilor și cetățenilor. Bucurie în ghi
limele, deoarece autobuzul mai 
mult stă decît circulă. Așteptăm in 
stații ore în șir, ca in cele din urmă 
să aflăm că autobuzul se găsește 
în reparație la Govora. Și repara
ția nu durează o zi-două. ci, de 
cele mai multe ori, 15—20 zile, timp 
in care, deși avem abonamente 
plătite anticipat, ne descurcăm cum 
putem. Deunăzi, la ora 5,45, aștep
tam autobuzul în stația Pădurețu.

sprijinul cetățenilor
din partea cetățenilor în ce pri
vește repararea și modernizarea 
căilor de acces spre oraș, a străzi
lor și drumurilor, amenajarea ba
zelor sportive și a locurilor de joa
că pentru copii. Cu participarea ce
tățenilor a prins viață și o propu
nere mai veche, de a se construi 
în satul Petricani o nouă școală.

Desigur, există și propuneri care 
pină acum n-au putut fi soluțio
nate, dar care sint in atenția con
siliului popular. Nu au putut _ ti 
realizate mcă racordarea la încăl
zirea centrală a liceului agroindus
trial, introducerea telefoanelor pu
blice în satul Bodeasa, construirea 
unei punți peste pinul Podriga etc.

Important este ca toate propune
rile să fie analizate cu răspundere, 
pentru a se găsi, împreună cu cei 
care le-au formulat, căile și mij
loacele de soluționare corespun
zătoare.

Frânt IĂMȘEC
vicepreședinte cl biroului executiv 
ol Consiliului popular 
al orașului Săveni, 
județul Botoșani

decît circulă
Am așteptat noi mult și bine, dar 
acesta n-a apărut. Am pornit-o pe 
jos și l-am găsit, la o anumită dis
tanță, odihnindu-se la marginea 
drumului, cu roțile din spate de
fecte.

Propunem ca traseul amintit, 
care depinde acum de secția auto 
Govora, să fie preluat de I.J.G.C.L. 
— Vilcea. Poate in felul acesta lu
crurile vor merge mai „pe roate".

N. DESPO1U
președintele Consiliului comunal 
al sindicatelor Băbeni,
județul Vilcea

Cind intre planșetă și teren intervine 
receptivitatea

în dezvoltarea sa industrială și 
social-culturală. municipiul Tir
goviște a cunoscut și cunoaște 
continue, transformări edilitare, 
în vederea satisfacerii nevoilor de 
confort și de frumos ale oameni
lor acestor meleaguri. Pe această

direcție se înscrie și activitatea 
Institutului de proiectări județene 
Dîmbovița, care, printre altele, 
este preocupai, la ora actuală, de 
felul cum trebuie să arate viitoa
rea zonă de locuințe 3, cuprinsă 
intre Calea Cimpulung — str. Popa

Șapcă — Șanțul Cetății și Cen
tura Teiș.

Desigur că în această zonă, în 
cea mai mare parte neeonstruită, 
există puține locuințe noi. confor
tabile și bine, construite. Totuși, in 
opera de sistematizare de ele tre
buie să se țină seama.

Așa, de exemplu, în urmă cu 25 
de ani, în municipiul nostru au 
fost construite două grupuri de 
locuințe, cu credite de la stat, 
amplasate pe două străzi nou 
create, și anume: str. M. Eminescu 
din microraionul V și str. I. L. 
Caragiale din viitorul microraion 
.111. Dar dacă la sistematizarea 
orașului s-a ținut seama de în
treaga stradă M. Eminescu, iată 
că aceiași proiectanți, acum, cind 
sint în faza „notei de comandă" 
a microraionului III, încearcă să 
deschidă noi artere de circulație, 
demolind (deocamdată pe plan
șetă) toate locuințele construite 
cu credite de la stat de pe str. 
I. L, Caragiale, stradă străjuită de 
castani, cum puține sînt in acest 
municipiu. Sesizați de prezența 
topografilor, care materializau 
prin țăruși (peste: casele lor) vi
itoarea arteră de circulație, cetă
țenii de pe str. I. L. Caragiale s-au 
sfătuit și au trimis un delegat in 
audiență la tovarășul prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid Dîmbovița.

Zi de audiență la comitetul ju
dețean. Sint anunțat, intru, zic bună 
ziua și mă prezint. Sint invitat să 
iau loc și să-mi spun „păsul".

Ca delegat, povestesc, incercind 
să împletesc interesele generale 
ale urbei cu interesele particulare 
ale cetățenilor, iar tovarășul prim- 
secretar ascultă, notează și gin- 
dește. Cind am terminat, îmi 
spune : „Vin și eu miine acolo".

într-adevăr, a doua zi, la ora 
10, pe str. I. L. Caragiale, to
varășul prim-secretar, însoțit de 
alte persoane competente, se afla 
la fața locului. în jurul planurilor 
desfășurate ne stringem și noi, 
cetățenii din str. I. L. Caragiale.

Orientîndu-se direct pe teren 
(ceea ce. cu regret trebuie s-o 
spunem, n-au făcut-o proiectanții), 
tovarășii s-au convins că o astfel 
de stradă trebuie menținută — și 
nu demolată — și că pe planșetă 
merită să fie studiate și alte po
sibilități care să nu afecteze spa
țiul locativ existent.

Iulian PAVEL
Tirgoviște

• PE SCURT, DIN SCRISORI • PE SCURT, DIN SCRISORI
• Materiale refolosibile recuperate. In perioada ce 

a trecut din acest an, locuitorii municipiului Giurgiu 
au colectat și predat unităților de specialitate peste 
4 100 tone materiale feț'oase și neferoase, 685 tone de
șeuri de hîrtie și aproape 50 tone deșeuri textile. 
(Traian Barbălată, activist cultural, Giurgiu). • Dacă 
piriul Ti ni pa ar fi curățat și cursul său regularizat, 
s-ar preveni inundarea unor gospodării și terenuri 
agricole din satele Timpa, ȘfljgJuJ Nirajului, Lăureui.» 
Moșuni. aparținind de comuna Miercurea Niraj. ju
dețul Mureș, pe care le străbate. Sătenii sint gata să 
participe prin muncă patriotică Ia asemenea lucrări, 
dar au nevoiesși de sprijinul organelor de. specialitate, 
(Arpad Iacob, muncitor, Șardul Nirajului, Mureș). 
• Ospitalitate și solicitudine. Brigada de lucrători, de
tașată de O.J.T. Timiș la hotelul „Opal" din stațiunea 
Cap Aurora de pe litoral, in frunte cu șefii de unitate

Iacob Ghiurițan și Cornel Izbașa. dovedește multă 
solicitudine față de turiștii cazați aici, asigurînd o ser
vire corectă și civilizată. (Ion Ciotea, inginer). • Prin 
autoutilare. la întreprinderea „Textila" din Cisnădie 
au fost realizate în acest an mai multe mașini de 
mare randament (scuturător de scame pentru centrul 
de spălare-sortare a lînii, presă de balotat pături, 
mașini de canetat etc.). în acest fel s-a redus importul 
jrsior mașipj^ajmilare și s-a înlocuit munca fizică a 
mai multor' muncitori,. (IHe Andrei,- nțupțțtpr). • Po
luare. Deseori, zona de locuințe „Aurei Vlaicu" din 
partea de vest a municipiului Arad este poluată de 
mirosul ce emană de la stația de epurarev a"făbricii de 
spirt, precum și de fumul produs prin arderea gu
noiului menajer, depozitat nu departe de aici. (M. loan, 
strada A. Vlaicu, blocul A 3, Arad).

Imagini devenite familiare în toate localitățile țării : blocuri moderne, confortabile, puse la dispoziția oamenilor muncii. Intre acestea și noile locuințe construite 
la Cugir, județul Alba, așa cum le-a surprins aparatul fotoreporterului

i

rale trebuie să se situeze la înălți
mea acestor răspunderi.

Astfel, un punct prioritar de inte
res trebuie să-l constituie cerințele 
dezvoltării și diversificării prestărilor 
de servicii. Pe baza situației concrete 
din fiecare cooperativă, din fiecare 
localitate, se cer identificate soluțiile 
de organizare a noi servicii și uni
tăți, amplasate cit mai la indemina 
publicului — incit oamenii muncii să 
găsească toate serviciile de care au 
nevoie cit mai aproape de strada sau
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fiecare loc de muncă, pentru crește
rea gradului de solicitudine și a 
promptitudinii în onorarea lucrărilor 
cerute de populație.

— Ce loc vor ocupa în cadrtil adu
nărilor generale problemele eficien
ței activității desfășurate de coope
rative ?

— Actualele adunări de dare de 
seamă și alegeri, întreaga perioadă 
de pregătire a Congresului coopera
ției meșteșugărești se desfășoară in 
contextul cincinalului calității și e-

sarcina de a depista noi modalități 
practice de valorificare a acestor re
surse, de utilizare a lor eficientă, în 
concordanță cu cerințele sporite de 
mărfuri pentru fondul pieței și pen
tru export, pentru asigurarea auto- 
aprovizionării fiecărui județ și a fie
cărei localități.

Cu atenție sporită vor trebui ana
lizate in adunările generale din coo
perative căile de creștere a produc
ției de artă populară și artizanat. 
Propunerile ce se vor face de către

xz

0 expresie a democrației socialiste in acțiune: ADUNĂRILE GENERALE
IN COOPERATIVELE MEȘTEȘUGĂREȘTI

» J 7

ÎN CENTRUL DEZBATERILOR: SPORIREA VOLUMULUI, CALITĂȚII 
Șl DIVERSITĂȚII SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIȚIA POPULAȚIEI

in cartierul în care locuiesc, așa cum 
indică documentele de partid.

Activitatea desfășurată pină acum 
trebuie analizată cu exigență prin 
prisma creșterii calității serviciilor, 
nemijlocit legate de munca fiecărei 
formații de lucru și a fiecărui coo
perator. Interesul și preocuparea co
lectivelor din unități pentru executa
rea la timp și în bune condiții teh
nice a lucrărilor solicitate de popu
lație trebuie să constituie unul din 
criteriile de bază ale aprecierii acti
vității fiecărui cooperator, de la pre
ședinte pină la fiecare meseriaș. în 
spirit critic și autocritic, participan- 
ții la adunările generale vor trebui 
să ia atitudine față de cei care ma
nifestă dezinteres și delăsare în 
muncă, lipsă de grijă pentru repu
tația unității, incorectitudine, care 
tergiversează executarea comenzilor 
și pun clienții pe drumuri. Adunările 
generale sint cadrul cel mai adecvat 
pentru ca forța colectivului, a opiniei 
de masă să contribuie la întărirea 
ordinii și disciplinei in unități, la

ficienței, al aplicării tot mai hotărîte 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, coordonate care implică, prac
tic, in primul rînd, folosirea cu ma
ximum de randament a resurselor și 
mijloacelor, valorificarea deplină a 
resurselor materiale și de forță de 
muncă. Sarcini de cea mai directă 
răspundere revin cooperației mește
șugărești în legătură cu valorifica
rea resurselor locale de materii pri
me și energie, a resurselor secunda
re și refolosibile, cu antrenarea re
zervelor de forță de muncă dispo
nibilă sau incomplet folosite. O a- 
tenție la fel’ de importantă se cere 
acordată în adunările generale sar
cinilor ce revin fiecărei cooperative 
pe linia extinderii micii industrii șl 
a producției bunurilor de consum 
destinate aprovizionării populației. 
Rezervele în această privință sint 
extrem de largi, dacă avem în ve
dere resursele locale de materii pri
me și materiale, de forță de muncă, 
existente în fiecare zonă a țării. Re
vine actualelor adunări generale

participanții la dezbateri vor trebui, 
să vizeze punerea in valoare a boga
telor tradiții etnografice ale regiunii 
în care își desfășoară activitatea 
fiecare cooperativă, prin revitaliza- 
rea Unor deprinderi și atragerea în 
activități productive — îndeosebi cu 
muncă la domiciliu — a cît mai 
multor persoane care cunosc mește
șuguri cum ar fi țesutul, olăritul, 
prelucrarea lemnului, a metalului, 
astfel încit, în termen cît mai scurt, 
să crească aportul fiecărei unități la 
producția de artizanat a cooperației. 
Este o cerință de maximă importan
ță economică, cu atît mal mult cu 
cît o mare parte din producția 
de artă populară și artizanat a coo
perației meșteșugărești este solici
tată la export, inclusiv în țările pu
ternic industrializate.

— Cooperativele meșteșugărești 
sînt chemate să aducă o contribuție 
sporită și pe linia colaborării cu 
marea industrie.

— Fără îndoială, din dările de 
seamă și luările de cuvînt nu vor

lipsi aspectele care privesc sporirea 
producției realizate de fiecare coo
perativă in cooperare cu marea in
dustrie, funcționarea noului meca
nism economico-financiar. creșterea 
eficienței economice, căutarea unor 
soluții simple și ingenioase pentru 
dezvoltarea unităților existente, spo
rirea nivelului de autodotare a ate
lierelor, extinderea schimbului doi, 
acoperirea nomenclatorului minimal 
de servicii. în egală măsură, dezba
terile vor trebui să cuprindă aspec
tele concrete ale întăririi avutului 
obștesc, ca efect al îmbunătățirii 
muncii politico-educative în fiecare 
unitate și, prin aceasta, al dezvoltă
rii conștiinței socialiste a membrilor 
cooperatori. Adunările genertde con
stituie și' un prilej de a se releva 
perfecționarea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor colective de 
conducere din cooperative, afirmarea 
normelor concrete ale democrației 
cooperatiste.

Un punct distinct pe ordinea de zi 
a lucrărilor adunărilor generale îl 
constituie alegerea noilor organe 
executive de conducere țolectivă. 
Cel propuși vor trebui să facă dovada 
calităților lor de buni gospodari și 
organizatori, de oameni cu o ținută 
morală demnă, atit la locul de mun
că, cît și în familie și societate, bine 
pregătiți profesional, care să se 
bucure de stima și încrederea colec
tivului, garanții ale îndeplinirii in 
cele mai bune condiții a obiectivelor 
pe care adunările generale le hotă
răsc.

Punct de pornire într-o nouă eta
pă, calitativ superioară în activitatea 
fiecărei unități, adunările generale 
ale cooperativelor meșteșugărești au 
menirea de a confirma o dată in 
plus, prin efectul lor concret asupra 
muncii viitoare forța democrației 
noastre socialiste, capacitatea coope
ratorilor de a decide și conduce, de 
a acționa eficient pentru înfăptuirea 
hotărârilor adoptate, a obiectivelor 
stabilite, în vederea satisfacerii in
tr-un tot mai înalt grad a necesită
ților populației în strînsă corelație 
cu creșterea continuă a nivelului de 
trai, a exigențelor ce însoțesc pro
gresul general al societății noastre.

Mihai IONESCU

DE LA ADAS
Printre asigurările pe care ADAS 

le pune la dispoziția cetățeniloi 
este și „asigurarea mixtă de viață".

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau pentru familia sa 
in cazul survenirii unor evenimen
te asigurate, neprevăzute și nedo
rite. Totodată, dă posibilitatea asi
guratului să economisească in mod 
planificat o anumită sumă de bani 
pe care o va primi la expirarea 
poliței.

Asigurarea mixtă de viață se 
mai practică și in alte trei varian
te. realizate prin extinderea pro
tecției asupra unui număr .mai 
mare de persoane, prin’ suplimen
tarea sumei asigurate in cazul sur
venirii unor anumite evenimente 
asigurate, ori prin prelungirea in 
timp a prestațiilor ADAS.

Astfel, în „asigurarea familială 
mixtă de viață" se pot cuprinde 
toți membrii de familie în vîrstă 
de la 5 ani la 65 de ani, oricare 
dintre aceștia putînd încasa suma 
asigurată.

La „asigurarea mixtă de viață și 
suplimentară de accidente" suma 
asigurată stabilită pentru urmările 
accidentelor reprezintă de 6 ori 
suma prevăzută pentru celelalte 
evenimente cuprinse în această 
asigurare.

Prin „asigurarea mixtă de viață 
cu indemnizație pentru urmași" se 
garantează primirea eșalonată a 
unor sume de bani de către urma
șii asiguratului.

Asigurările menționate prezintă 
o serie de caracteristici comune, 
dintre care enumerăm :
• Sînt accesibile tuturor persoa

nelor în vîrstă de la 16 ani pînă la 
65 de ani.

• Se pot contracta pe termene 
de la 5 ani la 15 ani.
• Primele de asigurare sint di

ferențiate in funcție de vîrstă per
soanei ce se asigură, de durata po
liței și de mărimea sumei asigu
rate, puțind fi achitate și în rate.

• La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în poli
ță, sumele asigurate se plătesc con
comitent cu o indemnizație de 10 
ia sută.
• Asigurările participă la trage

rile de amortizare.
Pentru a beneficia neîntrerupt 

de toate foloasele ce le oferă asi
gurările mixte de viață este nece
sar ca ratele de primă să fie achi
tate la termenele stabilite.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

baterii..de
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In intimpinarea marii noastre sărbători naționale

Colectivele fruntașe
9

își prezintă 
rezultatele

în continuare publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă, 
pînă la 31 iulie a.c„ de alte colective de oameni ai muncii din întreprin
deri industriale, de construcții, transporturi, din agricultură și circulația 
mărfurilor.

In urma punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfirșitul lunii iulie *).  pe primele locuri se clasează urmă
toarele unități :

•) indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe sase luni.

Muncitorii și cadre
le tehnice de la între
prinderea de aparataj 
electric pentru insta
lații din Titu adaugă 
noi rezultate remarca
bile in bilanțul între
cerii. Pînă actim. ei au 
realizat in acest an o 
producție-marfă supli
mentara in valoare de 
9 milioane lei. iar 
printr-o mai bună va
lorificare a materiilor 
prime, materialelor și 
dotării tehnice au de
pășit planul la pro
ducția netă cu 8 mili
oane lei. Valoarea e- 
conomiilor de lamina
te din cupru și ala
mă. de aliaj de argint 
și mase plastice este 
de 2,5 milioane lei.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : Întreprinderea electro- 

centrale Curtea de Argeș, cu 481.2 
puncte. _

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, 5.7 la sută la 
graficul de putere la dispoziția Sis
temului energetic național, 36,6 la 
sută la productivitatea muncii ; au 
fost înregistrate economii față de 
bugetul de cheltuieli de 1.1 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier.

Locul III: întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘT PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Întreprinderea ..Salina'*  
Ocna Dej, județul Cluj, cu 1027,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25.8 la sută la
producția netă. 14,2 la sută la pro
ducția fizică, 21,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată. 14 
la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 12.2 
la sută, iar consumurile normate de 
combustibili „și energie electrică cu
3.4 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Barza, județul Hunedoara.

Locul III : Exploatarea minieră 
Ilba. județul Maramureș.
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : Combinatul metalurgic 

din Cinipia Turzii, județul Cluj, cu 
588 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.8 la sută la pro
ducția netă, 1.8 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată.
5.4 la sută ia livrările de mărfuri 
la fondul pieței și 2,4 la sută la ex
port ; cheltuielile materiale la l 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 1,2 la sută, iar consumurile nor
mate de energie electrică și com
bustibili cu 1,8 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă Buzău.

Locul III : întreprinderea de țevi 
Roman, județul Neamț.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE RULMENȚI ȘI ORGANE DE 
ASAMBLARE. MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENT SPECIAL 
ȘI AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de eon- 
itrucții aeronautice Brașov, cu 2 654 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,7 la sută la 
producția netă, 24,3 la sută la pro
ducția fizică, 12 la’sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată. 23.3 
la sută la productivitatea muncii, 
23 la sută la beneficii ; cheltuielile 
materiale Ta 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 7.4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Me- 
trpm“ Brașov.

Locul III : întreprinderea de 
avioane Bacău.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI ȘI APARATAJE 
ELECTRICE. MOTOARE 

ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dimbovița, cu 
830.6 puncte.

Imagine de la Porțile de Fier

La întreprinderea de aparataj electric 

pentru instalații din Titu 

Produse noi, cu consumuri 
materiale reduse

După cum ne-a in
format inginerul Tra
ian Grad, directorul 
întreprinderii, s-au în
registrat realizări de 
seamă și in domeniul 
asimilării de produse 
noi cri parametri teh
nici și calitativi ridi
cați. De curînd, a ie
șit de pe benzile de 
montaj o gamă nouă 
de aparataj de insta
lații superioare sub 
raport calitativ celei 
fabricate anterior. O 
noutate o constituie 
variatorul de lumină, 
care va permite re
glarea după dorință a 
intensității luminii și, 
evident, pe această 
bază reducerea con

Principalii indicatori de plan, au 
fost depășiți cu : 2.3 Ia sută la pro
ducția fizică. 2,1 la sută la produc- 
ția-marfă vindută si incasată. 4,5 la 
sută la livrările de mărfuri la fon
dul pieței și 64,2 la sută la export ; 
consumurile normate de energie e- 
lectrică și combustibili au fost re
duse cu 4,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
. toare electrice Pitești.

Locul III : întreprinderea de ce
lule prefabricate Băilești. județul 
Dolj.

IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE
Locul I : Întreprinderea de anve

lope „Victoria" Florești, județul 
Prahova, cu 899.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,6 la sută la pro-

La panoul de onoare 
al întrecerii socialiste 

pe șapte luni 
ale anului 1981

ductia netă. 3,2 la sută la produc
ția fizică, 12,1 la sută la producția- 
marfă vindută și incasată. 8,2 la 
sută la productivitatea muncii si
4.5 Ia sută la export ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 3,1 la 
sută, iar ponderea producției pro
duselor noi si modernizate a sporit 
cu 5,1 la sută fată de prevederi.

Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanta.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" București.

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hirtie 
eretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 1 474 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția netă. 4,8 la sută la producția 
fizică. 8.7 la sută la producția-mar
fă vindută șl incasată. 6,2 la sută 
la productivitatea muncii și 18.6 ,1a 
sută la beneficii ; consumurile nor
mate de energie electrică si com
bustibili au fost reduse cu 9,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții și cartoane. Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea de 
hirtie și cartoane „Comuna din 
Paris" Piatra Neamț.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Suceava, cu 345,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la 
producția netă, 2,1 la sută la pro
ducția fizică, 6,4 la sută la produc
tivitatea muncii. 2,1 la sută la bene
ficii și 15,2 la sută la export ; con
sumurile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 4,3 
la sută, iar ponderea producției 
produselor noi si modernizate a 
sporit cu 18,8 la sută fată de pre
vederi.

Locul II : întreprinderea de 
confecții „Flacăra" din Cluj-Na
poca.

sumului de energie e- 
lectrică. Tot in scopul 
economisirii energiei 
electrice a fost reali
zat un automat de 
scară cu performanțe 
îmbunătățite. In ceea 
ce privește aparâtaiul 
electric industrial, pro- 
iectanții întreprinde, ii 
au conceput o nouă 
serie de clame de le
gătură. A fost com
pletată, de asemenea, 
gama siguranțelor ul
trarapide, aparate care 
pină în prezent s-au 
importat. Toate aceste 
produse se obțin cu 
consumuri substanțial 
reduse de materii pri
me și materiale.
(Gheorghe Manea)

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA MORARIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 
FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de mo
rarii și panificație Teleorman, cu 
1 429 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 32.5 la sută la 
producția netă. 28.9 la sută la pro
ducția fizică, 19,6 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și incasată. 14,5 
la sută la livrările la fondul pieței ; 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
2.9 la sută, consumurile normate de 
materii prime și materiale cu 2.2 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1.8 la sută.

Locul II : Întreprinderea de mo
rarii și panificație Covasna.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rârit și panificație Neamț.
IN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Brașov, eu 769 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 23 la sută la pro
ducția de carne și 18 la sută la cea 
de ouă. 23 la sută la livrările de 
carne in viu și 15 la sută la cele 
de ouă ; efectivele de păsări la 
sfirșitul' perioadei au fost mai mari 
cu 2 la sută față de prevederi, iar 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 12 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Băicoi. județul Prahova.

Locul III : Întreprinderea avicolă 
de stat Galați.

IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul de construcții- 
tnontaj Bacău, cu 1 064,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10.5 la sută lă
producția netă, 34.8 la sută la pu
nerea in funcțiune a obiectivelor 
de investiții. 50.2 la sută la darea 
in folosința a construcțiilor de lo
cuințe. 9 la sută la productivitatea 
muncii : consumurile fizice normate 
au fost diminuate cu 7,5 la sută la 
ciment. 5 la sută la metal și'9 la 
sută la combustibil și carburanți.

Locul II : Trustul de construcții- 
montaj Vrancea.

Locul III: Trustul de construcții- 
montaj Neamț.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— DEPOURI DE CALE,FERATA 
Locul I : Depoul Craiova, cu 239,8 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,6 la 'Săltă la uti
lizarea mijloacelor de transport. 0.8 
la sută Ia volumul de' transport, 
0.8 la sută la productivitatea mun
cii, 1.5 la sută la reparații planifi
cate de locomotive ; cheltuielile to
tale au fost reduse cu 3.4 la sută 
față de prevederi.

Locul IT : Depoul Sibiu.
Locul III : Depoul Tg. Mureș.

IN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul 1 : întreprinderea comer

cială de stat pentru alimentația pu
blică Suceava, cu 541 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,5 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
21.1 la suta la producția proprie. 
24,4 la sută la .beneficii, 6,3 la sută 
la volumul desfacerilor de mărfuri 
pe lucrător : cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost 
reduse cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentația pu
blică Botoșani.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentația pu- 

• blică Iași.
(Agerpres)

ADJUD

Ritm intens de lucru 
pe șantierul Combinatului 

de celuloză și hirtie
Constructorii și monturii Combi

natului de celuloză și hirtie din 
Adjud intimpină apropiata sărbă
toare de la 23 August cu noi și im
portante succese. Aici s-ah finali
zat lucrările de montaj la mașina 
de hirtie — principala instalație 
tehnologică a combinatului. Efortu
rile sint concentrate in prezent Ia 
lucrările de construcții și montaj a 
instalației pentru producerea celu- 

I lozei. la centrala termică, precum 
și ta definitivarea altor obiective 
ce vor asigura utilitățile tehnolo
gice. (Dan Drăgulescu).

HUNEDOARA

Siderurgiștii, din nou la 
înălțime

Siderurgiștii hunedoreni. hotărîți 
să-și îndeplinească exemplar pre
vederile de plan pe acest an și pe 

.întregul cincinal, și-au sporit efor
turile pentru a crește productivita
tea muncii prin mai buna folosire 
a utilajelor și instalațiilor siderur
gice. Ei raportează realizarea peste 
prevederile planului, a 5 300 tone 
cocs metalurgic. 20 500 tone fontă 
și 10 300 tone oțel. (Sabin Cerbul.

SĂPTĂMÎNA STIINTEI
SI TEHNICII ROMÂNEȘTI

dl

(Urmare din pag. I)
tehnic în economia și viața socială 
se dovedește că este cu putință prin
tr-o mobilizare generală a spiritului 
creator, a eforturilor tuturor oame
nilor muncii. Găsim și in aceasta 
expresia unui amplu proces natio
nal de democratizare a științei și 
a tehnologiei.^ semn al înaintării 
societății românești spre o nouă si 
superioară civilizație, dominată de 
spiritul și înfăptuirile revoluției 
tehnico-știintifice contemporane.

Oamenii muncii de toate catego
riile au declanșat un flux novator, 
au elaborat produse si tehnologii, 
sisteme la nivelul tehnicii mon
diale, dedicindu-și capacitatea crea
toare soluționării celor' mai strin
gente probleme pe care le ridică 
industria. agricultura. economia 
noastră în plină dezvoltare. Rezul
tatele ediției a H-a a acțiunii de 
stimulare a participării maselor la 
creația științifică și tehnică însu
mează peste 47 miliarde lei spor 
de producție și peste 13 miliar
de tei reducerea cheltuielilor de 
producție. Aportul valutar al te
melor rezolvate, care au condus 
Ia reducerea Importului sau la 
creșterea exportului românesc în
sumează circa 25 miliarde lei. Foar
te multe din rezultatele creației 
științifice si tehnice au caracter de 
noutate pe plan mondial sau na
țional. elocvente în acest sens fiind 
cîteva cifre : în perioada 1978— 
1980 s-au înregistrat si aplicat cir
ca 25 000 invenții și inovații. Și 
este un fapt îmbucurător că, in com
parație cu ediția anterioară, numă
rul invențiilor a crescut in ac
tuala ediție, semnificativ.: în jude
țul Bacău — 159 față de 108 ; la 
Brașov — 418 față de 388 ; la Caraș- 
Severin — 185 față de 140 ; la 
Sibiu — 217 față de 187 ;■ la Timiș 
— 398 față de 300; in municipiul 
București — 2 391 față de 1 810.

Materializarea fiecăreia din aces
te inovații si invenții reprezintă 
tot atitea contribuții ia progresul si 
bunăstarea tuturor, ca și numeroa
sele inițiative care au fost aplicate 
Si extinse intr-un număr mare de 
întreprinderi cu sprijinul efectiv, 
direct, al organelor și organizațiilor 
sindicale, comisiilor inginerilor și 
tehnicienilor din unități economice, 
orașe, municipii, județe.

Rezultatele bune obținute în ca
drul ediției a Il-a a' acțiunii de
monstrează potențialul de creație 
științifică si tehnică al maselor, 
potențial care se cere in continua
re valorificat si materializat cu 
operativitate pentru progresul eco
nomic ai țării. Ele impun ample pro
grame de generalizare a realizări
lor. de aplicare a lor la scara eco
nomiei naționale, ..jiipd u'slîel În
treaga măsură a creației oameni-, 
lor muncii, a contribuției sale ia 

\ rezolvarea complexelor probleme 
K________ _________ _________

LEGUMELE Șl FRUCTELE
Ritmul recoltării și al livrărilor 

trebuie să crească mult 
în zilele următoare

tulcea; Dacă n-ar
în săptămina care a trecut. în ju

dețul Tulcea recoltarea și livrarea 
legumelor la fondul de stat s-au in
tensificat. Față de ultimele zile ale 
săptăminii precedente, cantitățile de 
legume care au i’ost trimise zilnic 
piețelor și Fabricii de conserve din 
Tulcea s-au dublat. Cu toate acestea 
prevederile cuprinse în graficul zil
nic de recoltare nu s-au îndeplinit. 
Față de 444 tone legume prevăzute a 
se livra zilnic la fondul de stat in 
perioada 11—16 august, în ziua de 
15 august s-au dat 329 tone, iar du
minică 16 august — 214 tone. Dumi
nică. de pildă, s-au cules doar 25 tone 
tomate. Trebuie spus insă că 
și aceste grafice sint foarte mici. în 
cimp sint multe legume care riscă 
să se deprecieze, fiindcă nu sint re
coltate la vreme. în toate unitățile 
cultivatoare de legume, fermierii 
susțin, că roșiile nu au ajuns la ma
turitate și de aceea nu trec la cule
gerea lor. în raidul intreprins prin 
mai multe grădini de legume din 
județ am desprins aceeași cauză 
care o semnalam și cu o săptămină 
in urmă, a ritmului lent la re
coltare : se așteaptă ca întregul 
lan să se coacă și apoi să se treacă 
la stringerea recoltei. Iată citeva 
exemple : la Asoijația legumicolă 
Tulcea, tomatele au început să 
se înroșească, lă recoltare insă 
nu existau decit 30—40 oameni, din 
cei peste 400 mobilizați pentru a 
aduna recolta de legume m 
această unitate. De aceea, aici, in loc, 
să se livreze 40—50 tone zilnic, marți 
și miercuri, de la asociația din Tul-' 
cea s-au livrat doar cile 18 și, res
pectiv, 20 tone de tomate. La Asocia
ția legumicolă Valea Nucarilor. pe o 
solă de 40 hectare cultivată cu cas
traveți, de mai multe zile nu s-a re
coltat nimic. Din această cauză, un 
sfert din recoltă a imbâtrinit și nu 
mai este bună pentru consum. Uni
tatea insă nu și-a realizat graficul 
de livrare in medie cu aproape 10 
tone de castraveți in fiecare zi. Un 
alt aspect : toți legumicultorii tul
ceni se pling că roșiile întirzie să 
se coacă. Dar au uitat că in vede
rea grăbirii coacerii, tehnologia la 
această cultură prevede o ..împache
tare" a tomatelor pe brazdă, adică 
stringerea tufelor pe rînd. Lucrare 
care nu s-a executat in nici o uni
tate. Directorul trustului horticol ju
dețean. ing. Mihai Arsenie, ne spu
nea că s-au luat măsuri pentru exe- 

ale dezvoltării tării noastre. în 
viitor, creația științifică si tehni
că trebuie să fie mai atent orienta
tă spre rezolvarea problemelor 
complexe cu care se confruntă uni
tățile economice. De aceea, acțiu
nile care se organizează vor trebui 
să fie cuprinzătoare nu numai prin 
numărul lor. dar si prin contribu
ția efectivă la rezolvarea concretă, 
cit mai deplină a sarcinilor . din 
planul unic de dezvoltare economi- 
co-socială a tării. în perioada care 
urmează vor trebui mobilizate 
toate forțele pentru creșterea nive
lului calitativ al producției, pentru 
sporirea eficienței economice a în
tregii activități, in primul rînd pe 
seama elaborării de tehnologii Si 
produse românești care să atingă 
parametrii tehnici și economici re
alizați de cele mai dezvoltate țări 
din punct de vedere economic. Asi
milarea de noi produse pentru re
ducerea importurilor si creșterea 
exportului trebuie să constituie In 
acest context obiectivele de bază 
ale planurilor de acțiune în ediția 
viitoare.

Planurile de acțiune pentru edi
ția următoare vor trebui să cuprin
dă acțiuni deosebite pe linia redu
cerii consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibili si 
energie, asimilarea de noi produse 
pentru reducerea importurilor si 
extinderea exportului.

Realizările obținute de oamenii 
muncii antrenat! în acțiunea de 
stimulare a creației tehnico-științi- 
fice constituie tot atitea grăitoare 
dovezi că. datorită sprijinului per
manent al conducerii de partid si 
de stat, știința si tehnologia ro
mânească se transformă tot mai 
mult in pirghii de bază pentru în
noirea eficientă si de calitate a 
economiei naționale, pentru crește
rea nivelului de trai material și 
spiritual al Întregului popor.

Vernisajul expoziției „Cartea științifică 
și tehnică"

Luni, la Institutul național de 
informare și documentare a avut 
loc vernisajul expoziției „Cartea 
științifică și tehnică", organizată 
de Consiliul Național.pentru Știin
ță și Tehnologie și Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, in 
cadrul „Săptăminii științei și teh
nicii românești". Este prezentată o 
selecție din ceie peste 2 200 de 
titluri de lucrări științifice si teh
nice, cursuri universitare și manua
le de profil realizate în perioada 
1979—1980 in aproape 60 milioane 
de exemplare, in limba română și 
în limbile naționalităților conlocui
toare.

Un loc central în expoziție îl 
ocupă, .Jucț&rUe secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, publicate în limba 
română, si în limbile naționalități
lor conlocuitoare, precum și în limbi

intirzia culesul...
cutarea urgentă a acestei lucrări. în 
nici una din grădinile de legume pe 
care le-am vizitat nu se executase 
incă „Împachetarea". In unele uni
tăți, unde zilele trecute s-au recol
tat mai multe legume, nu-și fac da
toria. mijloacele de transport. Astfel, 
intr-una din zilele trecute, au rămas 
in cimp din cauza lipsei mijloacelor 
de transport 15 tone de roșii la aso
ciația legumicolă Nalbant, 5 tone de 
roșii și 4 tone de fasole verde la aso
ciația legumicolă Tulcea.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a luat măsuri pentru mo
bilizarea a mii de oameni la culege
rea legumelor. Numai la asociația 
legumicolă Tulcea, 1 350 de oameni 
ai muncii din municipiul Tulcea aju
tă la smulgerea manuală a fasolei 
uscate, care apoi se batozează cu 
combinele. în fiecare unitate legumi
colă au fost mobilizați un număr în
semnat de oameni, dar nu pretutin
deni ei șint folosiți corespunzător 
de fermieri. Din această cauză, can
titățile de legume culese sint incă 
sub graficele întocmite de unități. 
Din păcate, unele legume, cum am 
văzut castraveții de la Valea Nuca
rilor, se strică in cimp. in timp ce 
fabrica de conserve de la Tulcea nu 
are ce prelucra.

Neculai AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii”

lo fermo nr. 3 a I.P.L. Lehhu încă de dimineață oamenii sint prezenți in 
cimp, lă recoltatul tomatelor Foto: Gh. Ioniță

Simpozionul național „Bilanț și perspective 
in acțiunea de creație științifică și tehnică 

de masă"
„Săptămina științei și tehnicii 

românești" s-a deschis in Capitală 
prin simpozionul național „Bilanț 
și perspective in acțiunea de crea
ție științifică și tehnică de masă", 
la care au participat reprezentanți 
ai C.N.Ș.T.. C.C. al U.G.S.R., C.C. 
al U.T.C., C.C.E.S., C.M. București 
al P.C.R.. ai organelor și organiza
țiilor de partid și obștești, precum 
și numeroși muncitori, tehnicieni, 
ingineri, cercetători, oameni de 
știință, elevi și pionieri, care s-au 
distins in activitatea de creație 
științifică și tehnică.

în cadrul simpozionului s-a rele
vat contribuția de inestimabilă va
loare teoretică și practică a secre
tarului general al partidului, to
varășul. Nicolae Ceaușescu. la dez
voltarea științei și tehnologiei ro
mânești contemporane, faptul că, 
din inițiativa sa, prin Festivalul na
țional „Cîntarea României" a fost 
creat cadrul general de organizare 
și de afirmare amplă a creației și 
muncii in toate domeniile vieții so
ciale. S-a subliniat, totodată, că, 
sub îndrumarea directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om de știință, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Comi
sia centrală de organizare și desfă
șurare a acțiunii de stimulare și 
participare a maselor la creația 
științifică și tehnică, ce unește re
prezentanții tuturor unităților eco
nomice, ai organizațiilor de masă și 
obștești, a orientat activitatea de 
creație în direcția transpunerii în 
viată a obiectivelor cincinalului 
1976—1980, a programelor-direetivă 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului. Vorbitorii s-au referit pe 
larg la rezultatele obținute în toate 
ramurile economiei naționale in di- 

de circulație universală. Un Ioc 
important ii ocupă, de asemenea, 
opera științifică în original si in 
diverse traduceri in limbi de largă 
circulație a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

O parte a expoziției este consa
crată publicațiilor și serviciilor de 
informare și documentare științifi
că si tehnică, aparțjnind Institutu
lui național de infoi-țnațe și docu
mentare si unor oficii de infor
mare și documentare ale ministe
relor, academiilor de știință sau 
institutelor centrale de cercetare.

La deschiderea expoziției au 
rostit alocuțiuni Ion Teoreanu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință si Tehnologie, *și  
Ion Găleteanu, secretar de stat Ia 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste.

(Agerpres)

dolj: Qim explicați restanțele?
Din fermele județului Dolj s-au li

vrat. în prima decadă a lunii august, 
numai 4 824 tone de legume, ceea ce 
reprezintă 35 la sută din cantitățile 
prevăzute in grafice. Restanțele s-au 
menținut și în zilele de 11 și 12 au
gust, insumind mari cantități de to
mate, varză, vinete, fasole verde etc. 
Cum se explică asemenea restante ? 
„Putem vorbi de o singură cauză — 
ne-a spus inginerul Constantin Glă- 
van, directorul Trustului horticol 
Dolj. La tomate n'e aflăm intr-un gol 
de producție, iar vinetele nu au rod, 
deși plantele sint bine dezvoltate și 
culturile corect întreținute. Cit pri
vește golul la producția de tomate, 
acesta se datorește faptului că nu 
dispunem . de suficiente soiuri semi- 
timpurii de roșii, care să se coacă și 
să poată fi livrate in luna august".

Din discuția cu directorul trustului 
horticol rezultă clar două aspecte : 
întii de toate faptul că un județ cu 
pondere mare în legumicultură nu 
și-a asigurat continuitatea producției 
de tomate, situație ce afectează atit 
Fabrica de conserve din Calafat': care 
în prima decadă a lunii august a lu
crat, la instalațiile dă pastă de to
mate, cu 37 la sută din capacitate, 
cit și aprovizionarea piețelor. Ba mai 
mult, se intocmesc grafice de livrare 
fără o bază materială corespunzătoa
re. Lipsa tomatelor se datorează, după 
cum ne spunea tovarășul’ Ion Mălâ- 
iescu, directorul comercial al trustu

recția asimilării unor produse noi, 
superioare din punct de vedere al 
calității și competitivității, introdu
cerii in procesul de producție a teh
nologiilor moderne, de mare pro
ductivitate, a creșterii potențialului 
cercetării prin antrenarea unui nu
măr sporit de mimeitori si cadre 
tehnice la soluționarea celor mai 
importante probleme tehnice ale 
unităților productive. S-a scos in 
evidență necesitatea generalizării 
rezultatelor, a aplicării lor la scara 
economiei naționale.

în cadrul simpozionului au fost 
înminate 97 premii I și titlul de 
laureat al festivalului pentru acti
vitatea de creație tehnico-științifi- 
că. urmind ca in cadrul dezbateri
lor ce vor avea loc. in această pe
rioadă. pe ramuri să se înmineze 
participanților peste 250 premii II, 
III și IV.

în încheierea lucrărilor simpozio
nului, intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participants au adresat 
o telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune :

„Pornind de la indicațiile dum
neavoastră privind creșterea con
tribuției creativității științifice și 
tehnice de masă la rezolvarea unor 
probleme importante, actuale și de 
perspectivă din economia noastră, 
vă raportăm că, în cadrul actualei 
ediții a Festivalului național -«Cîn
tarea României»-, au fost realizate 
lucrări cu însemnate contribuții Ia 
reducerea consumurilor materiale 
de producție, in primul rind a con
sumurilor dc materii prime, mate
riale, combustibili și energie elec
trică prin introducerea progresului 
tehnic, la creșterea calității și efi
cienței economice a produselor, re
ducerea importului și creșterea ex
portului, perfecționarea conducerii, 
planificării și organizării producției 
și a muncii.

Sub îndrumarea permanentă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, activitatea dc 
creație științifică și tehnică de masă 
a căpătat noi valențe și dimensiuni 
pe măsura roiului care ii revine în 
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism. Vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a îndrep
tăți încrederea și sprijinul ce ni se 
acordă, că vom munci cu abnegație, 
dăruire și pasiune revoluționară 
pentru înfăptuirea programelor 
adoptate de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român 
pentru afirmarea deplină a revo
luției tehnico-științifice în viața na
țiunii noastre socialiste și înălțarea 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

lui horticol, unei practici mai vechi : 
nu se acordă toată atenția producerii 
răsadurilor pentru legumele timpurii, 
iar tomatele de vară sint semănate 
direct in cimp și de multe ori tirziu.

De toate acestea ne-am convins pe 
teren. La ferma de legume a C.A.P. 
Dobrotești, bunăoară, se recoltau 
ultimele tomate. în timp ce ardeii și 
castraveții corespundeau din punct 
de vedere calitativ pentru a fi livrați 
in stare proaspătă pe piață, roșiile 
(din soiurile timpurii) puteau fi fo
losite numai la industrializare.

Un raid prin piețele Craiovei, 
dealtfel încărcate de produse, avea 
să ne dezvăluie și unele aspecte 
nejuștificate acum. în plin sezon : 
insuficienta verzei și a vinetelor. 
Daca m ce privește primul sorti
ment lucrurile erau clare (gol de 
producție, ca și la tomate), absenta 
vinetelor ne-a pus alte probleme. în 
toate fermele din complexul de le
gume și fructe Pielești, prin care am 
trecut, ca dealtfel și. la trust, ni . s-a 
vorbit stăruitor de anumite cauze, 
mai degrabă presupuneri in legătură 
cu faptul că vinetele nu au fructifi
cat. tn grădina C.A.P. Bratovoiești, pe 

.o solă unde nu intraseră culegătorii, 
abia se vedeau citeva vinete, dar și 
acestea chircite. Dacă specialiștii din 
unități nu au găsit o soluție acestei 
situații, ce au de spus cercetătorii de 
la stațiunea Ișalnița ?

Am notat din unele discuții afirma
ția că nu sint probleme cu transpor
turile. Pentru stabilirea adevărului, 
reproducem pe scurt conținutul a 
două telexuri identice, adresate la 8 
august de C.L.F. Pielești întreprin
derii de transport Dolj și trustului 
horticol. ..Pentru perioada 10—15 
august avem nevoie de 206 camioane, 
cu 2 000 tone capacitate". La 11 
august însă capacitățile asigurate 
reprezentau doar 1 470 tone. Chiar 
așa însă, mijloacele de transport nu 
sint bine folosite : fiecare camion 
realizează. în medie, 2.5 drumuri pe 
zi la o distanță de maximum 40 km. 
dar sint și situații, nu puține, cind 
camioanele abia fac un drum pe zi. 
De ce nu s-au organizat depozite pro
vizorii in apropierea punctelor de în
cărcare la tren, care ar fi făcut să 
se economisească timp și carburanți 
si ar fi dus la creșterea numărului 
de. transporturi ? La toate întrebările 
puse se așteaptă un răspuns prin 
fapte.

Lucian CIUBOTARU
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Sigur, multe au fost pe
liculele care si-au asumat 
denumirea de film poli
tic. si intr-un anume 
sens putem conveni că. 
în ultimă instanță, orice 
operă posedă un mesai 
cu implicații ideologice, 
sociale. ..Burebista**  — 
filmul lui Mihnea Gheor
ghiu si Gh. Vitanidls — 
spre exemplu, iși juca în
treaga miză dramatică 
prin sensul politic actual 
al epocii istorice înfățișa
te. Totuși, specia filmului 
nu rămînea prin aceasta 
mai puțin cea a filmului 
istoric, de evocare a unui 
timp si a unor tradiții. 
Pe o poziție asemănătoa
re se. situează multe fil
me dedicate clipelor înăl
țătoare ale luptei antifas
ciste care a precedat eli
berarea tării. Aici mesa
jul politic constituie, ca 
să spunem așa. începutul 
și sfîrsitul drumului, fil
mul in sine aparținind 
totuși altor genuri. „Ca
narul și viscolul"*  este o 
dramă psihologică. ..Se- 
rata“ o frescă socială. 
„Zidul"*  o poveste despre 
singurătatea umană etc. 
în toate aceste pelicule 
disputa politică joacă ro
lul de catalizator al dra
mei, definește conflictul 
și personajele, dar nu 
participă în mod direct 
la structura operei.

nificativ. procesul istoric 
de eliberare de dogme, 
proces de mare însemnă
tate pentru prezentul tă
rii noastre, a generat pri
mul mare curent al unei 
arte politice reale. Tre
buie să repetăm remarca 
deja făcută că totuși is
toria recentă și nu actua
litatea fierbinte a rămas 
prima, si pînă de curînd 
unica, temă politică pe 
care literații și cineaștii 
noștri au abordat-o cu 
fervoare. într-un sens.

fică la care ne referim 
nu este o ilustrare si nici 
o enumerare de principii, 
ci o poveste care ne is
torisea viata acestor 
principii. ne reprezenta 
politica pe viu, o politică 
care construia o tară și 
devenea prin aceasta is
torie. epopee. Un element 
extrem de important in 
reușita acestei opere este 
perfecta integrare a con
flictului generic (acela 
dintre conștiința si exis
tența socială), in elemen-

filme diferența este nu 
numai de univers stilis
tic și narativ, firească la 
creatori atît de diferiți, 
dar si între două chipuri 
ale unor vîrste diferite 
ale cinematografiei noas
tre. „Clipa*"  tinde să 
curgă mai mult în timpul 
prezent pentru • a realiza 
contrastul necesar intre 
epoca deja revolută și 
cea de față, realismul cri
tic, dur și neiertător, este 
înlocuit cu un lirism dă
tător de ..dulce și blinda

bil. si succese ale anga
jării politice a cineaști
lor.

Ultimul film pe care-1 
vom menționa, de curind 
apărut pe ecrane, este 
„Probleme personale**  
(scenariul : Grigore Zanc, 
regia: David Reu). Și aici 
nucleul narativ este ca
racteristic unui film poli
tic : confruntarea dintre
conștiința socială si rea
litatea de la care a por
nit. Prin personajul cen
tral. Cremene. 1 vom ob
serva cum diferența din

EXIGENȚELE
FILMULUI POLITIC

tre ideal și context se 
naște din acțiune, din 
mișcare, această continuă 
diferență, născătoare de 
confruntări fiind unul 
din motoarele evoluției, 
ale progresului. Și totuși 
această ultimă apariție, 
cu tot interesul ei de ne
contestat, nu poate fi con
siderată altfel decit un

Pentru a se constitui 
înțr-un gen în sine, poli
ticul trebuie să devină, la 
rîndu-i. substanță a ope
rei artistice, să determine 
structura printr-o mișca
re dramatică în care să 
se afle direct implicat, 
în acest 6ens poate să 
pară paradoxal, dar în 
cinematografia noastră o- 
perele pe care le putem 
numi cu certitudine fil
me politice nu sint atit 
de numeroase pe cit 
le-am dori, deși timpul 
pe care-1 trăim este unul 
eminamente politic, iar 
arta despre care vor
bim ambiționează să-l re
prezinte cit mai complet 
și complex. în filmul cu 
adevărat demn de acest 
titlu, politica trebuie să 
fie o substanță vie. Sem

filmul deține primatul în 
dezbaterile estetice pro
duse pe această temă, 
printr-o peliculă capitală 
a cinematografiei noas
tre : „Puterea și adevă
rul" (scenariu : Titus Po- 
povici ; regia : Manole 
Marcus). Model de film 
politic, el ne ponte da 
repere esențiale. Prota
goniștii : primul secretar 
Stoian Duma, adjunctul 
său. inginerul Petrescu 
și ceilalți trăiesc conflic
tul continuării ori opririi 
unei mari construcții la 
toate nivelurile: moral, 
psihic, social și. în prin
cipal, politic. Conflictul se 
naște între conștiința so
cială. depozitară a unor 
idealuri și a unor atitu
dini. și însăși existenta 
socială care a produs-o. 
Nu este vorba de o luptă 
între partizanii și adver
sarii socialismului, ci de 
o confruntare pornită din 
sinul acestei. societăți. 
Pregnanta politică a re
plicilor ori secvențelor 
stă tocmai în ralierea fie
cărui gest ori acțiuni la 
sensul primordial al ope
rei. Creația cinematogra-

OPINII 
de Dan STOICA 

regizor

tele proprii operei artis
tice, adică in personaje, 
acțiuni, fapte, dialoguri. 
Este o aducere la scară 
umană a unor idei si 
idealuri.

De la acest film au 
trecut aproape zece ani si 
nu puține au fost pelicu
lele care i-au reluat. în 
alt' context și condiții, 
formula : „Proprietarii*"  
(Serban Creangă). „Trei 
scrisori secrete**  (Virgil 
Calotescu). „Avaria**  (Ște
fan Traian Roman). „In
stanța amină pronunta- 
rea“ (Dinu Cocea). Cu 
rezultate aparte nu pu
tem aminti totuși decit 
un film : „Clipa**  (Dinu 
Săraru și Gh. Vitanidis) 
în care drama lui Dumi
tru Dumitru o repetă 
cumva pe cea a lui Pe
trescu cu alte valențe si 
implicații. între cele două

epopee**,  cu tot dramatis
mul intact al substanței 
epice. In cel de-al doilea 
element al dipticului rea
lizat după literatura lui 
Dinu' Săraru „Vinătoarea 
de vulpi**,  s-a jucat prea 
mult de-a „Marienbad“-ul 
și „Rashomon"‘-ul. Sub
stanța reală a dramei din 
„Niște țărani*",  autentici
tatea conflictelor și ori
ginalitatea personajelor, 
miza politică a acestui 
roman au fost doar par
țial implicate peliculei. 
Cooperativizarea agricul
turii iși mai așteaptă 
marele film politic care 
s-o înfățișeze pe ecran, 
deși, și aici regretul este 
cu atît mai acut, cartea 
lui Dinu Săraru putea fi 
punctul de pornire ideal 
pentru o astfel de inter
pretare.

Considerăm anul ce a 
trecut ca unul de reviri
ment major In privința 
valorii, prin filme ca 
„Stop-cadru la masă*",  
„O lacrimă de fată**,  și 
mai ales cele două filme 
ale lui Daneliuc „Proba 
de microfon**  și „Croazie
ra**.  Ele sint. incontesta

insucces, pentru că strin- 
ge în ea. aproape simbo
lic aș spune, mai toate 
lipsurile și timiditățile 
care duc la nasul pe loc 
pe care-1 bate in clipa de 
fată filmul românesc, in
tre care un anumit sche
matism. didacticismul, ro
tunjirea realității sau 
mai exact fuga de viață 
așa cum este — vezi în
treaga poveste de iubire 
perfect neverosimilă psi
hologic ș.a.

Pendulînd între realis
mul critic si epopee. întră 
liric si epic, filmul poli
tic are pretenții nu toc
mai ușor de îndeplinit. 
Discursivitatea ideilor și 
cerințele de substanță 
concretă, articularea a- 
devărurilor ideale si ab
stracte în dimensiunile 
psihologice concrete ale 
unor personaje veridice 
constituie exigențe dificil 
de împlinit. înșiruirea 
greutăților ar putea conti
nua. Ceea ce e important 
însă de subliniat, este că 
o artă nu poate trăi în 
prezent fără să pună di
mensiunea - politică a e-
xistentei în fruntea pre
ocupărilor sale. Si. în
acest sens, filmul nostru 
ne mai este încă dator.

Presa, condusă și îndrumată de partid IAȘ! :

(Urmare din pag. I)
bucura de roadele tot mai bogate ale 
muncii, iar țara în întregul ei, prin 
realizările obținute, de stima și pre
țuirea lumii.

Cu puternică adeziune sint primite 
de toți cei ce lucrează în presă ideile 
secretarului general al partidului pri
vind rolul acesteia m susținerea șl 
promovarea politicii internaționale 
a partidului, în realizarea obiec
tivelor sale fundamentale. Este o 
îndatorire sacră a presei noastre 
de a deveni mesagerul dorinței arză
toare de pace a poporului nostru, de 
a apăra acest drept fundamental al 
omului, dreptul la pace, de a face 
cunoscută și d<Tfâ părticipa activ*  la 
realizarea politicii partidului și sta
tului nostru pentru apărarea păcii și 
independenței, pentru destindere, 
pentru o lume a egalității între toate 
națiunile lumii — idealuri în a căror 
promovare pe plan internațional 
președintele țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, are o contribuție

larg prețuită pe toate meridianele 
planetei, cuvintul rațional și con
structiv al României fiind purtat cu 
strălucire și demnitate prin glasul 
celui mai autorizat reprezentant al 
său, al unei personalități politice de 
cunoscut prestigiu international.

Prin înalta prezență a celui mai 
iubit fiu al poporului nostru la adu
narea festivă consacrată aniversării 
„Scînteii**,  aceasta se înscrie ca un 
moment fără egal in istoria presei 
românești. Cu unanima voință a tutu
ror conștiințelor, toți lucrătorii din 
presă și-au exprimat convingerea că * 
supremul criteriu al activității presei, 
chezășia izbînzilor ei, a fosț. este șl. va 
fi conducerea și îndrumarea presei de 
către partid. Legămihtul sblemn de ă 
milita pasionat și profund pentru în
făptuirea politicii interne și interna
ționale a partidului, de a acționa 
pentru ca minunatele îndemnuri ale 
secretarului general al partidului să 
lumineze paginile presei din Româ
nia, indiferent de limba in care sint 
scrise, constituie răspunsul comunist,

civic al tuturor ziariștilor din patria 
noastră.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, presa noastră este purtă
toarea și continuatoarea unei bogate 
tradiții a presei muncitorești și revo
luționare, adevăr intruchipat de în
treaga șa istorie de luptă pentru 
cauza partidului, a poporului. Cum 
cel mai potrivit mod de a cinsti o 
mare tradiție este acela de a o conti
nua și îmbogăți cu demnitate, pentru 
lucrătorii din presă și radiotelevi- 
ziune nu este nimic mai firesc acum 
decit a rosti cu toată răspunderea 
in fata poporului, .a pa&igului,^

' secretarului general^tt 
hotărârea1’ cTe a sluji -peabștut p<^i- „
tica partidului de dezvoltare necqți- , 
tenitâ a ițării, de infăptțtireXa măi®- • 
ț’elor obiective ale Programului parti
dului, ale Congresului al XII-lea, de 
a făuri în România societatea socia
listă multilateral dezvoltată, de a 
construi comunismul — visul de aur 
al omenirii.

„Zilele cărții 
social-politice”

în cadrul „Zilelor cărții social- 
politice", in prezent in clu
burile muncitorești și la ca
sele de cultură din municipiul 
Iași, in întimpinarea măreței 
sărbători de la 23 August, au 
loc expuneri și conferințe des
pre importanța zilei de 23 Au
gust, precum și vernisarea unor 
expoziții de cărți social-politice. 
O astfel de expoziție s-a des
chis la clubul Regionalei C.F.R.. 
manifestare care a fost prece- 

de^jmezentarea lucrării 
matcrialist-dialecti- 

aza ideologică a politicii
fii P.C.R.**,  volum cu- 

ț. 'olecția „Din glndirea
social-politică a președintelui 
României**.  O altă expoziție de 
carte social-politică s-a deschis 
la Casa cărții din Iași. (Manole 
Corcaci).

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei.
10.10 Desene animate
10.25 Brașov 1981. Festivalul muzicii da 

cameră
11,05 Film serial : Dallas — episodul 19
11,55 Crăițele de la Carpatl la Alpi (II)
12.25 în lumea enigmelor — serial știin

țific. Episodul 3 — „Omul zăpezi
lor"

12,50 Moment muzical preclasic
13,20 Telex
13,30 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.25 Matineu de vacanță
17.10 Clubul tineretului
18,00 inscripții la noul chip al țării
18.25 România, țară socialistă în plină 

șl viguroasă dezvoltare. Formarea 
și afirmarea personalității umane

13,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Țara tnttmplnă ma

rea sărbătoare
19,20 Actualitatea economică
19,40 Ani de lupte șl evictorll (I). Do

cumentar TV
20,10 Patriei iubite. Emisiune de versuri 

și cintece patriotice
20,30 File de cronică revoluționară în 

dramaturgia românească. „Zorile- 
de Ionel Hristea. Premieră TV

22,00 George Enescu. Uvertură de con
cert pe teme cu caracter popular 
românesc

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal • Țara Intimplnă ma
rea sărbătoare

19,20 Film serial pentru copii. „Micul
Prinț- — episodul 3

19,45 Viața economică
20.15 Interpreți de frunte a! teatrului 

muzical romanesc
21.15 Mult e dulce șl frumoasă limba 

ce-o vorbim....
21,35 Muzică ușoară
21,55 Studio T "81.
22.15 Telejurnal

în ultimii ani, omenirea asistă 
profund îngrijorată la recrudescența 
și reactivizarea mișcărilor fasciste și 
neofasciste, mișcări a căror ascen
siune este strins legată de manifes
tarea — așa cum sublinia din nou 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in re
centa cuvîntare rostită la Adunarea 
festivă consacrată celei de-a 50-a 
aniversări a „Scinteii**  și sărbătoririi 
Zilei presei — unei tendințe profund 
reacționare promovate de cercurile 
imperialiste, aceea de a soluționa 
problemele complexe ale vieții in
ternaționale pe calea armelor și a 
forței, a dictatului și violenței.

Desigur, motivațiile reale ale re
crudescentei de care vorbeam țin de 
criza adincă prin care trece societa
tea capitalistă, de permanentizarea și 
cronicizarea acestei crize. După cum 
susținea un organizator și un parti
zan al mișcării. Maurice Bardeche. 
neofascismul „este imposibil de defi
nit in afara perioadelor de criză". 
Iar o astfel de ocazie este actuala 
criză. Ceea ce urmărește în aces
te împrejurări neofascismul nu este 
nicidecum o soluționare a crizei în 
folosul maselor muncitoare — cele 
mai greu lovite de inflație, șomaj etc. 
Nu, așa cum arată și experiența is
torică. el reprezintă un instrument 
In mina vîrfurilor celor mai reacțio
nare ale societății, folosit pentru a 
instaura un regim autoritar. în mă
sură să salveze societatea capitalistă, 
în fata creșterii nemulțumirilor ma
selor. a intensificării luptei lor pen
tru dreptate socială si o viată mai 
bună.

Dar dacă neofascismul este notriv- 
nic intereselor celor multi, el Doate 
în schimb, fluturînd diferite lozinci, 
să însele vigilenta acestora, să slu
jească drept o diversiune fată de ce
rințele lor îndrentătite de ordine so
cială. Iată de ce credem că se im
pune să descifrăm mai atent adevă
rata semnificație a unor lozinci si 
teze neofasciste.

în tentativa de a căpăta o mal 
mare audientă socială, neofascismul 
asimilează unele teme care se situea

ză în primul plan al dezbaterilor de 
idei contemporane. încearcă o recu
perare. in beneficiul propriu, a unor 
probleme specifice epocii actuale, 
cum ar fi cele ale ascuțirii contra
dicțiilor dintre cultură si civilizație 
sau ale „depersonalizării**  individu
lui. ale crizei spirituale si de idea
luri pe care o traversează „societa
tea de consum**.  Sesizînd anumite as
pecte reale din cadrul evoluției cultu
rii contemporane, ideologii neofas
ciști vor să apară în postura de „sal
vatori ai omului**,  de „promotori ai 
unei renașteri spirituale**.  în acest 
context, pentru a se pune la adăpost 
de acuzațiile îndrentătite privind 
sorgintea lor Ideologică, ei încearcă o 
distanțare fată de fascismul clasic, de 
„modelele practice**  si „denaturările"*  
sale. O analiză atentă reliefează însă 
că neofascismul promovează. chiar 
dacă in formulări diferite, aceleași 
teze și principii profund reacționare, 
rasiste, iraționaliste si antiumaniste.

CÎND HOLOCAUSTUL NAZIST 
ESTE CALIFICAT DREPT „EXPE
RIENȚĂ DE LABORATOR**.  Astfel, 
in genere, ideologii neofasciști se de
zic de rasism. Dar el nu apare mai 
puțin real, chiar dacă este disimulat, 
acoperit prin tot felul de construcții. 
De data aceasta rasismul se constituie 
in jurul noțiunii de europeism. por
nește de la ideea caracterului supe
rior al rasei europene. Nu se mai 
vorbește de rasa ariană, ci de rasa 
albă, care, unită, ar trebui să respin
gă sau să domine tot ceea ce în
seamnă altceva decît omul alb. Teza 
aceasta, care exprimă sintetic rasis
mul neofascist, a fast formulată cu 
multă claritate de liderul neonazist 
american Rockwell : „Cruciada pe 
care o proiectez — spune el — va 
fi mult mai largă. Hitler a făcut o 
experiență de laborator. El mi-a lă
sat moștenire o ideologie... sarcina 
mea constă in a face din această 
ideologie o mișcare mondială. Eu nu 
voi reuși dacă voi practica „arianis
mul" cum a făcut Hitler. Există to
tuși o altă rasă a stăpinilor ușor iden
tificabilă : rasa albă. Ea este cea pen

tru care lupt eu". în același sens, 
neofascistul belgian Jean Thiriot. 
creatorul unei „Mișcări Europa**,  afir
mă : „Europa este singura republică 
chemată la dominație", fapt motivat 
prin „grandoarea și superioritatea sa“.

Deci ceea ce obiectează neofasciștii 
„părinților lor ideologici**  nu privește 
substanța teoretică a concepției lor 
rasiste, ci faptul că ideile lor au avut... 
o arie prea restrînsă de răspîndire. In 
logica lor, lagărele de exterminare cu 
care naziștii au împînzit Europa — 
toate motivate prin „inferioritatea ra

ricolul „sinuciderii popoarelor**  prin 
„bastardizare"*,  prin încrucișări, și 
propune ea popoarele să fie izolate 
pe plan genetic. Disprețul exprimat 
deschis față de oamenii de culoare, 
teoretizarea necesității unor drepturi 
limitate pentru aceștia sint semne 
evidente că concepția rasistă a fas
cismului este preluată de neofascis
mul contemporan, diferențele fiind 
cel mult de terminologie.

ACEIAȘI' ADVERSARI AI RAȚI
UNII ȘI PROGRESULUI. Neofas
ciștii se declară, ca și înaintașii lor,

Așezămintul de cultură și creație „George Enescu" - Tescani, județul Bacău 
Eoto : C. Bursuc

„Enescu - 
Orfeul moldav"

în septembrie anul 
trecut notam un eve
niment demn de toată 
atenția : deschiderea 
suitei de manifestări 
dedicate centenarului 
Enescu, prin Festiva
lul „Enescu — Orfeul 
moldav*",  ce avea loc 
la Tescani, județul 
Bacău, din inițiativa 
Colegiului criticilor 
muzicali din Asociația 
oamenilor de artă, 
sub egida C.C.E.S.. in 
colaborare cu forurile 
de cultură județene, 

lată-ne acum, din 
nou, aici, la Tescani, 
in aceste zile în care 
se Împlinesc 100 de 
ani de la nașterea lui 
Enescu (19 august 
1981), urmărind bo
gatele manifestări ale 
festivalului in această 
ediție aniversară. Ieri 
după-amiază, în deco
rul maiestuos ce îm- 
prejmuiește casa de 
creație ce poartă nu
mele marelui muzi
cian român, printre 
aleile de plopi, de 
brazi seculari, prin 
parcurile brodate de 
livezi, de nostalgice 
dealuri care se alintă 
pînă departe, spre 
Ceahlău, a răsunat 
gongul acestei sărbă
tori. Am ascultat o 
„Seară de lieduri"", o 
seară din care nu au 
lipsit paginile enes- 
ciene : cele 7 cîntece 
pe versuri de Clement 
Marot, în ’ tălmăcirea 
tenorului Florin Dia- 
conescu — în versiune 
clară, urmînd nuan
țele cele mai viu sub

liniate și acele pagini 
de tinerețe, liedurile 
opus 4, pe versurile 
lui Jules Lemaître și 
S. Prudhomme — ra
finat gindite, elegant 
frazate de soprana 
Sanda Șandru. O 
seară în care muzica 
lui Enescu, unul din
tre marii lirici ai vea
cului nostru, a fost 
împletită cu ciclurile 
schumanniene : „Dra
goste și viață de fe-

CORESPONDENT A 
DE LA TESCANI

meie“ și „Dragoste de 
poet"*,  de asemenea, 
excelent cintate, în 
deplină cunoștință a 
stilului, a suflului ro
mantic de către cei 
doi soliști, de către 
pianista Ina Macarie 
— o sensibilă muzi
ciană.

A fost, așadar, pri
mul concert din ca
drul Festivalului „E- 
nescu — Orfeul mol
dav**,  în casa în care 
Enescu a compus fi
nalul nemuririi lui 
Oedip. și „Vox Mariș**,  
și atitea pagini pe 
Care astăzi istoria 
muzicii le numește 
simplu, „capodopere"*.  
Aștă-șeafă, in cadrul 
concertului intitulat 
„Opusuri instrumen
tale celebre"", tinerii 
pianiști Olga Bolocan 
și Alexandru Preda 
vor propune spre au
diție sutelor de melo
mani prezenți . aici

Suita pentru pian nr. 2 
op. 10. Sonata pentru 
pian nr. 1, adică pa
gini de Enescu in pa
ralel cu Bach, Beetho
ven, pentru ca, în fi
nal, cuplul clujean 
Vasile Horvath — .vi
oară, și Judith Molnar 
Horvath — pian, dis
tinși cu premiul I la 
recenta ediție a Festi
valului național „Cin- 
tarea României**,  să 
interpreteze „Sonata 
a III-a pentru vioară 
și pian în caracter 
popular românesc de 
George Enescu. Iar 
miine, ultima zi a fes
tivalului va fi marca
tă de simpozionul în
chinat creației enes- 
ciene. la care partici
pă compozitori, critici, 
muzicologi, profesori, 
de prezența orchestrei 
de cameră „Tescana**  
(una dintre cele mai 
înzestrate formații de 
gen din țară), dirijată 
de Ovidiu Bălan, de 
participarea orches
trei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii româ
ne, care, sub bagheta 
lui Iosif Conta a pre
gătit un excepțional 
medalion „Enescu**.

Trei seri de muzică 
la Tescani, dedicate 
creatorului de geniu 
care a dat muzicii 
noastre „un trecut, un 
prezent, un viitor**.  
Fără îndoială, o săr
bătoare a muzicii ro
mânești.

S. OȚEANU 
E. ELIAN

România-film prezintă in cadrul Festivalului național „Cîntarea

României" ediția a lll-a

ia cinematograful „Central” din Capitală

„Zilele filmului românesc11
Filmele vor fi prezentate după următorul program i 18 august : Ion, 

Blestemul pămîntului — blestemul iubirii ; 19 august : întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu ; 20 august : Burebista ; 21 august: Punga cu libelule ; 22 
august : Duios Anastasia trecea ; 23 august : Partidul, inima țării ; 24 au
gust : Probleme personale ; 25 august : Lumina palidă a durerii ; 26 au
gust : Probă de microfon ; 27 august : Duelul ; 28 august : Mijlocaș la 
deschidere ; 29 august ! Bietul loanide ; 30 august: Drumul oaselor.

In fotografie : secvență din filmul „Burebista".

vie nu de mintea și rațiunea umană, 
ci de instinct, rațiunea și intelectul 
uman fiind investite doar cu rolul 
secundar de a detecta trăirile interi
oare și de a le exprima. Astfel, cul
tura materială și spirituală a omeni
rii, întreaga ei istorie de fapt apar 
drept creația unor forțe iraționale, 
dominate de legități ce scapă rațiunii 
și înțelegerii logice. Potrivit lui 
E. G. Kolbenheyer, activitatea con
știentă, rațională nu reprezintă decît 
„un joc grandios Ia suprafața exis
tenței noastre**,  un „organ tactil al 
organismului care simte pulsul stă
rilor ereditare ale vieții".

O asemenea concepție conduce im

Rasismul, iraționalismul, antiumanismul- 
arsenalul vetust al neofascismului

sială**  — nu au fost decît „experiențe 
de laborator**,  lată o cumplită sfidare 
la adresa milioanelor de oameni care 
au căzut victimă holocaustului na
zist. Ea exprimă cum nu se poate mai 
limpede cinismul propriu acestei 
ideologii, antiumanismul său organic.

Apare deci limpede la ce se poate 
aștepta omenirea de Ia neofasciști : 
la extinderea cît mai mult a acestor 
practici. în acest scop, ăi nu uită să 
fardeze tezele și aserțiunile lor cu 
descoperiri recente din genetică și 
etologie, în mod vădit deformate. 
Aceasta însă nu poate ascunde fina
litatea profund reacționară a scopu
rilor urmărite. De pildă, G. Landen 
în lucrarea „Lumea albilor la coti
tură**  militează pentru o restabilire a 
unității de voință a tuturor albilor 
în fata pericolului „de moarte**  pe 
care îl reprezintă pentru lumea albi
lor „explozia demografică**  din țările 
Asiei. Africii și Americii Latine. în 
același timp, el vorbește despre pe

același adversari al rațiunii și pro
gresului. aceiași partizani ai trăiri
lor iraționale, ai dreptului la liber
tate a instinctelor și pornirilor natu
rale. în acest context, ei apelează și 
la idei specifice „filozofiei vieții**  
toate prelucrate pentru a conduce la 
concluzia că rațiunea ar fi „dușma
nul vieții**,  viata în acest caz fiind 
concepută ca un amalgam de „trăiri**  
iraționale prin esența lor, care nu se 
pot supune unui examen logic. Dis
prețul față de rațiune se asociază cu 
disprețul față de morală, față de 
normele etice, pe care societatea le-a 
instituit ca o condiție a funcționării 
sale.

Este concludentă în acest sens con
cepții" lui P. Kleist, care stabilește 
drept principiu de bază al filozofiei 
sale opoziția dintre viată și moarte. 
După el, așa-zisa voință a formei 
construiește din haos un cosmos or
ganizat. Dar această forță motrice 
originară este întruchipată în lumea

plicit la negarea ideii de progres, 
neofasciștii declarîndu-se adepții 
evoluției „circulare**,  „sferice**,  inspi
rată de ideea nietzcheeană a „eternei 
reîntoarceri**.  Puternic impregnată 
cu elemente biologiste, viziunea 
neofascistă despre progres urmărește 
in ultimă instanță să demonstreze că 
inegalitățile și inechitățile reprezintă 
o inevitabilitate, că orice luptă pen
tru transformare socială e inutilă.

TEORIA ELITELOR — O MASCĂ 
A DISPREȚULUI FAȚA DE PER
SONALITATEA UMANĂ ȘI FAȚĂ 
DE POPOR. Antiumanismul organic 
al ideologiei neofasciste reiese cu 
pregnanță și din modul cum sint 
concepute raporturile dintre individ 
și comunitatea în care trăiește. Con
strucția lui E. G. Kolbenheyer ni se 
pare deosebit de ilustrativă în ceea 
ce privește subterfugiile la care se 
recurge pentru a demonstra că de
mocrația nu este adecvată societății 
moderne. După opinia autorului ci-

tat. adaptarea biologică în lumea 
vegetală și animală, cit șl la oameni, 
urmează două direcții : a diferenție
rii biologice și a individuației. Prin 
aceasta din urmă se înțelege forma
rea unor unități închise cate în na
tura vie reprezintă indivizi separați ; 
individuația depășește însă cadrul 
unui individ separat în lumea ani
mală ; la oameni, ca „individuații 
supraindividuale**,  apar familia, tri
bul, poporul, rasa. Potrivit lui Kol
benheyer. Ia popoarele ce dispun de 
un important „spațiu vital**  precum
pănește o „diferențiere biologică in
ternă**.  Aceste popoare apreciază li
bertatea individului și principiile de 
viață democratice. Spre deosebire de 
acestea, la poporul german, care nu 
dispune de „spațiu vital". in locul 
„diferențierii biologice**  se dezvoltă 
„individuația superindividuală**.  Pen
tru un asemenea popor, idealurile 
democratice nu ar fi potrivite, deoa
rece ar duce la epuizarea forțelor 
sale, prin luptele interne inerente 
unui atare sistem. »

La concluzii asemănătoare, dar fo
losind alt procedeu, anume pretinsa 
opoziție totală dintre individ și co
munitatea populară, ajunge și 
E. G. Anrich. Ideologul neonazist 
atribuie un sena mistic noțiunii da 
„comunitate populară**.  Legată de 
teza continuității vieții spirituale a 
generațiilor care se succed, noțiunea 
ar include în conținutul său nu nu
mai pe oamenii care trăiesc în pre
zent, ci și numeroasele generații de 
înaintași, pînă la strămoșii cei mai 
îndepărtați, a căror voință „vie**  ar 
îndruma acțiunile urmașilor. Această 
comunitate, afirmă Anrich, este în
truchipată în stat. De aceea, statul 
poate impune celor vii hotărîri de 
necontestat, autoritarismul său ex- 
primînd „voința mortilor**.  în această 
viziune, individul este lipsit de po
sibilitatea de a alege, de a face op
țiuni și a decide în consecință, de a 
se defini deci ca personalitate crea
toare în istorie, ca „subiect activ**,  
el rezumîndu-se la rolul de execu
tant docil al unor comandamente ce 
i s-ar impune independent de voin
ța sa.

O concepție similară care minima-

cinema
• Serata : EFORIE — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. /
A Punga cu libelule : VICTORIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Dumbrava minunată ; Partidul, 
inima țării : DRUMUL SĂRII — 
15,30: 19.
a Am o idee: GTULEȘTT — 9; 11; 
13,13: 15.30; 17.45; 20, TOMIS — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20 .
a Valurile Dunării : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
a Duelul : MUNCA — 9; 11,30; 13,30; 
16; 18: 20.
• Alo. aterizează străbunica : COS
MOS — 15.30: 17,30; 19.30.
a „Tridentul“ nu răspunde î FLA- 
CARA — 15,30: 17,30; 19.30.
a Detașamentul Concordia 1 PRO
GRESUL - 16; 18; 20.
a Tunurile din Navarone : SCALA — 
9; 12; 16; 19.
• Spectacolul spectacolelor — 19,30. 
Moscova nu crede în lacrimi — 15,30: 
PACEA.
a Blestemul pămîntului. blestemul
iubirii : CENTRAL — 9; 13,30; 13.
a Casă pentru Carolina : TTMPUR1
NOI — 9,30; 11.30; 13.30; 16; 18; 20.
a Trecătoarea : PATRIA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20,15, CAPITOL — 9: 
11,15;'13,15; 15,30; 17,30: 19,45, la gră
dină — 20,30. FAVORIT — 9: 11.15: 
13.30; 15,45; 18: 20,15.
a Războiul stelelor: SALA MARE A 
PALATULUI — 17; 20, SALA MICA A 
PALATULUI — 15; 18. LUCEAFĂRUL
— 9; 11,45; 14,30; 17.15; 19,45; la gră
dină — 20.45. BUCUREȘTI — 8.30; 11; 
13,45; 16.30; 19.
a La revedere, prietene : Aventurie
rii : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
a Sub patru steaguri : STUDIO — 
10; 12 f 14; 16; 18; 20.
a Veronica se întoarce — 9; 10.45: 
12,30: 14,15, Apus la amiază — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Zimbetul unui om chinuit : BU- 
ZEȘTI — 15; 17; 19.
a între două curente de apă : FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
a Domnișoarele din Wilko : VIITO
RUL — 15,30; 17.30; 19,30.
a Campionii — 15 45; 18; 20, Moarte 
pe Nil — 9; 12 : MIORIȚA.
• Bariera ; Vizită la domiciliu : 
POPULAR — 15; 18,30.
a Ostaticii de la Bella Vista s ARTA
— 9; 12; 16; 19.
a Polițist sau delincvent: FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. MO
DERN — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18;
20.15, la grădină - 21. CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Un șerif extraterestru : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 15.43- 18; 20. MELO
DIA — 9; 11.15; 13.30; 13.45; 18; 20,15, 
GLORIA — 8,45; 10.45: 13: 15: 17.15; 
19.X5. la grădină — 21, GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20,30.
• Sint timid, dar mă tratez : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 15.43; 18;
20.15. VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Vara speranțelor : GRIVIȚA — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
a Clinele : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Viața e frumoasă : FLOREASCA — 
9; 11: 13: 15,30; 17.45; 20.
a Sliabana : LIRA — 15,30; II.
a Căpitanul răzbunării : AURORA — 
9: 11.15; 13.15: 15.30; 17.45; 19,45, la 
grădnă — 20,30, FLAMURA — 9; 11; 
13,15; 15,30: 17.45; 20.
• Bobby Deerfield: GRADINA ARTA
— 20,30.
a Secretul casetofonulul : GRĂDINA 
CULTURAL — 20,30.
• Corleone : GRĂDINA FESTIVAL
— 20,45.
a Idilă cu mlss Brazilia : GRĂDINA 
FLACĂRA t- 20,30.
a Ciinele electronic s GRADINA 
LIRA — 20,30. \....................
a Serplco : GRĂDTNA MIORIȚA — 
20,30. <■- £
a Aventuri In Marea Nordului : 
PARC-HOTEL — 20,45.
a Par și impar : GRĂDINA TOMIS
— 20,45.

teatre
• Filarmonica „George Enescu**  (A- 
teneul Român) : Spectacol-evocare 
„In lumea muzicii și in muzica lumii 
cu George Enescu și contemporanii 
sâl“ — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cel patru Beatles 7 — 19.
• Teatrul Mic (la rotonda scriitori
lor din Cișmiglu) : Cintecul iubirii 
(spectacol de sunet și lumină) — 21
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) : 
Nu ne naștem toți la aceeași virată — 
19,30.
• Teatrul satirlc-tnuzical „C. Tănase” 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20; (grădina Batiștel) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română*"  : La 
flntina dorului — 18,30.
• Teatrul de stat Galați (la sala din 
bd. Schitu Măgureanu a Teatrului 
„Lucia sturdza Bulandra*')  : Hoțul de 
vulturi — 10.

lizează rolul personalității umane și 
al poporului o regăsim și in teoria 
elitei promovată de ideologii neofas
ciști. Principiul elitist a fost formu
lat în mod direct în lucrarea lui 
Kohne „Trebuie să existe autoritate". 
Potrivit acestui autor, raporturile 
dintre mase și elită ar reprezenta 
„problema fundamentală a dezvoltă
rii umane și a istoriei". Masei i se 
opune elita, singura care ar promova 
impulsuri creatoare : „forța mo
trice provine totdeauna de la cei pu
țini", susține autorul amintit, în timp 
ce poporul „n-a făurit niciodată is
torie". Referindu-se la germani, 
Kohne consideră că ei au nevoie de 
„un om forte", capabil să organizeze 
și să conducă elita. Dar de un „Ce
zar**  — pretinde el — ar avea nevoie 
nu numai germanii, • ci toate po
poarele din Occident. Pentru socie
tatea industrială contemporană, ce
zarii ar reprezenta „o inevitabilitate" 
sociologică.

Toate cele arătate demonstrează că 
neofascismul conservă de fapt întru 
totul ideologia fascistă, esența ei 
profund reacționară, antiumanismul 
său organic, iar actele pe care le-a 
inspirat și le inspiră sau le organi
zează în viața politică, avînd ca nu
mitor comun terorismul, agresiunea, 
crima, ilustrează dît de imperios ne
cesare sint combaterea și eradicarea 
lui pentru salvgardarea păcii și li
bertății popoarelor, a drepturilor 
fundamentale ale omului.

Se confirmă astfel pe deplin jus
tețea și profunzimea îndemnurilor 
repetate ale secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Astăzi, cînd în diferite 
țări elementele fasciste încearcă să 
se regrupeze din nou, cînd asistăm 
Ia apariția unor curente neofasciste 
ce propagă rasismul, șovinismul, ura 
intre popoare, forțele sociale înain
tate, oamenii politici, popoarele au 
inalta indatorire, in fata generațiilor 
de azi și de miine, de a tace totul 
pentru a bara calea unei noi ascen
siuni a fascismului, pentru a feri 
omenirea de acest dușman al civili
zației și progresului".

Elena MUREȘAN



SCl NT El A — marți 18 august 1981 PAGINA 5

PRIMIRI LA TOVARASUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare 
Ambasadorul Spaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare adresat cu ocazia alegerii 
mele in funcția de președinte al Republicii Islamice Iran. Sper că lupta 
națiunii musulmane iraniene împotriva puterilor dominante, care nu au alt 
scop decît colonizarea și exploatarea națiunilor oprimate, va duce la unifi
carea luptei deposedaților lumii. Sînt încredințat că această luptă va continua 
pină la victoria finală și instaurarea unei ordini juste in întreaga lume.

MOHAMMAD ALI RAJAI
Președintele Republicii Islamice Iran

]

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul spaniol JOSE MARIA 
ALVEREZ DE SOTOMAYOR Y 
CASTRO a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea Ma
iestății Sale regele Juan Carlos I un 
salut cordial și urări de sănătate, iar 
poporului român prieten urări de 
fericire și prosperitate.

In cuvîntafea prezentată de am
basador cu acest prilej sint relevate 
cursul ascendent al relațiilor dintre 
România si Spania, precum si dorin
ța de a se acționa pentru amplifica
rea raporturilor de cooperare dintre 
cele două țări in domenii de interes 
reciproc. „Nimic nu ar fi putut să-mi 
ofere o mai mare satisfacție decît 
începerea mandatului meu în actua
lele, momente, se menționează in 
cuvintare. în care relațiile noastre 
au căpătat o și mai mare vigoare 
prin dezvoltarea unei cooperări mai 
concrete și substanțiale care și-a 
găsit expresiile sale . cele mai stră
lucitoare in vizita oficială ne care 
Excelenta Voastță a efectuat-o in 
Spania si în sărbătorirea recentă a 
centenarului stabilirii relațiilor din
tre țările noastre'*.

• GREFĂ DE CREIER. 
Ceea ce părea pînă mai ieri de 
neconceput a fost realizat tn- 
tr-o serie de experiențe pe ani
male : înlocuirea unor fragmen
te de materie cerebrală. Tehni
ca nu este încă destul de per
fecționată pentru a putea fi 
aplicată la om. dar se poate 
presupune că va deveni intr-un 
viitor apropiat, permițînd astfel 
vindecarea unor boli incurabile 
în prezent, cum este, de pildă, 
boala lui Parkinson. în primă
vara anului trecut, o echipă de 
cercetători de la „Național Men
tal Health Institute" (S.U.A.) au 
comunicat că au reușit să im
planteze o părticică din așa- 
numita substanță neagră prele
vată din creierul unui foetus de 
șoarece în trunchiul cerebral al 
unor șoareci adulți, cărora li s-a

In continuare. în. cuvintare se 
spune : „La virtuțile de exceptional 
om de stat, pe care Excelența Voas
tră le întruchipează, trebuie să se 
adauge viguroasa personalitate a

(Urmare din pag. I)
Inmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Danemarcei, LORENZ 
1 ETERSEN, a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu salutări prietenești din 
partea Maiestății Sale regina Marga
reta a H-a a Danemarcei și a prin
țului Henrik, precum și urări de fe
ricire si prosperitate pentru poporul 
român prieten.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul danez, după 
ce se subliniază că România și Da
nemarca au relații bune, cu îndelun
gate tradiții, se spune : „Aceste legă
turi au fost si mai mult consolidate 
și au căpătat un sens precis prin vi
zita dumneavoastră oficială în Da
nemarca. domnule președinte, o vi
zită deosebit de importantă, care s-a 
bucurat de un deplin succes. Guver
nul meu este animat de dorința ca 
numeroasele acorduri între cele două 
țări ale noastre să poată aduce o 
contribuție semnificativă la dezvolta
rea și diversificarea cooperării intre 
România si Danemarca, pe o bază 
durabilă și reciproc avantajoasă".

In continuare. în cuvintare se sub
liniază : „In lumea de azi. Danemar
ca, la fel ca România, rămîne ferm a- 
tașată principiilor menținerii păcii și 
securității internaționale, precum si 
neintervenției si coexistenței tututor 
statelor pe o poziție de 'perfectă ega
litate. Credem, de asemenea, că si
tuați» din Europa cheamă la o parti

Ambasadorul Republicii Italiene
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul italian. BENEDETTO 
SANTARELLI, a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Eiena Ceaușescu un salul prietenesc 
din partea președintelui Republicii 
Italiene, Alessandro Pertini. iar po
porului român prieten urări de fe
ricire și prosperitate.

După ce sint evocate tradiționalele 
relații de prietenie statornicite intre 
țările și popoarele noastre, relații ca
racterizate de contacte frecvente și 
rodnice la nivelurile politice cele mai 
malte și de o dezvoltare constantă a 
raporturilor noastre bilaterale in 
toate domeniile, în cuvintarea pre
zentată cu aceșt prilej de ambasador 
se spune : „Faptul că aparținem unor 
sisteme politice, economice și sociale 
diferite și că sintem leali în aparte
nența noastră la alianțe diferite, nu 
împiedică realizarea unei colaborări 
tot mai ample, după cum faptele au 
demonstrat-o în mod evident".

In continuare, în cuvintare se sub
liniază : „în afară de colaborarea 
noastră bilaterală, mi se pare oportun 
a releva modul in care țările noastre 
aduc o contribuție activă și concretă 
la viața internațională. Ele fac acest 
lucru din aspirația comună de a 
realiza condițiile cele mai adecvate 
pentru reluarea și continuarea pro
cesului destinderii și pentru consoli
darea păcii. Animate de aceste idea
luri, Italia și România participă activ 
la lucrările reuniunii de Ia Madrid 
pentru a se ajunge la rezultate pozi
tive care să deschidă popoarelor ță
rilor participante cele mai ample 
perspective de pace și colaborare. Aș 
dori, de asemenea, să menționez

vremea
Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 

august. In tară : După o răcite de 
scurtă durată vremea se va încălzi din 
nou. Cerul va £1 schimbător, cu tnno- 
rărl accentuate la începutul Intervalu
lui, cînd vor cădea averse locale de 

luptătorului pentru independenta pa
triei sale, a neobositului apărător al 
necesității dialogului international 
pentru găsirea de soluții problemelor 
care afectează conviețuirea pașnică 
mondială, ale cărui originale și cura
joase inițiative sint unanim recunos
cute si apreciate la . justa lor va
loare".

în încheierea cuvintării. este ex
primată hotărirea ambasadorului 
spaniol de a contribui prin activita
tea sa la dezvoltarea continuă a rela
țiilor româno-soaniole.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările adresate 
de suveranul spaniol și a rugat "să 
se transmită Maiestății Sale regele 
Juan Carlos I. din partea sa. un sa
lut prietenesc si urări de progres și 
prosperitate poporului spaniol prie
ten. ’

In cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român este exprimată satis
facția fată de relațiile de prietenie 
si colaborare ce se dezvoltă fructuos 
intre tarile noastre, relații ce se ba
zează pe prietenia tradițională din
tre cele două popoare, pe profundele 
lor afinități de limbă și cultură, pe 
originea lor latină comună, precum' 
și pe prirfeipii de deplină egalitate, 
stimă și respect reciproc. Sint rele
vate marile posibilități pentru inten
sificarea și diversificarea in conti
nuare a colaborării, atît pe planul 
colaborării bilaterale, cit și pe terțe 

Ambasadorul Danemarcei
cipare activă, la eforturi pentru des
tindere".

In cuvintare este exprimat anga
jamentul ambasadorului danez de a 
contribui, prin întreaga sa activitate, 
la dezvoltarea colaborării dintre 
România și Danemarca, dintre po
poarele celor două țări.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările ce >-au 
fost adresate și a transmis, la rîndul 
său, cele mai sincere salutări și urări 
de fericire pentru regina Margareta 
și prințul Henrik, precum și urări de 
prosperitate și pace pentru poporul 
danez prieten.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce sint evocate 
bunele relații dintre România și Da
nemarca. bazate pe principii de stimă 
și respect reciproc, se spune : „Îmi 
amintesc cu plăcere de vizita în
treprinsă in Danemarca, • de convor
birile fructuoase purtate cu primul 
ministru și alte personalități politice 
daneze, de importantele documente 
semnate cu acest prilej, care au pus 
noi baze dezvoltării in continuare a 
relațiilor de colaborare și cooperare 
dintre țările și popoarele noastre. 
Sintem hotărîți să facem tot ce de
pinde de noi pentru a transpune in 
viățâ cele . convenite în timpul vi- 
■gițeiri 4 , ........
• Subliniindu-se că, în actuala situa
ție internațională, deosebit de com
plexă și contradictorie, România con

marea importantă pe care țările 
noastre o atribuie problemelor dezar
mării".

în cuvintare se exprimă angaja
mentul ambasadorului italian de a nu 
precupeți nici un efort pentru dez
voltarea și aprofundarea în continua
re a relațiilor româno-italiene.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru salutul transmis 
și a adresat președintelui Italiei. 
Alessandro °ertini, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate poporului italian prieten.

In cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce sint subli
niate bunele relații de prietenie sta
tornicite de-a lungul secolelor intre 
poporul român și poporul italian, 
intre cele două țări, se spune : „Un 
moment de o deosebită însemnătate 
în evoluția acestor raporturi l-au 
constituit intîlnirile avute cu pre
ședintele Italiei și cu alți factori de 
răspundere ai vieții politice, econo
mice și sociale italiene, cu ocazia vi
zitei oficiale pe care am efectuat-o 
în Italia". In cuvintare se apreoiază 
apoi că există posibilități multiple 
pentru a dezvolta în continuare, pe 
diverse planuri, cooperarea bilate
rală româno-italiană.

După ce sint evidențiate principii
le care stau la baza politicii externe 
a țării noastre, în cuvintare se spune: 
„România, ca țară europeană, acordă 
o importanță deosebită înfăptuirii 
securității europene, militează pen
tru ca reuniunea de la Madrid să se 
încheie cu rezultate pozitive, capabile 
să dea un impuls puternic înfăptuirii 
unitare a documentelor de la Hel
sinki".

In continuare, în cuvintare se sub

ploaie, însoțite de descărcări electrice 
și Izolat de grindină. Apoi precipitații
le se vor restringe ca arie, devenind 
izolate. Vîntul va sufla moderat, • cu 
intensificări locale, predomlnînd din 
sectorul nord-vest. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 9 și 19 gra
de, izolat mal coborîte în estul Tran
silvaniei, iar cele maxime între 19 și 29 
de grade, mai ridicate spre sfîrșitul 
intervalului. Re alocuri, cantitățile de 
apă căzute vor depăși 20 de litri pe me

piețe. „Aspirațiile comune ale popoa
relor țărilor noastre spre înțelegere, 
colaborare și pace — se menționea
ză în cuvintare — conferă un funda
ment solid dezvoltării conlucrării 
dintre România și Spania pe plan 
internațional".

După ce se evidențiază rodnica 
conlucrare româno-spaniolă consa
crată problemelor securității si coo
perării în Europa. în cuvintare se 
spune : „îmi exprim încrederea că 
această bună colaborare va continua, 
pentru ca reuniunea de la Madrid 
să se încheie cu rezultate pozitive, 
substanțiale, care să dea un nou si 
puternic impuls procesului de edifi
care a securității si dezvoltării coo
perării pe continent".

Președintele Republicii Socialiste 
România l-a asigurat pe ambasadorul 
spaniol că se va bucura de tot spri
jinul Consiliului de Stat, al guver
nului și al său personal in îndepli
nirea misiunii ce-i revine.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Jose 
Maria Alverez de Sotomayor y Cas
tro.

La solemnitate si convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticeă- 
nu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Spaniei la București.

sideră că este necesaf să se facă totul 
pentru a evita apariția unor noi fac
tori de agravare a acesteia. în cuvin
tare se spune : „Ca țară europeană. 
România militează pentru ca reuniu
nea de la Madrid să se încheie cu 
rezultate pozitive, de natură să 
impulsioneze aplicarea în viață, ca 
un tot unitar, a Actului final de la 
Helsinki. Ne pronunțăm pentru con
vocarea unei conferințe pentru încre
dere și dezarmare in Europa, pentru 
oprirea amplasării și dezvoltării pe 
continentul european de noi rachete 
nucleare, pentru trecerea cit mai cu- 
rînd la măsuri concrete de dezarma
re, și în primul rind de dezarmare 
nucleară".

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului da
nez succes in îndeplinirea misiunii 
încredințate și l-a asigurat de între
gul sprijin din partea Consiliului de 
Stat, a guvernului român și a sa 
personal.

După solemnitatea Înmînării scri
sorilor de acreditare, între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și am
basadorul Lorenz Petersen a avut 
loc o convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului'de SSt.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei» Danemarcei la București.

liniază : „Pornind de la realitatea că 
pe continentul european există cea 
mai mare concentrare de arme de 
distrugere în masă. România consi
deră că trebuie făcut totul pentru 
oprirea amplasării și dezvoltării de 
noi rachete nucleare. Considerăm câ, 
in prezent, cursa înarmărilor consti
tuie principalul pericol pentru pacea 
și existența omenirii și, ca atare, tre
buie să se treacă cît mai curînd la 
măsuri concrete de dezarmare, și in 
primul rind de dezarmare nucleară".

Cuvintarea subliniază necesitatea 
intensificării eforturilor din partea 
tuturor statelor. în special a celor 
avansate din punct de vedere eco
nomic. pentru lichidarea subdezvoltă
rii — acest grav anacronism care 
generează instabilitate politică și 
economică — pentru înlăturarea ma
rilor decalaje existente între țările 
bogate și țările sărace, pentru fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale.

In încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a asigurat pe ambasadorul 
italian că. în îndeplinirea misiunii 
încredințate. se va bucura de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului român și al său 
personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare. între președin
tele Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Benedetto Santarelli a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, și Silviu Curticeanu. 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Italiene la București.

trul pătrat în 24 de ore. In București : 
Vremea va fl schimbătoare. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări pronunțate la 
începutul intervalului, cînd va ploua 
sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla mode
rat, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 15 și 18 grade, Iar cele maxime 
între 25 șl 28 de grade, mal ridicate în 
a doua parte a intervalului. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Gaboneze, ambasadorul a- 
cestel țări la București, Jacques 
Mombo, a oferit, luni, o recepție.

Au participat lori Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Emilia Sonea, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Vasile Bu
lucea, ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, Marin Rădoi. ad
junct ai ministrului educației și in- 
vățămintului, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Indonezia, ambasadorul acestei 
țâri la București, general Brigadier 
Soesidarto. a oferit, luni, o recepție.

Au participat Virgil Trofin. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul minelor, petrolului și geologiei. 
Ana Mureșan, * ministrul comerțului 
interior, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe. Marin Trăistaru. adjunct a! 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai conducerii unor or
gane centrale. întreprinderi de co
merț exterior, instituții de cultură și 
artă, organizații de masă și obștești, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

De la Ministerul Educației și Invățămintului
In perioada 1—3 septembrie a.c. se 

organizează un nou concurs de ad
mitere pentru treapta a II-a de li
ceu (clasa a Xl-a), invățămînt de 
zi și seral. înscrierile se fac -la se
cretariatele liceelor între 25 și 31 au
gust a.c. Concursul de admitere se 
desfășoară după metodologia . publi
cată în broșura „înscrierea și admi
terea in invâțămîntul liceal și pro
fesional", editată și difuzată în luna 
aprilie 1981.

La concursul de admitere în cla
sa a XI-a de liceu, cursuri de zi. se 
pot înscrie promovații clasei a X-a 
din promoția anului 1981, dacă nu 
au depășit vîrsta de 19 ani împli
niți pină la începerea anului școlar, 
iar la invățămintul seral se pot în

COTIDIAN.
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Aflăm din ziarul „Steagul roșu" 

din Petroșani că la întreprinderea 
minieră Lupeni a fost trasat am
plasamentul in vederea începerii lu
crărilor de execuție la cel mai Înalt 
puț de extracție care se va înălța 
în actualul cincinal în Valea Jiu
lui. Turnul de extracție va avea 
peste 100 metri înălțime și va fi 
dotat cu mașini de extracție mul- 
ticablu, a căror capacitate va de
păși 3 milioane tone cărbune 
anual.

■ Preocupîndu-se stăruitor de 
mai buna utilizare a materialelor 
refolosibile, oamenii muncii de la 
întreprinderea „11 Iunie” din Galați 
au realizat, de la începutul anu
lui, produse noi cu care s-ar um
ple un tren întreg I

■ O vacă, un porc și citeva oi 
pot asigura „materia" primă pen
tru producerea de biogaz necesar 
unei familii din mediul rural. Por
nind de la această constatare, în
treprinderea județeană de gospodă
rie comunală și locativă Rimnicu 
Vilcea a conceput și introdus în fa
bricație instalații de biogaz desti
nate gospodăriilor de la sate.

■ Pe baza cercetărilor efectua
te în ultimii ani de către catedra 
de tehnologie a Academiei de stu
dii economice București, la Între
prinderea „Danubiana" s-a creat o 
linie tehnologică de prelucrare a 
materialelor refolosibile și obținerea 
a două semifabricate care se încor
porează, în diferite proporții, în an
velope, articole tehnice, tălpi pen
tru încălțăminte, materiale izolante 
pentru construcții.

■ In comuna Gilău, județul Cluj, 
se află în stadiu de finisaj blocuri 
însumînd 72 de apartamente pro
prietate de stat. A început con
strucția altor blocuri cu 56 apar
tamente, în majoritate proprietate 
personală.

■ In frumoasa piață din fața

zilei
• Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, ambasadorul 
acestei țări la București, general 
Brigadier Soesidarto, a rostit luni o 
cuvintare la Televiziunea română.

★

în cursul zilelor de duminică și 
luni, generalul-maior Omar Naj Mo
hamed, ministrul apărării al Repu
blicii Democratice Somalia, impreunâ 
cu delegația militară cpre il înso
țește. a avut convorbiri la Ministe
rul Apărării Naționale, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cordială. 
Totodată, oaspeții au vizitat Muzeul 
militar central, Institutul de marină 
..Mircea cel Bătrin", unități militare, 
precum și obiective turistice de pe 
litoralul românesc al Mării Negre.

★

La 17 august. Aurel Duma, secre
tar al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a pri
mit delegația Organizației naționale 
a foștilor moudjahidini din Algeria, 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al F.D.U.S. De
legația este condusă de Farouk A- 
lem, director al Muzeului moudjahi- 
dinului din Alger. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de’ informații 
cu privire la dezvoltarea social-eco- 
nomică și culturală a celor două 
țări, la activitățile F.D.U.S.. și, res
pectiv, ale Organizației naționale a 
foștilor moudjahidini din Algeria. A 
fost, de asemenea, evocat stadiul re
lațiilor bilaterale, fiind exprimată 
dorința intensificării conlucrării pe 
multiple planuri între România și 
Algeria.

(Agerpres)

scrie persoanele care au promovat 
clasa a X-a de liceu și desfășoară 
o activitate social-utilă. Probele de 
concurs se susțin la aceleași date și 
ore, atît pentru învătămîntul de zi. 
cit și pentru cel seral.

★
Pentru cei ce doresc să urmeze 

cursurile unei școli profesionale. în- 
vățămînt de zi și seral, precizăm că 
se continuă înscrierea candidaților la 
concursul de admitere pînă la 8 sep
tembrie a.c. Concursul de admitere 
se va desfășura în zilele de 9 și 10 
septembrie în condițiile prevăzute in 
broșura dată publicității, iar rezul
tatele se afișează în ziua de 11 sep
tembrie a.c.

hotelului „Bodoc" din municipiul 
Sfîntu Gheorghe a fost organizată 
o originală expoziție de mărfuri cu 
vînzare în aer liber. Sub genericul 
„Expo-vacanța ’81", organizatorii 
comerțului local oferă spre vînzare 
o gamă largă de articole de tu
rism, voiaj, sport și agrement.

■ Pe Valea Tarcăului din jude
țul Neamț se află cabana turistică 
„Ardeluța". Pe cît este de frumoa
să, pe atît de greu se poate ajun
ge la ea, datorită stării drumului, 
din care au rămas numai gropi cu 
puțină... șosea împrejur.

■ A intrat în tradiție ca la în
treprinderea de rețele electrice lași 
absolvenții diferitelor forme de în- 
vățămînt patronate de întreprinde
re - școală profesională, liceu, 
școală de maiștri, precum și ab
solvenții facultăților care au fost re
partizați să lucreze în unitate - să 
se întîlnească în cadrul unui schimb 
de experiență. La intîlnirea care a 
avut loc zilele acestea, ei s-au an
gajat să contribuie la menținerea 
și pe viitor a întreprinderii printre 
unitățile fruntașe pe țară, în ra
mura respectivă.

■ La Dumitrești - comună si
tuată în zona montană a județu
lui Vrancea - se află în construc
ție un cămin cultural, un complex 
comercial și un bloc cu 12 apar
tamente. Un motiv în plus ca lo
calnicii să se simtă la... înălțime 
cu înnoirea așezării lor.

■ După ce că a fost predat cu 
o întîrziere de aproape Un an de 
zile, blocul H-31din Aleea Grădi
nari, municipiul lași, din noiembrie 
1980 stă cu fațada nefinisată. In 
schimb, schelele ridicate, tot de a- 
tunci, blochează ferestrele oameni
lor. Probabil, ca să nu-i vadă pe 
cei care îi duc cu vorba și care 
s-au făcut nevăzuți. Pînă acum.

R P CHINEZĂ: Modernizarea

aeroportului internațional de la Beijing
După încheierea lu

crărilor de extindere 
a aeroportului inter
național din Beijing, 
principala poartă aeri
ană a R.P. Chineze 
poate asigura decola
rea și aterizarea a pes
te 30 de avioane cu 
peste 1 500 de călători 
intr-o singură oră. Cu 
o suprafață totală de 
peste 200 000 metri pă- 
trați, aeroportul dis
pune de un dispece
rat, o stație meteorolo

R. S F. IUGOSLAVIA: Randamente 

agricole superioare
Voivodina. cea mai 

fertilă regiune a Iugo
slaviei, se situează, in 
ceea ce privește pro
ducțiile de griu și de 
porumb la hectar, pe. 
unu) din primele 
locuri pe plan mon
dial, iar la sfecla de 
zahăr, cu o producție 
de șase vagoane la 
hectar, deține chiar 
recordul mondial. Tot 
un loc de frunte ocu
pă la producția de ha
mei și prinjul loc la 
randamentul florii-soa- 
relui. In obținerea a- 
cestor rezultate merite

R. P. UNGARĂ: Program de sporire 

a producției de cărbune
Comitetul de stat 

pentru planificare din 
Ungaria a adoptat un 
program special de va
lorificare a bazinului 
carbonifer din munții 
Mecsek, din partea de 
sud a țării. Traducerea 
lui în viață va face 
posibilă obținerea, în 
anul 1986, a unei pro
ducții de 670 000 tone 
de cărbune cocsificabil, 
cantitate ce urmează să 
fie majorată la 900 000 
tone anual la începu
tul deceniului viitor.

gică, ce primește date 
inclusiv de' la sateliți, 
două piste, lungi de 
cite 3 000 m. un atelier 
de întreținere și repa
rare a avioanelor, un 
hotel etc.

Avioanele cu reacție 
moderne ale compa
niei aeronautice chi
neze efectuează zboruri 
in peste 40 de țări ale 
lumii, compania coia- 
bonnd cu aproximativ 
170 de companii aerie
ne străine. O impor

importante revin Insti
tutului pentru cereale 
din Novi Sad. ai cărui 
cercetători au realizat 
noi soiuri cu randa
mente superioare pen
tru toate culturile a- 
gricole specifice cim- 
piei Voivodinei. Astfel, 
soiul de griu „Sava", 
obținut de institut, dă 
o recoltă de 9 000 kg la 
hectar. Specialiștii in
stitutului vorbesc de 
pe acum despre noi 
soiuri ale căror randa
mente vor depăși pra
gul de 10 000 kg la hec
tar. In ceea ce priveș

Lucrările pregătitoa
re pentru realizarea 
programului au și în
ceput. O planificare de 
perspectivă în acest 
domeniu este cerută 
de dezvoltarea side
rurgiei maghiare.

Nevoile de cocs vor 
crește, îndeosebi, la 
Combinatul siderur
gic din Dunaujvăros, 
unde producția de fon
tă urmează să crească 
de la 830 000 tone, în 
prezent, la 1,4 milioa

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CICLISM :
Cupa „Voința" - in plină desfășurare

• Debut spectaculos, victorie românească • Azi, două etape : 
contratimp individual în pantă și întrecere pe circuit

Dispută animată, desfășurare spec
taculoasă, , victorie românească ieri, 
in prima etapă a competiției cicliste 
internaționale „Cupa Voința", c6n- 
curs tradițional, acum' la a 25-a edi
ție, organizat in fiecare an de 
UCECOM, cu sprijinul Loto-Prono- 
sport și federației române de spe
cialitate. întrecerea reunește acum 
peste 80 de cicliști din țara noastră 
(in rîndul cărora, se află și membrii 
lotului reprezentativ), precum și din 
Cehoslovacia, Cuba și Ungaria.

Etapa inaugurală, desfășurată pe 
distanța de 154 km (din Ploiești spre 
Tirgoviște, Pucioasa, Sinaia, Comar
nic, Ploiești) a avut încă din start 
momente dinamice. In drum spre 
primul punct de cățărare al etapei și 
al cursei (Păduchiosu — km 92) au 
loc acțiuni decisive de evadare. Cea 
mai hotărîtă aparține maghiarilor 
Jenei Karoly și Halas Laszlo, care 
sprintează puternic la intrarea in 
Moroeni. și dinamovistului bucureștean 
Mircea Romașcanu, plecat imediat 
pe urma acestora. Acestui „trio" — 
care la punctul de cățărare avea un

FOTBAL: Prima
In prima etapă a campionatului 

diviziei B, care a început duminică 
— principalele candidate la promo
vare din cele trei' serii ău obținut 
în general rezultate bune. Astfel. în 
seria I. Politehnica Iași a învins la 
Tulcea, cu 1—0, pe Delta. Tot in de
plasare. F.C.M. Siderurgistul Galați 
a remizat, 0—0, cu F.CM. Progresul 
Brăila. Alte rezultate : Gloria Bu
zău — I.M.U. Medgidia 1—0. Relonul 
Săvinești — C.S.M. Suceava 0—2 și 
Victoria Tecuci — Gloria Bistrița 
0—2. în seria a II-a. Rapid a invins, 
la București, cu 2—1, pe Chimica

Meciuri de verificare ale tinerilor noștri jucători
Lotul reprezentativ lărgit al Româ

niei. care se pregătește pentru tur
neul final al campionatului mondial 
de juniori-tineret (Australia, luna 
octombrie) va fi supus la două me
ciuri de verificare, miercuri, la Tîr- 
goviște, împotriva divizionarei A din 
localitate și, respectiv, in fata echi
pei Hapoel Rishon.

Cele două formații ale lotului re

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Zagreb au luat sfirșit între

cerile „Cupei Europei" la atletism. 
Atît la masculin, cit și la feminin, 
victoria 'a revenit selecționatelor 
R. D. Germane. Clasamentele finale: 
masculin : 1. R. D. Germană 128 p ;
2. U.R.S.S. — 124,5 p ; 3. Marea Bri- 
tanie — 106,5 p ; 4. R. F. Germania 

tantă deosebită se a- 
cordă securității zbo
rurilor ; in acest sens 
au fort luate o serie 
de măsuri și regle
mentări care sint res
pectate cu rigurozita
te. Compania se mîn- 
dreste. pe drept cu- 
vint. cil faottil că. 
din anul 1949, cînd a 
fost înființată, nu s-a 
înregistrat nici un ac
cident pe liniile pe 
care le deservește.

te hibrizii de porumb 
s-a ajuns la o produc
ție de 20 000 kg la hec
tar, dar și aici sînt in 

„curs experiențe care 
vizează obținerea unor 
randamente de circa 
30 000 kg la hectar. Hi
bridul de floarea-soa- 
relui obținut de insti
tut a dat, pe o parce
lă. 4 600 kg la hectar, 
ceea ce reprezintă un 
record mondial, după 
cum confirmă și F.A.O.
— Organizația Mondia
lă pentru Alimentație 
și Agricultură.

ne tone anual către | 
anul 2000. Proiectanții I 
au reținut soluția de j 
transportare a cărbu
nelui cu ajutorul unor 
benzi rulante de cau
ciuc, care vor aprovi
ziona rezervoare de
4 000 și 8 000 de tone de 
cărbune, menite să asi
gure funcționarea con
tinuă a instalației de 
spălare de la Pecs, 
chiar în cazul opririi 
temporare a extracției 
sau a transportului.

anumit avantaj — i se alătură la 
scurt timp un alt dinâmovist. Ionel 
Gancea, evadat.. singur din pluton. 
Gancea nu-i poate ajunge pe fugari 
decît „pionjind" temerar pe serpen
tinele de coborîre ale Păduchiosului. 
Toți aceștia iși continuă tentativa 
și se distanțează. Sprintul final avea 
să revină lui Mircea Romașcanu 
(cronometrat in 3 h 55’04”), urmat, în 
același timp, de Jenei, Halas și 
Gancea. Plutonul masiv sosește după 
1 minut și 33 sec., avindu-i în frunte 
pe cehoslovacul Otokar Polimer și 
Nicolae Savu (Dinamo). De reținut 
că, în condițiile traseului sinuos și 
cu diferențe de nivel, precum și căl
durii deosebite, media orară realiza
tă de fruntașii cursei este destul de 
bună : 39.300 km.

Astăzi, -in „Cupa Voința" sînt pro
gramate două etape : una in cursul 
dimineții (3 km, contratimp indivi
dual, in pantă, la Boldești-Scăieni) 
și alta după-amiază. în centrul mu
nicipiului Ploiești, pe bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (50 km, pe circuit, cu ple
care in bloc).

etapă în divizia B
Tîrnăveni. iar F. C. Petrolul a cîști- 
gat la Mirșa, cu 1—0. in fata echipei 
Carpați. Alte rezultate : I.C.I.M. Bra
șov — Șoimii Sibiu 0—0 și Dunărea 
Călărași — Metalul București 1—3. 
Intr-unui din derbiurile seriei a III-a, 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.S.M. Reșița, 
s-a înregistrat 0—0, în timp ce F. C. 
Bihor a ciștigat la Orăștie cu 2—0, 
in fața Daciei, iar F. C. Baia Marte, 
la Arad, in dauna echipei locale 
Strungul. Singura excepție printre 
favoritele la promovare, Olimpia din 
Satu Mare, învinsă, cu 2—1, de Mi
nerul Ilba.

prezentativ cuprind mai multi jucă
tori de la Corvinul. Steaua. A.S.A..
S. C. Bacău. Dinamo și alte echipe 
din divizia A : Aiexa. Lovas, Gir- 
joabă — Viscreanu. Andone. Iliescu. 
Rednic. Eduard. Arteni, Marinescu. 
Matei — Balint. Minea, Hangiuc. Ilie 
Costel. Balaur, Fișic, Eftimie. Niță — 
D. Zamfir, Sertov, Gabor. Botba. 
Păuna, Lasconi. Udrică.

— 97 p ; 5. Italia — 75 p ; 6. Polonia
— 74 p ; 7. Franța — 71 p ; 8. Iugo
slavia — 41 p; feminin: 1. R. D. Ger
mană — 108,5 p ; 2. U.R.S.S. — 97 p ;
3. R. F. Germania — 74 p ; 4. Marea 
Britanie — 74 p ; 5. Bulgaria — 72 p;
6. Polonia — 53,5 p ; 7. Ungaria — 
41 p ; 8. Iugoslavia — 20 p.

provocat experimental în prea
labil boala lui Parkinson (dis- 
trugîndu-li-se această „substanță 
neagră"). în citeva zile simpto- 
mele bolii au dispărut. Grefo- 
nul „a prins", vase noi s-au 
format pentru a-1 hrăni și 
fragmentul implantat a început 
să secrete dopamina, a cărei 
lipsă provoacă boala.

• EXISTĂ O A CIN- 
CEA FORJĂ FUNDA
MENTALĂ ? La institutul 
Lane-Langevin din Grenoble 
neutronii de joasă energie lan
sați asupra unor nuclee de cosi
tor au intrat într-o interacțiune 
de citeva mii de ori mai intensă 
decit se aștepta. Una dintre ex
plicațiile propuse pentru acest 
fenomen neobișnuit este aceea 

că ar exista o a cincea forță 
fundamentală de natură necunos
cută pînă în prezent. Pînă în 
1930 se cunoșteau două astfel de 
forțe sau interacțiuni : gravita
țională și electromagnetică. Ul
terior, după ce s-a descoperit 
că nici nucleele nu sînt simple, 
ci se compun dintr-un număr 
variabil de protoni și neutroni, 
iar apoi că neutronul se poate 
dezintegra emițind un electron, 
s-au adăugat alte două forțe 
fundamentale : așa-zisa interac
țiune tare, care asigură coeziu
nea neutronilor și protonilor in 
nucleu, și interacțiunea num’tă 
slabă, care este responsabilă de 
dezintegrarea neutronului și de 
alte dezintegrări. Noile desco
periri par a mări la cinci nu
mărul acestor forțe fundamen
tale.

^PRETUTINDENI
• INSTALAȚII SEIS

MICE PERFECȚIONATE. 
Fizicieni atenieni au pus la 
punct un aparat care permite 
prevederea cutremurelor de pă- 
mint cu șapte ore înainte de a 
se produce, dar fără a putea de
termina epicentrul acestora. Pro
fesorul de fizică, academician 
Cesar Alexopoulos. a declarat că 
aparatul a detectat dinainte re
centul cutremur din Iran. Apa
ratul se prezintă sub forma unei 
mici cutii la care se conectează 
doi electrozi plasați în sol. In
venția se bazează pe teoria cu 

privire la descărcările electrice 
provenind de la rocile care sînt 
comprimate de către plăcile te
lurice in mișcare. Cercetătorii 
greci au explicat că in cursul 
unui număr de 300 de încercări 
efectuate în Corint, seismele 
s-au manifestat de fiecare dată 
cu șapte ore înainte prin des
cărcări electrice.

• O LIMBĂ PE CALE 
DE DISPARIȚIE. Oameni de 
știință elvețieni au publicat un 
raport consacrat destinului trist 
a! uneia din cele, patru limbi de 
stat ale Elveției — retoromana. 

în raport se arată că în curînd 
retoromana va deveni o limbă 
moartă : dacă în anul 1950 
ea mai era vorbită de circa 
470 000 de elvețieni, în prezent 
numărul lor s-a redus la 64 000. 
Această limbă este vorbită de 
țăranii care locuiesc in zona 
montană din răsăritul Elveției. 
Dar criza care a cuprins agri
cultura țării ii silește pe multi 
dintre ei să se mute in orașe, 
unde se vorbește franceza si ger
mana. Specialiștii consideră că 
această limbă ar putea fi salva
tă de Ia pieire dacă s-ar deschi
de, în zonă unde se vorbește 
retoromana, școli cu predare în 
limba maternă. Autoritățile n-au 
răspuns insă pînă acum la aceas
tă sugestie.

• PALMIERI ÎN... AN- 
TARCTIDA. Savanți sovietici 
reintorși din Antarctida au a- 
firmat că în urmă cu 80 de mi
lioane de ani pe acest continent 
creșteau palmieri. Analiza unor 
eșantioane de sedimente oceani
ce pe care au întreprins-o le-a 
permis să restabilească diferitii 
curenti maritimi care i-au scăl
dat țărmurile de-a lungul isto
riei. în urmă cu circa 80 de 
milioane de ani. apele oceanului 
atingeau aici o temperatură de 
28 de grade, iar' vegetația era 
luxuriantă. Continentul s-a a- 
copepit de gheată după ruperea 
Gondvanel în bucățile care for
mează astăzi Australia. Africa și 
America de Sud. care a împie

dicat ajungerea curentilor calzi 
la țărmurile Antarctidei.

• CELE 32 000 NU
ANȚE. Tehnicienii vest-ger- 
mâni au realizat un aparat ca
pabil să recunoască culorile. Cu
plat cu un automat de sortare, 
el poate deosebi și repartiza pe 
categorii obiecte de aceeași for
mă, mărime și greutate, care di
feră numai prin culoare. Apara
tul este foarte util Industriei, el 
realizînd cu mare viteză opera
ția de sortare a unor piese. îna
inte de utilizare sau depozitare. 
Teoretic, el deosebește 32 000 
nuanțe — o paletă care este mult 
mai largă decît reclamă, deo
camdată, necesitățile practice.



In IntImpinarea marii noastre
SĂRBĂTORI NAȚIONALE-23 AUGUST

Manifestări consacrate României

acțiuni protest împotriva Sprijin ferm cauzei drepte a poporului namibian
hotărîrii S.U.A. de a produce șî stoca

bomba cu neutroni
In diferite țări ale lumii au loc manifestări dedicate României cu 

prilejul apropiatei sărbători a poporului nostru — aniversarea revoluției 
de eliberare socială și națională, ........... .

în sala Teatrului artistic din Anju, 
R.P.D. Coreeană, a avut loc o adu
nare festivă, organizată sub auspici
ile comitetului administrativ al ora
șului. La adunare au participat Son 
Goan Gio, președintele Comitetului 
Administrativ al provinciei Pyongan 
de sud, Kim Cian San, președintele 
Comitetului Administrativ orășenesc 
Anju, și alte persoane oficiale din 
conducerea organelor locale de par
tid și de stat, precum și ambasado
rul Paul Marinescu și membri 
Ambasadei române la Phenian.

în fața celor 1 500 de participant!, 
președintele Comitetului Administra
tiv al ’ orașului Anju și ambasadorul 
țării noastre au rostit cuvîntări în 
care au subliniat însemnătatea eve
nimentului aniversat și au scos în 
evidentă realizările poporului ro
mân în construcția socialistă, pre
cum și stadiul inalt al relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-core- 
ene, perspectiva dezvoltării acestora 
pe baza hotărîrilor și înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

în continuare a fost prezentat fil
mul „Ecaterina Teodoroiu".

La Ambasada Republicii Socialis
te România de la Budapesta a avut 
loc o conferință de presă. Victor Bo- 
lojan, ambasadorul României în 
R.P. Ungară, a vorbit participanților 
despre însemnătatea revoluției de e- 
liberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. în istoria 
poporului român. Au fost prezentate 
rezultatele remarcabile obținute de 
România în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, per
spectivele luminoase ce se deschid 
țării noastre.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai te
leviziunii și radioului ungar, ziariști, 
atașați de presă acreditați la Buda
pesta.

La Ambasada română din Fraga a 
avut loc o conferință de presă, la 
care au participat reprezentanți ai 
Secției mijloacelor de informare în 
masă a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Ministerului Afacerilor Ex
terne, agenției de presă C.T.K., ra
dioului. televiziunii și presei centrale. 
' însărcinatul cu afaceri a.i. al tării 
noastre. Marcel Mămularu, a eviden
țiat însemnătatea actului istoric de 
la 23 August 1944, a înfățișat marile 
realizări ale poporului român, suc
cesele istorice obținute în perioada 
ce a urmat Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Totodată, a fost subliniată e- 
voluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Cehoslovacia, evidentiindu-se 
în acest cadru rolul determinant al 
întîlnirilor și. convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace.

Tot la Praga a avut loc deschide
rea expoziției de sculptură Boris 
Caragea. La vernisaj au luat parte 
Dusan Spacil, adjunct al ministrului 
culturii al R.S. Cehe, cadre de condu
cere din aparatul de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice, membri ai corpului diplomatic. 
Au rostit alocuțiuni Miroslav Stoje, 
director în Ministerul Culturii, și 
însărcinatul cu afaceri a.i. al tării 
noastre.

ai

antifascistă și antiimperialistă.
Asistența a dat o înalță apreciere 

lucrărilor sculptorului român.
La Sofia s-a deschis o expoziție 

de artă 
ganizată 
tici din 
vernisaj 
toici, vicepreședinte al Uniunii artiș
tilor plastici bulgari, alți membri ai 
conducerii uniunii, membri ai cor
pului diplomatic.

La Universitatea „Al-Fatah", din 
Tripoli s-a deschis o expoziție de 
carte românească. Au participat vice
președintele comitetului popular al 
universității, alți membri ai condu
cerii universității, cadre didactice, 
studenți. A fost prezent ambasadorul 
României la Tripoli. Andrei Păcurar. 

Exponatele, incluzind la Ioc de 
frunte lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, apăru
te în limbi străine, au fost donate 
bibliotecii universității.

Vicepreședintele comitetului popu
lar al universității a mulțumit pen
tru valoroasele lucrări primite — 
aceasta constituind o expresie a bu
nelor relații dintre Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă și Repu
blica Socialistă România — și a ex
primat dorința stabilirii și dezvoltării 

. de legături între Universitatea „Al- 
Fatah" și instituții de învățămînt su
perior din România.

La Biblioteca națională din Can
berra a fost organizată o gală a fil
mului românesc. Participanții — re
prezentanți ai diferitelor ministere și 
instituții federale din Canberra, oa
meni de cultură de prestigiu, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în 
Australia — au putut lua cunoștință 
prin filmele documentare prezentate 
de realizările obținute de poporul 
român în opera de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. de frumusețile patriei, obiceiu
rile și tradițiile poporului nostru.

Cu același prilej. în holul Biblio
tecii naționale a fost organizat un 
stand de carte românească, unde la 
loc de frunte figurau opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și lu
crări ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

Posturile de radio egiptene au 
transmis o emisiune dedicată Româ
niei, subliniind rolul frecventelor în- 
tîlniri dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Arabe Egipt. Anwar El Sadat. în

decorativă românească, or- 
de uniunile artiștilor plas- 
România și Bulgaria. La 
au participat Dimitar Os-

dezvoltarea și diversificarea cooperă
rii româno-egiptene în multiple do
menii de activitate, în interesul^ celor 
două popoare, al cauzei colaborării și 
păcii internaționale. Ilustrația muzi
cală a emisiunii a cuprins melodii 
reprezentative din comoara folcloru
lui românesc.

Rețeaua națională de televiziune 
din Turcia a prezentat filmul docu
mentar „România", prin care au fost 
inaugurate .acțiunile din această țară 
dedicate marii sărbători a poporului 
român.

Postul de .radio tanzanian „Externai 
service' ' .
mis un amplu comentariu consacrat 
dezvoltării agriculturii românești, re- 
levind concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind actuala revoluție 
agrară din România.

Radiodifuziunea nigeriană a difuzat 
o emisiune specială dedicată Româ
niei. prezentind semnificația actului 
de la 23 August 1944, care a deschis 
o. nouă eră în istoria poporului 
român, succesele obținute de țara 
noastră pe planul âezvoltării social- 
economice.

Postul de radio mexican „XEP" a 
marcat prin două emisiuni centenarul 
nașterii marelui nostru muzician 
George Enescu. Au fost prezentate 
viața și opera lui George Enescu și 
transmise selecțiuni din opera enes- 
ciană.

La pavilionul ' țării noastre din 
complexul internațional „Terre des 
hommes" din Montreal au avut loc 
mai multe acțiuni consacrate prezen
tării dezvoltării social-economice a 
României, culturii și turismului 
românesc.

La Biblioteca română din New 
York a avut loc vernisajul expozi
ției de tapiserie a artistei Maria Ar- 
vinte Vagii. Ancorate în tradițiile 
artei populare românești, lucrările au 
stîmit un viu interes.

Săptămînalul „Rawish“ din Pakis
tan prezintă, într-un amplu articol, 
succesele remarcabile obținute de 
poporul român în cei 37 de ani de 
viață liberă și Independentă. îndeo
sebi în ultimul deceniu și jumătate, 
de cînd la conducerea partidului și 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Publicația relevă obiecti
vul principal al actualului plan cinci
nal românesc — trecerea României 
la stadiul de tară mediu dezvoltată.

La fabrica de textile din localitatea 
cubaneză Ariguanabo. provincia Ha
vana, a fost 
„România 1981". 
fost prezentate 
românești.

din Dar es Salaam a tranș

deschisă expoziția 
De asemenea, au 
filme documentare

(Agerpres)

LA CONFERINȚA O.N.U. ASUPRA SURSELOR NOI

Șl REGENERABILE DE ENERGIE
~  -J

Luări de poziție în favoarea unui program clar de acțiune
NAIROBI 17 (Agerpres). — Pre- 

zentind într-o conferință de presă 
rezultatele unei săptămîni de dezba
teri, Enrique Iglesias, secretar ge
neral al Conferinței O.N.U. asupra 
surselor noi și regenerabile de ener
gie, a arătat că participanții au evi
dențiat voința politică a țărilor lor 
de a aborda problemele energetice 
într-un mod nou, care să se soldeze 
cu rezultate concrete, cu un program 
clar de acțiune, de care să beneficie
ze în primul rind țările în curs de 
dezvoltare. Totodată, el a afirmat că, 
în continuare, dezbaterile pe grupuri 
de lucru trebuie să ducă la stabilirea 
unor măsuri destinate valorificării 
superioare a resurselor energetice 
regenerabile, fără ca prin aceasta ță-

rile In curs de dezvoltare să fie pri
vate de utilizarea oricăror surse de 
energie.

Enrique Iglesias a apreciat că pe 
viitor diferitele organisme interna
ționale de finanțare, în primul rind 
Banca mondială, vor trebui să gă
sească noi modalități de acordare a 
asistenței financiare necesare valori
ficării resurselor energetice ale țări
lor „lumii a treia". Transferul de re
surse, a spus el, trebuie făcut în 
funcție de prioritățile economice și 
energetice pe care și le-au fixat ele 
însele. în context, Iglesias a precizat 
că țările în curs de dezvoltare au 
nevoie în următorul deceniu de 60 
pină la 80 miliarde dolari anual pen
tru a-și realiza investițiile necesare 
în domeniul energiei.

(din actualitatea politică) ■

bonn' ,,/n loc de rachete —fonduri 
pentru nevoile sociale!" 
- o cerință amplu susținută cu prilejul dezbaterilor 

preliminare asupra bugetului
înainte de sezonul estival și de 

suspendarea activității parlamentare, 
partenerii în cabinetul de coaliție de 
la Bonn — social-democrații și libe
ralii — au ajuns la un acord asupra 
punctelor principale ale „Operațiunii 
’82", menită în linii mari „să pună 
ordine in finanțele țării prin măsuri 
drastice de. austeritate" („STERN"). 
Acest concept guvernamental urmea
ză să fie concretizat în bugetul pe 
anul 1982. Dezbaterile propriu-zise 
vor începe în luna septembrie, cînd 
vor trebui să prindă contur definitiv 
măsurile și restricțiile preconizate.

Confruntată, ce-i drept mai tîrziu, 
cu efectele crizei economice mondia
le, Germania occidentală întîmpină 
în prezent, cum arată înseși oficiali
tățile guvernamentale, serioase difi
cultăți pentru menținerea ritmului 
de dezvoltare și a standardului de 
viață. în acest an, R.F.G. trebuie să 
achite o notă în valoare de 90 mili
arde mărci pentru importurile de 
energie, cu 78 miliarde mai mult de- 
cit înaintea primului „șoc petrolier" 
din 1973. Dacă pentru ac'operirea 
acestor necesități în 1972 erau sufi
ciente doar șase la sută din exportu
rile țării, acum cota s-a ridicat la 20 
la sută. în 1980, deficitul balanței co
merciale a îhsumat 30 miliarde 
mărci.

Concomitent, marca vest-germană, 
ajunsă intr-o poziție forte față de 
alte monede occidentale, a cedat ma
siv din terenul cîștigat. Din luna sep
tembrie a anului trecut, cursul măr
cii a scăzut cu 24 la sută în compa
rație cu dolarul american. Posesorii 
străini de capitaluri, care aveau con
turi in băncile vest-germane. și-au 
convertit fondurile în dolari din cau
za cursului în scădere al mărcii. Una 
din cauze o constituie sporirea exce
sivă de către S.U.A. a dobînzilor, 
măsură care a avut consecințe nega
tive și asupra țărilor occidentale in 
ansamblu.

Totodată, In ultima vreme s-a do
vedit că masivele alocații militare nu 
pot împovăra la infinit chiar și eco
nomia unei țări cu o industrie dez
voltată, cu mari resurse — cum este 
Republica Federală Germania — pla

sată în eșalonul prim .al națiunilor 
occidentale. Armata vest-germană, cu 
cei 495 000 soldați ai săi, este consi
derată-cea mai puternică armată con
vențională din Europa occidentală în 
ceea ce privește efectivele. Dar, no
tează publicația franceză „DOCU
MENTS", „dat fiind faptul că Ger
mania occidentală este acum și ea 
afectată de criza economică, este evi
dent că s-a ajuns la limita posibili
tăților financiare. R.F.G. nu va putea 
să-și mențină angajamentul luat față 
de N.A.T.O. de a mări anual cheltu
ielile sale militare cu trei la sută. Un 
exemplu elocvent că s-a atins limi
ta extremă a mijloacelor financiare 
11 constituie cazul avionului militar 
-Tornado», construit în colaborare cu 
Marea Britanie și Italia, și a cărui 
realizare a costat sume considerabile. 
Nu se știe exact nici acum cît va 
costa acest avion. Prețurile au urcat 
rapid de la 30. la 60 milioane mărci 
de fiecare aparat. Acum, cînd R.F.G. 
nu mai este în plină prosperitate 
economică, opinia publică din această 
țară ridică tot mai insistent întreba
rea : ce rațiune are supradotarea ar
matei vest-germane ?“ Și aceasta în 
condițiile cînd șomajul a afectat în 
luna iunie 1 250 000 de oameni, cu 
perspective aproape certe de a spori 
în continuare.

într-adevăr, hotărîrea N.A.T.O. din 
1978 privind sporirea anuală cu trei 
la sută a bugetelor militare în sta
tele membre ale alianței a generat 
pretutindeni amplificarea dificultăți
lor economice, financiare și, evident, 
sociale, a avut consecințe negative 
asupra nivelului de trai al locuitori
lor din aceste țări, ceea ce a creat 
o stare de spirit tot mai ostilă esca
ladării cheltuielilor militare.

In aceste condiții, au luat o mare 
amploare demonstrațiile și acțiunile 
populare, desfășurate în numeroase 
orașe vest-germane, cu participarea 
unor organizații și personalități de 
cele mai diferite orientări politice, 
inclusiv reprezentanți ai partidelor de 
guvernămînt, mai ales tineri. Protes- 
tînd împotriva implantării de noi ra
chete nucleare, a sporirii cursei înar

mărilor nucleare, cu revendicări și 
argumente de o largă audiență, de
monstranții au înscris pe pancartele 
lor lozinci de stringentă actualitate : 
„Securitatea nu constă în sporirea 
cheltuielilor militare !“ ; „în Ioc de 
rachete — alocații pentru educație și 
calificare !“.

în acest cadru general s-au purtat 
discuțiile preliminare asupra buge
tului pe 1982. Guvernul a hotărît o 
reducere cu 12 miliarde mărci a alo
cațiilor statului pentru diferite sec
toare, mai ales sociale. Bugetul va 
fi de 240,8 miliarde, limita datoriei 
publice fiind coborîtă de la 35 la 
26,5 miliarde mărci. Supus și el ajus
tării generale, bugetul Ministerului 
Apărării nu va crește, cum era ini
țial prevăzut, de la 42 miliarde mărci 
în 1981 la 45,9 miliarde în 1982, cl 
este fixat la 43,7 miliarde, cu 2,2 mi
liarde mai puțin, adică sub plafonul 
de 3 la sută stabilit în cadrul alian
ței N.A.T.O. „Acum — scrie «DER 
SPIEGEL- — chiar și Republica Fe
derală, copilul model al N.A.T.O., nu 
mai poate să realizeze scopul comun 
proiectat de a aloca anual un spor 
real de trei la sută pentru înarmare". 
Cum era de așteptat, „planurile de 
economisire aje Bonnului au pro
dus dezamăgire la Washington" 
(„FRANKFURTER RUNDSCHAU"). 
Regretînd că programul de austeri
tate al guvernului vest-german a 
afectat și bugetul resortului militar, 
ministrul apărării al S.U.A., Caspar 
Weinberger, a avertizat alte țări ale 
alianței nord-atlantice să nu ia ini
țiativa R.F.G. drept „semnal" pentru 
măsuri asemănătoare. Guvernul de la 
Bonn a precizat însă că, indiferent 
de reacțiile Washingtonului, el nu va 
reveni asupra reducerii bugetare în 
domeniul cheltuielilor pentru a- 
părare.

Această poziție se bucură de un 
larg sprijin în rîndul opiniei publice 
vest-germane, care a luat cunoștință 
cu satisfacție de decizia autorităților 
federale ca, în cadrul măsurilor de 
austeritate, să se opereze reduceri și 
în bugetul militar.

Petre STANCESCU

BONN. Sub lozincile „Nu armei 
neutroni!" și „Dorim să trăim 
pace!", la Dortmund s-a desfășurat o 
amplă demonstrație, la care au luat 
parte reprezentanți ai Partidului Co
munist, ai Partidului Social-Demo
crat, activiști sindicali, membri ai or
ganizațiilor studențești și de femei, 
în cadrul mitingului care a urmat, 
participanții s-au pronunțat împo
triva hotărîrii S.U.A. de a produce 
bomba cu neutroni.

Manifestații similare au mai fost 
organizate la Stuttgart, Miinchen, 
Kiel, Lubeck, Mainz și în alte orașe 
din R.F.G.

într-un interviu acordat săptămîna
lului vest-german „Sonntag Aktuell", 
Guenter Verheugen, secretar general 
al Partidului Liber Democrat din
R. F.G., partid care, alături de P.S.D., 
alcătuiește coaliția guvernamentală, a 
apreciat că „ministrul apărării al
S. U.A. nu a ținut seama de senti
mentele țărilor vest-europene față de 
hotărîrea Statelor Unite de a produce 
bomba cu neutroni. El a examinat 
această problemă aproape exclusiv 
prin prisma considerentelor strategice 
ale S.U.A., crezînd că vest-europenii 
vor înghiți orice le este oferit de 
americani". Secretarul general al 
P.L.D. a apreciat că aliații vest-euro- 
peni ai S.U.A. trebuie să-și afirme 
propriul lor punct de vedere, „spre a 
fi tratați ca parteneri egali ai Sta
telor Unite".

La rîndul său, Egon Bahr. unul din 
liderii Partidului Social-Democrat, de 
guvernămînt, a apreciat într-o cuvîn- 
tare. că prin hotărîrea de a con
strui bomba cu neutroni și prin elu
darea unei consultări adecvate a alia- 
ților din N.A.T.O.. S.U.A. au dat do
vadă de „arogantă a puterii". Egon 
Bahr a adresat un apel la „conti
nuarea politicii de destindere. în lo
cul unei curse a înarmărilor tot mai 
intense, in scopul reducerii 
rii în viața internațională".

cu 
în

lncordă-

au par-
Rotter-

HAGA — Mii de persoane 
ticipat. sîmbătă. pe străzile 
damului, la o manifestație de protest 
împotriva planurilor N.A.T.O. de a 
instala noi rachete nucleare în Euro
pa occidentală și împotriva deciziei 
administrației S.U.A. de a produce 
și stoca bomba cu neutroni.

Această manifestație, care se adau
gă numeroaselor acțiuni similare 
organizate în diverse țări ale lumii 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare generală. în primul rind

Criza politică
LISABONA 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Eanes, și-a început luni 
consultările cu reprezentanții parti
delor politice portugheze reprezen
tate in parlament. în vederea găsirii 
modalităților de reglementare a cri
zei politice. La încheierea consultă
rilor, șeful statului portughez va de
semna personalitatea politică ce va 
forma viitorul guvern.

negocierilor intercipriote
Declarațiile președintelui 

Spyros Kyprianou
NICOSIA 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru. Spyros 
Kyprianou, a declarat, cu prilejul 
unui miting desfășurat la 
că „negocierile intercomunitare 
continua în vederea explorării posi
bilităților de reglementare a crizei 
cipriote, deși recentele propuneri ale 
comunității turco-cipriote privind 
formarea unei republici federale nu 
pot rezolvă problemele care divid insu
la". informează agenția Reuter. „Gu
vernul Ciprului și partea greco-ci- 
priotă au acceptat ideea unei fede
rații, dar doresc ca aceasta să fie o 
adevărată federație, nu confederația 
a două state separate" — a subliniat 
președintele Kyprianou.

Punctul de vedere al ciprioților 
greci urmează să fie cunoscut mai 
detaliat miercuri, cînd se reiau con
vorbirile intercomunitare.

Nicosia, 
vor

Festivalul ziarului 
„Land og Folk"

Timp de două zile a avut loc 
în Faelledparken din Copen
haga festivalul anual al ziarului 
„Land og Folk", organul central 
al Partidului Comunist din Da
nemarca. Festivalul s-a deschis 
cu un miting popular, în cadrul 
căruia a luat cuvîntul tovarășul 
Jorgen Jensen, președintele P.C. 
din Danemarca.

Festivalul s-a bucurat de 
participarea unor organe de pre
să ale partidelor comuniste și 
muncitorești din diferite țări. 
Ziarul „Scinteia" a fost prezent 
cu o expoziție de cărți social- 
politice, in cadrul căreia, la loc 
de frunte, au fost expuse lucrări 
in limbile daneză și engleză din 
vasta operă teoretică a tovarășu
lui Nicolae Cedușescu. Au fost 
prezentate, de asemenea, foto
grafii infățișind realizări econo- ‘ 
mico-sociale ale țării noastre in 
anii socialismului, precum și di
ferite obiecte de artizanat româ
nești.

Zeci de mii de oameni au luat 
parte la manifestările festivalu
lui, care au prilejuit ample 
dezbateri politice. Participanții 
la miting au protestat ferm îm
potriva hotărîrii S.U.A. de a fa
brica arma cu neutroni și s-au 
pronunțat împotriva amplasării 
de noi tipuri de rachete in 
Europa, pentru realizarea unor 
măsuri de dezarmare și de pro
movare a securității și colaboră
rii pe continent.

Mircea ANGELESCU
Copenhaga, 16 august

nucleară, a avut Ioc la inițiativa or
ganizației olandeze „Stop bombei cu 
neutroni".

Demonstrația marchează începutul 
campaniei de toamnă a mișcărilor 
olandeze împotriva armelor nuclea
re. în această campanie se înscrie și 
acțiunea inaugurată de primarul ora
șului Rotterdam. Andre van der 
Louw : pe parcursul următoarelor 10 
zile, mai multe vase, avîhd la bord 
reprezentanți ai opiniei publice, vor 
străbate principalele artere fluviale 
din Olanda exprimîndu-și opoziția 
fată de instalarea de noi rachete nu
cleare în Europa occidentală, 
tărîrea S.U.A. de a fabrica 
cu neutroni.

de ho- 
bomba

acordat 
„Der

OSLO. — într-un Interviu 
săptămînalului vest-german 
Spiegel", primul ministru al Norve
giei. Gro Harlem Brundtland. și-a 
manifestat îngrijorarea fată de deci
zia Statelor Unite de a produce și 
stoca bomba cu neutroni. Acest act. 
apreciază Harlem Brundtland. va 
avea consecințe nefavorabile asupra 
negocierilor privind reducerea arma
mentelor cu rază medie de acțiune 
pe continentul european, cărora Nor
vegia le acordă o deosebită 
tantă.

im por-

cuvîntul 
Chicago.

WASHINGTON — Luînd
Ia un miting desfășurat la _____
secretarul general al P.C. din S.U.A., 
Gus Hall, a calificat hotărîrea ad
ministrației Reagan de a trece la 
producerea pe scară largă a bombei 
cu neutroni ca un pas spre catastrofa 
nucleară.

Bomba cu neutroni, a subliniat 
vorbitorul, este o armă de agresiune 
care face tot mai real pericolul unui 
război nuclear.

SAN JOSE — Deputați ai Adunării 
Legislative a Republicii Costa Rica, 
reprezentînd partide de orientări po
litice diferite, au condamnat, într-o 
scrisoare adresată secretarului gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim, ho
tărîrea administrației S.U.A. de a 
produce și stoca bomba cu neutroni. 
„Acest act — au subliniat parlamen
tarii costaricani — constituie un nou 
Impuls dat cursei înarmărilor, o a- 
menințare la adresa păcii mondia
le". „Ca reprezentanți ai unui popor 
pașnic, se arată, in continuare. în 
scrisoare — cerem intensificarea ac
țiunilor O.N.U. îndreptate 
tarea înarmărilor nucleare 
rea dezarmării mondiale".

din Portugalia

spre limi- 
și realiza-
(Agerpres)

Observatorii politici din 
apreciază că președintele îl 
semna, după toate probabilitățile, tot 
pe Francisco Pinto Balsemao ca pre
mier, decizie facilitată și de faptul 
că instanța superioară a Partidului 
Social-Democrat al cărui lider este 
acesta a hotărît duminică să-l ofere 
acestuia un nou mandat pentru re
zolvarea crizei de guvern.

Lisabona 
va de-

Omagierea 
lui George Enescu 

la Lucerna
BERNA 17 (Agerpres). — In 

cadrul unei conferințe de presă 
organizate la , deschiderea edi
ției din acest an a Festivalului 
internațional de muzică de la 
Lucerna, la care au luat parte 
peste 100 de ziariști, reprezen
tând presa elvețiană și străină, 
posturi de radioteleviziune din 
Elveția și alte țări, precum și 
reprezentanți ai marilor case in
ternaționale de discuri, directo
rul festivalului, dr. Othmar Fries, 
a făcut cunoscut că in acest 
an manifestarea se desfășoară 
sub semnul centenarului naște
rii marelui muzician român 
George Enescu.

Totodată, in marea sală a pri
măriei din orașul Lucerna a 
avut loc vernisajul unei expo
ziții închinate vieții și operei 
marelui compozitor. în fața 
unui numeros public, dr. Wer
ner Buhlmann, președintele fun
dației „Festivalul internațional 
de la Lucerna", a evocat perso
nalitatea lui George Enescu, 
„unul dintre cei mai reprezen
tativi artiști ai secolului nostru".

Cunoscutul critic Walter Lab- 
hard t a elogiat opera marelui 
compozitor român, relevînd „ca
racterul profund umanist al a- 
cesteia, legătura organică dintre 
comorile muzicii populare româ
nești și principalele creații enes- 
ciene", locul de frunte pe 
care artistul îl ocupă in muzica 
universală. în continuare, soliști 
vocali și instrumentali au inter
pretat fragmente din creația 
enesciană.

A fost de față Mircea Malița, 
ambasadorul României la Berna.

Un document al Comitetului O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare a adoptat un document în care 
se resping manevrele regimului de. 
la Pretoria de a stabili un guvem- 
marionetă în Namibia pentru a crea 
impresia că aeest teritoriu ar fi in
dependent. Documentul exprimă 
sprijinul față de Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), singurul reprezentant 
legitim, al poporului namibian, pre
cum și față de eforturile S.W.A P.O. 
de a obține desfășurarea de alegeri 
libere în Namibia. Sint reafirmate,

totodată, responsabilitățile O.N.U. 
asupra Namibiei pînă la obținerea 
independenței acestui teritoriu, do
cumentul condamnind, totodată, re
gimul sud-african și companiile străi
ne care exploatează resursele nami- 
biene.

Comitetul subliniază din nou nece
sitatea convocării unei sesiuni de ur
gență a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru discutarea problemei nami- 
biene — lucrările fiind programate 
să înceapă la 3 septembrie a.c. Se 
recomandă, de asemenea, acordarea 
de asistență Angolei și altor state 
din „prima linie".

Rasiștii sud-africani continuă actele agresive 
împotriva R. P. Angola

LUANDA 17 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Republicii Populare 
Angola denunță intr-un comunicat 
/lat publicității la Luanda continua- 

. rea acțiunilor agresive ale regimului 
rasist de la Pretoria împotriva teri
toriilor din sudul Angolei.

Comunicatul menționează că tru
pele agresoare staționează în conti
nuare unități de infanterie, avioane 
și elicoptere militare în comuna Eva- 
le, situată în partea cea mai sudică 
a Angolei, în vreme ce alte trei gru
puri de militari sud-africanl au pă
truns recent în comuna Chana Mon
go. în același timp s-au înregistrat 
mișcări de trupe aeropurtate de pe 
teritoriul namibian in direcția loca-

lîtății angoleze Naulila. în ultimele 
zile, forțele invadatoare au staționat 
în localitatea Mulemba, unde și-au 
stabilit cartierul general, inaintind 
spre Chana Mulavi, Chitumbo și 
Mupa Evale.

Actele de agresiune ale Republicii 
Sud-Africane afectează in continuare 
regiunile Ombala-Yo-Mongo, Mauli- 
la, Mupa, Anhaara, Chana Mulavi. 
Chitumbo, Donbudola, Naulila și axa 
rutieră Ondja Ondjiva-Xangongo- 
Culevai din Sudul Angolei. în această 
regiune, menționează comunicatul, 
invadatorii au ucis civili, au incen
diat gospodării ale locuitorilor, au 
distrus șeptelul și produsele alimen
tare.

ZIMBABWE

După ce In urmă cu aproape un 
pendența prin lupta dusă de zecile de ... ..___ ... ... __
zațiile Frontului patriotic, poporul Zimbabwe a pornit o nouă bătălie, de 
data aceasta pentru refacerea și diversificarea economiei, pentru ridicarea 
nivelului de trai material și cultural. Despre această nouă bătălie relatea
ză, din Salisbury, Rodney Pinder, corespondentul agenției britanice Reu
ter, ale cărui constatări sint publicate de ziarul „Morning Star". în mod 
semnificativ, aceste însemnări au apărut tocmai in momentul în care in 
Zimbabwe se celebrează „Ziua eroilor", cînd poporul cinstește memoria 
celor 27 000 de patrioți căzuți in lupta pentru eliberarea națională.

„Foștii combatanți pentru elibe
rare din Zimbabwe ’•— subliniază 
corespondentul — se pregătesc 
acum să participe la o nouă bătă
lie : este vorba de lupta împotriva 
foametei, a ignoranței și a bolilor. 
Ei au devenit «trupele avansate» 
ale programului guvernamental me
nit să ofere și să asigure îngrijirea 
sănătății majorității cetățenilor care 
locuiesc la sate.

Guvernul majoritar al populației 
de culoare, condus de Robert Mu
gabe, subliniază că problema asi
gurării sănătății populației rurale a 
fpst complet neglijată de regimul 
minoritar al albilor, care a condus 
Rhodesia timp de aproape 100 de 
ani. Serviciile medicale erau con
centrate doar în orașe, unde locu
iau în special albii. Nevoile sani
tare ale țărănimii, care reprezintă 
80 la sută din cei 8 milioane de lo
cuitori ai Republicii Zimbabwe, au 
fost pur și simplu ignorate.

în prezent, potrivit ministrului 
sănătății, Herbert Ushewokunze, 
există doar 26 spitale cu 16 doctori 
care servesc 55 districte rurale. Din 
cei 300 de doctori care practică 
medicina particulară, 75 la sută se 
află in capitală, la Salisbury, și în 
al doilea oraș al țării, Bulawayo.

Ministrul Ushewokunze a declarat 
în fața parlamentului că pînă in 
anul 1984 guvernul va construi 316 
centre medicale la sate. Aceste cen
tre vor avea cite doi asistenți me
dicali proveniți din personalul de 
specialitate al forțelor de eliberare, 
care au luptat pentru independența 
țării. în general, personalul prove
nit dintre combatanții pentru liber
tate va prelua sarcinile îngrijirii 
sănătății și alte servicii adminis
trative.

Kwashiorkor — boala provocată 
de lipsa de proteine și care face 
ravagii in zonele rurale — este de
terminată de cele mai multe ori nu 
de lipsa de alimente, ci de necu
noașterea valorii nutritive a ali
mentelor disponibile.

în 1979, la sfîrșitul celor șapte ani 
ai războiului de eliberare, existau 
aproape 700 luptători/de gherilă cu

an și jumătate și-a cucerit inde- 
mii de patrioți, grupați in organi-

suficientă practică medicală ; acum 
aceștia sint angajați în serviciul 
medical al Republicii Zimbabwe. 
Pentru completarea studiilor lor au 
loc cursuri intensive la spitalul ge
neral din Umtali și în cel de la 
Gwelo, din zona centrală a țării. 
Acești tineri, foști luptători din 
gherilă, bărbați și femei, în vîrstâ 
între 20 și 30 de ani, au o forma
ție politică solidă, căpătată în anii 
războiului. «Sint oameni care își 
cunosc datoria și care răspund ori
cărei sarcini puse in slujba națiu
nii» — a declarat Columbus China- 
mano, responsabil cu programul de 
îmbunătățire a sănătății, el însuși 
fost luptător în gherilă. «Ei au fost 
angajați in luptă zi și noapte. Sint 
combatanți cu un înalt nivel poli
tic». Acum ei se duc să lucreze ani 
de-a rîndul,. poate chiar restul vie
ții lor, în posturi îndepărtate, izo
late. 15 dintre ei și-au terminat pre
gătirile. Cel mai in vîrstă are 26 
de ani, iar cel mai tinăr 20. «Acum 
toți își dedică viața oamenilor sim
pli de la țară, în mijlocul cărora 
consideră că este locul lor».

Cephas Mamhena, în vîrstă de 23 
de ani, care a devenit un cadru me
dical bine pregătit, declară că ac
tivitatea sa trebuie să fie dusă în 
mijlocul poporului. «Am eliberat 
țara. Acum trebuie să luptăm pen
tru satisfacerea tuturor aspirațiilor 
poporului». Blessing Dube. în vîrstă 
de 21 de ani, a părăsit Rhodesia 
cînd avea 15 ani. plecînd în exil 
pentru a se angaja în lupta de eli
berare. Acum și ea va pleca în zo
nele rurale. «Este o misiune 
va dura întreaga viață. ■ Tara 
nevoie de noi» — spune ea".

★
SALISBURY. — Guvernul Repu

blicii Zimbabwe a decretat accesul 
copiilor negri 
regimul rasist 
rau rezervate 
bilor. Potrivit _ __ _
namentale, facilitățile in domeniul- 
învățămintului și educației vor fi 
aceleași pentru populația de cu
loare și minoritatea albă.

care
are •

la școlile care sub 
al lui Ian Smith e- 
în exclusivitate al
unei hotărîri guver-

Foști combatanți pentru eliberare pornesc spre regiunile rurale în lupta 
pentru refacerea țării

e scurt
Y

SESIUNEA ADUNĂRII POPU
LARE SUPREME A R.D.P. LAOS. 
La Vientiane s-au desfășurat lu
crările sesiunii Adunării Populare 
Supreme a R.D.P. Laos. în cadrul 
căreia deputății au dezbătut si 
adoptat legea cu privire la bugetul 
de stat și o serie de alte legi.

PARLAMENTUL IRANIAN (Maj- 
lisul) a aprobat luni, după două zile 
de dezbateri, componența noului 
guvern format de primul ministru 
Mohammad Djavad Bahonar — 
anunță agenția PARS.

conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie din Jamahiria Arabă 
Libiană zPopulară Socialistă. Moam- 
mer El Geddafi. și președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al. Etiopiei, Mengistu 
Haile Mariam. Au fost discutate 
probleme ale situației internaționale 
și îndeosebi din regiunea Orientu
lui Mijlociu și Africii. De asemenea, 
au fost abordate probleme ale coo
perării celor trei țări în diferite do
menii. anunță agenția T.A.S.S.

rinței ministeriale extraordinare a 
O.P.E.C., ce urmează să se deschidă 
miercuri, tot la Geneva. Această re
uniune a fost precedată de o serie 
de luări de poziții ale statelor 
membre in legătură cu diferitele 
probleme ce se vor afla pe agenda 
dezbaterilor. între care se detașează 
cea privind convenirea unui 
unic 'al țițeiului 
O.P.E.C.

preț
pe ansamblul

BEIRUT. în 
au fost semna- 

de
TENSIUNE LA 

cursul zilei de luni 
late noi incidente la periferia 
sud-est a capitalei libaneze, solda
te, potrivit postului de radio Beirut, 
cu mai multi morți și răniți, pre
cum și cu importante pagube ma
teriale.

1.

ÎNTREVEDERI LA ADEN. La 
Aden a avut loc o întrevedere între 
președintele Prezidiului Consiliului 
Suprem al Poporului al R.D.P. 
Yemen, All Nasser Mohammed,

REUNIUNE O.P.E.C. La Geneva 
au început luni lucrările reuniunii 
Comitetului Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.) 
pentru strategia pe termen lung — 
desfășurate în perspectiva Confe-

NOI INCIDENTE AU AVUT 
LOC LA SHEFFIELD, în nordul 
Angliei. între tineri de culoare si 
forțele de ordine — s-a anuntat 
oficial la Londra. Se precizează că 
17 persoane au fost arestate, iar 
trei polițiști si mai multi civili au 
fost răniți. J

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București piața Scînteli nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din întreprinderi șl instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360


