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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al
Partidului Comunist Român,
marți, 18 august, a avut loc ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a
examinat și aprobat raportul asupra execuției Bu
getului de stat și a celorlalte planuri financiare pe
primele șapte luni ale anului.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că venitu
rile bugetare, vărsămintele din beneficii, preleva
rea din valoarea producției nete și impozitul pe
circulația mărfurilor sint mai mari decit in pe
rioada corespunzătoare a anului precedent. Prin
Bugetul de stat și celelalte planuri financiare s-a
asigurat finanțarea investițiilor și a altor acțiuni cu
caracter economic, precum și a cheltuielilor socialculturale și a altor cheltuieli.
Comitetul Politic Executiv
a criticat, totodată,
unele rămineri in urmă serioase și unele fenomene
economice negative care se oglindesc in situația
execuției bugetului și a celorlalte planuri financia
re. Cauza acestora, s-a apreciat, stă in neindeplinirea de către o serie de intreprinderi a planului
producției-marfă și fizice, a planului de investiții,
de construcții-montaj, precum și a planului de
export, nerealizării veniturilor planificate și depăși
rii cheltuielilor de producție.
Comitetul Politic Executiv
a cerut guvernului,
ministerelor și centralelor, organelor financiarbancare, de planificare și aprovizionare să acțio
neze energic in vederea aplicării neabătute a hotărîrilor Congresului al Xll-lea al partidului, a
sarcinilor cincinalului, a hotăririlor și indicațiilor
conducerii partidului și statului.
Comitetul Politic Executiv a indicat Consiliului de
Miniștri să mobilizeze forțele in direcția realiză
rii tuturor indicatorilor planului, în special a pro
ducției-marfă și producției fizice, in toate ramurile
economiei naționale, de aceasta depinzind asigu
rarea creșterii continue a beneficiilor. Realizarea
tuturor prevederilor planificate în domeniul produc
ției este esențială pentru asigurarea beneficiilor
planificate in întreaga economie.
Comitetul Politic Executiv a trasat, de asemenea,
sarcina să se acționeze cu toată energia pentru
lichidarea răminerilor in urmă in domeniul inves
tițiilor, pentru indeplinirea ritmică a planului in
construcții și folosirea in condiții corespunzătoare
a utilajelor existente in stoc.
Criticind lipsurile in domeniul valorificării supe
rioare a materiilor prime și materialelor, Comite
tul Politic Executiv a cerut ministerelor să se facă
totul pentru realizarea sortimentelor de valoare
ridicată in toate sectoarele producției materiale.
S-a indicat de asemenea să se intensifice acti
vitatea in domeniul comerțului exterior, să se ri
dice nivelul calității și eficienței acestei activități,
să se facă totul pentru realizarea integrală a
planului de export,
asigurindu-se produsele de
calitate superioară planificate,
pentru creșterea
rentabilității desfacerii produselor românești pe
piața mondială. Se impune să se urmărească, de
asemenea, permanent, reducerea importurilor, folosindu-se resursele interne, perfecționindu-se teh
nologiile proprii, valorificindu-se mai bine gîndirea
și experiența științifică și tehnică românească.
Comitetul Politic Executiv a indicat să se ia mă
suri ferme pentru buna desfășurare a activității in
agricultură, atit in ce privește stringerea recoltei
la toate culturile, cit și realizarea lucrărilor agri
cole la cel mai înalt nivel calitativ, în vederea
pregătirii temeinice a recoltei anului viitor. Trebuie
lichidate lipsurile manifestate in acest an în ce
privește densitatea plantelor la hectar, precum și
efectuarea lucrărilor de ingrijire a culturilor. Să
se facă totul pentru asigurarea cantităților de
furaje necesare zootehniei, stringindu-se cu spirit
gospodăresc toate resursele de hrană pentru ani
malele de care dispunem.
Comitetul Politic Executiv a indicat să se acțio
neze pentru deplasarea efectivelor de animale in
zona muntoasă, in scopul folosirii pășunilor, a
marii bogății vegetale pe care o oferă regiunile
muntoase.
Comitetul Politic Executiv a atras atenția tuturor
organelor de partid și de stat să facă totul pentru
asigurarea aprovizionării in bune condiții a popu
lației și folosirea rațională a rezervelor de produse
agroalimentare.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a ascultat
ți aprobat un raport cuprinzind propuneri de di
mensionare mai rațională a consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste. S-au aprobat
reducerea numărului de consilii unice agroindus
triale de stat și
cooperatiste,
restringerea
numărului
de
stațiuni
pentru
mecanizarea

agriculturii, menținindu-se cite o stațiune pentru
fiecare consiliu unic, reducerea numărului între
prinderilor agricole de stat ce au terenuri pe mai
multe consilii. Comitetul Politic Executiv a dispus
ca personalul muncitor, de conducere și adminis
trativ care va deveni disponibil in urma acestei
acțiuni să fie repartizat integral în unități și ferme
de producție, in activități productive, in centre de
reparații, fabricație, montaj și service. Aplicarea
acestor măsuri va contribui la creșterea mai accen
tuată a eficienței economice a unităților agricole
de stat și cooperatiste, la o folosire mai rațională
a bazei tehnice și a personalului de execuție și
conducere din aceste unități.
Comitetul Politic Executiv a analizat, de aseme
nea, activitatea desfășurată, în primul semestru al
acestui an, pentru rezolvarea propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că organele
și organizațiile de partid și de stat, toți cei care
prin lege sint investiți cu astfel de sarcini au des
fășurat o activitate pozitivă pentru soluționarea,
in spiritul hotăririlor de partid și al legilor țării, a
problemelor ridicate de oamenii muncii în scrisori,
sesizări, in audiențe. In același timp, reținind că
in acest domeniu de activitate se mai mențin incă
neajunsuri, Comitetul Politic Executiv a cerut orga
nelor de partid și de stat, organizațiilor de partid,
de masă și obștești să acționeze, in continuare,
cu toată hotărirea, cu răspundere și perseverență,
pentru
ca toate cerințele justificate ridicate de
oamenii muncii să-și- găsească rezolvare, în spiritul
legilor țării, ca propunerile făcute sâ fie aplicate
cu operativitate in viață. In aceeași timp, s-au
indicat ținerea cu cea mai mare regularitate a
audiențelor, menținerea unui dialog permanent cu
masele de oameni
ai muncii, consultarea
lor
asupra problemelor pe care le ridică viața, con
strucția noii societăți socialiste.
Ținind seama de situația familială a tovarășului
Leonte Răutu,
creată ca urmare a cererii unor
membri direcți ai familiei sale de a părăsi definitiv
țara, Comitetul Politic Executiv a hotârit ca tova
rășul Leonte Răutu sâ fie eliberat, la cererea sa,
din Comitetul Politic Executiv și din funcția de
rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu" și să
supună această hotărire Comitetului Central al
Partidului Comunist Român.
Comitetul Politic Executiv apreciază ca incompa
tibilă calitatea de membru al conducerii partidului
cu o asemenea situație familială și consideră ne
cesar să se manifeste o fermă intransigență co
munistă față de modul in care cadrele de partid,
membrii partidului nostru acționează și răspund
pentru educația patriotică, revoluționară a mem
brilor familiilor lor, cu deosebire a fiilor și fiicelor
lor, pentru comportarea acestora in muncă și viață,
in societate, pentru însușirea principiilor eticii și
echității socialiste și dezvoltarea sentimentului de
dragoste și dăruire față de interesele supreme ale
poporului, ale construcției socialiste și comuniste
in România.
★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a prezentat o informare
cu privire la intilnirea prietenească pe care a
avut-o, in ziua de 31 iulie, in Crimeea cu tovară
șul Leonid llici Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.
Comitetul Politic Executiv a aprobat pe deplin
și a dat o inaltă apreciere rezultatelor noii intilniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid
llici Brejnev, subliniind că întrevederile dintre cei
doi conducători de partid și de stat se înscriu ca
un nou și însemnat moment in evoluția rodnică,
mereu ascendentă, a raporturilor româno-sovietice,
ca un aport remarcabil la amplificarea conlucrării
multilaterale dintre cele două partide, țări și po
poare, in folosul construcției socialiste și comu
niste din Româniă și Uniunea Sovietica, al cauzei
generale a socialismului, progresului și păcii.
Comitetul Politic Executiv relevă faptul că noul
dialog la nivel inalt româno-sovietic confirmă, prin
gama largă și insemnătatea problemelor aborda
te, prin concluziile puse in evidență și înțelegerile
asupra cărora s-a convenit, rolul determinant al
intilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Leonid llici Brejnev in dezvoltarea și aprofundarea
relațiilor de prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, in orientarea
celor mai importante direcții ale conlucrării dintre
România și U.R.S.S.
Comitetul Politic Executiv a apreciat in mod

deosebit hotărirea celor doi conducători de partid
și de stat de a lărgi și ridica la un nivel și mai
inalt relațiile dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, ca forțe
conducătoare din cele două țări, factor principal
al întăririi prieteniei
româno-sovietice pe baza
principiilor egalității in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale,
solidarității
socialiste, in interesul ambelor popoare, al cauzei
generale a socialismului.
Comitetul Politic Executiv apreciază că înțele
gerile la care s-a ajuns in ce privește dezvoltarea
colaborării și cooperării economice dintre cele
două țări, folosindu-se posibilitățile și rezervele
existente, asigură progresul conlucrării dintre
România și U.R.S.S. tn acest sens, a fost eviden
țiată importanța hotăririlor privind creșterea de
circa două ori a schimburilor comerciale dintre
cele două țări in actualul cincinal, față de cinci
nalul anterior, precum și participarea României la
construcția unor obiective economice pe teritoriul
U.R.S.S.
Comitetul Politic Executiv subliniază insemnăta
tea pe care o au in relațiile dintre cele două țâri
lârgirea schimburilor in domeniul asigurării nece
sarului de materii prime și energie, precum și
specializarea și cooperarea in producție in scopul
satisfacerii reciproce a necesarului de
mașiniunelte, de produse electrice și electrotehnice de
mare complexitate.
Comitetul Politic Executiv a subliniat însemnă
tatea schimbului de vederi dintre tovarâșii Nicolae
Ceaușescu și Leonid llici Brejnev in probleme ale
actualității politice internaționale, precum și a
concluziilor la care s-a ajuns cu acest prilej. In
acest context s-a relevat importanța reafirmării de
către cei doi conducători de partid și de stat
a necesitâții de a se acționa împotriva agravării
situației internaționale, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de pace, destindere și colaborare,
pentru soluționarea pe cale pașnicâ a probleme
lor litigioase dintre state, limitarea și încetarea
cursei înarmărilor, in primul rind a celor nucleare,
infâptuirea de mâsuri de încredere și dezanga
jare militară.
Este necesar sâ se facă totul pentru ca, in con
dițiile respectării principiilor egalității și securității
tuturor părților, sâ se ajungă la slăbirea încordării,
la evitarea confruntării militare, in acest cadru s-a
apreciat că hotărirea N.A.T.O. privind amplasarea
de noi arme nucleare cu rază medie de acțiune in
Europa determină intensificarea cursei înarmărilor,
care apasă ca o grea povară pe umerii popoare
lor, impiedicind eforturile lor creatoare, prejudiciind
cauza securității.
Comitetul Politic Executiv relevă, totodată, semni
ficația deosebită a reafirmării sprijinului României
și U.R.S.S. pentru infâptuirea integrală și necon
diționată a principiilor și înțelegerilor realizate la
Conferința de la Helsinki, exprimind speranța că
statele semnatare ale Actului final vor face totul
pentru ca, la reuniunea de la Madrid, să se
ajungă la înțelegeri privind dezvoltarea colaborării
multilaterale intre statele participante, convocarea
Conferinței europene de întărire a încrederii și de
dezarmare, asigurarea continuității
procesului
inceput la Helsinki.
Comitetul Politic Executiv consideră, de aseme
nea, ca deosebit de actuale părerile formulate de
cei doi conducători de partid și de stat in legătură
cu unirea eforturilor statelor pentru soluționarea
problemei energetice, utilizarea mai rațională a
potențialelor existente, accelerarea punerii in va
loare de noi surse de energie. S-a relevat, in acest
context, utilitatea propunerii țărilor socialiste cu
privire la convocarea unei Conferințe general-europene consacrate problemelor energeticii, care să
examineze totalitatea acestor probleme din re
giune in perioada
următoare și in perspectivă,
subliniindu-se hotărirea celor două state de a-și
aduce contribuția la asigurarea succesului confe
rinței.
\
Aprobind rezultatele intilnirii și ale schimbului de
păreri dintre tovarâșii Nicolae Ceaușescu și Leonid
llici Brejnev, Comitetul Politic Executiv a indicat
organelor de resort sâ ia măsurile corespunzătoare
pentru transpunerea in viață a înțelegerilor con
venite, exprimindu-și convingerea că acestea vor
contribui la dezvoltarea in continuare a colabo
rării și cooperării româno-sovietice,
la întărirea
prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre poporul
român și popoarele sovietice.
★

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a
rezolvat, de asemenea,
probleme curente
ale
activității de partid și de stat.

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
marți, la Snagov. pe tovarășul Gian
carlo Pajetta. membru al Direcțiu
nii Partidului Comunist Italian, care
face o vizită in tara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.
La întrevedere a participat tova
rășul Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
A luat parte Gianni Giadresco,
membru al C.C. al P C. Italian.
Oaspetele, exprimind gratitudinea
sa pentru primire, a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un călduros
salut, multă sănătate și fericire din
partea tovarășului Enrico Berlinguer,
secretar general al Partidului Co
munist Italian, a membrilor Direc
țiunii P.C, Italian. împreună cu urări
de noi succese în activitatea prodi
gioasă pe care o desfășoară în frun
tea partidului, a statului român.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită,
în numele său și al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. to
varășului Enrico Berlinguer, membri
lor Direcțiunii P.C. Italian un salut
călduros și cele mai bune urări de
sănătate și succes în întreaga lor
activitate.

In cadrul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de păreri asupra
preocupărilor actuale și de perspec
tivă ale Partidului Comunist Român
Si Partidului Comunist Italian. De
ambele părți s-ă exprimat satisfac
ția pentru bunele relații de colabo
rare și solidaritate, de stimă si res
pect reciproc statornicite între cele
două partide, și. a fost evidențiată
dorința de a amplifica aceste rapor
turi în folosul ambelor partide. în
interesul popoarelor român și italian,
al dezvoltării continue a relațiilor de
colaborare româno-italiene. al Cauzei
generale a păcii, securității și inde
pendenței naționale, cooperării în
Europa și în întreaga lume.
A avut loc. de asemenea, un schimb
de păreri în probleme ale actualității
politice, ale mișcării comuniste și
muncitorești internaționale. în acest
cadru s-a subliniat importanța inten
sificării eforturilor tuturor popoare
lor lumii pentru diminuarea încordă
rii din viață internațională, pentru
reluarea și continuarea politicii de
destindere, colaborare și pace, pentru
soluționarea pe cale politica a stări
lor de încordare și conflict care mai
dăinuie în diferite regiuni ale lumii,
pornindu-se de la respectul principi
ilor independentei și suveranității, na
ționale, egalității îp drepturi, neames

tecului în treburile interne. nerecurgerii la forță sau la amenințarea
cu forța
O atenție deosebită s-a acordat în
cursul convorbirilor problemelor re
feritoare la securitatea si cooperarea
europeană, subliniindu-se necesitatea
de a se acționa în mod hotărît pen
tru înfăptuirea unitară a prevederilor
Actului final de la Helsinki. S-a re
levat. to.todată. că obiectivul cel mai
stringent al zilelor noastre este opri
rea cursei înarmărilor. încetarea am
plasării și desfășurării de noi rachete
nucleare pe continent, fiind necesar
să se facă totul pentru trecerea la
dezarmare, și în primul rînd la de
zarmare 'nucleară. A fost subliniată
necesitatea întăririi conlucrării între
partidele comuniste, socialiste, socialdemocrăte. între toate forțele progre
siste, antiimperialiste de pretutindeni,
condiție esențială in desfășurarea cu
succes a luptei pentru destindere,
dezarmare, securitate și cooperare,
pentru înfăptuirea aspirațiilor de
pace, independentă și progres ale
popoarelor.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, tovără
șească, caracteristică relațiilor exis
tente între Partidul Comunist Român
^i Partidul Comunist Italian.

Ministrul apărării al Republicii Democratice Somalia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor
noastre armate, a primit, marți, la
Snagov, pe general-maior Omar Haji
Mohamed, ministrul apărării al Re
publicii Democratice Somalia, care
efectuează o vizită oficială în țara
noastră.
La întrevedere a participat generalmaior Constantin Olteanu, ministrul
apărării naționale. .
Ministrul somalez a inmînat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un mesaj
din partea președintelui Republicii
Democratice Somalia, Mohamed Siad
Barre, și a transmis președintelui
Republicii Socialiste România, gu

fN INTIMPINAREA

vernului și poporului român un
salut cordial și cele mai bune urări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj și a transmis
președintelui Mohamed Siad Barre
și guvernului somalez salutul său
călduros, iar poporului somalez cele
mai bune urări de prosperitate și
bunăstare.
în timpul convorbirii au fost relie
fate bunele relații statornicite intre
România și Somalia, precum și posi
bilitățile existente în vederea lărgirii
colaborării româno-somaleze pe di
verse planuri. în folosul și spre bine
le țărilor și popoarelor noastre, al
cauzei păcii, independentei și coope
rării internaționale.
în cadrul schimbului de vederi pri

vind unele probleme actuale ale vie
ții internaționale, s-a apreciat că in
actualele condiții este necesar ca
toate țările, popoarele, forțele înain
tate de pretutindeni să acționeze
strîhs unit pentru reluarea și con
tinuarea cursului destinderii, pentru
promovarea cooperării și respectului
între națiuni, pentru soluționarea pe
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict.
S-a subliniat, totodată, necesitatea
de a se acționa cu hotărire pentru
înfăptuirea unor acțiuni concrete de
dezarmare, și in primul rînd de
dezarmare nucleară.
întrevederea s-a desfășurat Intr-o
atmosferă cordială.

MARII NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALE

„ACȚIUNEA 7000-GORJ ’81"

BUZĂU :

Săptămînă-

Raport muncitoresc

record in producție

Colectivul de muncă al județului Brașov, participant Ia marea ac
țiune de întrajutorare muncitorească, organizată în bazinul carbonifer al
Gorjului, a raportat îndeplinirea integrală în cursill zilei de 18 august
a sarcinilor aferente întregii perioade de detașare în bazinul gorjean, la
activitatea de excavare și transport.
în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, se arată : îndemnul înflăcărat adresat
de dumneavoastră de a face totul pentru sporirea producției de căr
bune a constituit și pentru noi un puternic mobil de a nu precupeți nici
un efort, de a valorifica din plin timpul de lucru alături de minerii gorjeni, fiind conștienți că prin aceasta contribuim la înfăptuirea unuia din
obiectivele esențiale stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului —
asigurarea independenței energetice a României.
Convinși de însemnătatea bătăliei pentru tot mai mult cărbune, ne-am
angajat ca in cele două luni pînă Ia încheierea „Acțiunii 7 000-Gorj ’81“
să excavăm suplimentar peste 300 000 mc steril, să transportăm peste plan
200 000 mc masă minieră și peste 15 000 tone balast pentru amenajarea
drumurilor de acces in carieră.

în Întrecerea socialistă ce se
desfășoară în cinstea marii noastre
sărbători naționale, colectivul în
treprinderii „Metalurgica" din Bu
zău a obținut în ultima săptămînă
— declarată săptămină-record in
producție — importante depășiri de
plan. Astfel, au fost realizate su
plimentar 65 tone piese turnate și
mașini agricole. 1 500 de stingătoare. precum și 16 tone piese forjate
și matrițate. Tot în această perioa
dă. muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea de timplărle metalică și produse din mate
riale Plastice pentru construcții,
fiuzău au obținut « producție^
marfă suplimentară In valoare de
peste un milion let (Stelian Chiper).

—

O operă de înnobilare a vieții oamenilor
încă din primii săi ani de
creație, George Enescu și-a
format un ascuțit simț al
răspunderii față de munca
sa, și-a educat conștiința că
arta nu pste o distracție și
nici măca>un prilej al com
pozitorului de a da glas
unor fantezii și idei intîmplătoare. Fiecare lucrare a
sa, incepînd cu simfoniile
de școală, continuînd cu
„Poema Română" și rapso
diile și terminînd cu acea
chintesență a expresivității
muzicale care este simfonia
de cameră, reprezintă o
dramatică experiență de
comunicare cit mai adecva
tă cu semenii ; aceste lu
crări au impregnate in ele
sufletul artistului, conștiin
ța unei înalte responsabili
tăți civice, sociale și patrio
tice. Lucrările lui George
Enescu, componente spiri
tuale ale întregii culturi a
poporului român, constituie
în același timp dimensiuni
specifice ale culturii muzi
cale universale. Fiindcă
George Enescu este deopo
trivă un compozitor națio
nal și universal. în opera sa
componistică, noțiunea de
stil îmbrățișează complexul
specific național de ima
gini, de tematică muzicală,
precum și mijloacele de ex
presie, genurile, formele și
tradițiile artei muzicale
populare și profesionale.

Stilul lui George Enescu
este o realitate vie a cărei
esență, inconfundabilă, ii
conferă o personalitate,dis
tinctă în contextul valorilor
spirituale universale. în vi
ziunea marelui nostru mu
zician. arta este rodul unei
activități devotate oame
nilor, aspirațiilor lor către
bine, adevăr și frumos :
„prin artă spre mai bine",

sa esență. Cercetătorul ce
se apleacă cu atenție asu
pra partiturilor unor lucrări
ca Sonata a 3-a „în carac
ter popular românesc", sui
tele simfonice, suita „Im
presii din copilărie", opera
„Oedip" și .altele nu poate
să nu observe că sistemul
mijloacelor
folosite
de
Enescu, pornind de la
structurile melodice, ritmice

100 de ani de Ia nașterea Iui George Enescu
spunea el, văzind arta sune
telor ca pe o activitate a
sufletului, „un grai în care
se oglindesc, fără posibilita
te de prefăcătorie, însuși
rile psihice ale omului, ale
popoarelor".
Stilul lui George Enescu
reprezintă așadar o sinte
ză a elementelor acumulate
de întreaga experiență mu
zicală, dinaintea și din
timpul său, pe fondul unei
sensibilități creatoare in
candescente, al unui crez
estetic de nobilă ținută
umanistă. Limbajul mu
zical al lui George Enescu
este complex și elastic ; el
implică și determină speci
ficul național ca pe propria

"A

ale spiritualității românești.
Operele sale cele mai re
prezentative sînt adevărate
imnuri ale pămintului na
tal ; in ele se cuprind do
rul, sentiment inconfundabil al poporului român,
meditația, elanul și bucuria
de a trăi, echilibrul psi
hic, lupta pentru demnita
tea umană, forța nemărgi
nită a omului ca ființă cos
mică, puterea acestuia de
a învinge destinul, toate
acestea exprimind trăsături
proprii poporului român,
vocația sa umană și con
structivă redată atit de
strălucit în miturile și le
gendele românești.
Melodist profund, inven
tiv și original, strins legat
de eposul național, George
Enescu este, prin întreaga
sa operă componistică, ca și
prin activitatea pe plan
interpretativ și pedagogic
pe care a desfășurat-o în
timpul vieții sale, un expo
nent strălucit al artei și cul
turii românești, un muzician
patriot al cărui crez estetic,
filozofic și social fundamen
tal a fost acela de a-și sluji
poporul cu armele sale :
arcușul, bagheta, pianul și

și modale și mergînd pînă
la utilizarea timbrurilor și
combinațiilor instrumentale
specifice muzicii noastre
populare, este un sistem ti
pic românesc și, în același
timp, prin forța generaliză
rii,. se înscrie ca un aport
substanțial la îmbogățirea
limbajului muzical contem
poran.
Liric în esența sa, George
Enescu a inovat mijloacele
armonice, ritmice, orches
trale și de culoare, valoarea
estetică a muzicii sale constind tocmai în capacitatea
sa de a pune in evidență
un fond de simțire și gîndire adînc uman, în perfec
VasIIe DONOSE
tă concordantă cu elemen
tele esențiale și definitorii (Continuare in pag. a IV-a)
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Un record
Nicolae Samoilă, strungar la
întreprinderea de scule din
Rișnov, este autorul unui record :
gilele acestea s-au împlinit 20
de ani de cind lucrează la aceeași
mașină. Este vorba de un strung
paralel care poartă cu cinste
emblema întreprinderii din Arad.
„Secretul" acestui rar exemplu
de longevitate ni l-a dezvăluit
chiar el : menținerea mașinii in
tr-o perfectă stare de... sănătate
printr-o atentă întreținere Zilni
că, executarea cu regularitate și
de bună calitate a reviziilor.
Colegii l-au felicitat călduros,
iar el le-a răspuns, emoționat
cu o promisiune :
— N-am să mă las pină n-am
să ies la pensie cu el tot in per
fectă stare. îmi este atit de drag
și ne-am obișnuit atît de mult
unul cu altul, incit nu se poate
să nu se... poată încă vreo cițiva
ani.
Mulți înainte !
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Librari...
meteorologi
Din cauza unor defecțiuni la
construcția acoperișului, cind
plouă afară — ba chiar și după
ce stă ploaia — plouă și in li
brăria din centrul municipiului
Tg. Mureș. Făcind haz de ne
caz, . unii spun că lucrătorii' de
la acest lăcaș de cultură, în loc
să vindă cărți, se „specializează"
in prognoza vremii. Singura deo
sebire este că, in loc de apara
tura .de rigoare, personalul uni
tății are drept ghid (in stabilirea
timpului probabil) grosimea in
filtrației de apă din tavan și,
mai ales, poziția standurilor de
cărți al căror loc in. librărie se
schimbă in funcție de dimensiu
nea aversei : cu sau fără des
cărcări electrice. Cu toate sem
nalele, cererile și intervențiile
lor, cei care ar trebui să pună
„capac" acoperișului se fac că...
plouă. Nu, n-a intrat nimeni la
apă. Încă !
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Potcoava fără
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noroc
Superstițioși, unii dintre seme
nii noștri iși pun cite o potcoa
vă în pragul casei, o oferă drept
mărțișor, primăvara, sau și-o
agață la vedere in țimuțjnă. ..Șq
, vt
le‘ poarte,
*
te, chipurile, no-roc
Gligor din Apad'nrăveâf'd^.'giwl
să ia drept amintire, 'spre tt-i
purta noroc, întregul bufet
„Potcoava", ci doar niște bău
tură cu care să dea... noroc,. Dar
a fost să fie cu ghinion, pentru
că a fost prins chiar mai repede
decit in visurile sale cele mai
sumbre.
Dacă tot n-avea ce face, mai
bine umbla după potcoave de cai
morți... să le dea la fier vechi.
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Omenie
I și neomenie
Domnica Olaru, din comuna
I Pristol
(Mehedinți), are SO de

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

I
I
I
I
I

I

I

ani. Are și un fiu, in virstă de
S3 de ani. Om cu familie, care
și-a făcut un rost in viață prin
muncă. Dar Domnica Olaru nu
mai poate trăi la casa ei. Moti
vul : cică e prea bătrină și nu
mai e de nici un folos. Oame
nii satului i-au asigurat locuință
și cele trebuitoare traiului. Gest
de adincă omenie, dar care nu
face să tresară măcar o clipă ini
ma feciorului său, de parcă ar
fi de piatră. Cu atit mai mult,
cu cit mama lui trece cel puțin
o dată pe zi pe lingă poarta
lui...
De ce nu i-o deschizi, omule ?

Prea tîrziu
Oile fermei Bălaia, județul
Brăila, pășteau iarba proaspătă.
Cum turma stătea liniștită, cum
căldura era mare și cum obosea
la il cam ajunsese, ciobanul
Tudose Marin a căutat in jur o
umbră unde să se mai răcorească
și să se odihnească. Și-a găsit
locul potrivit in stuful din apro
piere. In curînd, ciobanul a
adormit buștean. Somn atit de
adine, incit n-a auzit zgomotul
unui tractor care se apropia de
eț. după cum nici tractoristul, nu
l-a zărit pe cel culcat in stuf,
rănindu-l.

Telefoane

cu... toane
.
Pare incredibil, dar în plin
sezon estival telefonul agenției
d“e voiaj C.F.R. Brașov se găsește
intr-o muțenie desăvîrșită. De
aici, imposibilitatea obținerii
prin telefon — a oricărei infor
mații de la respectiva instituție,
care este — lesne de înțeles —
tot mai solicitată în această pe
rioadă. Din această cauză, oame
nii sint nevoiți să bată drumul
la agenție. De unde, o aglome
rație de nedescris.
— Acest fapt in aparență ba
nal — ne scrie cititorul nostru
Nicolae Petreanu — poate nici
n-ar merita să i se acorde
atenție, să facem un „caz" din
el. Dar cum situația respective
lor telefoane cu... toane trenează
de mai multă vreme, e cazul să
se adreseze un apel atit Regio
nalei Căi Ferate Brașov, cit fi
celor de la telefoane. Cu alte
cuvinte, e cazul să se schimbe...
macazul.
Rubrică realizată de

Petre POPA

și corespondenții „Scinteii"
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Strategia care a decis victoriapolitica de largi alianțe
a Partidului Comunist Roman

\

In istoria milenară a poporului ro
mân. înfăptuirea victorioasă a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
a deschis un ev nou, de restructu
rare revoluționară a societății româ
nești. Printre factorii care au asigu
rat victoria insurecției din august
1944 s-a numărat și politica de alian
ță, preconizată și realizată de Parti
dul Comunist Român, al cărei obiec
tiv a fost constituirea unui front na
țional antifascist, destinat să mobili
zeze toate energiile națiunii în efor
tul de a scoate țara din catastrofa
in care fusese aruncată.
Politica de alianțe promovată de
Partidul Comunist Român a decurs
din analiza realităților politice inter
ne și internaționale. în vara și toam
na anului 1940, în condițiile totalei
izolări politice și diplomatice a
României și a succeselor militare ale
Reichului nazist, criza regimului .de
dictatură regală a avut drept dezno
dământ instaurarea unui alt regim
dictatorial,, cel militare-fascist. Venit
la putere cu sprijinul direct al Ger
maniei hitleriste, noul regim s-a aflat
de la început în orbita Berlinului,
ale, cărui orientări de politică exter
nă . Ie-a urmat. S-a ajuns astfel ca
România să fie tîrîtă in războiul
antisovietic, in pofida voinței și in
tereselor poporului român. Atît pe
plan intern cit și pe cel extern.
România se afla așadar intr-o situa
ție dramatică. în țară, un regim de
dictatură, care suprimase toate li
bertățile democratice și adoptase as

partid al țării care s-a preocupat de
găsirea unei formule politice în mă
sură să ofere o bază comună pentru
cooperarea partidelor și altor forma
țiuni politice, ale căror orientări in
ceea ce privește organizarea internă
a țării rămîneau divergente. încă în
circulara din 8 iulie 1941 a C.C. al
P.C.R. se intilnesc cele două idei de
bază care vor călăuzi politica de. alianțe preconizată de Partidul Comu
nist Român : „Comuniștii trebuie să
lucreze zilnic la formarea unității
de luptă și a frontului unic al cla
sei muncitoare, cu muncitorii socialdemocrați, național-țărăniști și cei
fără de partid", iar mai departe: „Co
muniștii trebuie să-și concentreze
toate forțele pentru formarea Fron
tului Unic Național", Circulara fixa.
așadaT, două obiective: crearea
Frontului Unic Național — ca o coa
liție a tuturor forțelor ostile ocupa
ției. germane și regimului dictatorial
antonescian șl constituirea Frontului
Unic Muncitoresc, temelia solidă â
Frontului Unic Național, pentru că,
așa cum sublinia amintita circulară..
„fără unitatea clasei muncitoare nu
se poate organiza cu succes nici uni
tatea de luptă pentru dezrobirea na
țională a poporului român".
Politica formulată de circulara C.C.
al P.C.R. din 8 iulie 1941 valorifica
principiile și experiența tacticii de
front popular antifascist, folosită cu
rezultate, notabile în anii .’30. Partid
de clasă, partid al clasei muncitoare,
vizind eliminarea oricărei forme de
exploatare și construirea socialismu

lui, Partidul Comunist Român a con
siderat, totuși, că in lupta Împotriva
fascismului -- care amenința nu nu
mai proletariatul, dar și alte clase
și categorii sociale — este posibilă și
necesară colaborarea cu forțe socialpolitice neproletare. In anii 1941—1944
efortul. , de constituire a unui larg
front patriotic antihitlerist a impus
pe primul Plan găsirea acelui numi
tor comun care, să facă posibilă co
laborarea comuniștilor cu șocial-democrații, național-țărăniștii, naționalliberalii etc. Lupta pentru salvarea
națiunii, care implica unitatea tutu
ror torțelor antihitleriste și democra
ticei cerea să se dea prioritate con
stituirii frontului național antihitle
rist in raport cu obiectivele specifice
ale clasei muncitoare.
Partidul Comunist Român a pre
zentat.’ la 6 septembrie 1941. plațforma-program intitulată „Lupta po
porului român pentru libertate și in
dependență națională", care enumera
obiectivele luptei forțelor politice ale
țării, decise să se coalizeze în Fron
tul Unic Național în lupta de Sal
vare națională : ieșirea României din
război; și alungarea trupelor ’■ hi
tleriste din țară; răsturnarea regimu
lui antonescian ; anularea- dictatului
de la Viena ; ridicarea standardului
de viață al maselor muncitoare.
Aceste principii au fost reluate și
aprofundate de rezoluția C.C. al
P.C.R. din ianuarie 1942. care sub
linia raportul dintre sarcinile speci
fice ale Partidului Comunist Român,

aprilie s-a constituit, in urma tratativelor dintre P.C.R. și P.S.D.. Fron
tul Unic Muncitoresc, care asigura
clasei muncitoare participarea plena
ră în opera de salvare a țării și
constituia astfel condiția esențială
pentru succesul luptei antifasciste.
In mai s-a realizat Coaliția NaționalDemocratică în care intraseră ri.C.R.,
P.S.D., Frontul Plugarilor. Uniunea
Patrioților. Madosz-ul, disidenta libe
rală —. Tătărăscu și alte grupări de
mocrate. Partidul Comunist Român
apare astfel drept factorul comun al
mai multor alianțe politice ; partidele
burgheze începeau să fie confruntate
cu perspectiva unei izolări primej
dioase. Ele însele puteau acum să
perceapă un element fundamental al
situației politice : numai in colabora
re cu comuniștii putea fi salvată
România. La 20 iunie s-a constituit
Blocul Național Democrat, în care au
intrat P.C.R.. P.S.D.. P.N.Ț. si P.N.L.
S-a creat astfel cea mai largă coaliție
de forțe politice din istoria poporului
român. Inițiatorul și organizatorul
acestei coaliții a fost Partidul Comu
nist Român. Opera sa politică de
arhitect al acestor alianțe a fost re
cunoscută de adversarul însuși. In
tr-un raport. înaintat la inceputul lui
august 1944 lui H. Himmler, ministrul
de interne.al Reichului. șeful SS-ultți,
se arăța că în România opoziția se
orientează spre stingă, iar „Partidul
Comunist a preluat conducerea aces
tei opoziții".
In expunerea sa la a 60-a aniver
sare a făuririi P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat va
loarea excepțională a politicii de
alianțe a partidului : „Sint bine cu
noscute — spunea secretarul general
al P.C.R. — hotăririle partidului din
anii 1941, 194?. 1943 cu privire Ia or
ganizarea luptei împotriva războiului
dus alături de Germania hitleristă
împotriva Uniunii Sovietice, pentru
ieșirea din război, organizarea Fron
tului Patriotic și a altor acțiuni de
colaborare cu diferite forțe — care
.au avut un rol de mare însemnătate
in viața întregului nostru popor
.
**
Aceste legături au creat condițiile
necesare trecerii la înfăptuirea insu
recției armate, au reprezentat che
zășia victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, antiimperialistă
și antifascistă,
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Uzina de sănătate
Pe colina pitorească a
orașului Miercurea-Ciuc sta
parcă de veghe impunăto
rul spital județean. înfiin
țat de mai bine de zece ani,
el șl-a dobîndit un bineme
ritat prestigiu — odată cu
uzinele de pe platforma de
vest și de est, înălțate cam
în aceeași perioadă în acest
colț de țară in plină dez
voltare socialistă — deve
nind azi o adevărată uzină
cu foc continuu a grijii
pentru oamenii muncii de
pe meleagurile Ciucului.
Albul imqculațf jcsjrtșțiȚe
în orjcai'e clipa Ijfi taloanfe.
pe coridoarele ’ spitalultii
este un simbol al speranței,
al încrederii în viață. As
tăzi însă am căuta . în za
dar între urmașii lui Hipocrat, trăind sub semnul jurămîntului tradițional, fi
gura de odinioară a docto
rului, cu care ne-au obiș
nuit amintirile și istorioa
rele din trecut, și care în
frunta de unul singur toa
te greutățile, lipsit de mai
toate mijloacele necesare.
Medicii de astăzi, inclusiv
cei din Miercurea-Ciuc,
promovează cu consecvență
un spirit de colaborare in
atit de diversele procedee
de diagnosticare, cit și
în privința terapiei. Consul
tările dintre specialiști au
devenit nu numai o necesitate. dar chiar și obișnuință cotidiană atît !n cadrul spitalului, cit si în activitatea policlinicii, care
și-a găsit un lăcaș modern,
impunător chiar la cîteva
sute de pași de clădirea
spitalului, permițind astfel
o colaborare reală și fruc
tuoasă. .
Dr. Biro Gâza, directorul
adjunct al spitalului. îmi,
relatează într-una din ra-'
rele sale clipe de răgaz că
policlinica, cu cabinetele
sale de specialitate — care
și în acest an s-au bucurat
și se vor mai bucura de
o serie de dotări, mai
ales In ceea ce privește
\ consultarea celor mici —

Finalitatea dezbaterilor:
FAPTELE GOSPODĂREȘTI

constituie „motoriii
**
ocroti
rii sănătății, asigurînd ca
fiecare caz în parte să-și
găsească leacul și tratamentul potrivite, Procentul
celor consultați, care intră
apoi la spital, descrește
considerabil. Este rezultatul
unui proces conștient, im
pus de terapeutica moder-

tea preventivă, de largă educație sanitară a cetățe
nilor, constituie un pro
gram de mare însemnătate
relevat în documentele par
tidului nostru. Menționez,
de pildă, faptul că centrul
nostru hematologic, care a
luat ființă de cițiva ani. a
pornit de la bun început cu

însemnări de CSEKE Gâbor
nă, o manifestare specifi
că a grijii pentru oameni
care, după cum arată ex
periențele îndelungate, in
cazul cind n-au neapărată
nevoie de spitalizare, se
vindecă mult mai ușor integrîndu-se mai depart® în
mediul obișnuit de viață,
beneficiind de un trata
ment ambulatoriu eficace.
„Dacă ne-am opri la trata
ment, n-am face mare lucru
— sublinia dr. Jeszenszky
Tibor, directorul spitalului
— deși factorul terapeutic
pare să fie decisiv încă
mult timp in domeniul
ocrotirii sănătății. Activita

ideea donării absolut bene
vole de singe șl de atunci
acoperă nu numai necesi
tățile locale, ci și obține un
plus considerabil. Rezultă
că strădaniile noastre au
inceput să dea roade"...
De la o vreme Încoace la
acest, spital, se admite vizi
tarea bolnavilor in oricare
zi lucrătoare — la conaițiile spitalului s-a considerat
posibilă aceasta, fără per
turbarea regimului clinic
— măsură care, pe de
o parte, oferă bolnavilor o atmosferă de con
tact permanent cu familia,
cu cei dragi, iar pe de altă

parte, asigură o legătură di
rectă a medicilor cu mediul
cotidian al pacienților de a
cărui influentă depinde de
multe ori reușita tratamen
tului. în timpul unei vizite
de după masă am fost mar
torul unei intîmplări care
mi s-a părut semnificati
vă : o femeie între două
vîrste împărțea fără între
rupere halate albe imacu
late — port obligatoriu în
incinta clădirii — vizitato
rilor. respectiv Ie prelua de
la cei scare părăseau spita
lul. Fiecare vizitator, indi
ferent dacă venea sau ple
ca, rostea cu aceeași satis
facție și politețe cuvintul
**
„Mulțumesc
sau „Koszonom“. Iar portăreasai le
răspundea de fiecare dată,
i
de sute și sute de ori. neobosit, același „Pentru pu** ori „Szivesen".
țin
Am înțeles și mai limpe
de ce înseamnă pentru acești oameni adevăratul
sens al grijii pentru om ce
se asigură in această uzină
de sănătate. Una din stele
le constelației „uzinelor"
similare, ce s-au înălțat
pretutindeni în țară în anii
construcției socialiste.

într-o comună în plină dezvoltare
cum este Odoreu, centru agroindus
trial puternic, apropiat de municipiul-,
reședință de județ, viața ridică,.firesc,
o mulțitudine de probleme. unele
mai simple; altele mai complexe. In
cadriiț’preocnpăi-iler pentru găsUea
și'âp’lîtfarea celor’mai bune soluții de
gospodărire-a comunei, pentru antre
narea largă a locuitorilor la înfăptui
rea obiectivelor de interes pentru în
treaga obște, consiliul comunal al
Frontului Democrației și Unității So• cialiste. acordă un- loc important dia
logurilor deschise și sincere in cadrul
„Tribunei democrației1*.
, — Pentru ca „Tribuna democrației"
să-și împlinească cu adevărat meni
rea— ne spune Carol Bartha, pre
ședintele consiliului comunal al
F.D.U:S. — ne preocupă deopotrivă
pregătirea temeinică a acestor mani
festări, ca și urmărirea aplicării
ferme în viață a celor propuse și
hotărjte în cadrul lor. Nu este greu
de înțeles pentru ce urmărim aceste
lucruri. Mai întij, pentru a asigura un
cadru fertil dialogurilor dintre cetă
țeni și. reprezentanții lor aleși, pre
cum și. a Iți factori de răspundere, și
de a. cristaliza, pe această bază, chiar
în adunare, soluțiile cele mai bune
pentru rezolvarea problemelor ridica
te. în al doilea rind — și de fapt
acesta e lucrul cel mai important —
asigurăm finalitatea practică a „Tribunei“: rezultatele gospodărești. Dacă
dezbaterile in cadrul ..Tribunei demo
crației" rodesc in fapte, cetățenii în
țeleg să participe cu și mai multă
încredere la formularea altor pro. puneri' și la realizarea altor obiective
noi.
Cîteva exemple de acțiuni izbutite
pot valida convingător viabilitatea
celor afirmate. Astfel, e demn de re
marcat avîntul pe care l-a luat culti
varea legumelor in solarii, care în
anul trecut nu depășeau suprafața de
200 mp. pentru ca in prezent solariile amenajate in curțile unor institu
ții și ale gospodăriilor cetățenilor să
depășească peste 3 000 mp. Este ade-

•o

Sejurul la ghișeu
Oaspetii din aceste
zile ai stațiunii Geoa
giu-băi. județul Hu
nedoara, au toate mo
tivele să fie mulțu
miți : natura este su
perbă. gazdele sint
primitoare, tratamen
tele medicale sint ju
dicios aplicate. Esen
țial pentru menținerea
sănătății este însă să
nu ai de efectuat ope
rațiuni C.E.C.
Singurul loc din
Geoagiu-băi unde se
fac asemenea opera
țiuni
este
oficiul
P.T.T.R. Am asistat la
următoarea
scenă :
mai multi oameni aș
teptau de ore întregi
in fata ghișeului. „Nu
am primit incă depu
neri de la unitățile
comerciale din locali- *
tate. Deci nu putem
să facem restituiri
**
—
le explica tovarășul
Sirbu. dirigintele poș
tei. „De ce n-ati in
tervenit pentru a im
pulsiona aceste depu
neri ?“. „Nu-i treaba

I
I

pre măsuri represive împotriva tu
turor celor ce i se opuneau, în
primul rînd împotriva comuniș
tilor ; pe plan extern, tara era
angajată Intr-o colaborare poli
tică, economică și militară deo
sebit de oneroasă tocmai cu acele
puteri — Germania hitleristă și Italia
fascistă — care, prin dictatul de la
Viena, smulseseră din trupul țârii
Transilvania de nord pentru a o dă
rui Ungariei horthyste. Poporul român
nu se putea recunoaște în nici un fe!
in guvernanții care îi impuseseră un
regim de teroare și o alianță nefi
rească cu adversarii independenței și
integrității țării. Poporul român in
totalitatea sa era ostil acestui curs
politic nefast.
Partidul Comunist Român a între
prins o analiză de- remarcabilă pro
funzime a contextului politic intern
și internațional pentru a găsi căile
și mijloacele de preintîmpinare a
tragediei ce se contura la orizont.
Concluzia desprinsă din această ana
liză a fost că salvarea națiunii nu se
poate realiza decit prin forțele națiu
nii înseși. Aceste forțe trebuiau mo
bilizate și organizate in cadrul unui
front național, care să cuprindă în
tregul evantai al forțelor democra
tice, antihitleriste și să acționeze în
direcția răsturnării regimului anto
nescian, a scoaterii României din
războiul împotriva Națiunilor Unite
și a întoarcerii armelor împotriva
Reichului nazist. Documentele vremii
oferă dovada peremptorie că Partidul
Comunist Român’ a *ft>st ’ cel dinții

ca’ partid al clasei muncitoare, și cele
impuse de lupta pentru constituirea
frontului național : „Partidul nostru,
fără să înceteze propagarea principii
lor sale și a programului său final,
renunță la orice acțiune sau lozincă de
acțiune, care ar putea să-l despartă
de celelalte partide, grupe sau per
sonalități patriotice, în interesul
frontului unic național al poporului
român". In iunie 1943. după autodi
zolvarea Cominternuluf C.C. al P.C.R.
a propus crearea unui Comitet Na
țional de luptă pentru eliberarea țării
a cărui misiune era „să mobilizeze și
să unească toate forțele naționale,
fără deosebire de partid și religie, in
Frontul Patriotic Antihitlerist al
Poporului" pe baza luptei pentru
restabilirea independenței naționale
și a libertăților democratice și a ie
șirii din războiul împotriva coaliției
antihitleriste.
Pe temeiul propunerilor din iunie
1943 s-au purtat negocieri in urma
cărora s-a constituit Frontul Patriotic
Antihitlerist, la care au aderat pe
lingă Partidul Comunist Român.
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioților. Uniunea oamenilor muncii magh’ari din România (Madosz), Parti
dul Socialist Țărănesc și, temporar.
Partidul Social-Democrat. Deși con
stituia un însemnat succes pe calea
strîngerii laolaltă a forțelor democra
tice. Frontul Patriotic Antihitlerist
rămînea limitat la stingă — și incă
nu în întregimea ei — spectrului po
litic național. Partidul comunist și-a
intensificat, deci, acțiunea in două
direcții : pe de o parte să asigure co
laborarea Partidului Social-Democrat
în realizarea Frontului Unic Munci
toresc, iar pe de alta să convinsă
partidele burgheze de necesitatea eli
minării. în interesul țării, a reflexu
lui lor anticomunist, determinindu-le
la a colabora cu forțele de stîngal
Partidul Comunist Român apărea, in
primăvara și vâra anului 1944 ca o
forță matură și responsabilă spre
care se îndreptau privirile tuturor.
Cercurile palatului-regal, țărăniștii si
liberalii s-au văzut constrinși să ne
gocieze cu comuniștii, recunoscîndu-le astfel statutul de forță politică
națională, pe care li-1 contestaseră
mai bine de două decenii. Partidul
Comunist Român devenise un adevă
rat centru polarizant al eșichierului
politic românesc : spre sfîrșitul lunii

mea să fac asta. Eu
stau aici și, dacă am
depuneri, operez re
stituiri, dacă nu, nu“.
Cu alte cuvinte, e
destul să survină un
inventar la magazine
pentru ca ghișeul poș
tal acreditat pentru
operațiuni C.E.C. in
localitate să devină si
el... inoperant.
In ziua respectivă,
fată de nemulțumirea
solicitantilor, tovară
șul diriginte si-a căl
cat pe inimă si a tri
mis casiera la „Ali
**
mentara
de alături. A
fost adusă o sumă de
bani și operațiile s-au
efectuat rapid. Ceea ce
nu s-a făcut ore in
șir. s-a rezolvat în ci
te va minute. „Dar să
știți — a tinut să pre
cizeze dirigintele poș
tei — nu-i obligația
mea să fac acest lucru !“
Poate că are dreptate. Obligația cuiva
de a găsi o soluție

trebuie să fie însă. In
Geoagiu-sat există un
oficiu C.E.C,, al cărui
funcționar picotește de
căldură si plictiseală
in spatele unui ghișeu..
De ce nu s-ar depla
sa in sezon, măcar citeva ore pe zi. cițiva
kilometri mai la deal,
la Geoagiu-băi ?
E doar o sugestie,
altele pot fi mai bune.
De reținut că e vorba
de onorat atit obliga
țiile bunei serviri tu
ristice. cit si cele
legate de prestigiul
unei instituții atit de
serioase cum
este
C.E.C.-ul. Altminteri,
se și creează un cerc
vicios :
la
ghișeul
C.E.C. nu există sold
pentru că nu s-au de
pus banii din vinzări,
iar la magazinele din
vinzările
localitate
stagnează pentru că
turiștii așteaptă... să
ridice banii de la
C.E.C. (Corneliu Câr
lan).
*

Ninge, ninge?
In ultimele zile cir
culația feroviară a
avut de înfruntat se

rioase dificultăți. Ca
urnăare, s-au produs
întîrzieri în mersul

trenurilor. Un singur
exemplu : chiar la o
cursă, relativ scurtă.

ca București — Bra
șov. acceleratul 435 a
ajuns, in ziua de 11
august, , cu 30 de mia
nute întîrziere;
doua zi, în sens invers, confratele său.
sau,
acceleratul 222. a înre
gistrat doar 20 de mi
nute întîrziere.
Acestea sint însă
bagatele în comparatie cu alte întîrzieri :
ajunge să zăbovești
puțin pe peroanele
gărilor ca să înregistrezi cum difuzoarele

anunță, mereu. întîr
zieri mult mai mari —
de cite 60—100—120 de
minute. Vechea ex
presie „merge ca trenul“ (în sensul punctualității) pare total
depășită, în timp ce
șlagărul cu care se
punctează anunțurile
ia Gara de Nord —
„glasul
roților
de
tren e o șoaptă cu
— iși justifi**
suspine
că integral textul.
Se pare că aceste
întîrzieri sint provoca-

„Ca la piață...
Piața alimentară din
Călimănești e complet
renovată, are platouri
și pergole noi. instala
ție de apă in apropie
re, toate condițiile ne
cesare funcționării in
bune condiții a unui
asemenea
perimetru
comercial. Pe de altă
parte e și bine apro
vizionată. Trei lucruri
nu
inteleg.
totuși,
cumpărătorii: 1) de ce
atita lipsă de curățenie
peste tot, cind există
obligația legală a vinzătorilor să-și mențină
în stare perfectă de cu
rățenie locul unde iși
vînd marfa : 2) de ce
nu este respectat nici

unul din preturile
mercurialului : 3) de
ce absolut nici unul
dintre vînzători nu are
afișate prețurile (așa
cum se procedează in
toată tara) lingă legu
mele și fructele ofe
rite.
Asupra acestor trei
aspecte am avut o
scurtă discuție cu in
tendentul pieței (Du
mitru Șinca). care
ne-a spus : „Sigur, nu
e curat, e... ca la pia
ță. Mai cad frunze,
coji de fructe, roșii
stricate, hirtii". Apoi
se întoarce brusc către
primii 3—4 vinzători
din apropiere Si-i în
treabă răstit : ,.De ce

te în special de ninso
rile abundente care au
căzut în aceste zile în
întreaga țară, opera
țiunile de deszăpezire
a liniilor și a maca
zurilor înghețate fiind
foarte anevoioase.
Iar’ dacă in unele
zone nu a nins In aceste zile, ci vremea a
fost... călduță, care să
fie cauzele acestor
perturbații ? Spunețini-le, ca: să le putem
spune cetățenilor. (C.
Nicolae).
st

nu respectați mercu
rialele. de ce nu afi
șați prețurile" ? ! Iar
către noi : „Vedeți, iau
măsuri oe loc, mă
Ocup de piață"...
Am trecut si în alte
zile prin piața din Călimănesti.
Lucrurile
erau exact ca prima
oară : lipsă de curățe
nie. preturi neafișate,
abateri flagrante de la
mercurial. Oare ace
eași explicație să. fie
valabilă — „ca la
piăță" ? Ca si cum
piața ar fi un teritoriu
al nimănui și nu o
comercială
unitate
complexă, cu reguli
precise de funcționare?! (Gh. Graure).

vârât câ această . propunere a, fost
ne ferim de oameni, ci. dimpotrivă,
formulată și pusă în atenția cetățeni
le ieșim în «cale. Noi. cei de la con
lor, de reprezentanții organelor locale,
siliul popular, am hotărît să nu ne
dar folosirea cadrului „Tribunei de
mai scâpe problemele „printre de**
mocrației
s-a. dovedit inspirată
gete“, șă nu mai admitem ca propițdeoarece; la dezbaterea acestei propunerile ..devină .doar simple inscrleri
inert^cețătenii țui ftvut de făcuț^pele
Iprmalp; fp ..
Piste,, hirta.
___ _.’Preluind inț„sugestii concrete, ,vizind amenajarea ; tuzia ,,de vitalitate pe1 care a adus-oă
și folosirea mai judicioasă a curților
muncii noastre „Tribuna democrași altor terenuri libere.
tiej“. s-a trecut la organizarea pe
circumscripții electorale a unor intilAm solicitat tovarășului Barțha Să
ne dea și exemple de intervenții în .niri permanente, directe, de la om la
cadrul „Tribunei
.
**
Interlocutorul, re- . om. intre cetățeni, deputati și cadre
de conducere de la nivelul comunei.
ferindu-se la sfera moralei și a edu
S-a recurs la ideea organizării aces
cației cetățenești, ne-a răspuns :
tor întllniri — da. da fiți atent I —
— Sint și unele opinii care par. la
chiar pe uliță, la o poartă sau alta,
prima vedere, să nu aibă tangentă cu
la una din orele dinaintea înserării,
ca să nu sufere campaniile agricole.
Scopul lor : să nu așteptăm să treacă
luna de zile, să ne revedem abia la
Din experiența consiliului
„Tribuna democrației
**
pentru a afla
cum se soluționează cele propuse. Să
F.D.U.S. din comuna
le urmărim „din mers
**
tot: împreună
cu cei care le-au formulat.
Odoreu, județul Satu Mare
Un exemplu de eficientă a acestor
întllniri : la „dialogul
**
purtat in cir
cumscripțiile electorale din raza stră
zilor Mărtinești și Solidarității a
profilul acestui gen de manifestări. O
reieșit că multi cetățeni incă nu-și
asemenea opinie, de „excepție
,
**
s-a
cultivaseră cu legume curțile. între
referit, bunăoară, la desființarea din
bați de motive, au sesizat lipsa de se
unele locuințe a „cîrciumilor clandesmințe in magazinul cooperației de
tine“, în care se practica specula cu
consum.
Primăria
a
intervenit
. băuturi alcoolice. întrucît F.D.U.S.
prompt, obligindu-1 pe președintele
are și atribuții educative, răspunderi
cooperativei de consum să procure in
față de respectarea legalității, am
cel mai scurt timp semințele necesa
apreciat opiniile ca binevenite și
re. Altădată1 s-a urmărit realizarea
le-am susținut in fata organelor ad
propunerii privind curățirea si adinministrative locale cu propuneri de
cirea șanțurilor. „Cum să se facă
măsuri concrete. In numele aceleiași
scurgerea apelor dacă nu avem tu
răspunderi față de o viată corectă și
buri ?“ au întrebat cetățenii de pe
un climat civic sănătos, am reținut și
citeva străzi. Primarul a reținut că
dat curs propunerilor care se refe
este vorba, în legătură cu această
reau la combaterea hotăriță a prac
lipsă, și de o critică la adresa orga
ticilor de, favoritism din unele uni
nelor locale, luind în consecință mă
tăți comerciale, concomitent cu mai
suri, împreună cu conducerea coope
buna aprovizionare a acestora. Cu
rativei agricole, pentru a se trece
*
la
sprijinul cetățenilor și prin amplifi
producerea de tuburi. Dar s-a relevat
carea măsurilor politico-educative de
și locuitorilor că lipsa de tuburi nu
ridicare a conștiinței oamenilor, ase
justifică inactivitatea în intretinerea
menea neajunsuri au fost, în cea mai
străzilor, pe unele fiind posibilă
mare parte. înlăturate.
scurgerea apelor doar prin simpla
Sint noi și neștiute toate aceste
adincire a șanțurilor, fără a mai fi
probleme, aceste semnalări făcute de
necesară montarea de tuburi. Se în
cetățeni ?
țelege câ deputății au trecut la mobi
— Multe aspecte — ne-a răspuns
lizarea cetățenilor și șanțurile au fost
tovarășul Gh. Cristea. secretarul co
mitetului comunal de partid — s-au
săpate, asigurindu-se evacuarea ape
mai aflat incluse și înainte. în alte
lor.
planuri și programe materializindu-se
Experiența cristalizată de torurile
insă de regulă, doar intr-o mică măcomunei Odoreu în organizarea „Tri
, sură, datorită neurmăririi perseve
bunelor democrației
**
pune in eviden
rente a înfăptuirii lor. Ceea ce aduce
ță importanța deosebită a legăturii
nou pentru noi „Tribuna democratiei“ este sentimentul sporit al răs
strinse cu masele de cetățeni, a con
punderii față de cetățeni, cu care știi
sultării și conlucrării permanente cu
că, „vrind-nevrind“ cum s-ar spune,
acestea, ca o chezășie a realizării
te regăsești peste o lună în același
exemplare a obiectivelor gospodă
cadru și nu e bine șă te, „întîlnesti"
rești edilitare, de dezvoltare și Înflo
și cu aceleași întrebări.
rire multilaterală a localității.
— Putem transcrie această opinie ?
N-or să creadă unii cititori că... vă
Octav GRUMEZA
feriți de întrebările oamenilor ?
corespondentul „Scinteii
— Puteți serie liniștit, pentru că nu

O formă modernă de economisire
și plată : „Contul curent personal44 la C.E.C.
Avantajul specific acestui instru
ment de economisire il constituie
faptul că asigură titularilor efec
tuarea de plăți periodice și ocazio
nale din sumele depuse in cont,
fără ca aceștia să fie nevoiti să se
deplaseze personal la casieriile în
treprinderilor sau instituțiilor pres
tatoare de servicii.
Casa de Economii și Consemnațiuni efectuează plățile in limita sol
dului existent in cont, in mod gra
tuit. acordind in plus titularilor de
conturi curente personale și o dobindă anuală.
Depunerile și plățile din contul
curent personal se pot face în nu-;
merar sau prin virament. Plățile
în numerar se pot face pe bază de
cecuri semnate de titular sau per
soanele împuternicite de acesta,.
Plata în numerar a cecurilor obișnuite se poate efectua de către
sucursala sau filiala C.E.C. la care

s-a deschis contul, precum și de o
altă unitate C.E.C. stabilită de ti
tular — iar plata în numerar
a
cecurilor din carnetul de cecuri
cu sumă limitată se face de oricare
sucursală, filială sau agenție C.E.C.
proprie din țară.
Plățile prin virament din contu
rile curente personale se fac, din
dizpoziția titularilor, de către uni
tățile C.E.C. la care acestea sint
deschise. Este de reținut că titu
larii de conturi pot solicita virarea
din cont a unor sume pentru plăți
periodice, reprezentînd : plata abo
namentului de telefon, de radio și
televizor, a chiriei, consumul de energie electrică și de gaze, precum
și plăți de impozite și taxe.
Contul curent personal șe poate
deschide oricărei persoane majore,
la sucursalele și filialele C.E.C. din
întreaga tară pentru'o depunere 1nițială minimă de 100 de lei.
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ACTUALITATEA ÎN AGRICULTURĂ

Colectivele fruntașe
își prezintă
rezultatele
9

1344-1981

Prezentăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă pe
șapte, luni ale anului în curs de alte colective de oameni ai muncii din in
dustrie. transporturi, construcții, agricultură, circulația mărfurilor si uni
tăți prestatoare de servicii pentru populație.
Potrivit rezultatelor obținute și punctajului general stabilit pe baza în
deplinirii planului la indicatorii prevăzuti in criteriile de organizare a În
trecerii, în cele șapte luni care au trecut din acest an *), pe primele
locuri se situează :

IN DOMENIUL
TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 320,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8 la sută; la pro
ducția netă de constructii-montaj,
8.5 la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile planificate la 1 000
lei producție de constructii-montaj
au fost reduse cu 1,4 la sută au
fost obținute economii fată de bu
getul de cheltuieli de 1,6 la sută ;
unitatea s-a încadrat în repartițiile
de energie electrică.
Locul II : întreprinderea de rețe
le electrice Suceava
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice București.

In

domeniul lucrărilor

DE CERCETARE GEOLOGICA
ȘI DE FORAJ
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș, cu 623,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 15,3 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice. 1,5 la
sută la viteza medie de lucru la fo
rajul cu sondeze. 8,3 la sută la vo
lumul producției normate pe om al
muncii și 2,7 la sută la volumul
fizic al lucrărilor miniere ; consumurile normate de combustibili și
energie au fost reduse cu 10.4 la
sută.
Locul II : Schela de foraj Rimnicu
Vilcea.
Locul III : întreprinderea de fo
raj și lucrări geologice speciale
București.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR
REFRACTARE
Locul I : întreprinderea „Carbochim" Cluj-Napoca, cu 1 223,4
puncte
Principalii indicatori de plan
.
au
_ .
fost depășiți cu': 24,4 la sută la pro
ducția netă, 19,8 la sută la produc
ția fizică, 18,4 la sută la producțlâmarfă vîndută și încasată. 13,4 la
sută la productivitatea muncii și
23,1 la sută la beneficii ; consumu
rile normate de energie electrică
și combustibil au fost reduse cu 5,1
la sută.
Locul II : întreprinderea „Răsări
tul" Brașov.
Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa, județul
Prahova.
IN ELECTRONICA
ȘI TEHNICA DE CALCUL.
PRODUCȚIA DE ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I î întreprinderea „Electro
tehnica" București, cu 1 068,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,9' lă sută la pro
ductia-marfă vîndută și încasată,
64,7 la sută la export, 36,7 la sută
la beneficii ; consumurile normate
de energie electrică și combustibil
au fost reduse cu 8,7 la sută, iar
ponderea producției produselor noi
și modernizate a sporit cu 2.5 la
șută față de prevederi.
Locul II : întreprinderea „Electroargeș" Curtea de Argeș.
Locul III : întreprinderea „Conect" București.
•) — Indicatorii privind pro
ducția
netă,
productivitatea
muncii, costurile de producție și
beneficiile
calculați
șase luni.

— Nu putem fi mulțumiți de re
zultatele obținute. Avem obligația să
mergem la locurile noastre de mun
că și să luăm toate măsurile necesare
pentru indeplinirea sarcinilor de plan
care ne revin pină la sfirșitul anului.
Așa și-a început cuvîntul luat in
adunarea generală a oamenilor mun
cii tovarășul Mihai Popa, șeful, sec
ției nr. 5, de la întreprinderea me
canică „Ceahlău" din Piatra Neamț.
Un îndemn adresat cplegilor de mun
că. dar și o cerință, o concluzie lo
gică a discuțiilor care se purtau. O
precizare : în primul sepiest.ru. al
anului întreprinderea nu; și-a înde
plinit nici unul din indicatorii de
plan (producția fizică și netă, expor
tul, beneficiul), in condițiile în care
cheltuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fast depășite
„Au lipsit materialele...*

Amănunțită. în unele privințe întocmită chjar cu pedanterie, darea
de seamă prezentată de tovarășul
Petru Ciubotaru, președintele consi
liului oamenilor muncii, în fata adu
nării, generale. Cităm : „Nu s-au
realizat 3 455 grape cu discuri dato
rită nelivrării de către Combinatul
siderurgic Galați a circa 1 530 tone
tablă...". „Nu s-au realizat 1 889 se
mănători pentru porumb și păioase
datorită lipsei unor materiale și re
pere din colaborări...“. „Nu s-au
realizat piese de schimb pentru ma
șini agricole în valoare de peste cinci
milioane lei din lipsa tablei și a di
feritelor oțeluri nelivrate de între
prinderea «Laminorul»- din Brăila...".
Și se continuă așa, lipsa materiale
lor fiind subliniată cu o precizie care
dovedește că s-a muncit serios pen
tru stringerea datelor. Este adevărat,
uneori se mal amintește și de finali
zarea cu intîrziere a unor fluxuri teh
nologice. de reluarea cu greutate (1?)
a fabricației semănătorilor SUP sau
de lipsa de capacitate la prelucrări
mecanice, de lipsa de disciplină sau
de alți factori subiectivi. Dar dacă
s-a depus atita mancă pentru a de
monstra lipsurile furnizorilor de ma
teriale. ar fi trebuit — așa era co
rect — să se facă un efort cel puțin
egal și pentru a analiza situația din
propriile depozite. Surprizele nu ar
fi lipsit. Și apoi, în felul acesta, poa

IN INDUSTRIA FIRELOR
ȘI FIBRELOR SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul de fibre sin
tetice Iași, cu 694,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția netă, 1 la sută la producția
fizică, 8,7 la sută la productia-marfă
vîndută și încasată, 13 la sută la export ; consumurile normate de energie electrică și combustibili au
fost reduse cu 0,5 la sută fată de
prevederi.
Locul II. : întreprinderea de fire
artificiale „Viscofil" București.
Locul III : întreprinderea filatura
de fire melana Botoșani.
IN INDUSTRIA CIMENTULUI
ȘI MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți și
azbociment Medgidia, județul Con
stanța. cu 1 898,2 puncte.

La panoul de onoare
al întrecerii socialiste
pe șapte
ale anului 1981
-------- A____

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,6 la sută la pro
ducția fizică, 0,5 la sută la pro
ducția netă, 12,5 la sută la export;
cheltuielile materiale la 1 000 lei
producție-marfă au fost reduse cu
1,7 la sută, iar ponderea producției
produselor noi și modernizate a
sporit cu 19,1 la sută față de pre
vederi.
Locul II : întreprinderea de mate
riale de construcții Buzău.
Locul III : întreprinderea de
materiale de construcții Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.
IN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea „Pro
gresul" București, cu 1 725,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,6 la sută la pro
ducția netă, 4.9 la sută la produc
ția fizică, 9,5 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată și 4,3 la
sută la export ; cheltuielile mate
riale la 1 000 lei productie-marfă
au fost reduse cu 2,7 la sută față
de plan, iar ponderea producției
produselor noi și modernizate a
sporit cu 8 la sută față de prevederi.
Locul II : întreprinderea „Flacăra
roșie" București.
Locul III : întreprinderea „Dîm
bovița" București.
IN INDUSTRIA STICLEI,
CERAMICII FINE
ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de porțelan-menaj din Curtea de Argeș, cu
1148 puncte.
Principalii indicatori de plan au
foșt depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția netă, 5,9 la sută la producția
fizică, 3,1 la sută la productia-marfă
vîndută și încasată. 7 la sută la
productivitatea muncii și 14 Ia sută
la livrările de mărfuri la fondul
pieței ; cheltuielile materiale la
1 000 lei productie-marfă au fost
reduse cu 5.6 la sută față de pre
vederi

te că și unii dintre cei care au luat
cuvîntul ar fi fost stimulați să ia o
atitudine mai critică față de propria
activitate.
„...dar există mari stocuri
supranormative"

O parte din depozitul central al în
treprinderii — așa cum am constatat
a doua zi după adunarea generală —
arată cit de cit a.... depozit, in adevă
ratul și bunul înțeles al cuvintului.
Adică, cel puțin este vizibilă intenția
■ de a așeza materialele, în special
laminatele, intr-o anumită ordine, pe
categorii și sortotipodimensiuni. Dar

Locul II : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia.
Locul III : întreprinderea „Metaloglobus" București.
IN INDUSTRIA BERII,
SPIRTULUI, AMIDONULUI,
APELOR MINERALE
ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de bere
București, cu 1 569,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,4 la sută laproductia netă. 41,2 la sută la pro
ducția fizică, 10,4 la sută la produc
tia-marfă vîndută și încasată și 13
la sută la beneficii; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au
fost reduse cu 9 la sută față de
prevederi, iar cele materiale cu 10
la sută.
Locul TI ; întreprinderea de bere
Constanța.
Locul III : întreprinderea pentru
cultura și fermentarea tutunului
Craiova.
IN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea agricolă
de stat Prejmer, județul Brașov, cu
387.6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11,3 la sută
la producția fizică de produse
animaliere, 6,3 la sută la efectivele
de animale la sfîrșitul perioadei
raportate, 10,3 la sută la livrările
de produse la fondul de stat și 23
la sută la beneficii ; cheltuielile la
1 000 lei productie-marfă au fost
reduse cu 10,7 la sută față de plan.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Traian, județul Bacău.
Locul III : întreprinderea agricolă de stat Tg. Frumos, județul
Iași.
IN TRANSPORTURILE RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Gorj, cu 601,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți ctF: 17,3 la sută la
producția netă, 19 la sută la productivitatea muncii, 5,8 la sutâ la
volumul mărfurilor transportate și
16,2 la sută ia veniturile brute din
activitatea de transport; cheltuielile
materiale la 1 000 lei venituri brute
au fost reduse cu 1,5 la sută, iar
consumul de carburanți ■ fost diminuat cu 7.1 la sută.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto Constanța.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto Dolj.
IN COOPERAȚIA DE CONSUM
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor de consum Vilcea,
cu 1 249,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 43,6 la sută la in
trările de produse în fondul de
stat, 21,6 la sută la producția In
dustriei, mici, 10 la sută la livră
rile de mărfuri la fondul; pjetgj ,și .
22.6 la sută la producția pentru
alimentația publică.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor de consum Covasna
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor de consum Gorj.
IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I ; întreprinderea balneo
climaterică Buziaș, cu 327 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 14,9 la sută la
beneficii, 1,4 la- sută la încasări
medii pe lucrător și 15,2 la sută la
coeficientul de utilizare a capaci
tății de cazare ; prestațiile de ser
vicii pentru populație, au . fost rea
lizate la nivelul planificat, iar chel
tuielile de circulație la 1000 lei
desfacere au fost reduse cu 2,5 ia
sută.
Locul II : Stațiunea Sinaia.
Locul III : Oficiul național de
turism „Carpați" Brașov.
(Agerpres)

dintr-o situație recentă întocmită de
sucursala județeană a Băncii Națio
nale rezultă că in întreprindere s-au
acumulat stocuri supranormative de
materii prime și materiale in valoare
de peste 173 milioane lei, din care
53,6 milioane lei reprezintă diferite
subansamble solicitate de la alte uni
tăți prin cooperare, 2,3 milioane lei
piese de schimb, 2,1 milioane lei am
balaje, 44,1 milioane lei producție
neterminată, 82,7 milioane lei produc
ție finită. Valoarea stocurilor fără
mișcare, cu o vechime in unitate de
cițiva ani de zile, se ridică la 21 mi
lioane lei !

Față în față aprecierile din dezbateri și realitățile
din întreprinderea mecanică „Ceahlău" - Piatra Neamț

In propria incintă, în propriile puteri
stă cheia depășirii dificultăților,
a mersului spre mai bine
și aici, după cum ne spunea tovarășul
Lipsesc materialele ? Da. unele
Constantin Ghinet. șeful depozitului,
sortimente de table și laminate nu âu
sint necesare iu medie 6 (șase !)
fost primite la timp. Dar de ce în
manipulări pentru ca secțiile de pro
adunarea generală nu s-a amintit ni
ducție să poată primi materialele so
mic de dezordinea din propriile depo
licitate. „Operativitate", nu glumă !
zite. de stocurile supranormative de
Și cum macaralele necesare pentru a ■ zeci de milioane de lei ?
muta materialele dintr-o parte in alta
„Capacitatea de producție
cam lipsesc, secțiile de producție pri
mesc laminatele și tablele atunci cind
este insuficientă..."
se... poate.
Adeseori. în timpul adunării gene
Trecînd insă dincolo de această
rale s-au auzit voci care încercau să
parte de depozit, devine dificilă orice
justifice nerealizarea planului pro
descriere a felului cum sint „gos
ducției fizice prin lipsa capacităților
podărite" materiile prime și materia
de producție. Tovarășul Gheorghe
lele. începind chiar din cealaltă parte
Hanganu. adjunct de șef de secție la
a depozitului central, singura formă
turnătorie, arăta ; „Lipsa de capaci
de păstrare a materialelor este
tate la tratament termic a creat și
aceea..... la grămadă". Și unde nu pot
creează multe greutăți în desfășura
fi intîlnite materiale ? Pe cîmp (jenți
rea procesului de producție. Secțiile
care au ruginit și acum trebuie decade producție nu au primit la timp
pate). prin curțile secțiilor de pro
piesele necesare și din această cauză
ducție. pe străzile din vecinătatea în
s-a muncit, in salturi, nu s-a asigurat
treprinderii. -Si chiar dacă există o
continuitatea necesară fluxului teh
evidentă a materialelor din stoc, este
nologic. Uneori, cuptoarele de trată-•
greu de spus dacă cineva mai știe pe
ment termic nu au fost folosite ra
unde și cum sînt aruncate. Dealtfel,
țional și s-au realizat piese insufi-

Campania de recoltare și prelucrare

Livrarea

a sfeclei de zahăr

legumelor

Se apropie campania de prelucrare a sfeclei de zahăr, campanie care,
in acest an, are un obiectiv de mare însemnătate economică : din fiecare
kilogram de rădăcini de sfeclă să se obțină o cantitate superioară de
zahăr. Această problemă a fost analizată amănunțit intr-o ședință de
lucru care a avut loc la Giurgiu și la care au participat cadre de con
ducere și secretari ai organizațiilor de partid din toate fabricile de zahăr
din tară. Cu acest prilej a fost examinat și aprobat programul campa
niei de prelucrare a sfeclei de zahăr. S-a hotărit ca la 28 august să-și
inceapă activitatea fabricile de zahăr din sudul tării, iar la 13 septembrie
— cele din celelalte zone ; de asemenea, au fost stabilite măsuri organi
zatorice și tehnice pentru a se obține un randament de extracție cit mai
ridicat.

Fabricile
sînt pregătite
pentru a funcționa
la întreaga
capacitate
A,

Creșterea randamentului. la extra
gerea zahărului din sfeclă presupune
ca perioada de prelucrare să fie cît
mai scurtă și să se respecte disci
plina tehnologică. Este de relevat că,
in acest an, pe baza indicațiilor date
de conducerea partidului, remontul și
revizia utilajelor s-au executat din
vreme și cu mai multă responsabi
litate : în același timp, au fost îm
bunătățite și modernizate procesele
de producție. De asemenea, prin
intrarea în funcțiune a noilor capa
cități se apreciază că. în actuala
campanie, fabricile de zahăr vor pre
lucra zilnic circa 50 000 tone de sfe
clă, față de numai 38 000 tone, cît s-a
realizat în anul trecut. Spre a exista
garanția bunei funcționări a utila
jelor și creșterii gradului de extrac
ție, în aceste zile se fac probe la
rece, iar de la 20 august — și cele
la cald.
Participanții la ședința de lucru de
la Giurgiu, subliniind că procesul
de fabricație a fost mai bine orga
nizat decit în trecut, au arătat că
trebuie să se acționeze cu mai multă
hotărire pentru buna funcționare a
noilor capacități de producție, pre
cum și încheierea lucrărilor de mon
taj la fabrica din Ianca. județul
Brăila. în mod deosebit se cere ca
întreprinderea „Vulcan" din Capitală
să asigure montarea cazanului de
rezervă de la Fabrica de zahăr din
Corabia, iar întreprinderea „Energoreparații" din București — lanțurile
pentru sursa de apă industrială de
la fabrica din Pașcani. De asemenea,
trebuie incheiate lucrările de repa
rare a silozului pentru depozitarea
zahărului la fabrica din Buzău și
ceie de construcție a silozului de la
fabrica din Timișoara.
Cele mai mari eforturi vor trebui
depuse pentru încheierea lucrărilor
de montaj la Fabrica de zahăr din
Ianca. județul Brăila. Unele între
prinderi ale Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini nu au res
pectat graficele de livrare a unor re
pere. Pentru ca și această fabrică să
poată începe la 1 octombrie prelu
crarea sfeclei, ministerele de resort
au Stabilit termene exacte pentru li
vrarea fiecărui utilaj, iar comitetele
județene de partid vor controla in ce
măsură directorii întreprinderilor
respective respectă sarcina de a ex
pedia la Ianca utilajele respective.

Esențial este
să crească
randamentul Ia
extracția zahărului
Constituie un fapt pozitiv că în
acest an fabricile de zahăr au fost
pregătite mai bine pentru campania
de prelucrare a sfeclei. Dar a pre
lucra sfecla nu este totul. Esențial
este să fie asigurate toate condițiile
pentru a se extrage tot zahărul din
rădăcini. Aceasta presupune în pri
mul rînd o disciplină tehnologică
fermă in fiecare fabrică de zahăr,
iar in al doilea — ca sfecla recolta
tă să fie transportată imediat din

cient de dure, ceea ce a necesitat ne
numărate remedieri".
l’e de altă parte, maistrul principal,
Nicolae Herghelegiu, solicita directo
rului comercial al Grupului indus
trial de mașini agricole — prezent la
adunare — să sprijine unitatea pentru
execuția unor piese forjate prin
cooperare. Aici este necesar să adău
găm că și așa peste 50 la sută din
producția unității se realizează prin
cooperare, ceea ce 11 făcea pe unul
din participants la adunare să spună
că întreprinderea nici nu ar trebui să
se numească „mecanică", ci mai curînd „de. montaj .
„...dar și capacitatea organizatorică
este nesatisfăcâtoare"

Atunci cind in darea de seamă s-a
subliniat necesitatea folosirii la. întreaga capacitate a utilajelor și instalațiilor s-a atins, de fapt, una din
problemele esențiale ale producției.
Cum s-a acționat după adunarea ge
nerală pentru atingerea acestui
obiectiv ?
La secția nr. 4, în atelierul de
debitare-presaj, ghilotina de tăiere a
tablei nu funcționa de peste o oră.
Este defect utilajul ? Nu. Lipsește ta
bla ? Nu, Atunci ? „Problema este
mai complicată, ne spune tovarășul
Florin Atanasiu, șef de secție pe
schimb. Depozitul pe care il avem
aici este cu totul necorespunzător. Se
discută de mai multă vreme de reor
ganizarea depozitelor, dar [fracție nu
s-a făcut mai nimic. Materialele stau
aruncate unele pește altele. Trec ore
pînă cind reușim să scoatem cu podul
rulant tabla de care avem nevoie. în
medie, o treime din timpul de lucru
ghilotina stă din această cauză". într-adevăr, greu de descris dezordinea
din acest depozit. îți trebuie nu
numai îndemînane, dar și noroc pen
tru ca să găsești în această învălmă
șeală tabla sau laminatul de care pro
ducția are nevoie. Și dacă ghilotina
nu funcționează, in continuarea flu
xului stă și o presă de 250 tone/forță
O altă presă are rupt arborele cotit.
Alte trei prese mici, sub 40 tone/fortă.
nu sini încărcate la întreaga capaci
tate și lucrează circa zece ore pe
lună ! Lipsesc oare cu adevărat ca
pacitățile de producție ?
Fără îndoială că in adunarea gene
rală ar fi fost util și, mai ales, ab
solut necesar, să se discute și despre
capacitatea organizatorică a factorilor
de răspundere din întreprindere.

Ion TEODOR
Constantin BLAGOV1C1

cîmp Ia fabrică pentru a intra în
procesul de prelucrare. La ședința
de lucru de la Giurgiu, gazdele au
prezentat cîteva date deosebit de
sugestive referitoare la cauzele care
determină diferente mari în ce pri
vește extracția zahărului.
*
Totodată, a
putut fi dat un răspuns clar la în
trebarea : unde și in ce fel se pierde
zahărul din sfeclă 1 Procentul de
extracție a diferit mult în funcție
de perioada în care a fost prelucrată sfecla.
De aici decurge necesitatea ca în
fiecare fabrică să se instaureze o
ordine și o disciplină desăvîrșite
atît tehnologică, cit și în muncă — la
care trebuie să concure deopotrivă
atît consiliile oamenilor muncii și
cadrele de conducere din fabrici, cît
și organizațiile de partid. Din pro
gramul de activitate aprobat pentru
campania de prelucrare a sfeclei amintim :
• Se va asigura neîntîrziat forța
de muncă necesară pe fiecare schimb;
• Specialiștii vor acorda asistență
tehnică în toate schimburile ;
• Din momentul începerii campa
niei, cadrele de conducere și specia
liștii nu vor părăsi uzina ; ei nu vor
putea fi convocați la nici un fel de
ședință ținută in afara întreprinderii
și vor interveni imediat cînd constată
că nu se realizează programele zil
nice de prelucrare sau scade randa
mentul la extracția zahărului ;
• Departamentul Industriei Ali
mentare, Centrala industriei zahăru
lui și comitetele județene de partid
vor urmări cum se îndeplinesc programele zilnice de prelucrare a
sfeclei și cum se realizează indicii de
extragere a zahărului.
Sint măsuri care trebuie respectate
întocmai în fiecare întreprindere.
Dar chiar din aceste zile este necesar
să fie rezolvate unele probleme de
care depinde buna funcționare a fa
bricilor. Este vorba de asigurarea
forței de muncă pentru fabricile de
zahăr de la Țăndărei și Urziceni, a
unor cadre de specialiști pentru Fa
brica de zahăr de la Ianca — Brăila;
de crearea unor condiții optime de
cazare și masă pentru personalul se
zonier. Rezolvarea rapidă a acestor
probleme necesită un sprijin efectiv
din partea comitetelor județene de
partid respective, sprijin care tre
buie să se facă simțit acum. înainte
ca fabricile de zahăr să înceapă cam
pania de prelucrare.

Din cîmp la fabrică
- nimic să nu se
piardă din dulceața
sfeclei
Cercetările efectuate și practica au
demonstrat că o singură zi de sta
ționare a sfeclei de zahăr pe cimp
sau in bazele volante duce la scăde
rea in greutate a rădăcinilor cu 1,2
la sută și a conținutului de zahăr cu
0,3 la sută. în anii trecuți au fost
cazuri cînd pe cimp se aflau in gră
mezi cite 100 000 tone sfeclă de za
hăr. Or, în condițiile unor asemenea
stocuri rădăcinile scad în greutate cu
circa 1 200 tone, iar pierderile de za
hăr însumează zilnic
"
1___
cite ???
300 tone.
Pentru a se evita asemenea pier
deri de producție, campania de
prelucrare a sfeclei de zahăr a
fost organizată pe principii noi :
recoltarea se' va face pe bază de
grafice, in funcție de capacitatea fa
bricilor, iar stocurile de sfeclă nu vor
putea depăși anumite limite. încă din
aceste zile, conducerile multor unități
agricole cultivatoare de sfeclă. îm
preună cu specialiștii fabricilor de
zahăr au analizat, parcelă cu parcelă,
stadiul de vegetație al culturii și. în
funcție de gradul de dezvoltare a ră
dăcinilor și de conținutul de zahăr,
au stabilit suprafețele de pe care
sfecla urmează să fie recoltată și li
vrată cu prioritate. Important este ca,
în momentul cînd fabricile vor soli
cita sfecla de zahăr, conducerile unităților agricole să treacă imediat
la recoltarea și transportul acesteia.
Spre a se preveni scăderea conți
nutului de zahăr din rădăcini pe dru
mul din cîmp la fabrică, transportul a
fost organizat intr-un mod nou. Ast
fel, camioanele și tractoarele cu re
morci vor fi nominalizate pentru
transportul sfeclei de zahăr și nimeni
nu le va putea folosi în alte scopuri.
Important este ca, printr-o temeinică
organizare a muncii, tot ce se recol
tează în cursul unei zile pînă seara
sau in cursul nopții să se transporte
la fabrică; astfel ca nimic să nu se
depoziteze pe cîmp sau pe rampe
in gări.
Este în interesul economiei nationale, al bunei aprovizionări a popu___
lației ca printr-o organizare judicioa
să a muncii la recoltarea, transportul
și prelucrarea sfeclei să se obțină în
acest an cantități sporite de zahăr.
Aceasta presupune ca, din momentul
declanșării lucrărilor, îri fiecare uni
tate agricolă să fie respectate grafi
cele de recoltare, astfel încît fabricile
să funcționeze la întreaga capacitate
și cu randamente superioare ■ de ex
tracție a zahărului, pînă la încheierea
campaniei de prelucrare.

loan HERTEG
Petre CRISTEA

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
ROMÂNEȘTI
Mașină de tricotat
cu programare electronică

Specialiști de la Institutul de
cercetări textile — București au
conceput și realizat o mașină
rectilinie automată de tricotat cu
programare electronică prin care
se pot realiza tricoturi, după
conturul dorit, in cele mal va
riate structuri jacard. Ea consti
tuie o premieră tehnică, fiind cel
mai modern utilaj din industria
de profil. La realizarea modelu
lui funcțional au colaborat spe
cialiști de la Centrul de cerce
tări mașini-unelte pentru indus
tria ușoară din Tg. Mureș, Insti
tutul politehnic Iași, întreprin
derea „Tînăra gardă“-București
și Metalotehnica-Tg. Mureș. Mi
crocalculatorul. specializat de

proces — cu care a fost echipata
mașina — este conceput și reali
zat de specialiști de la Institu
tul de cercetări pentru tehnică
de calcul — București și consti
tuie, de asemenea, o premieră
tehnică.
Realizarea noii mașini se ba
zează pe o serie de soluții origi
nale — în curs de brevetare —
implantate pe cea mai modernă
mașină de tricotat existentă in
tară, ceea ce conferă
__ ____________
acesteia
foarte . mari posibilități tehnolo
gice cum ar fi : realizarea unor
detalii fasonate prin îngustarea
sau lărgirea tricotului sub formă
plană sau in trepte, prin. arun
cări de ochiuri ; selectarea elec
tronică individuală a acelor în
procesul de tricotare, fapt care
permite realizarea unor produse
fasonate cu rapoarte de desen
practic nelimitate și lucru in sec
vențe. De asemenea, utilizarea
microcalculatorului creează po
sibilitatea tricotării unui produs
cu lungimea dorită, indiferent
de stadiul in care se găsește ra
portul de desen jacard, și poate
continua cu bordură și model de
început. în același timp, prin
crearea condițiilor de programa
re prealabilă pe benzi magne
tice, timpii de oprire pentru
schimbarea unui articol (in alte
structuri, forme, mărimii se re
duc de la 16—24 ore la numai
5—10 minute. Se estimează că di
ferența de cost între mașina do
tată cu microcalculator și obiș
nuita mașină jacard cu comenzi
mecanice poate fi amortizată
doar în citeva luni prin valoarea
materiilor prime economisite.

Controlul nedistructiv al țesăturilor

Postavurile sub formă de ban
dă oontinuă destinate industriei
hirtiei au ridicat întotdeauna
probleme deosebite in ceea ce
privește controlul calității, deoa
rece nu se poate afecta integri
tatea lor pentru luarea probei

de laborator. Totuși controlul
calității este absolut necesar, de
caracteristicile benzilor "de pos
tav depinzînd atît calitatea hir
tiei, cit și creșterea timpului efectiv de exploatare a utilajului.
Pornind de la aceste conside
rente Institutul de cercetări tex
tile în colaborare cu Institutul
de fizică și inginerie nucleară
Măgurele au realizat o instalație
unicat, care testează, pe princi
piu nedistructiv. variația masei
pe unitatea de suprafață, contro
lled procesul de producție în
mers.
Instalația se bazează pe prin
cipiul transmisiei directe a unui
fascicul de radiație beta, emis
de o sursă radioactivă și atenuarea sa la traversarea posta
vului. în prezent ea este am
plasată pe mașina de interțesere
de la întreprinderea română de
pislă din București. Se poate ex
tinde' insă și la alte utilaje din
sectorul textil unde se cere uni
formitatea masei sau grosimii.
Pentru aceasta se impun anumite
adaptări in ceea ce privește sis
temul mecanic constructiv, in
funcție de locul de amplasare.

Vlalcu RADU

Graficele de recoltare
în ultimele 2—3 zile, în unele
județe, ritmul recoltării legume
lor a scăzut. Ca urmare, la fon
dul de. stat au fost livrate can
tități mai mici din aceste pro
duse. Față de prevederile cu
prinse în graficele de livrări
pentru perioada 1—17 august, li
vrările au scăzut cu deosebire în
județele Argeș, Buzău, Călărași,
Gorj, Giurgiu, Ialomița și altele.
La Direcția generală economică
a horticulturii se apreciază că nu
există nici un motiv să fie în
cetinit ritmul recoltării și al li
vrărilor. în grădini se găsesc
cantități îndestulătoare de legu
me, iar pe mari suprafețe s-au
copt și tomatele de vară. Impor
tant este ca, în toate fermele
cultivatoare de legume, printr-o
temeinică organizare a muncii,
să fie strînse cantitățile prevă
zute în grafice. Este o sarcină de
înfăptuirea căreia trebuie să se
ocupe cu stăruință cadrele de
conducere și specialiștii din uni
tățile agricole, consiliile agroin
dustriale și întreprinderile de
specialitate. în același timp, or
ganele și organizațiile de partid
au datoria să controleze amă
nunțit cum se îndeplinesc grafi
cele de recoltare și livrare a le
gumelor, să ia măsuri operative
atunci cînd se Înregistrează întirzieri, astfel încît piața și fa
bricile de conserve să fie apro
vizionate din plin cu legume și
fructe.

DÎMBOVIȚA

Ce arată grădinile și ce

nu se vede in grafice
în grădinile și livezile dîmbovițene
continuă neîntrerupt cuiesul legume
lor și fructelor. în ultimele zile spe
cialiștii organelor agricole și din uni
tăți au refăcut graficele de recoltare
și livrare pe baza reevaluării canti
tăților de legume existente, a exami
nării la fata locului a stadiului coa
cerii la tomate, ardei etc. Acțiune
binevenită pentru că, în nu puține
cazuri, graficele de pînă acum nu au
reflectat posibilitățile reale de livra
re. în fermele Asociației legumicole
Tirgoviște s-a evaluat cantitatea to
matelor coapte și a celorlalte legu
me bune de recoltat. Acest mod de
a proceda permite întocmirea pe
baze reale a graficelor și realizarea
lor ritmică, zi de zi. Directorul aso
ciației, ing. Ion Dumitru, ne spunea
că în perioada 3—13 august au fost
livrate 300 tone legume, graficele
fiind depășite.
La ferma legumicolă din Ionești, pentru a asigura; umplerea mijloacelor de transport
. .. .
cu
partizi mari de marfă, graficele pre
văd anumite zile de recoltare și li
vrare la fiecare sortiment de legume.
Ardeiul gras, de pildă, este cules și
livrat în două zile pe săptămînă. Se
poate însă realiza mai mult. Graficul
stabilit pentru vineri, 14 august, pre
vedea să se livreze numai o tonă de
ardei. Un control suplimentar in
cîmp și consultarea la fața locului a
cooperatorilor a determinat mărirea
cantităților livrate cu încă o tonă.
Ritmul recoltării trebuie grăbit în
toate fermele cooperativelor agricole
și ale asociațiilor legumicole care au
' restante la livrarea produselor. în
cooperativele agricole Petrești, Crovu, Slobozia Moară, Tărtășești în ul
timele zile au crescut cantitățile li
vrate. Totuși, tendințele de a se lucra
în asalt, de a nu respecta contractele
și graficele persistă, La Complexul
de legume și fructe Găești, cantită
țile de legume preluate variază de
la o zi la alta în limite foarte
mari. Din această cauză, mașinile
comandate pe baza graficelor stabi
lite ajung să circule, in gol. Mașini
le trimise pentru a transporta 35 tone
legume și cartofi de la cooperativa
agricolă Serdanu au rămas goale
pentru că marfa fusese expediată la
Agrocoop. Situații de acest fel se
constată și în unele ferme ale aso
ciațiilor legumicole. O mașină cu ca
pacitate de zece tone era încărcată
cu o singură tonă de tomate culese
cu o zi inainte, la ferma nr. 6 Hăbeni. Șoferul ar vrea să mai pună
măcar cîteva tone de legume, dar in
sistă degeaba pentru că nu s-au cu
les. Tomatele de pe cele 15
hectare așteaptă culegătorii. Cele
ajunse pe pămintul gol riscă să se
degradeze. Semne grave ale negli
jentei si lipsei de spirit gospodăresc
Și în alte cooperative agricole se
manifestau asemenea . neajunsuri la
recoltarea .legumelor ceea ce explică
de ce județul Dîmbovița in perioada
1—15 august a realizat doar 37 la sută
din programul de livrări la legume.
în schimb, graficele de livrare a
fructelor au fost depășite, dar pre
vederile acestora nu reflectă realita
tea. „Am putea livra Capitalei incă
500 tone mere de vară pînă la sfirșitul lunii august — ne spune directo
rul I.L.F. Am livrat 25 tone de mere
fără grafic, acestea fiind apreciate de
cumpărători. în schimb, am primit
grafice pentru 100 tone prune, dar
acestea nu-s încă coapte11. După cum
se constată, continuă să existe ne
potriviri între ceea ce „spun" livezile
și ceea ce prevăd graficele de livra
re. Este necesar, este posibil ca, pe
baza situației reale din grădini și li
vezi să fie recoltate și livrate mai
multe legume, mai multe fructe.

C. BORDEIANU
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Of ÎNVĂȚĂMÎNT
Amenajarea căminelor, cantinelor,
laboratoarelor se apropie de stadiul final

---------------------------------- CENTENAR „GEORGE ENESCU"

IN PREGĂTIREA NOULUI AN

„...DIN TO A TA INIMA,
ALĂTURI DE POPOR“
- un ideal slujit cu înaltă dăruire
civică și artistică
Patriotismul marelui
creator
Cine pătrunde în intimi
tatea vieții și a laboratoru
lui de creație al lui George
Enescu, remarcă, fără difi
cultate, consecvența gestu
lui patriotic, devenit peste
timp una din trăsăturilecheie ale întregii sale exis
tențe. Conștient de la pri
mul triumf artistic public
(Poema română, op. 1) că
talentul trebuie pus in sluj
ba idealului major de afir
mare a propriului popor.
George Enescu s-a Înscris
printre cei mai autentici
„ambasadori" ai culturii
noastre naționale In con
text universal. Modului în
care muzica, operele sale
dau glas idealurilor po
porului român. îmbinîndu-se inconfundabil, speci
ficului național i se adaugă
numeroase alte mărturii.
Interviurile sale, dar mai
ales corespondenta atestă
atitudinea unui artist-pa
triot fără emfază, pătruns
de sentimentul patriotic pe
care, cu o forță de creație
genială, l-a ridicat Ia o ex
presie artistică de valoare
și rezonantă universale.
Mărturiile enesclene cele
mai trainice rămîn. în pri
mul rînd, firește, lucrările,
operele. Copil fiind. George
Enescu scria „opera" pentru
vioară și pian Pămint româ
nesc la virsta — cum men
ționează expres pe manu
scrisul autograf — de „cinci
ani și un sfert" (!). Copi
landru fiind, compozitorul
apela într-o Suită română
(1896) la melodia Deșteaptă-te române ca una din te
mele principale ale lucrării.
De la primele lucrări, crea
torul își exprimă atașamen
tul de solul natal, de oa
menii acestui pămînt. Ima
ginea patriei este o constan
tă a creației sale, chiar
atunci
qinji,, elftm,ent<el<3
programatice nu exprimă
deschis, direct, legătura cu
tara. Dar s-ar putea nega
de pildă că Rapsodiile
române, suita simfonică
Vocile naturii, Sonatele
nr. 2 pentru violoncel și
nr. 3 pentru vioară, Suita
nr. 3 pentru orchestră „Să
teasca" sau poemul Vox
Maris nu ne trimit cu gindul la peisajul munților și
cîmpiilor moldovene, la pă
durile și marea noastră si.
mai ales, la oamenii satelor
românești ? „Mă gîndesc tot
timpul la tară" — a devenit
un refren al corespondentei
maestrului din ultimul de
ceniu al vieții. „Tot ce
mi-a rămas ca forță și ener
gie le consacru pentru creatiunile mele muzicale, cu
care am înțeles să slujesc
neamul nostru românesc" —
îi scria, la 26 ianuarie 1954.
președintelui
Prezidiului
Marii Adunări Naționale,
dr. Petru Groza.
Există partituri ce atestă
pregnant și nemijlocit înal
tul sentiment patriotic al
lui George Enescu. Dacă ar
fi să amintim doar Oda
dedicată lui Iosif Vulcan
sau Hora Unirii de Al.
Flechtenmăcher,
aranjată
special spre a fi cîntată în
spitalele de răniți în primul
război mondial, ar fi
de ajuns pentru a înțelege
participarea directă la rea
lizarea „unirii celei mari"
din 1918. Capodopera Oedip,
izvorîtă dintr-un nobil sen
timent de înalt umanism,
dă expresie plenară atitu
dinii unui creator strîns le
gat de luptele de veacuri
ale poporului său. însetat
de dreptate și libertate.
Lupta de veacuri a românu
lui cu destinul a devenit în
concepția lui Enescu temă
de meditație filozofică, per
fect ilustrată și prin subiec
tul — aparent antic — al
tragediei lirice Oedip. în
memoriile lui Paul Voiculescu-Quintus se citează o
scenă din 1916. cînd după
un concert în spitalul mili
tar Eraclide din București
marele muzician, privind
santinela nemișcată în fața
bombardamentului aviației
inamice, a spus la plecare :
„Rămîneti cu bine î Pri, viti acest ostaș. Am găsit
adevărata temă a lui Oedip.
Omul mai tare ca Des
tinul !“
Este prea restrîns spațiul
spre a putea surprinde —
chiar succint — toate acțiu
nile lui George Enescu ce
Ilustrează spiritul patriotic
al multor initiative pe plan

national. Faptul că pe
timpul, Întotdeauna pe
timp de război, marele
muzician a rămas in tară,
alături de popor sustinind
concerte și recitaluri pentru
răniți, văduve și orfani
de război, pentru socie
tăți de cruce roșie —
ne scutește de orice co
mentarii suplimentare. Dar
mîndria lui Enescu și-a
aflat deplina satisfacție în
clipele cînd a putut înfăptui
ceva important pentru po
porul său. De la premiul de
compoziție, fondat în 1911
pentru sprijinirea compozi
torilor români, pînă la in
terpretarea în primă audiție
— atît în tară, cît și peste
hotare — a lucrărilor origi
nale, de la inițiativa insta
lării unei orgi la Ateneul
Român pînă la fondarea
unor instituții muzicale
(Orchestra simfonică din
Iași, Societatea compozito
rilor români, deschiderea
Operei Române ca institu
ție de stat etc.), numele lui
George Enescu se află me
reu în fruntea întreprinde
rilor de larg ecou național.
Poate că nimic nu egalează
în importantă și semnifica
ție gestul patriotic al maes
trului ca acele turnee ar
tistice sistematice, perma
nente, substanțiale ca re
pertoriu și impecabile ca ți
nută artistică. întreprinse
timp de aproape o jumătate
de veac în cele mai înde
părtate și mărunte tîrgurl
și orășele din țară.
în „biografia sentimen
tală" a lui George Enescu
s-aU gravat însă si mo
mente de excepțională sem
nificație politică. Numele
său l-am întilnit în 1934
printre intelectualii noștri
de frunte ce au luat atitu
dine împotriva războiului și
a nazismului, declarînd pu
blic că nu va mai concerta
în Germania lui Hitler.
Enescu se va număra prin
tre membrii asociației Ami
cii Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste (1934).
Cînd Pablo Casals, artistul
ce a înfierat regimul fran
chise a sosit la Bucu
rești. ziarul Adevărul nr,
40 din 12 decembrie 1937
a publicat salutul oa
menilor noștri de cultură,
solidari cu oaspetele spa
niol. unde — alături de
L. Rebreanu, Gala Galaction, M. Jora, O. Han, N. D.
Cocea. G. Petrașcu, N. Dărăscu. Matei Socor. Virgil
Teodorescu, Cezar Petres
cu, Ionel Perlea, Lser, M. R.
Paraschivescu etc. — mare
le creator George Enescu
se afla în fruntea listei.
Lucrețiu Pătrășcanu 11
trimitea în semn de prețui
re volumul Un veac de
frămintări sociale (1946),
dedicația autografă apelînd
la o „veche și adincă admi
rație". Ministrului artelor,
scriitorului Ion Pas, îi
mărturisea deschis idealul
său de pacifist și necesita
tea de a imprima culturii
naționale un rol esențial,
deoarece — scria Enescu —
„marile popoare ale tre
cutului nu s-au afirmat atît
pe teren militar și comer
cial, cît pe teren Intelectual
și artistic. Prin gîndurile
lor. prin lucrările lor de
artă — scria la 11 octombrie
1947 — supraviețuiesc astăzi
și se sustrag uitării".
Pentru Enescu. idealul
suprem a rămas toată via
ta înțelegerea între po
poare și pacea. Convins
fiind că „arta nu poate propăși acolo unde este ură și
opresiune",
muzicianul
mărturisea într-un ziar
american, în 1937, că „sufle
tul omenesc nu se poate
dărui decît în pace". Enescu
a văzut în artistul-patriot
pe omul capabil să dezvă
luie mulțimii „calea spre
armonie, care e fericire
și pace".

Viorel COSMA

Inovator al muzicii
secolului nostru
în primul disc dintr-o
serie intitulată semnificativ
„Orient-Occident" și apărut
in deceniul al șaptelea. Ye
hudi Menuhin imprima, pe
una din fete, muzică tradi
țională indiană, iar pe cea
laltă fată — Sonata a III-a

pentru vioară și pian „In
caracter popular românesc"
de George Enescu. De ase
menea, in al doilea disc, el
alătura tot muzicii indiene
o sonată de vioară de Bela
Bartok. Pentru Menuhin,
Enescu și Bartdk erau ast

fel cei dinții dintre euro
penii care puteau fi ase
muit! străvechii și pînă re
cent atît de ignoratei cul
turi indiene, semnificația
artei lor depășind, prin ur
mare. cadrul — în prezent
restrîns — al tradiției eu
ropene.
Astăzi, la 100 de ani de
la nașterea lui Enescu și
Bartok, opinia lui Menuhin
se vădește din nou confir
mată. într-adevăr, în prima
jumătate a secolului nostru,
artiști de primă mărime din
estul și sud-estul Europei
— printre care Enescu și
Bartok — au ales în creație
calea așa-numitei „sinteze
dintre Orient și Occident".
Opera lui Enescu, de pildă,
afirmă sinteza dintre cultu
ra românească — în primul
rînd arhaică și prin urma
re comparabilă celorlalte
culturi străvechi ale umani
tății, deci și celei indiene —
și marea cultură simfonică
europeană.
Pentru a obține confluen
ta dintre străvechea muzică
românească și simfonismul
european, Enescu a elaborat
o artă nouă, care a impus
atit universalizarea muzicii

Intuiția unui timp muzi
cal neliniar — timp atît de
frecvent azi — este, de ase
menea, prezent la Enescu,
iar unul din izvoarele lui
trebuie căutat in fuziunea
dintre spiritul dialectic al
sonatei și spiritul contem
plativ al variațiunii. Cele
două categorii de arhitec
turi se opuneau la clasici,
dar au început să se înge
măneze la^ romantici și la
prelungirile lor în secolul
nostru, direcție a muzicii
europene pe care s-a plasat
și Enescu. Dacă știm oarer
cum în ce moment ne aflăm
și unde vom ajunge în evo
luția dramatică (temporal
unidirecțională, liniară, sau,
cum ar spune Mircea Eliade. „istorică") a sonatei,
depășim în variațiune con
știința trecerii implacabile a
timpului. Timpul variațiunii, „ciclic", înaintează în
spirală, cu neîncetate reve
niri asupra lui însuși, toc
mai datorită juxtapunerii
ipostazelor aceleiași entităti
muzicale. Variațiunea, sin
gura care a supraviețuit, ca
spirit, celorlalte arhitecturi
tradiționale și care, ca pro
cedeu. le-a premers, pentru

GÎNDURI ENESCIENE
„Viața mea toată mi-am pus-o fără pre
get în serviciul artei; iar arta mea e pusă
la dispoziția lumii întregi. Lumea însă tre
buie să cunoască țara mea așa cum e.
Peste tot unde mă duc, eu nu uit că
aceasta e prima mea datorie".
„Cuvîntul pe care mî-l repet zi de zi, de
cînd mă știu: îndeplinirea datoriei. In rea
lizarea acestui lucru se cuprinde și bună
tatea și loialitatea, cinstea, cordialitatea, •
exactitatea. Să ne facem cu toții datoria și
lumea își va recăpăta sensul ei suprem”.

„Artistul dezvăluie omenirii calea spre
armonie, care e fericire și pace”.
,-c.,
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„Tinerei generații îi recomand muncă,
cinste și altruism și aș mai adăuga și mo
destie, cît mai multă modestie".

„Folclorul nostru... nu numai că e sublim,
dar te face să înțelegi totul. E mai sa
vant decît toată muzica așa-zisă savantă,
și asta intr-un fel cu totul inconștient, e
mai melodic decît orice melodie, dar asta
fără să vrea, e duios, ironic, vesel, grav".
„Eu lucrez mereu, viața fără muncă nu-și
are rațiunea".

românești, cit șl conturarea
unui chip nou al artei uni
versale.
Enescu se înscrie, prin
urmare, in rindul acelor
compozitori ai secolului
nostru — Bartok, deja men
ționat, Stravinski, Messiaen
și multi alții, printre care,
bunăoară astăzi, america
nul George Crumb — care
au primit de la cultura ora
lă europeană sau extraeuropeană impulsuri decisive
pentru propria lor creativi
tate. Se știe că una din con
secințele incursiunii în tra
diții pînă atunci ignorate a
fost marea emancipare a
ritmului. Față de ceilalți
compozitori cu preocupări
similare, Enescu se află
printre cei dinții și mai de
seamă reprezentanți ai în
corporării în arta europea
nă cultă a ritmului liber din
culturile arhaice, existent in
folclorul românesc, de pildă
în cîntecul lung sau in doi
nă. Acest sistem e însă in
compatibil cu polifonia cla
sică. De aceea el a constrîns
pe compozitorul român să
inventeze un nou tip de po
lifonie (care nu a exclus
totuși polifonia tradițională
din muzica sa), asemănă
toare eterofoniei din cultu
rile orale ale întregii uma
nități.
Ritmul liber, eterofonia,
contopirea — în procesul de
compunere a muzicii — a
improvizației (preluată din
culturile orale) și construc
ției (asimilată din arta sa
vantă europeană), rafina
mentul notației dinamice și
de
mișcare,
coloristica
structurală (în care se cu
vin menționate varietatea
formelor sunetului, precum
și folosirea sferturilor de
ton încă din deceniul al
treilea) — iată cîteva din
contribuțiile lui George
Enescu la limbajul muzical
al veacului nostru, contri
buții care anticipează as
pecte similare, dintre cele
mai caracteristice, ale mu
zicii de azi.

că a apărut odată cu muzi
ca, permite, mai ales în
mișcări lente. obținerea
unei poetici tipic contem
plative. Or, la Enescu. în
gemănarea sonatei cu spiri
tul variațiunii, într-o mu
zică mai degrabă lentă de
cît rapidă și care evoluează
prin diferente impercepti
bile de la o etap.ă la alta,
favorizează apariția unei
stări atît de căutate azi : o
„supraconștiință" contemplind oprirea timpului in
tr-un etern prezent.
Am putut, așadar, consta
ta că in opera lui Enescu
sînt captate, nu alternativ
ci simultan, unele opoziții
aparent ireconciliabile: rit
mul „liber" și ritmul „mă
surat", polifonia și eterofo
nia, improvizația și con
strucția, sonata și variațiu
nea, timpul unidirecțional
(„istoric", ireversibil) și
timpul neliniar („ciclic", re
versibil), acțiunea și con
templația etc. Complexita
tea aceasta cvasiparadoxală
se datorează faptului că
Enescu a reușit, cu mijloa
cele epocii lui, să se situeze
intr-un punct de confluen
tă a mai multor culturi,
cum sînt, în cazul lui, tra
diția cultă europeană (de
la Bach la Debussy) și mu
zica arhaică românească,
adică să ridice o punte în
tre Occident și Orient (cu
care folclorul românesc are
unele similitudini), punte
semnalată — am văzut — șl
de Yehudi Menuhin. In
plus — și acest fapt ni se
pare capital — Enescu nu a
sacrificat spiritul nici uneia
din sursele pe care le-a în
gemănat. Muzica sa. de
esență orală, prin asimila
rea artei arhaice, este pa
radoxal fixată în cadrele
savante ale culturii scrise.
De aceea, contribuția lui
Enescu la arta secolului
nostru se află disimulată
intr-un cadru aparent tra
dițional. fapt care a consti
tuit piedica principală în
recunoașterea sa imediată și
unanimă. Totodată, însă
opera sa este o supremă
tentativă de manifestare a
totalității spiritului muzi
cii și, prin urmare, o veri
tabilă coincidentia oppositorum — care a marcat și
pe alți artiști români, bu
năoară pe sculptorul Brâncuși — coincidentă a con
trariilor aflată prin însăși
natura ei profund dialecti
că in planul universalității.

Ștefan NICULESCU

Moment „de vîrf" in pregătirea condițiilor de care depinde buna des
fășurare a activității școlare si universitare în noul an de studii 1981—
1982 ! Pretutindeni in tară se fac eforturi pentru terminarea la timp a
noilor spatii de invătămint și amenajarea celor existente, pentru buna
organizare și dotare a cabinetelor, laboratoarelor, amenajarea și dotarea
ateiiereior-școală, pentru rezolvarea problemelor de care este legată buna
gospodărire a căminelor, cantinelor, spatiilor social-cuiturale. Despre sta
diul acestor acțiuni relatează factori de răspundere din școli și facultăți,
foruri de invătămint, reprezentanți ai consiliilor populare etc.

CLUJ-NAPOCA.

Permanență
a spiritualității
românești
Evocînd numele lui Geor
ge Enescu, unul dintre ma
rii săi contemporani, com
pozitorul Mihail Jora, scria:
„Era îndrăgostit de țară ca
nimeni altul ; și-a iubit
neamul și prietenii. Pe me
leagurile noastre, in mijlo
cul nostru, in suferință și
in bucurie, a revărsat pri
nosul sufletului său, dă
ruind acestui pămint o ope
ră genială, ce străbate
timpul. Omul și-a făcut da
toria. Astăzi, in nemărgi
nita admirație ce i-o pur
tăm, incercăm să ne facem,
la rindul nostru, datoria,
să-i mulțumim
ocrotindu-i memoria și răspindind numele, imaginea, opera și faptele sale prin
toate mijloacele ce ne stau
la indemină“.
Intr-adevăr, memoria ma
relui muzician a devenit o
permanență a spiritualită
ții românești, cu ecouri
multiple. Fără a încerca să
amintim toate acțiunile ce
au urmărit această perma
nentizare a prezenței ope
rei și personalității enes-

ciens în cultura româ
nească și mondială, trebuie
să reținem aici cîteva ele
mente semnificative pentru
felul în care poporul Româ
niei socialiste Știe să-și
cinstească marii săi fii.
Prin hotărirea conducerii
de stat și de partid au luat
astfel ființă case memoria
le în care personalitatea
artistului este păstrată cu
căldura iubirii adevărate și
a recunoștinței. La Liveni,
Tescani, Sinaia, in cadrul
Muzeului muzicii româ
nești din București, această
imagine apare mereu plină
de semnificații, așa cum
unele dintre cele mai pres
tigioase instituții muzicale
sau de învățămînt muzical
îi poartă numele — Filar
monica din București, Li
ceul de artă din București,
Conservatorul de muzică
din Iași.
Opera enesciană; mereu
înscrisă în repertoriul cu
rent al tuturor orchestre
lor simfonice românești,
este un punct de referință
în repertoriul interpreților
noștri din toate generațiile,
dfy-ijori, pianiști, violoniști,
formații camerale, soliști
vocali. Din anul premierei
bucureștene a Oedipului
enescian, lucrarea a deve
nit un titlu de onoare al
repertoriului permanent la
Opera română. în întregul
ei, muzica maestrului a
făcut obiectul unor înregis
trări integrale de către
casa de discuri „Electrecord". O acțiune deosebit
de importantă este și edi
tarea integrală a partituri
lor enesciene, in condiții
grafice de excepție, pre
cum și multiplicarea prin
fotografiere a manuscrisu
lui pentru orchestră a ca
podoperei Oedip.
Muzica lui George Enescu
este prezentă in repertoriul
a numeroase ansambluri de
prestigiu din lumea con
temporană. Rolul unora
dintre discipolii săi, în pri
mul rînd al lui Yehudi Me
nuhin și Christian Ferras,
este deosebit de important,
interpretările lor- aparținînd fondului de aur al

discografiei mondiale, ală1 turi de înregistrările răma
se de la marele lor dascăl.
Periodic, prin grijă statu
lui român, au fost elabora
te modalități de informa
re cuprinzînd principalele
aspecte ale activității și
creației lui George Enescu,
organizîndu-se și peste ho
tare expoziții itinerante, la
Bruxelles, Stockholm sau
Paris (unde activează și o
societate culturală intitula
tă „Prietenii lui George
Enescu").
Muzicologi și compozitori
au cercetat și analizat In
amănunt semnificațiile ope
relor enesciene. Fără a cita
exhaustiv
cuprinzătoarea
bibliografie enesciană, pot
fi reținute importante stu
dii semnate de Tudor Ciortea, Ștefan Niculescu, Ro
meo Ghircoiașiu, Cornel Țăranu, Vasile Tomescu, Mi
riam Marbe, Zenp Vancea,
precum și monografii ce
prezintă unele aspecte ale
creației (cum ar fi George
Enescu ’ și opera sa Oedip
de Lucian Voiculescu, Oedipul enescian de Octavian
Lazăr Cosma, Corespon
denta artistului, sistemati
zată de Viorel Cosma. Cvar
tetul de coarde de Ia Re
ger Ia Enescu de Wilhelm
Berger etc.). Mențiuni spe
ciale merită însă realiza
rea de către un colectiv de
autori a unei monumentale
monografii George Enescu,
creație editată de Acade
mia Republicii Socialiste
România și distinsă cu pre
miul Uniunii compozitori
lor și muzicologilor din
Republica Socialistă Româ
nia și Premiul Academiei
de arte frumoase din Pa
ct flS. în aceeăși ordine sa
înscrie inițiativa organiză
rii colocviilor enesciene.
Creatori contemporani
l-au dedicat marelui lor
precursor lucrări de ample
proporții, cum ar fi poe
mul simfonic Luceafărul
de Pascal Bentoiu, In memoriam de Dimitrie Cuclin. Omagiu lui Enescu de
Theodor Grigoriu. Simfonia
a Vl-a de Alfred Men
delsohn. Simfonia a H-a
de Sigismund Toduță etc.
Poeți și sculptori i-au evo
cat, de asemenea, imaginea
și personalitatea în creații
memorabile.
Neîndoios însă, cel mai
emoționant omagiu al po
porului român este repre
zentat de ideea organizării
de către statul nostru a
Festivalului
international
„George Enescu", a cărui
ediție inaugurală a avut
loc în anul 1958.
Din această perspectivă,
cea de-a IX-a ediție a
Festivalului
internațional
„George Enescu", in anul
sărbătoririi
centenarului
nașterii marelui artist, se
profilează ca uniîl dintre
marile momente-eveniment
ale culturii noastre con
temporane. Sint semnele
sigure ale unei admirații
care, odată cu trecerea
anilor, nu a făcut decît să
sporească, pe măsura pă
trunderii semnificațiilor operei și gîndirii enesciene.
Sint semnele adevărului
cuprins cu atît de mare
simplitate tn simbolicele
cuvinte ale „Orfeului mol
dav", părind a-1 călăuzi în
treaga existență : „Ideea
frumoasă dăinuiește prin
veacuri și nu-mbătrînește
niciodată".

Griqore
CONSTANTINESCU

O operă de înnobilare
(Urmare din pag. I)
mal ales, pana. într-adevăr, sinceritatea gîndulul
și a sentimentului, ma
gistrala stăpînire a artei
componistice și a paletei
orchestrale dau lucrărilor
lui George Enescu acea
spontaneitate prin care ele
cuceresc publicul de pretu
tindeni, trezindu-i dragos
tea și admirația pentru fru
mosul artistic, pentru po
porul român. Muzica, artă
a marilor generalizări, apa
re Ia George Enescu ca un
document psihologic al
timpului său. un adevărat
„moment al umanității",
spre a reproduce o aprecie
re a lui Karl Marx cu re
ferire la opera de artă.
Chiar și in lucrări ca de
pildă „Impresii din copilă
rie". Suita a 3-a „Să
teasca" („Spre tine cine
m-a-ndrumat / Din străfund
de veac ! tn tine cine m-a
chemat / Fii binecuvîntat /
Sat de lacrimi fără leac" —
cît de bine se potrivesc aceste versuri ale lui Lucian
Blaga cu ideile programa

tice ce stau la baza celor
două lucrări enesciene).
deci chiar și în astfel de
lucrări în care ideea pro
gramatică duce la imagini
plastice, se pot observa ele
mentele unor trăiri puter
nice, ceea ce le conferă o
expresivitate
psihologică
acută. Muzica lui George
Enescu nu este o narațiu
ne ; ea nu este o descriere
cu efecte onomatopeice ale
unui sentiment, ci o re
velație „mai înaltă decit
filozofia", spre a-1 cita pe
Beethoven. Iată pentru ce
sărbătorirea a 100 de ani de
la nașterea marelui com
pozitor este pentru noi un
fericit prilej de a revedea
și reconsidera, in acord cu
exigentele crescinde ale
culturii socialiste românești,
întreaga sa operă, o operă
ce se cere susținut dezvă
luită și promovată In viața
muzicală națională și inter
națională. Este o îndatorire
patriotică cu profunde sem
nificații pentru demersul
artei și culturii noastre
actuale.

In localuI

Facultății de tehnologie chimică șl
secția de inginerie geologică a Uni
versității „Babeș-Bolyai" se fac reamenajări și dotări ; au sosit noi uti
laje și aparate. Aceeași preocupare
și la Institutul politehnic, unde nu
mai în ultimul an au intrat în dotare
utilaje și aparatură în valoare de
peste 100 milioane lei. La Institutul
de medicină și farmacie s-au pus la
dispoziția disciplinei de biologie ce
lulară noi spații și laboratoare adec
vate.
— Acordăm o mare atenție activi
tății de multiplicare a cursurilor și
manualelor, a caietelor de practică,
mai ales pentru facultățile cu profil
nou. Au ieșit de sub tipar sau se
află în fază înaintată de tipărire
zece cursuri noi — ne spune prof,
univ. Grigore Drondoe, secretarul
comitetului de partid al Universită
ții. Asigurarea cabinetelor si labo
ratoarelor cu material didactic cores
punzător se află în atentia conduce
rilor instituțiilor de invătămint din
centrul nostru universitar.
Pe lingă spatiile existente, institu
țiile de învățămînt superior clujene
vor mai dispune, in noul an de stu
dii. de două clădiri pentru cămine,
unul cu 360 de locuri. în care vor lo
cui în majoritate studenți familiști,
și un altul cu 200 de locuri. Toate
cele 34 de cămine din Cluj-Napoca.
cu 13 000 de locuri, sînt supuse, în
prezent, reparațiilor curente. Ace
lași lucru se face si în cazul celor
șase cantine cu o capacitate de 10 000
locuri. Lucrările sînt executate de
către formații proprii de meseriași
ale institutelor, utilizînd pe cît po
sibil materiale recuperabile. La cîte
va cămine se fac reparații capitale.
Căminul ..Avram Iancu" al Universi
tății „Babeș-Bolyai" este in stadiu
avansat. în timp ce la căminul nr. 10
al Institutului agronomic...
— Lucrarea a fost contractată cu
grupul întreprinderilor de gospodă
rie, comunală și începută in februa
rie,. dar după ritmul in care se des
fășoară lucrările nu promite termi
narea mai curind de luna... decem
brie. Dimineața se prezintă 5—6 oa
meni care repede se „evaporează"
de pe șantier — ne spune prof. Nagy
Zoltan, prorector al institutului.
Sperăm că semnalul critic să-i sti
muleze pe constructori.

IAȘI. Pentru Institutul politehnic
din Iași se construiesc, in prezent, noi
obiective de tnvătămînt-cercetareproducție. Este vorba de o clădire
pentru Facultatea de construcții si o
alta pentru Facultatea de electrotehnică, noi laboratoare șl hale de

tv
PROGRAMUL 1
16,0» Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 George Enescu — Luceafărul mu
zicii românești
17.30 Fotbal : Politehnica Timișoara —
Lokomotiv Leipzig din „Cupa Cu
pelor"
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • Tara înttmplnă ma
rea sărbătoare
19,50 Actualitatea economică
20,05 Universul femeilor
30,40 Film artistic : „Castelul eondam-

cinema
• Pe aici nu sa traca i EFORIE —
9; 12; 16; 19.
• Punga cu libelule i VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Dumbrava minunată ; Partidul, Ini
ma tării : DRUMUL SĂRII — 15,30:
19.
• Am o Idee : GIULEȘTI — »; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, TOMIS —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Valurile Dunării : COTROCENI —
15; 17,30; 20.
• Duelul : MUNCA — »; 11,30; 13,30;
16; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30.
• Tridentul nu răspunde i FLACĂRA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul Concordia I PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Tunurile din Navarone i SCALA
— 9; 12; 16; 19.
• Spectacolul spectacolelor — 19,30,
Moscova nu crede tn lacrimi — 15,30:
PACEA.
• întoarcerea Iu! Vodă Lăpușneanu
CENTRAL — 9; 12; 16; 19.
• Casă pentru Carolina : TIMPURI
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• 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.
• Războiul stelelor t SALA MICA A
PALATULUI - 17; 20, LUCEAFĂRUL
— 9: 11.45; 14,30: 17,15; 19,45, la gră
dină — 20,45, BUCUREȘTI — 8,30: 11;
13.45; 16,30; 19.
• La revedere prietene șl Aventurie
rii : PALATUL SPORTURILOR
ȘI
CULTURII — 18.
• Sub patru steaguri ; STtfolO —
10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Veronica se Întoarce — 9; 10.45;
12.30; 14,15. Apus la amiază — 16; 18;
20 : DOINA.
• Zimbetul unul om chinuit : BUZEȘTI - 15; 17; 19.
• Intre două curente de apă : FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnișoarele din Wllko ; VIITO
RUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Campionii — 15,45; 18; 20, Moarte
pe NU — 9; 12 ; MIORIȚA.
• Bariera ; Vizită la
domiciliu t
POPULAR - 15; 18,30.
• Ostatecil de la Bella Vista : ARTA
— 9; 12; 16; 19.
• Polițist sau delincvent : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 30.15. 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.
• Un șerif extraterestru : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ME
LODIA — 9: U,15; 13,30; 15.45;
18:
20.15, GLORIA — 8,45; 10,45; 13; 15;
17,15; 19,15, la grădină — 21. GRADI
NA BUZEȘTI - 20,45.
• Sint timid, dar mă tratez :
EX
CELSIOR — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, VOLGA — 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Vara speranțelor : GRIVIȚA — »;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clinele : DACIA — 9; 11,15; 12.30;
15,45; 18; 20.
• Shabana : LIRA — 15,30; 1».

producție pentru Facultatea de me
canică și Facultatea de hidrotehnică.
— Aproape toate facultățile insti
tutului nostru își au deja realizate
(sau sînt în construcție) noi clădiri
pentru invătămint. precum si labo
ratoare si hale pentru cercetare si
producție — ne spune prof. ing. dr.
Tudor Silion, prorector al Institutu
lui politehnic. Acestea sint amplasate
în noul „centru" universitar din car
tierul „Tudor Vladimirescu" de lingă
zona industrială, fapt ce ne ajută să
realizăm o bună practică productivă
a studenților si. în același timp, să
ținem o legătură mai strinsă cu toa
te unitățile economice ieșene. Noi
sprijinim constructorii la fiecare
punct de lucru cu grupe de studenti
care fac practica de vară. Acțiunea
este coordonată direct de comitetul
județean de partid ; în fiecare săptămină se analizează stadiul lucrărilor
și se iau operativ măsurile ce se
impun. In general, lucrările se află
în grafic.
Vizitînd unele obiective de lucru
ne-am convins că cele relatate se
adeveresc întru totul. La noul că
min cu 600 locuri i-am văzut la lucru
pe constructorii din brigăzile de zi
dari conduse de Dumitru Tudose.
Gheorghe Pavel și Ion Ilie si de timplari condusă de Ion Chirilă.
— Lucrăm la „zi lumină" pentru a
putea astfel să dăm gata frontul de
lucru si pentru mozaicarii lui Vasile
Anton. Sînt lucrări planificate pe
zile si ore si orice spor cîștigat este
o garanție sigură că le vom executa
la timp — ne spune subinginerul
Dorin Dutu. șeful punctului de lucru
de la noul cămin.
La corpul de Invătămint general
al Facultății de electrotehnică atmo
sfera era ceva mai... relaxată. Se
aflau. într-adevăr, la lucru studenti
de la facultățile de construcții, me
canică. electrotehnică, dar construc
torii... puteau fi numărați pe degete.
Se impun intensificate si lucrările
de reparații la cămine și cantinele
existente : din cele 25 cămine ale
Institutului politehnic sînt puse la
punct, pînă acum, doar 7 cămine, in
timp ce la Universitate nici unul din
cele 7 cămine nu este gata. La In
stitutul agronomic sînt pregătite să
primească studenții primele trei că
mine. dar mai este mult de lucru la
al patrulea, de 600 locuri. pentru
studenti! de la horticultura.
Este necesară, deci, o activitate
mai fermă, mai susținută pentru a
determina un ritm mai alert pe toate
șantierele pregătirilor noului an uni
versitar.

Alexandru MUREȘAN
Manole CORCACI
corespondenții „Scinteii
*

natîlor". Producție a
Studioului
cinematografic „București". Cu :
Victor Rebengluc, Fory Etterle,
Octavian Cotescu, Christian Mau
rer, Ion Dichlseanu, George Mihăiță, Nlcolae Niculescu. Alexan
dru Lungu, Valeria Gaglalov, Ion
Anghel
22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
19,30 Telejurnal • Țara întîmplnă ma
rea sărbătoare
20,05 Din țările socialiste
20,25 Bucuriile muzicii — Retrospectiva
Festivalurilor
„George
Enescu"
(III)
31,10 Teleenclclopedia
21,55 Șlagăre dansate
22,20 Telejurnal

• Viata e frumoasă :
FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Căpitanul răzbunării : AURORA —
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45, la
grădină — 20,30, FLAMURA —
9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Bobby Dierfeld : GRADINA ARTA
— 20,30.
• Secretul casetofonulul I GRĂDINA
CULTURAL — 20,30.
• Corleone : GRĂDINA FESTIVAL —
— 20,45.
• Idilă cu miss BrazUia i GRĂDINA
FLACĂRA — 20,30.
• Clinele electronic : GRADINA LIRA
— 20,30.
• Serpico î GRĂDINA MIORIȚA —
20,30.
• Aventuri
In Marea
Nordului :
PARC HOTEL — 20,45.
• Par șl impar : GRĂDINA TOMIS
— 20,45.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" (Ateneul Român) :
Concert
simfonic
extraordinar prilejuit de „Centenarul
George Enescu". Dirijor :
Emanuel
Elenescu. Soliști : Cornelia Bronzetti
— vioară, Florin Diaconescu — tenor.
Adrian Stoica — pian — 19.
• Teatrul Mic (la rotonda scriitorilor
din Cișmigiu) : Cîntecul iubirii (spec
tacol de sunet și lumină) — 21.
• Teatrul Giulești (sala Majestle) :
Ordinatorul — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"
(grădina Boema) ; Idolul femeilor —
20, (grădina Batlștei) : Veselie la Tă
nase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia
română" :
La flntina dorului — 18,30.
• Teatrul dramatic Constanta (sala
mică a. Teatrului Național) :
Jocul
vieții și al morțll In deșertul de cenu
și — 19,30.

expoz iții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
Dalles : Expoziția republicană de artă
plastică „Cintarea României" (pictu
ră. sculptură, artă decorativă); (sala
Arghezi) ; Expoziția republicană de
grafică „Cintarea României".
• Galeriile Orizont : Alexandru Țlpoia, pictură; (atelier 35) : Liviu Călinescu, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter):
Svetlana Utto, design ; (etaj) : Vasile
Paulovics, pictură, grafică.
• Galeria Slmeza : Răduș Jugăurs,
grafică.
• Galeria „Cenaclu“-Hanu! cu te! :
Cenaclul tineretului — Expoziție co
lectivă de desen și gravură „Peisaj
•81".
• Galeria Galateea : Dioniste Popa,
artă decorativă-stlclă.
• Galeria Eforie : Anca
Săvulescu,
sculptură.
• Muzeul satului : Expozlița „Cera
mica tradițională din România".
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TELEGRAMĂ
Președintele Republici; Socialiste România, tovarășul Nicplae Ceaușescu.
a primit ,o telegramă trimisă de președintele Republicii Islamice Iran, Mo
hammad Aii Rajai, prin care mulțumește pentru mesajul de compasiune adre
sat in urma cutremurului din provincia Kerman.

Consfătuirile județene
privind cultura griului și orzului
In întreaga tară s-au desfășurat în
aceste zile consfătuirile județene
privind, cultura griului și orzului, la
care au luat parte cadre de condu
cere din agricultură, lucrători și
specialiști, activiști de partid, și de
stat.
în cadrul consfătuirilor a fost pre
zentată pe larg experiența pozitivă
a unor unități agricole fruntașe care,
printr-o organizare judicioasă a mun
cii, au obținut producții superioare
de griu și orz. Totodată, s-au anali
zat cu exigență cauzele care au dus
la nerealizarea producției planificate
intr-o serie de cooperative agricole
de producție și întreprinderi agricole
de stat. S-a arătat că rezultatele ne
satisfăcătoare înregistrate de unele
unități se datoresc in principal nerespectării riguroase a tehnologiilor
stabilite, în primul rind a densității
lanurilor, modului defectuos de fo
losire a mijloacelor mecanice din
dotare care au condus la neexecuta-

Cronica

rea.la timp a lucrărilor de adminis
trare a îngrășămintelor, pregătirea
patului germinativ, combaterea dău
nătorilor, prelungirii nejustificate a
perioadelor de recoltare. în același
timp au fost stabilite o serie de mă
suri menite să ducă la lichidarea
lipsurilor, la îmbunătățirea activită
ții, pențru obținerea în anul 1982 a
unor producții superioare de griu și
orz.
La încheierea lucrărilor, participanții la consfătuiri au adresat tele
grame C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prin care se an
gajează să depună toate eforturile și
să-și consacre întreaga lor putere de
muncă pentru transpunerea în viață
a sarcinilor ce. le revin din. mărețul
program adoptat de Congresul al
XII-lea al partidului și ale Congre
sului al II-lea al țărănimii pentru în
făptuirea cu succes a noii revoluții
agrare in țara noastră.

zilei

La 18 august 1981, Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, a primit
pe Alfonso Tanga, membru al Consi
liului Național al Partidului Demo
crat Creștin, președintele Comisiei
pentru lucrări publice, transporturi
și telecomunicații a Senatului itali
an. care face o vizită in țara noas
tră. '
în cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării relațiilor
mtre România și Italia, precum și
unele probleme internaționale.

bricii de televizoare „Tedongang" din
Phenian. După ce a inminat inaltcle
distincții, ambasadorul R. P. D.,Co
reene, Sin In Ha, a mulțumit spe
cialiștilor din țara noastră pentru ac
tivitatea depusă in vederea realizării
noului obiectiv economic din Phe
nian, subliniind că, prin eforturile
lor, ej au inserts o nouă pagină de
prestigiu în cronica prieteniei dintre
popoarele coreean și român.
In numele celor decorați, Gheorghe
Pelin, inginer-șef al . obiectivului,
Florian
Burduj; inginer-șef cu pune
★
La 18 august 1981, tovarășul Aurel
rea in funcțiune, și Vasile Rădoi, in
giner-șef de proiect, au relevat că
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, a pri
noua fabrică din Phenian reprezintă
mit pe Iqbal Hosain, noul amba
o expresie a strinselor relații de
sador extraordinar și plenipotențiar
prietenie și colaborare existente în
tre România și R. P. D. Coreeană.
al Republicii Islamice Pakistan in Re
A fost prezentat apoi un film do
publica Socialistă România, in ve
cumentar coreean.
derea apropiatei prezentări a scriso
rilor de acreditare.
Au participat Constantin Oancea,
adjunct ai ministrului afacerilor ex
★
terne, Alexandru Necula, adjunct al
Marți dimineața, o navă-școală mi
litară sovietică a sosit intr-o vizită in
ministrului industriei construcțiilor
portul Constanța. în aceeași zi, con
de mașini.
ducătorul marșului, viceamiralul
★
G. L. Nevolin, Însoțit de un grup de
Delegația Organizației naționale a
ofițeri sovietici, au făcut vizite pro
foștilor moudjaliidini, care ne vizi
tocolare primarului municipiului Contează țara la invitația Consiliului Na
.■stanța, comandantului marinei milita
țional al Frontului Democrației și
re și comandantului Institutului de
Unității Socialiste, a avut in cursul
marină „Mircea cel Bătrîn". La Mo
zilei de marți întrevederi cu Gheor
numentul Victoriei și Monumentul
ghe Zaharia. director adjunct al In
marinarilor sovietici din Constanța au
stitutului de studii istorice și socialfost depuse jerbe de flori din partea
politice de pe lingă C.C. al P.C.R.. și
oaspeților.
cu Andrei Neagu. președintele Comi
★
tetului foștilor luptători și veteranilor
Marți seara, la Ambasada R. P. D.
de război împotriva fascismului.
Coreene din București a avut loc
Oaspeții au vizitat, de asemenea, Mu
solemnitatea înminării unor ordine și
zeul de istorie a partidului comunist,
medalii ale R. P. D. Coreene unor
a mișcării revoluționare și democra
ingineri, muncitori și tehnicieni ro
tice din România și Muzeul militar
mâni, care au acordat asistență teh
central din București.
nică în procesul. de construire a fa(Agerpres)
■
wih»
'
*
------------ - —...CTr--,
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Manifestări cultural-educative consacrate
zilei de 23 August
Apropierea marii noastre sărbători
naționale de la 23 August prilejuieș
te și in armată desfășurarea unor
ample manifestări politico-educative
și cultural-artistice.
La Academia militară a avut, loo
simpozionul pe . tema ..înfăptuirea
glorioasă a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
aritiimperialistă de la 23 August 1944
— începutul unei ere noi în istoria
patriei noastre.'
*.
Referatele expuse
au scos in evidență rolul determi
nant al Partidului Comunist Român,
in pregătirea, organizarea si desfă
șurarea victorioasă a insurecției din
august 1944, transformările revolu
ționare care au marcat devenirea
socialistă a patriei, un accent deose
bit punindu-se pe prezentarea mari
lor realizări dobindite in toate dome
niile vieții sociale în perioada ce s-a
scurs de la Congresul al IX-lea al
P.C.R.. de cînd in fruntea partidului
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
contribuțiile sale valoroase aduse la

dezvoltarea teoriei și practicii revo
luționare.
Cadre militare au luat parte la
simpozionul desfășurat sub genericul
„Revoluția de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialistă din august 1944, eveniment de im
portantă epocală in destinul poporu
lui nostru".
Casa armatei din Pitești, cu spri
jinul specialiștilor de la Arhivele
Ministerului Apărării Naționale, a
organizat o emoționantă evocare
„Din jurnalul de front al unităților
militare române participante la
războiul antihitlerist. Mesajul patrio
tic al unor ordine de zi".
# Ciclul de activități „Veteranii po
vestesc" organizat la Casa armatei
din Brașov, a dat posibilitate cadre
lor și familiilor acestora să afle .—
prin mijlocirea rememorărilor foști
lor combatanți — aspecte grăitoare
privind contribuția ostâșilor noștri la
obținerea victoriei finale asupra
Germaniei naziste.

BULETIN RUTIER
Adaptarea vitezei
la condițiile meteorutiere

Necorelarea vitezei autovehicule
lor cu condițiile meteorutiere conti
nuă să se situeze în fruntea cauze
lor generatoare de accidente, mai cu
seamă in orele de după-amiază și
seara, precum și atunci cind ploile
cad după multe zile de soare. Unul
dintre aceste nedorite evenimente
s-a petrecut in județul Suceava.
Nereducînd viteza la depășirea unui
autobuz oprit in stație, șoferul
Leontie
Viorel,
cu
autotrenul
21-SV-1082, a accidentat un pieton
angajat in traversare prin fața auto
buzului. Lingă Tg. Frumos (județul
Iași), automobilistul loan Fiorin
Ruse (l-PH-1364) nu a acționat pre
ventiv în momentul in care a văzut
un grup de copii care venea din
setis opus, astfel că unul dintre ei
a fost accidentat.
Sint conducători auto care ignoră
cele mai, elementare norme ale con
duitei preventive, circulind cu viteză
excesivă, deosebit de periculoasă
pentru siguranța circulației si pentru
propria lor viață, așa cum s-a îritîmplat, de exemplu, cu Luca Dumitru
Cirnu din municipiul Bacău, care
circula cu autoturismul 2-BC-2900 cu
110 kilometri pe oră ! La rindul său,
Jiariu Alexandru (2-HD-1057) a tre-

buit să facă slalom printre pietonii
aflați pe trecere marcată din orașul
Călan, tot din cauza vitezei exfcesive,
stirnind panică în rindul acestora.
Firește, in toate aceste cazuri au
fost aplicate sancțiunile de rigoare.
Alcoolul la volan

în ziua de-12 august, la orele 9,30
dimineața, la intrarea pe Transfăgărâșan (comuna Cîrțișoara) s-a comis
un grav accident de circulație. După
ce a ieșit din schimbul de noapte,
Victor Ghindea, deținătorul autotu
rismului 2-BV-4922, s-a abătut cu
trei colegi la un bufet, să se „cin
stească". Apoi, au hotărit să petrea
că ziua liberă la cabana Bilea —
Cascadă. întrucît. V. G. ajunsese in
stare de ebrietate, la volanul auto
turismului s-a urcat loan Silea.
Fiind și el obosit și sub influența
alcoolului, după parcurgerea a nu
mai cîtorva kilometri, a adormit la
volan. Mașina a părăsit șoseaua și
s-a izbit de un pom. In accident și-a
pierdut viața deținătorul autoturis
mului, iar șoferul de ocazie s-a ales
cu vătămări grave.
Din nou, un claxon de alarmă pe
adresa celor care urcă la volan sub
influența alcoolului, jucindu-se cu
viața lor și cu a celorlalți participanți la traficul rutier.

• COMOARĂ AR
HEOLOGICĂ.
Arheologii

• LASER NATURAL
PE MARTE. O echipă de cer

sovietici au descoperit. în ves
tul Kazahstanului. un costum al
unui luptător sârmat din seco
lele 3—2 i.e.n. Costumul este or
nat cu 600 de plăcute de aur de
forma unor piramide si a unor
frunze de lotus. în același mormint a fost găsită și o „căldare"
metalică umnlută cu bijuterii.
Printre acestea se află o salbă
de aur de o frumusețe aoarte.
Ea este incrustată cu rubine,
ametiste si alte pietre prețioase.
Toate acestea, menționează agentia T.A.S.S.. sint insă numai
O parte din averile cu care a
fost ingrooat. comandantul mi
litar sarmat. deoarece principa
la încăpere a mormîntului a fost
jefuită incă din antichitate.

cetători de la Observa torul Kitt
Peak din Arizona (S.U.A.) a
studiat mai îndeaproape planeta
Marte, cînd aceasta s-a aflat în
tr-o poziție favorabilă, în pri
mele patru luni ale anului tre
cut. Analiza datelor Înregistrate
a dus la concluzia că planeta
emite o intensă radiație infraroșie cu o lungime de undă de
10,33 microni. Este vorba de un
gigantic laser natural localizat
in atmosferă planetei Marte.

• MATERIAL ULTRADUR. „Perduran" este un
nou material pe bază anorga
nică destinat acoperirilor rezis
tente la frecare, folosit în R.F.G.

„Săptăinîna științei
și tehnicii românești
*
în cadrul „Săptăminii științei și
tehnicii românești", în Capitală au
continuat să se desfășoare importante
manifestări. Astfel, la Clubul „Con
structorilor" a fost organizată o dez
batere cu tema „Preocuparea orga
nelor și organizațiilor de partid, de
masă și obștești, a consiliilor oame
nilor muncii pentru stimularea și dez
voltarea activității de creație științi
fică și tehnică și introducerea pro
gresului tehnic in activitatea de construcții-montaj". Evidențiind suc
cesele înregistrate pe linia creației
tehnico-știihțifice, participanțli ia
dezbatere au arătat că numai în ulti
mii doi ani s-au proiectat și realizat
prin autodotare, autoutilare, asimila
re și recondiționare peste 1 500 de
repere, cu o eficiență economică de
circa 90 milioane lei.
Tot aici, a avut loc deschiderea ex
poziției „Realizări ale oamenilor
muncii din construcții în Activitatea
de creație științifică și tehnică", or
ganizată de Comitetul de partid con
strucții. Structurată in două părți,
expoziția reliefează eforturile depu
se de muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii constructori pentru introducerea
progresului tehnic și organizarea ști
ințifică a producției și a muncii. Sint
prezentate cele mai recente realizări
obținute in domeniul modernizării
tehnologiilor curente și introducerea
de noi tehnologii, produse, scule, dis
pozitive obținute prin asimilare, reproiectare. modernizare. Dintre expo
nate se remarcă instalația pentru uti
lizarea energiei solare pentru încăl
zirea apei menajere în marile an
sambluri social-culturale sau pentru
încălzirea .locuințelor,
în zilele ce urmează, în cadrul ex
poziției vor avea Ioc întilniri intre
specialiști, proiectanți. cercetători, se
vor organiza schimburi de experiență.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT
Ieri, în „Cupa Voința11
PLOIEȘTI 18 (Agerpres). — Com
petiția ciclistă internațională „Cupa
Voința" a continuat marți diminea
ța cu etapa a doua disputată contracronometru individual pe distanța de
3 km pe un traseu în pantă și cu
multe viraje. Pe locul I s-a clasat
Laszlo Halasz (Ungaria) — 7’19”, ur
mat de Zoltan Halasz (Ungaria) —
7’24” și Mircea Romașcanu (România)
— 7’33”.
După-amiază s-a desfășurat etapa
a treia — circuit pe străzile orașu
lui Ploiești pe distanța totală de
50,400 km. Victoria a revenit rutie
rului român Mircea Romașcanu, cu
timpul de lh 16’15”, urmat de Ru
ben Campanyly (Cuba) — și Cornel
Nicolae (România) — în același
timp.
înaintea etapei a patra, ce se va
disputa astăzi pe traseul Izvoarele —
Măneciu — Sinaia — Ploiești (165
km), clasamentul general se prezin
tă astfel : 1. Mircea Romașcanu —.
5h 18’22” ; 2. Laszlo Halasz — la 11”,
Ionel Gancea — 33” ; Karoli Jenei
la 43” și cubanezul Eden Garcia la
1’14”.

Azi, în „Cupa cupelor" Ja fotbal
Politehnica Timișoara — Loko
motiv Leipzig
Astăzi, la Timișoara, in „Cupa cu
pelor", echipa Politehnica va intilni
pe reprezentanta R.D. Germane, echipa Lokomotiv
*
Leipzig Acesta
este primul joc dintr-un dublu meci
preliminar destinat să stabilească pe
cea de-a 32-a participantă la „Cupa
cupelor" (din 33 de echipe înscrise
in competiție s-au stabilit, prin tra
gere la sorți, două formații — Po
litehnica și Lokomotiv — pentru a
se întrece într-o manșă preliminară).
Partida de la Timișoara va începe
la ora 17,30 și va fi televizată direct.

în citeva rînduri
• Asociația europeană de atletism
a alcătuit echipa Europei care, in
zilele de 4, 5 și 6 septembrie, va
evolua la Roma in cadrul celei de-a
III-a ediții a „Cupei Mondiale". în
echipa feminină au fost selecționate
si două atlete din România : Maricica Puică (titulară la 3 000 m) și
Fița Lovin (rezervă la 800 m).
DUpă cum s-a mai anunțat, la
„Cupa Mondială" participă reprezen
tativele S.U.A.. R. D. Germane,
U.R.S.S., Italia, ca țară organizatoa
re, selecționata Europei, o selecțio
nată a Americii, Asiei, Africii și
Oceaniei.
• Turneul internațional de tenis
pentru juniori II desfășurat la Cranleigh (Anglia) a fost cîștigat de «tînărul jucător român Mihnea Năstffse.
care l-a învins în finală cu 4—6,
7—6. 6—3 pe M. Booth. în finala
probei de dublu, perechea Mihnea
Năstase. Woods a întrecut cu 6—3.
6—3 cuplul Clarry, Michell.
• La campionatele de înot ale
S.U.A., Mary Meagher a stabilit un
nou record -al lumii in proba de
100 m fluture cu timpul de 57”937100
(v.r. era de 59”26/100 șl aparținea
aceleiași sportive).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20,
21 și 22 august. în țară : Vreme în curs
de încălzire. Cerul va £i variabil. Vor
cădea ploi izolate. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 și 18 grade,
mai coborite in estul Transilvaniei, iar
cele maxime între 22 șl 32 de grade. Di
mineața, pe alocuri, se va produce cea
ță. în București : Vremea în curs de
încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt in
generai slab. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 12 și 15 grade, cele
maxime între 27 și 30 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

Această rezistență este de 8—9
pe scara Mohs (pentru compa
rație amintim că diamantul, so
cotit materialul cel mai dur,
ocupă locul 10 in această clasi
ficare). Stratul dur protector
este aplicat prin ardere la 820—
840°C pentru otel și la 580°C
pentru aluminiu. Noul material
poate fi folosit in instalațiile
pentru transportul cimentului,
nisipului cărbunelui și chiar al
cerealelor.

•
CONSERVAREA
PRIN FRIG A SEMINȚE
LOR. Semințele a peste 120
specii de plante agricole, legu
me. flori, arbuști și pomi au
fost congelate in laboratoarele
britanice pînă Ia 196°C și con
servate pină Ia doi ani în azot

DE LA MINISTERUL EDUCAȚIEI SI ÎNVĂTĂMÎNTULUI
■

Pentru ocuparea locurilor rămase
libere după concursul din iulie 1981,
se va organiza un nou concurs de ad
mitere în învățămintul superior, care
se va desfășura intre 1 și 6 septem
brie 1981. înscrierea candidaților se
va face în perioada 25—28 august 1981.
La. concurs pot participa atit can
didați neincorporabili, cit și incorporabili. condițiile de înscriere și dis
ciplinele fiind cele stabilite pentru
concursul de admitere din iulie 1981.
Instituțiile de învățămînt superior
și profilurile la care se va susține
concurs sint următoarele :
INSTITUTUL POLITEHNIC
DIN BUCUREȘTI :
— pentru ingineri — zi. la profilul
Electric, specializarea : Electrotehni
că ; la profilul Mecanic, specializa
rea : Mecanică agricolă ; la profilul
Metalurgie, specializările : Metalurgie
extractivă. Turnătorie.
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Electric, specializările : Elec
trotehnică, Electronică și telecomu
nicații, Automatizări și calculatoare ;
la profilul Energetic, specializarea :
Energetică ; la profilul Mecanic, spe
cializările ; Mașini hidraulice, Meca
nică fină. Mașini termice, Utilaj teh
nologic, Tehnologia construcțiilor de
mașini. Mașini-unelte. Autovehicule
rutiere, Material rulant de cale fera
tă ; la profilul Metalurgie, specializă
rile : Turnătorie, Prelucrări metalur
gice ;
— pentru subingineri — zi. Ia pro
filul Metalurgie, specializarea : Tur
nătorie ;
— pentru subingineri — serai in
Institut, la profilul Electric, speciali
zările :
Automatizări industriale,
Electronică, TeJefonie-telegrafie ț la
profilul Mecanic, specializările : Me
canică fină. Utilaj pentru industria
materialelor de construcții,! Automo
bile ; la profilul. Metalurgie, speciali
zările : Turnătorie. Deformări plastice
și tratamente termice ;
— pentru subingineri — seral în
întreprinderi, la profilul Mecanic,
specializările: Tehnologia sudării (în
treprinderea de Mașini Grele Bucu
rești) ; la profilul Energetic, specia
lizarea : Centrale termoelectrice (în
treprinderea eleetrocentrale Bucu
rești) ; la profilul Metalurgie, spe
cializarea :
Metalurgie neferoasă
(Combinatul de aluminiu Slatina).
INSTITUTUL NATIONAL
DE CHIMIE DIN BUCUREȘTI :
— pentru ingineri — zi, la profilul
Chimie, specializările : Petrochimie,
Tehnologie chimică anorganică. Teh
nologia silicaților și compușilor oxidici, Chimie. Chimie-fizică : la pro
filul Mecano-chimic. specializarea :
Utilaje și ingineria proceselor chi
mice :
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Chimie, specializările : Tehno
logie chimică organică. Tehnologia
compușilor macromoleculari. Tehno
logie chimică anorganică. Tehnologia
silicaților și compușilor oxidici ; la
profilul Mecano-chimic, specializarea:
Utilaje și ingineria proceselor chi
mice :
— pentru învățămînt pedagogic —
zi, la profilul Chimie, specializarea :
Chimie-fizică (3 ani) ;
— pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Chimie, speciali
zările : Tehnologia chimică organică.
Tehnologii chimica anorganică. Teh
nologia maseior plastice. Tehnologia
materialelor de construcții.
INSTITUTUL POLITEHNIC
CLUJ-NAPOCA :
— pentru ingineri — zi, la profilul
Mecanic, specializarea : Mecanică agricolă ; la profilul Metalurgie, spe
cializarea : Turnătorie ;
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializările : Tehno
logia construcțiilor de mașini. Ma
șini-unelte ; la profilul : Metalurgie,
specializările : Turnătorie. Prelu
crări metalurgice ; la profilul Con
strucții. specializările : Construcții
civile, industriale și agricole. Insta
lații pentru construcții :
— nenti-u subingineri — zi, la pro
filul Metalurgie, specializările : Tur
nătorie. Deformări plastice si trata
mente termice ;
— pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Mecanic, specia
lizarea : Tehnologia construcțiilor de
mașini : la profilul Metalurgie, spe
cializarea : Turnătorie ; la profilul
Construcții,
specializările :
Con
strucții civile, industriale și agricole,
Instalații pentru construcții ;
— pentru subingineri — seral în
întreprinderi, la profilul . Mecanic,
specializările : Tehnologia construc
țiilor de mașini și Mecanică fină
(întreprinderea mecanică Cugir) :
Tehnologia construcțiilor de mașini
(I.U.I.M.C.R. — Bistrița) ; Tehnolo
gia construcțiilor de mașini (U.N.I.O.
— Satu Mare).
INSTITUTUL POLITEHNIC
DIN IAȘI :
— pentru ingineri — zi, la profilul
Mecanic, specializările : Utilaj teh
nologic. Mecanică agricolă ; la pro
filul Energetic, specializarea : Ener
getică ; la profilul Construcții, spe
cializările : Construcții civile,, indus
triale și agricole. Căi ferate drumuri
și poduri. Instalații pentru construc
ții. Construcții hidrotehnice. îmbună
tățiri 'funciare : la profilul Chimie,
specializările : Tehnologia chimică a
produselor textile, pielii și Înlocuito
rilor, Tehnologia celulozei, hirtiei și
fibrelor artificiale, Chimie-fizică :
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializările : Tehno
logia construcțiilor de mașini, Mașiniunelte ; la profilul Metalurgie,, spe
cializările : Turnătorie. Prelucrări
metalurgice ; la profilul Electric, spe
cializările : Electrotehnică. Electro
nică și telecomunicații. Automati
zări și calculatoare ; la profilul Con

strucții. specializările : Construcții
civile, industriale și agricole. Insta
lații pentru construcții ; la profilul
Chimie, specializările : Tehnologie
chimică organică, Tehnologia compu
șilor macromoleculari, Tehnologie
chimică anorganică ; la profilul Teh
nologia și chimia textilelor, speciali
zările: Tehnologia firelor și țesătu
rilor și Tehnologia tricoturilor și
confecțiilor ;
— pentru subingineri — zi. la pro
filul Construcții, specializările : Con
strucții hidrotehnice. îmbunătățiri
funciare ;
— pentru învățămint pedagogic —‘
zi. Ia profilul Chimie, specializarea :
Chimie-fizică (3 ani) ;
— pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Mecanic, specia
lizarea : Tehnologia construcțiilor de
mașini : la profilul Construcții, spe
cializările : Construcții civile, indus
triale și agricole. Drumuri si noduri.
Instalații pentru construcții. Con
strucții hidrotehnice ; la profilul
Chimie, specializările : Tehnoloeia
chimică organică. Tehnologia maselor
plastice. Tehnologia chimică anor
ganică :
— pentru subingineri — seral în
întreprinderi, la profilul Mecanic,
specializarea : Tehnologia construc
țiilor de mașini (întreprinderea de
rulmenți — Birlad).

INSTITUTUL POLITEHNIC
DIN TIMIȘOARA :
— Pentru ingineri — zi, la profilul
Mecanic, specializarea : Mecanică agricolă ; la profilul Energetic, spe
cializarea Energetică; la profilul
Construcții, specializările : Construc
ții, civile, industriale și agricole, Căi
ferate, drumuri și poduri. Instalații
pentru construcții, Construcții hidro
tehnice, îmbunătățiri funciare ;
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializările : Tehno
logia construcțiilor de mașini. Utila
jul și tehnologia sudării, Mecanică
fină ; la profilul Electric, specializă
rile .: Electrotehnică, Electronică și
telecomunicații, Automatizări și cal
culatoare ; la profilul Construcții,
specializările : Construcții civile, in
dustriale și agricole, Construcții hi
drotehnice ; la profilul Chimie, spe
cializările : Tehnologie chimică or
ganică, Tehnologia compușilor ma
cromoleculari. Tehnologie chimică
anorganică^ Tehnologia silicaților și
compușilor oxidici ;
— pentru subingineri — seral in
institut, ia profilul Mecanic, specia
lizarea : Mecanică fină ; la profilul
Construcții, specializarea : Construc
ții civile, • industriale și agricole ; la
profilul Chimie, specializarea : Teh
nologie chimică organică ;
— pentru subingineri — seral m
întreprinderi, la profilul Mecanic,
specializările : Tehnologia construc
țiilor de mașini (întreprinderea me
canică Timișoara și întreprinderea
de vagoane Arad) ; Tehnologia sudă
rii (întreprinderea de vagoane Arad).
INSTITUTUL DE SUBINGINERI
DIN HUNEDOARA :
— Pentru subingineri — seral in
întreprinderi, la profilul Metalurgie,
specializările : Furnale și oțelării.
Deformări plastice și tratamente ter
mice (Combinatul siderurgic Hune
doara).
INSTITUTUL DE SUBINGINERI
DIN REȘIȚA
— Pentru subingineri — zi, la
profilul Metalurgie, specializările :
Turnătorie, Deformări plastice și tra
tamente termice ;
—• pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Mecanic, specia
lizările : Tehnologia construcțiilor de
mașini, Tehnologia sudării ;
— pentru subingineri — seral in
întreprinderi, la profilul
Metalur
gie, specializarea : Turnătorie (între
prinderea constructoare de mașini
Reșița).

INSTITUTUL DE MINE
DIN PETROȘANI:
— Pentru ingineri — zi, la profilul
Mine, specializările : Mine. Exploa
tări miniere Ia zi ; la profilul Me
canic, specializarea : Mașini și insta
lații miniere ;
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mine, specializarea : Mine ; la
profilul Mecanic, specializarea : Ma
șini și instalații miniere;
— pentru subingineri — zi, la pro
filul Mine, specializarea : Exploatări
miniere la zi ;
— pentru subingineri — seral in
institut, la profilul Mine, specializa
rea : Mine ; la profilul Electric, spe
cializarea : Electromecanică tehnolo
gică.
INSTITUTUL DE PETROL ȘI GAZE
DIN PLOIEȘTI :
— Pentru ingineri — zi, la profilul
Petrol, specializarea : Forajul sonde
lor și exploatarea zăcămintelor de
petrol și gaze ; la profilul Chimie,
specializarea : Tehnologia și chimiza
rea petrolului și petrochimiei ; la
profilul Mecanic, specializarea : Uti
laj tehnologic ;
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Chimie, specializarea : Tehno
logia și chimizarea petrolului și pe
trochimiei ; la profilul Mecanic, spe
cializarea : Utilaj tehnologic ;
— pentru subingineri — zi, la pro
filul Petrol, specializarea : Forajul
sondelor și exploatarea zăcămintelor
de petrol și gaze'; la profilul Elec
tric, specializarea : Electromecanică
tehnologică ;
— pentru subingineri — seral in
institut, la profilul Petrol, speciali
zarea : Forajul sondelor și exploata
rea zăcămintelor de petrol și gaze ;
la profilul Chimie, specializarea :
Tehnologia și chimizarea petrolului
și gazelor ; ia profilul Mecanic, spe
cializarea : Utilaj chimic și petrochi

DEWPRETUTINDEIMI
lichid. După decongelare s-a
constatat că structura intimă a
semințelor nu a avut de suferit
in nici un fel. Noua metodă
este menită să fie folosită
pentru crearea așa-numitelor
„bănci de semințe", destinate
cercetărilor biologice.

• „MARELE TEMPLU"
DE LA TENOCHTITLAN.
în cursul unor lucrări efectuate
de electricieni în centrul capi
talei Mexicului au fost desco
perite primele vestigii ale „Ma
relui Templu", distrus în 1521
de conchistadorii spanioli. Acest

edificiu constituie principalul
monument al vastului ansam
blu, compus din 70 de temple,
existent la Tenochtitlan, capita
la Imperiului aztec. Săpăturile
arheologice efectuate în conti
nuare au dus la stabilirea a 11
faze succesive de construire a
„Marelui templu", ultima dovedindu-se deosebit de interesan
tă. întrucit nu a avut de suferit
distrugerile, invadatorilor. S-au
descoperit peste 4 000 de obiec
te, 50 de metri pătrați de fres
ce și pește 2 000 mp de stucaturi
care decorau zidurile și scările
edificiului. Autoritățile mexica
ne intenționează să creeze, în

.
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mic ; la profilul Electric, specializa
rea : Electromecanică tehnologică.
INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII
DIN BUCUREȘTI :
— Pentru ingineri — zi, la profilul
Construcții, specializarea : Construc
ții civile, industriale și agricole ; la
profilul
Geodezie,
specializarea :
Geodezie ;
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Construcții, specializările : Con
strucții civile, industriale și agrico
le, Construcții hidrotehnice. Instala
ții pentru construcții ; la profilul
Geodezie, specializarea : Geodezie ;
— pentru subingineri — sera! in
institut, la profilul Construcții, spe
cializările : Construcții civile, indus
triale și agricole. Construcții hidro
tehnice. Tehnică edilitară. Instalații
pentru construcții ; la nrofilul Geo
dezie, specializarea : Cadastru fun
ciar ; la profilul Mecanic, specializa
rea : Mașini și utilaj pentru con
strucții.

UNIVERSITATEA
DIN BUCUREȘTI :
— pentru învățămint universitar —
zi. la profilul Fizică, specializarea :
Fizică ; la profilul Biologie, speciali
zarea : Biochimie ;
— pentru învățămint universitar —
seral, la profilul Matematică, specia
lizările : Matematică-mecanică. Infor
matică : la profilul Fizică, specializa
rea : Fizică tehnologică ;
— pentru învățămint universitar —
fără frecventă, la profilul Matema
tică, specializarea : Matematică :
— pentru învățămint pedagogie —
zi, la profilul Matematică, specializa
rea : Matematică-fizică (3 ani).
UNIVERSITATEA DIN BRAȘOV :
— pentru ingineri — zi, la profilul
Mecanic, specializarea : Mecanică
agricolă ; la profilul Electric, specia
lizarea : Electrotehnică ;
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializările : Meca
nică fină. Tehnologia construcțiilor de
mașini, Mașini-unelte ; . la profilul
Forestier, specializarea : Industriali
zarea lemnului ; la profilul Metalur
gie, specializarea : Turnătorie ;
— pentru subingineri — zi. la pro
filul Metalurgie, specializarea : De
formări plastice și tratamente ter
mice ;
— pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Mecanic, specia
lizările : Automobile. Mecanică fină ;
la profilul Metalurgie, specializarea :
Deformări plastice și tratamente ter
mice ; la profilul Construcții, specia
lizările : Construcții civile, industria
le și agricole. Instalații pentru con
strucții ; la profilul Forestier, specia
lizarea : Industrializarea lemnului ;
— pentru subingineri — seral în
întreprinderi, la profilul Mecanic,
specializarea’: Tehnologia construc
țiilor de mașini (întreprinderea de
autocamioane — Brașov. întreprinde
rea de aparataj electric — Sf. Gheor
ghe. întreprinderea mecanică „Muscel"-Cîmpulung. întreprinderea de
piese auto și tractoare —- MiercureaCiuc).
UNIVERSITATEA
DIN CLUJ-NAPOCA :
— pentru învățămint universitar —
seral, la profilul Matematică, specia
lizarea, Informatică ; la profilul Fi
zică, specializarea Fizică ; '
— pentru învățămînt universitar —
fără frecventă, la profilul Matema
tică, specializarea : Matematică ;
— pentru invățâmintul pedagogic
— zi, la profilul Chimie, specializa
rea : Chimie-fizică (3 ani) ;
— pentru ingineri — seral, la pro
filul chimie, specializările : Tehno
logie chimică organică. Tehnologie
chimică anorganică ;
— pentru învățămint economic —
fără frecventă, la profilul Economic,
specializarea : Contabilitate și econo
mie agrară.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA :
— pentru ingineri — seral, la
profilul Mecanic, specializarea : Teh
nologia construcțiilor de mașini ; la
profilul Electric, specializarea : Elec
tromecanică ;
— pentru subingineri — seral in
institut, la profilul Construcții, spe
cializarea : Construcții civile, indus
triale și agricole ;
— pentru subingineri — seral în
întreprinderi, la profilul Energetic,
specializarea : Centrale termoelec
trice (Centrala termică Rovinari) ; la
profilul Chimie, specializarea : Teh
nologie chimică anorganică (Combi
natul chimic Craiova) ;
— pentru învățămint universitar —
zi, la profilul Matematică, speciali
zarea : Matematică ;
— pentru învățămînt economic —
fără frecvență. Ia profilul Economic,
specializarea : Contabilitate • șl econo
mie agrară ;
— pentru învățămint agronomic —
fără frecventă, la profilul Agricol,
specializarea : Horticultura.
UNIVERSITATEA DIN GALAȚI:
— pentru ingineri — zi, la nrofilul
Mecanic, specializările : Nave, Teh
nologia construcțiilor de mașini. Uti
lajul și tehnologia sudării ; la profilul
Metalurgie, specializarea : Turnăto
rie ; la profilul Tehnologia și chimia
produselor alimentare și tehnică
piscicolă.
specializarea :
Tehnică
piscicolă (pentru Flota de pescuit
oceanic) :
— Pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializarea : Tehno
logia construcțiilor de mașini ; la
profilul Metalurgie. specializările :
Turnătorie. Prelucrări metalurgice ;
la profilul Tehnologia și chimia pro
duselor alimentare și tehnică pisci
colă. specializarea : Tehnologia și
chimia produselor alimentare ;
— Pentru subingineri — zi. la pro

perimetrul descoperirilor, un
muzeu cu o suprafață de expu
nere de 3 000 mp. unde vor fi
păstrate piesele cele mai fragile.

• LINIE DE MONTAJ
PE PERNĂ DE AER. Evo
luția actuală a liniilor de mon
taj — în Franța — se orien
tează in numeroase cazuri spre
o flexibilitate sporită pentru a
permite modificarea mărimii lo
tului de fabricație si a timpilor
de oprire. în vederea deopotrivă
a creșterii producției, cit și a
îmbunătățirii condițiilor de mun
că. în acest scop s-a recurs lâ
tehnica .pernei de aer” folosită
cu succes, după cum se știe, in
transporturi. Elementele portan
te cu perne de aer sint utili
zate pentru a susține si trans

fera de la un post la altul subansamblurile în curs de mon
tare. în acest mod deplasările
sint efectuate fără efort în mo
mentul cerut.

• CUM IA NAȘTERE
SPUMA MĂRII? Găsirea
unui răspuns la această între
bare are mare importanță pen
tru elucidarea unor procese le
gate de transportul materiilor
organice și al metalelor in ocean,
precum și al diferitelor substanțe
de la suprafață spre adîncul
mării. Cercetătorii americani au
constatat că spuma ia naștere
din bule de aer ce urcă la su
prafață ; ajungînd aici, efectul
de aspirație „sfîșie" bula, care
se dezintegrează orizontal la

filul Metalurgie, specializarea : Fur
nale și oțelării ;
—* Pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Mecanic, specia
lizările : Tehnologia construcțiilor de
mașini ; Tehnologia sudării ; la pro
filul Metalurgie, specializarea : De
formări plastice și tratamente ter
mice : la profilul Electric, speciali
zarea : Electromecanică tehnologică ;
la profilul Construcții, specializarea :
Construcții civile, industriale și agri
cole ; la profilul Tehnologia și chimia
produselor alimentare și tehnică pis
cicolă. specializarea : Tehnologia pro
duselor alimentare de origine ani
mală ;
— Pentru subingineri — seral în
întreprinderi, la profilul Mecanic,
specializarea : Tehnologia construc
țiilor de mașini (întreprinderea
„Progresul" Brăila) ; Ia profilul Me
talurgie, specializarea : Furnale și
oțelării
(Combinatul
siderurgic
Galați).
UNIVERSITATEA DIN IAȘI :
— Pentru ingineri — zi, la profi
lul Geologie, specializarea : Ingine
rie geologică și geofizică :
— Pentru învățămint universitar —
zi, la profilul Matematică, speciali
zarea : Matematică ; la profilul Fi
zică, specializarea : Fizică ;
— Pentru învățămint universitar —
seral, la profilul Matematică, specia
lizarea : informatică ; la profilul Fi
zică. specializarea : Fizică ;
— Pentru învățămint universitar —
fără frecvență, la profilul Matemati
că. specializarea : Matematică ;
— Pentra învățămint pedagogic —
zi. Ia profilul Matematică, speciali
zarea : Matematică-fizică (3 ani);
— Pentru invățămint economic —
fără frecventă, la profilul Economic,
specializarea : Contabilitate si econo
mie agrară.
UNIVERSITATEA
DIN TIMIȘOARA :
— Pentru invățămint economic —
fără frecventă, la profilul economic,
specializarea : Contabilitate și econo
mie agrară.
INSTITUTUL AGRONOMIC
DIN BUCUREȘTI :
— Pentru invățămint agronomic —
fără frecventă, la profilul Agricol,
specializarea : Agricultură ;
— Pentru ingineri — zi, la profi
lul Construcții, specializarea : îmbu
nătățiri funciare.
INSTITUTUL AGRONOMIC
DIN IAȘI :
— Pentru invățămint agronomic —
fără frecventă, la profilul Agricol,
specializarea : Agricultură.
ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI :
— Pentru învățămînt economic —
fără frecventă, la profilul Economic,
specializarea : Contabilitate si econo
mie agrară.
INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT
SUPERIOR DIN BACAU :
—■ pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Mecanic, speciali
zarea : Tehnologia construcțiilor de
mașini.
INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT
SUPERIOR DIN BAIA MARE :
— pentru subingineri — zi, la pro
filul Mine, specializarea,: Mine ; la
profilul Metalurgie, specializarea :
Metalurgie neferoasă ;
— pefftru subingineri — seral în
institut, la profilul Mine, specializa
rea : Mine : la profilul Electric, spe
cializarea : Electromecanică tehnolo
gică ; la profilul Metalurgie, speciali
zarea : Metalurgie neferoasă ; la pro
filul Construcții, specializarea : Con
strucții civile, industriale și agricole.
INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT
SUPERIOR DIN CONSTANTA :
— pentru subingineri — zi, la pro
filul Construcții, specializările: Con
strucții hidrotehnice, îmbunătățiri
funciare ;
_ — pentru invățămint universitar —
zi, la profilul Filologie, specializarea:
Rusărengleză ;
— pentru subingineri — seral in
institut, la profilul Mecanic, specia
lizarea : Tehnologia sudării ; la pro
filul Construcții. specializarea.: Con
strucții hidrotehnice.
INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT
SUPERIOR DIN PITEȘTI :
— pentru ingineri — seral. Ia pro
filul Mecanic, specializarea : Auto
vehicule rutiere ;
— pentru subingineri — seral în
institut, Ia profilul Mecanic, specia
lizările :
Automobile.
Tehnologia
construcțiilor de mașini.
INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT
SUPERIOR DIN SIBIU :
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializarea : Tehno
logia construcțiilor de mașini ;
— pentru subingineri — seral in
institut, la profilul Mecanic, specia
lizarea : Tehnologia construcțiilor de
mașini..

INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT
SUPERIOR DIN SUCEAVA :
— pentru ingineri — seral, la pro
filul Mecanic, specializarea : Tehno
logia construcțiilor de mașini :
— pentru subingineri — seral in
institut, la profilul Mecanic, speciali
zarea : Tehnologia construcțiilor de
mașini.

INSTITUTUL DE INVĂȚĂMINT
SUPERIOR DIN TG. MUREȘ :
— pentru subingineri — seral în
institut, la profilul Mecanic, specia
lizarea : Tehnologia construcțiilor de
mașini; la profilul Electric, speciali
zarea : Electromecanică tehnologică.

cîțiva milimetri deasupra oglin
zii apei, formind o peliculă care
se aglomerează sub formă de
spumă.

• PROTEJAREA FLO
REI Șl FAUNEI. Autoritățile
indiene se preocupă intens de
prezervarea varietății florei și
faunei diverselor regiuni ale
tării. Astfel, pe tot cuprinsul
Indiei există peste 200 de rezer
vații pentru diferite specii de
animale rare și 20 de parcuri
naționale, totalizînd 75 000 kmp.
în următorii ani urmează a fi
amenajat încă un parc națio
nal. in statul Rajasthan, care va
fi profilat pe ocrotirea plante
lor și animalelor specifice zone
lor deșertice.

Conferința O.N.U. de la Nairobi

A

pentru oprirea cursei înarmărilor
*
Intervenția șefului delegației române in Comitetul
pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres). — Lucră
rile sesiunii pe anul în curs a Comi
tetului pentru dezarmare de la Ge
neva au intrat în faza finală. Delega
țiile participante prezintă, în cadrul
ședințelor plenare, aprecierile și con
cluziile lor în legătură cu activitatea
desfășurată de-a lungul celor șase
luni de dezbateri.
Apreciind pozitiv atmosfera în care
s-au desfășurat dezbaterile în comi
tet și în cele patru grupuri de lucru,
șeful delegației române, ambasadorul
Mircea Malița, a relevat că, în preaj
ma celei de-a doua sesiuni speciale a
Națiunilor Unite, consacrată dezarmă
rii, rezultatele concrete obținute sint
departe de a răspunde așteptărilor.
Principala deficiență care grevează
asupra rezultatelor comitetului — a arătat vorbitorul — o constituie opoziția
unora din membri de a aborda de
o manieră concretă măsuri care să
oprească și să inverseze cursa înar
mărilor nucleare. Delegația română
consideră că problemele dezarmării
nucleare trebuie abordate în modul
cel mai profund și responsabil, cu atît
mai mult cu cît în actualele condiții
internaționale este necesar ca toate
statele să-și unească eforturile pen
tru oprirea agravării situației inter
naționale, pentru reluarea politicii de
destindere, cooperare, independentă
și pace. Este de datoria fiecărui gu
vern de a contribui la întărirea aces
tor eforturi și de a nu face nimic ce
ar putea să agraveze și mai mult si
tuația existentă, să creeze noi surse
de tensiune și de neîncredere.
Iată de ce. a arătat reprezentantul
român, noi considerăm că decizia Sta

telor Unite de a trece la producția
bombei cu neutroni este o măsură ne
gativă, profund regretabilă, care con
ține în sine riscul evident al unui
nou și puternic imbold dat cursei
înarmărilor. Orice analiză rațională
indică că o asemenea măsură nu
numai că nu diminuează conflictele
și focarele de animozitate, ci, din
contră, complică solutionarea proble
melor internaționale litigioase și face
și mai dificilă abordarea lor con
structivă.
In continuare, ambasadorul român a
evidențiat exigențele flexibilității și
realismului ce trebuie să caracterizeze
procesul de negociere în domeniul
dezarmării, precum și necesitatea de
mocratizării continue a lucrărilor
comitetului.
Una din problemele care reclamă
mai multă atenție pentru a găsi o
cale de ieșire din situația actuală ar
constitui-o elaborarea unui ansamblu
de măsuri care, împreună, ar defini
momentul opririi cursei înarmărilor și
inițierea unei mișcări favorabile de
zarmării — a relevat vorbitorul.
Aceste măsuri trebuie să se bazeze
într-o primă etapă pe ideea înghețării
cheltuielilor militare și armamentelor,
urmată de reduceri reale, negociate.
In continuare, șeful delegației ro
mâne a cerut ca în comitet să se în
țeleagă inutilitatea discutării unor
probleme care nu fac decît să blo
cheze la infinit acțiunile concrete.
Dacă vrem pacea trebuie să milităm
pentru pace, să luptăm pentru dezar
mare, pentru înțelegere și cooperare
între popoare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reluarea livrărilor de avioane militare americane către
Israel • Protestul O.E.P. • O declarație a secretarului
general al Ligii Arabe • Convorbiri saudito-libaneze
WASHINGTON 18 (Agerpres). —
In urma unei reuniuni a Consiliului
Național al Securității, desfășurată la
Los Angeles, sub președinția lui Ro
nald Reagan, secretarul de stat al
S.U.A.. Alexander Haig; a anuntat că
șeful statului american a hotărît re
luarea livrărilor de avioane militare
americane către Israel — relatează
agențiile A.P. și U.P.I.
După cum se știe. S.U.A. au decis
suspendarea livrării de avioane „F16“ și „F-15" către partea israeliană
în urma atacului forțelor aeriene ale
Israelului din 7 iunie asupra instala
țiilor nucleare irakiene de la Tamuz
și a bombardamentului întreprins de
aviația israeliană asupra Beirutului,
la 17 iulie a.c.
Această suspendare fusese hotărîtă
pentru a se investiga dacă acțiunile
respective ale Israelului contravin
legislației in .materie $1 acordului
din 1952 privind' vîițzările de arme
americane către Israel stipulînd uti
lizarea acestor arme în scopuri de
fensive.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei
(O.E.P.) a condamnat hotărîrea Ad
ministrației Statelor Unite de a ri
dica embargoul asupra livrării avioa
nelor militare destinate Israelului,
anunță agențiile Associated Press și
U.P.I. Această hotărîre — a declarat
purtătorul de cuvînt al O.E.P.. Mah
moud Labadi — „poate fi considerată
ca o încurajare a agresiunii israeliene“. El a evidențiat, totodată, că ho
tărîrea S.U.A. pune în pericol acordul de încetare a focului în sudul
Libanului, intrat în vigoare la 24
iulie.

TUNIS 18 (Agerpres). — Pacea în
Orientul Mijlociu nu poate fi reali

zată fără participarea la acest proces
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. a declarat, la Tunis, secre
tarul general al Ligii Arabe. Chedli
Klibi. în cadrul unei întîlniri cu re
prezentanți ai O.E.P. în țări europe
ne. El a apreciat rolul O.E.P. în efor
turile pentru instaurarea unei păci
globale si drepte in regiune.
RIAD 18 (Agerpres). — Regele
Khalid al Arabiei Saudite l-a primit
pe Shafic Al-Wazzan, primul ministru al Libanului, aflat în vizită ofi
cială la Riad — anunță postul de ra
dio Beirut, citat de agenția U.P.I.
Postul de radio menționat precizează
că Arabia Saudită aprobă. în prin
cipiu. propunerea libaneză privind
organizarea unei reuniuni arabe la
nivel înalt, consacrată realizării unui
plan de protejare a Libanului. îndeosebl a zonei sudic
*.
fată de agre
siunile israeliene.

România se pronunță pentru o largă

surselor noi și regenerabile de energie11
Cuvintul reprezentantului țării noastre
NAIROBI 18 (Agerpres). — La
Nairobi continuă lucrările Conferin
ței Națiunilor Unite asupra surselor
noi și regenerabile de energie. în
cadrul dezbaterilor generale din ple
nara conferinței a luat cuvîntul re
prezentantul român, care a arătat că
una dintre problemele majore ce
preocupă omenirea o constituie accentuarea crizei economice și, în cadrul acesteia, a crizei energetice.
în concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu — a subliniat
vorbitorul — soluționarea acestor
probleme, inclusiv a celor privind
dezvoltarea surselor noi și regene
rabile de energie, trebuie privită1 ca
parte integrantă a acțiunilor vizînd
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, caracterizată prin
relații noi, de deplină egalitate și echitate între state, care să asigure
accelerarea dezvoltării economico-sociale a tuturor țărilor, și în primul
rînd a celor în curs de dezvoltare.
Relevînd că și în perioada urmă
toare sursele clasice de energie, în
special petrolul, vor continua să .ai
bă un rol deosebit de important în
satisfacerea nevoilor energetice ale
statelor, reprezentantul român a evidențiat contribuția însemnată pe
care pot și trebuie să o aibă în această privință sursele energetice
noi și regenerabile. în context, el a
insistat asupra necesității asigurării
de către statele posesoare de surse
clasice a accesului țărilor deficitare,
în condiții echitabile, la aceste re
surse. în același timp, vorbitorul ,a
subliniat necesitatea asigurării acce
sului neîngrădit al țărilor în curs de
dezvoltare la tehnologiile din dome
niul surselor noi de energie.
Prezentînd experiența și preocu
pările României de a-și dezvolta
baza energetică, inclusiv prin folo
sirea surselor noi și regenerabile, și
subliniind că și în acest domeniu fac
torul hotărîtor îl constituie efortul
propriu al fiecărei țări, reprezentan
tul român a relevat rolul deosebit ce
revine cooperării internaționale în
dezvoltarea surselor noi de energie.
Vorbitorul a remarcat importanța elaborării și adoptării de către con
ferință a unui program de acțiune
bine definit, cu obiective clare și
concrete, prin a cărui aplicare să se
contribuie efectiv la dezvoltarea și
utilizarea surselor noi și regenera
bile de energie, la satisfacerea și pe
această cale a necesităților energe
tice ale tuturor țărilor, și in mod de
osebit ale celor în curs de dezvolta
re deficitare energetic. Un asemenea
program — a arătat el — trebuie să
prevadă măsuri și acțiuni practice
in domenii prioritare, ca evaluarea
țjbtehțiăltilui și posibilităților reale

Reuniune consacrata agriculturii
inițiata de O.S.A.
BRASILIA 18 (Agerpres). — Mi
niștrii agriculturii din cele 25 de țări
membre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.) se vor reuni in
perioada 8—11 septembrie, în orașul
brazilian Sao Paulo. în cadrul Con
gresului interamerican de agricultu
ră și producție agricolă, informează
agenția I.P.Ș.
La congres, convocat din inițiativa
O.S.A. cu sprijinul Ministerului Agriculturii din Brazilia, vor participa
aproape 3 000 de tehnicieni, repre
zentanți ai sindicatelor și cooperati
velor agricole, ai asociațiilor de ra-

mură, delegați ai organelor guverna
mentale de resort, precum și studenți • în agronomie. Cu acest prilej
va fi deschis și primul „Tîrg inter
american de agricultură și produse
agricole".
Pe agenda de lucru sint înscrise
probleme privind cultura cerealelor
de bază, sprijinul financiar și insti
tuțional necesar producerii de ali
mente, aprovizionarea șl prețurile,
producerea și transferul de tehnolo
gie, noi tehnici pentru producerea de
proteine animale și alimente în con
textul comerțului mondial etc.

de folosire a surselor noi și regene
rabile de energie, dezvoltarea și
transferul de tehnologie pentru uti
lizarea acestor resurse, cercetarea
științifică și formarea de cadre —
toate acestea presupunînd asigura
rea de resurse financiare corespun
zătoare.
Referindu-se, în încheiere, la ne
cesitatea asigurării unui mecanism
adecvat pentru promovarea cooperă
rii internaționale în domeniul surse
lor noi și regenerabile de energie,
inclusiv pentru urmărirea modului
de transpunere în viață a programu
lui de acțiune de la Nairobi, repre
zentantul român a subliniat rolul
central ce revine în această privin. ță Organizației Națiunilor Unite, sis
temului O.N.U. în general.
★

Paralel cu dezbaterile generale din
plenul conferinței, continuă lucrările
celor două comitete principale con
stituite la începutul reuniunii, în ca
drul cărora au loc negocieri intense
pentru definitivarea programului de
acțiune în domeniul surselor noi Și
regenerabile de energie, care va fi
supus adoptării de către plenară.
Delegația română participă activ
la lucrările conferinței, atît în ple
nară, cît și în cadrul negocierilor din
cele două comitete.

NAIROBI 18 (Agerpres). — Pro
gramul Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) a adoptat o serie
de recomandări în vederea unei vii
toare planificări în domeniul ener
getic — a declarat directorul gene
ral al P.N.U.D., Bradford Morse.
Una dintre aceste recomandări pri
vește actualul sistem al puternicei
dependențe față de importurile de
petrol, care nu poate continua Ia
nesfirșit, afectînd. în primul rînd.
politica economică și planurile de
dezvoltare ale țărilor din „lumea a
treia", a arătat Bradford Morse.

ÎNTREVEDERE. Primul ministru
al Franței, Pierre Mauroy. l-a pri
mit pe Jozef Czyrek. ministrul afa
cerilor externe al R.P. Polone, care
â făcut o scurtă vizită la Paris.
După cum transmite agenția polo
neză de presă P.A.P.. convorbirea
s-a referit indeosebi la dezvoltarea
cooperării economice bilaterale si
la alte aspecte ale relațiilor dintre
cele două țări.

COMUNICATUL COMUN dat
publicității la Brasilia în urma vi
zitei oficiale de patru zile între
prinse de ministrul saudit de ex
terne, Saud Al-Faisal. exprimă
speranța că viitoarea conferință la
nivel înalt Nord-Sud de la Cancun
(Mexic), programată să se desfă
șoare la sfîrșitul lunii octombrie
a.c., „va activa și extinde coopera
rea între țările industrializate sî
Cele în curs de dezvoltare". Docu
mentul relevă dorința părților de a
dezvolta relațiile bilaterale, eviden
țiind necesitatea continuării coope
rării în domeniul energetic. In
cursul turneului, său în America
Latină, ministrul de externe saudit
a vizitat, de asemenea, Venezuela
și Argentina.
CONVORBIRI TUNISIANO —
MALTEZE. Președintele Tunisiei.
Habib Bourguiba. a conferit cu
Dom Mintoff. primul ministru al
Maltei, aflat într-o vizită neoficială
la Tunis. Printre problemele care

SIRIA

ZIUA

Sesiunea Consiliului
Poporului
DAMASC 18 (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat lucrările sesiunii
Consiliului Poporului (Parlamentul)
din Republica Arabă Siriană. Rapor
tul privind îndeplinirea celui de-al
patrulea plan de dezvoltare econo
mică si socială a tării pe perioada
1976—1980 a fost prezentat de pri
mul ministru. Abdel Rauf Al-Kassem.
Consiliul Poporului a adoptat, de
asemenea, proiectul noului plan
cincinal de dezvoltare economică si
socială a Siriei pe perioada 1981—
1985.
La încheierea mandatului de patru
ani, Consiliul Poporului a fost dizol
vat. Conform constituției siriene, noi
alegeri legislative urmează să se des
fășoare intr-un interval de 90 de zile.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico a
avut loc plenara C.C. al P.C. Mexi
can care a examinat recentele con
vorbiri dintre conducerile P.C. Me
xican. Partidului Oamenilor Muncii
din Mexic, Partidului Socialist Revo
luționar, Mișcării de Acțiune și Unitate Socialistă și Partidului Po
porului Mexican privind unificarea
acestor forțe politice. Inițiativa uni
ficării acestor cinci partide politice
de stînga are o importanță istorică
pentru mișcarea muncitorească și de
mocratică din țară, se spune în co
municatul plenarei.
Pentru elaborarea poziției partidu
lui în această problemă s-a hotărit
ca cel de-al XX-lea Congres al P.C.
Mexican să aibă loc în zilele de
15—16 octombrie anul acesta.

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 18 (Agerpres).—
La începutul celei de-a .doua săptămîni de la declanșarea unor noi ac
țiuni insurecționale împotriva jun
tei de guvernămînt din Salvador,
Frontul Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională și-a extins zona
de control la 100 kmp, în regiunea
de nord a țării — transmite agenția
Prensa Latina.

în cuvîntarea rostită la adunarea festivă consacrată celei de-a 50-a
aniversări a „Scînteii" și sărbătoririi Zilei presei, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia :

„Acționăm ferm pentru soluționarea problemelor complexe,
litigioase, pe calea tratativelor. Considerăm că trebuie să se excludă
cu desăvîrșire recurgerea la forță ! Toate statele care au probleme
de soluționat să se așeze la masa tratativelor, și oricît de grele ar
fi aceste tratative, ele sînt totuși incomparabil mai ușoare decît ca
lea războaielor".
Tributul de singe pentru
calea armelor, cuvintele rostite
de președintele României îndeamnă
la adîncă reflecție. într-adevăr, cît
de grea și cît de dureroasă a fost
întotdeauna calea războaielor ! Ce
uriaș preț în victime umane, cît de
mare a fost tributul de singe și su
ferințe plătit de unele popoare atra
se pe calea războiului sau cărora li
s-a impus războiul 1 Și cît de zadar
nice și de absurde au fost de fiecare
dată încercările de „soluționare" a
unor diferende dintre state, a unor
stări conflictuale pe calea forței, a
armelor !
Dar tot experiența istoriei demon
strează cît se poate de concludent că
tratativele, oricît de anevoioase, s-au
dovedit pină la urmă singura cale
rațională pentru reglementarea ori
căror probleme, inclusiv a celor con
siderate „insurmontabile".
Desigjjr, însăși ideea tratativelor
și-a croit adesea cu greu drumul.
Ciți și-au imaginat acum un dece
niu, de pildă, că în Zimbabwe se va
ajunge, în cele din urmă, la o so
luționare pe cale politică a conflic
tului ? Este adevărat, tratativele au
fost precedate de victoriile hotărîtoare ale forțelor de eliberare națio
nală, de criza tot mai accentuată a
regimului rasist rhodesian ; dar fapt
este că, în final, independența a mar
cat încununarea tratativelor politice.
Acesta a fost, de altfel, cazul și al
altor mișcări de eliberare, cucerirea
independenței trecind fie prin etapa

luptei armate, urmate de tratative,
fie direct prin negocieri — oricît de
îndelungi și complicate — întotdeau
na impunîndu-se aprioric adevărul
că negocierile nu se puteau referi
la libertatea poporului, ci doar la
căile și modalitățile de a asigura
accesul la independență. Pentru că
libertatea, independența națională
constituie un drept sacru al fiecărui
popor, care nu poate fi negociat.
Aproape fără excepție în asemenea
cazuri a fost necesară dejucarea ma
nevrelor vizînd perpetuarea într-o
altă formă a rînduielilor coloniale,
evitarea unor clauze-capcană, dar în
cele din urmă dilema „negocieri sau
confruntare" a primit răspunsul im
pus de interesele popoarelor, cores
punzător voinței lor de independen
ță, dezvoltare liberă, de sine stătă
toare.

Lecții uitate ?

51 totușl lec"

țiile istoriei, mai îndepărtate sau
mai recente, se învață greu. Așa
cum o arată și situația lumii de azi,
cind stările conflictuale nu au dis
părut. ci, dimpotrivă, focarelor mal
vechi li s-au adăugat altele noi, cînd
se accentuează tendințele spre reîm
părțirea sferelor de influență, cind
se accelerează cursa înarmărilor și
se adincesc decalajele economice
dintre state — toate acestea fiind
surse permanente de tensiune, de
Înrăutățire a climatului politic inter
național.
De pildă, „lecția Zimbabwe" nu a
fost reținută chiar în teritoriul vecin,

Namibia. Iar aceasta înseamnă noi
suferințe pentru poporul acestei țări,
ocupat ilegal de Republica SudAfricană, care, sfidînd rezoluțiile
O.N.U., se încăpățînează să-și men
țină aici dominația rasistă, colonia
listă. încercare pe cît de anacronică,
pe atît de zadarnică. Iși imaginează
cumva guvernanții de la Pretoria
că vor putea opri în loc evoluția firească a lumii, că vor
putea stăvili lupta legitimă a
poporului namibian pentru
_____ cuceri___
rea independenței ? Și poate fi oare
imaginată supraviețuirea îndelunga
tă a unei „insule coloniale" pe un
întreg continent sau chiar pe un glob
terestru unde a fost eradicat colo
nialismul. unde conviețuiesc națiuni
libere și independente ? Este in
afară de orice îndoială că mmic,
nici o forță din exterior nu va putea
împiedica poporul namibian să de
vină stăpin în propria țară, să-și
cucerească acest drept sacru prin
orice mijloace, inclusiv prin lupta
armată. Acesta este cursul istoriei și
nimeni nu i se poate împotrivi. Fi
rește, ziua independenței ar putea fi
mult apropiată, acceptîndu-se de
către regimul sud-african calea tra
tativelor. A tratativelor în vederea
acordării independenței reale a Na
mibiei — și nu ca paravan pentru
manevre de culise vizînd continuarea
dominației colonialiste. Pe drept
cuvînt. se poate pune întrebarea : ce
speră rasiștii sud-africani, pînă cînd
ct-ed că vor mai reuși să prelun
gească agonia colonialismului 7 Ca

zul namibian vine să ilustreze o dată
mai mult un adevăr axiomatic : a nu
accepta tratativele înseamnă a da
dovadă de o crasă miopie politică,
înseamnă a nu înțelege cursul evo
luției istorice ; și, dimpotrivă, cine
înțelege cursul acestei evoluții nu
poate să nu accepte tratativele ca
singura cale rațională, conformă cu
interesele tuturor popoarelor.

Pacea — cu o zi mai de
vreme N>ci un fel de statistici nu
ar putea exprima cu exactitate am
ploarea suferințelor pe nenumărate
planuri — material, spiritual, moral
— pe care le reprezintă o zi în plus
de cantonare pe calea confruntărilor
armate. Vom recurge totuși la o ci
fră statistică furnizată de agenția
U.P.I. : „în cele 15 zile de ostilități
ce au precedat acordul de încetare
a focului în Liban, în rîndul popu
lației civile au murit peste 500 de
persoane, alte două mii fiind rănite ;
au fost avariate grav 11 poduri de
pe principalele căi rutiere și ferovi
are din sudul Libanului". O știre la
pidară, ce ascunde în dosul cifrelor
imense suferințe umane, incalculabile
pierderi materiale.
Extinzînd asemenea reflecții la în
treaga regiune a Orientului Mijlo
ciu, ne putem lesne imagina cît de
mari sînt pierderile pentru popoa
rele respective prin prelungirea stă
rii de confruntare. Și, dimpotrivă,
cît de mult ar beneficia acestea prin
angajarea pe calea unor tratative
care să ducă la instaurarea unei
păci globale, juste și trainice, bazate
pe retragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate, pe soluționarea pro
blemei poporului palestinian prin
realizarea dreptului său la autode
terminare. inclusiv la crearea unui
stat național propriu, independent, pe
asigurarea integrității și suveranității
tuturor statelor din regiune.
Apare pe deplin îndreptățită
convingerea exprimată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu că nu există con
flict sau problemă litigioasă, in orice
parte a lumii, de natură să justifice
recurgerea la arme. Oricît ar fi de
complexe problemele litigioase, oricît

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan,
Președinte al Consiliului Revoluționar
al Republicii Democratice Afganistan
KABUL

Cea de-a 62-a aniversare a proclamării independenței țării dumneavoastră
îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele poporului român și al meu personal,
să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, precum și de succese și progres poporului afgan prieten.
Sînt încredințat că raporturile de prietenie și conlucrare dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan, dintre
Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan vor con
tinua să se dezvolte, în folosul popoarelor român și afgan, al cauzei păcii,
destinderii, independenței și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Afganistanul sărbă
torește astăzi Ziua in
dependenței, care mar
chează anul acesta
împlinirea a 62 de am
de la constituirea sta
tului.
O etapă nouă în is
toria acestei țări au
creat
transformările
sdcial-politice profunde
legate de revoluția de
mocratică și populară.
Aceste schimbări sint
cu deosebire evidente
in domeniul agricul
turii, sector de bază al
economiei naționale, in
care lucrează 85 la
sută din cei 18 mili
oane de locuitori ai
Afganistanului si care
a avut cel mal mult de
suferit din cauza îna
poierii moștenite din
trecut. Pentru a lichi
da vechile structuri și
a îmbunătăți situația
țărănimii, s-a înfăp
tuit reforma agrară și
s-a trecut la crearea de
cooperative agricole.

In prezent, numărul acestora se ridică la
peste 1 000 și continuă
să crească ; la sfîrși
tul planului de dez
voltare a economiei
naționale
1979—1984
ele urmează să livre
ze aproape jumătate
din producția naționa
lă. Au fost, de ase
menea. întreprinse mă
suri in vederea valo
rificării resurselor na
turale. extinderii sec
torului industrial, for
mării de cadre națio
nale etc. în ultimii
trei ani s-a trecut la
construirea de noi în
treprinderi textile, a
unor fabrici de ci
ment și alimentare.
Complexul pentru ex
tracția și rafinarea ga
zelor naturale, de la
Diarkuduk, dat în ex
ploatare anul trecut,
este unul dintre cele
mai mari obiective in
dustriale din tară.

^agențiile de presă
SCUVl

au fost abordate în timpul convor
birilor au figurat stadiul relațiilor
bilaterale, situația în zona Medițeranei și alte chestiuni de interes
comun.
FEDERAȚIA
SINDICATELOR
BANANIERE DIN PANAMA a
acuzat compania transnațională
„Chlriqul Land Co", subsidiară a
concernului „United Brands". de
încercare de a destabiliza guvernul
președintelui Aristides Royo. in
formează agenția I.P.S. Peste 8 000
de lucrători bananieri se află in
grevă de peste 20 de zile. Președin
tele sindicatului a arătat că cere
rile muncitorilor de majorare a re
tribuției materiale si a asigurării
unor condiții umane de locuit nu
depășesc cifra de două milioane
dolari. în vreme ce pierderile su
portate de companie prin întreru
perea activității depășesc această
sumă de cel puțin 5 ori.

INCENDIU. La parterul con
strucției in care se află sediul

REPUBLICII

DEMOCRATICE AFGANISTAN

Plenara C.C.
al P.C. Mexican

«E»1 TRATATIVELE, oricît de grele și complexe j singura cale rațională, infinit preferabilă căii războaielor

INTERNAȚIONALE

INDEPENDENȚEI

Consiliului de Miniștri din Siria s-a
produs, luni, o explozie, în urma
căreia s-a declanșat un incendiu.
Acesta a provocat moartea a trei
persoane — a anuntat agenția de
știri siriană „S.A.N.A.". reluată de
France Presse si Associated Press.
Incendiul se datorează unui scurt
circuit. care a atins instalațiile
de climatizare ale clădirii, mențio
nează sursa siriană citată.
MARII PROPRIETARI DE PAMINT DIN AMERICA LATINĂ
controlează 47 la sută din terenu
rile cultivable ale continentului,
din care o mare parte sînt subutilizate — se arată într-un document
al Consiliului Mondial al Alimen
tației 70 la sută din populația ru
rală latino-americană — aproxima
tiv 90 milioane de persoane — po
sedă doar 2.5 Ia sută din suprafața
cultivabilă totală a regiunii. Con
siliul Mondial al Alimentației rele
vă că această concentrare extremă
a pămîntului în mari latifundii —
utilizate însă de o manieră slab

lui. Aceasta Înseamnă a pune mal
presus de orice animozități înțelege
rea superioară a faptului că este pe
deplin posibilă găsirea, prin dialog, a
unor soluții politice, care să cores
pundă intereselor tuturor părților.
Este larg cunoscută pe plan inter
național poziția fermă și consecventă
a României socialiste, a președintelui
ei, în sprijinul soluționării pe cale
politică, prin tratative, a diferendelor
dintre state, a tuturor problemelor
litigioase. Cu legitimă mîndrie înre
gistrăm nenumărate dovezi ale pres
tigiului și prețuirii de care se bucură
în lume țara noastră și știm că unul
din izvoarele principale ale acestei
prețuiri o constituie atitudinea fermă
și perseverentă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu în favoarea abolirii de
finitive a politicii de forță în relați
ile interstatale, pentru rezolvarea
prin mijloace pașnice a situațiilor
conflictuale. Se știe că în absolut
toate împrejurările. indiferent de
locul în care s-a ivit un conflict sau
un diferend, indiferent de părțile im
plicate, România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-au pronunțat întotdeau
na, cu toată claritatea, pentru solu
ționarea lor politică, prin tratative.

de grele ar fi problemele, tratativele
șînt, fără îndoială, de preferat
„dialogului" armelor. Se știe că
uneori pozițiile părților în dispu
tă sînt atît de îndepărtate, încît
ideea aducerii lor la o masă comună
de tratative poate părea iluzorie sau
chiar utopică. Și totuși în această și
numai în această direcție trebuie în
dreptate eforturile. Nu se poate con
cepe o perpetuare lună de lună, an
de an a unor conflicte, aceasta însemnînd un lanț neîntrerupt de su
ferințe pentru popoarele respective.
De altfel, experiența istoriei, in
clusiv a istoriei mai recente, arată
că chiar și în situații cînd țări și gu
verne intre care domnea o vrăjmășie
s-ar putea spune absolută, fiind des
părțite prin munți de obstacole și
mări ale ostilității, a fost posibil ca,
In numele dreptului la
prin acte de cutezanță, să se cro
iască drum dialogului. Aceasta ca
viață
și libertate. Atitudinea ex
urmare a înțelegerii adevărului că
primată de fiecare dată în acest sens
schimbul de obuze nu poate aduce
de România reprezintă nu numai
decît distrugeri și că numai schim
apeluri constructive pentru ca locul
bul de argumente în cursul negocie
forței și acțiunilor militare să-l ia ra
rilor, efortul de apropiere a poziți
țiunea, grija față de soarta păcii, ci și
ilor pot fi în avantajul ambelor
părți. Pentru că. dacă în cursul • programe practice, concrete pentru
soluționarea efectivă a celor mai
schimbului de păreri, al negocieri
stringente probleme internaționale.
lor asupra unui acord sau tratat șe
Consecventa cu care țara noastră
mai pot aduce unele corecturi, mai
militează pentru soluționarea pașnică
pot fi modificate un cuvînt sau o
formulare, pierderile în vieți ome
a situațiilor conflictuale, pentru re
zolvarea prin tratative a tuturor ma
nești secerate într-un schimb de orilor probleme ce preocupă popoarele
buze sînt irecuperabile.
își are profunde temeiuri obiective in
Iată de ce. în spiritul înaltei res
însăși realitatea lumii de azi. Este
ponsabilități față de destinele civili
cit se poate de limpede că, în con
zației umane, in numele primului și
dițiile în care întregul glob a devenit
celui mai important drept al omului,
un imens arsenal, alternativa tratati
al popoarelor — dreptul la viață și
velor se impune ca singura rațională,
dezvoltare liberă — secretarul gene
fiind vorba de o opțiune vitală in
ral al partidului nostru, președintele
favoarea păcii, a salvgardării întregii
Republicii, adresează un apel vibrant
civilizații umane.
la rațiune, pentru a se exclude cu
desăvirșire recurgerea la forță, pen
Acesta este sensul profund umanist
tru ca statele care au probleme de
al apelului înflăcărat adresat de to
soluționat să se așeze la masa trata
varășul Nicolae Ceaușescu popoarelor
tivelor.
de pretutindeni de a-și uni eforturile
pentru a exclude definitiv conflictele
„Masa verde", masa în
armate, războaiele din viata societă
crederii Diplomați poate cu afi
ții. în numele dreptului lor suprem
nități... poetice au numit-o „masa
la pace, la viață.
verde", asociind culoarea speranței cu
încrederea în superioritatea dialogu
Dumitru ȚINU

Poporul român ur
mărește cu interes și
simpatie eforturile pe
care poporul afgan le
depune pentru fău
rirea unei vieți noi,
prospere, potrivit as
pirațiilor sale de pace,
libertate și progres,
între Republica Socia
listă România și Re
publica
Democratică
Afganistan se dezvoltă
relații de prietenie și
colaborare. întemeiate
pe principiile respec
tului independenței și
suveranității naționale,
egalității in drepturi și
avantajului reciproc,
principii care oferă o
bază trainică pentru
extinderea
relațiilor
reciproce. Adîncirea acestor relații, găsirea
unor noi forme de
conlucrare corespund
pe deplin intereselor
celor două țări și po
poare, cooperării și
înțelegerii in lume.

productivă — „reprezintă unul din
gravele handicapuri în calea dezvoltării economice" a Americii Latine.
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„COSMOS — 1 297“. La 18 august,
in Uniunea Sovietică a fost lansat
satelitul artificial al Pămîntului
„Cosmos — 1297“, destinat conținuării cercetării spațiului circumterestru. Aparatura științifică de la
bordul satelitului funcționează normal, informează agenția T.A.S.S.
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ATENTATE TERORISTE. în di
ferite localități din provincia bri
tanică Irlanda de Nord continuă
atentatele teroriste comise de ele
mentele extremiste apartinînd aripii provizorii a Armatei Republica
ne Irlandeze (I.R.A.). Potrivit unui
comunicat al autorităților. în capitala Ulsterului. orașul Belfast, o
bombă artizanală plasată de teroriști a rănit un polițist. Incidente
soldate cu răniți s-au produs și in
alte localități nord-irlandeze.
RACHETA INDIANA. Primul
ministru Indira Gandhi a confirmat
în Parlament că India construiește
o rachetă care va putea plasa. începînd din anul 1986. sateliți pe or
bite geostaționare. Premierul indian a anuntat. de asemenea, că
primul satelit operational de comu
nicații „Insat" va fi lansat în 1982,
din Statele Unite.
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Buget de austeritate
în Australia
CANBERRA 18 (Agerpres). — Gu
vernul australian a anuntat. marți,
un buget de austeritate pe exercițiul
financiar în curs, care a început la 1
iulie. Prezentînd bugetul, ministrul
bugetului, John Howard, a subliniat
că guvernul său consideră necesar
să acorde în continuare prioritate
luptei împotriva inflației, apreciind
în acest sens că reducerea cheltuieli
lor constituie o prevedere-cheie a
programului respectiv. Se preconi
zează, intre altele, ca ritmul de creș
tere a masei monetare în circulație
să fie menținut la nivelul de 10—11
la sută, iar deficitul bugetar să se
ridice la 146 milioane dolari austra
lieni, în condițiile realizării unui ritm
de creștere a produsului național
brut de 3,5 la sută în termeni reali,
și ale menținerii spiralei inflaționiste
la aproximativ 11 la sută.

Capriciile vremii
COLUMBIA — Cel puțin țOO de
persoane și-au pierdut viața ca ur
mare a inundațiilor care au devas
tat, luni seara, o mare parte din
Arauca, provincie orientală a Colum
biei, situată în apropierea frontierei
cu Venezuela, potrivit unui bilanț
provizoriu oficial dat publicității la
Bogota.
Intendentul provinciei Arauca, Mi
guel Mateus, a declarat că cinci șo
sele din regiunea Saravena au fost
inundate de apele fluviului Calafita,
a cărui uriașă masă de avă și noroi
a acoperit 102 gospodării, purtind,
totodată, in trecerea lor, oameni, ani
male și locuințe.

R.F.G. — Furtuni violente însoțite
de grindină au provocat pierderi ma
teriale în valoare de mai multe mi
lioane de mqrci în Bavaria, s-a anun
țat la Bonn.
La Neumarkt-St. Veit, ploile dilu
viene au spart acoperișul unui an
trepozit cu îngrășăminte chimice,
provocind un nor de fum toxic, tn
alte localități recoltele au fost puter
nic afectate de grindină, care, pe
alocuri, a depășit mărimea unui ou.
INDIA — Inundațiile care au ur
mat ploilor musonice din acest se
zon au provocat moartea a 442
persoane și au provocat pagube
materiale estimate la 250 milioa
ne dolari.
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