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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Almeida Santos, 

membru al Comisiei permanente a Comisiei politice a Partidului Socialist Portughez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
la Snagov, pe tovarășul Almeida 
Santos, membru al Comisiei perma
nente a Comisiei politice a Partidu

lui Socialist Portughez, care face o 
vizită in tara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

. La intrevedere a luat parte tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R,

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut, 
urări de sănătate și fericire din par
tea tovarășului Mario Soares, secre
tar general al Partidului Socialist
(Continuare în pag. a V-a)

Un nou volum în seria:

în întâmpinarea marii noastre sărbători naționale

RODUL HĂRNICIEI-OMAGIUL

OAMENILOR MUNCII
ÎN JUDEȚUL VRANCEA :

întrecerea socialistă
sporește avuția

societății
amenil muncii din întreaga țară întimpină cea 
de-a 37-a aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare națională și socială, antifascistă și 
antiimperialistă într-un climat de puternică

efervescență politică și entuziastă activitate creatoare, 
cu hotărirea de a-și consacra toate forțele și energiile 
pentru îndeplinirea obiectivelor planului pe acest prim 
an al cincinalului calității și eficienței, animați de 
convingerea că numai prin munca lor plină de abne
gație pentru edificarea unei economii tot mai puternice, 
mai înfloritoare și mai eficiente, pentru creșterea mai 
susținută a avuției naționale, asigură temelia trainică 
a ridicării continue a bunăstării întregului popor.

Numeroase colective de oameni ai muncii din in
dustrie, construcții, agricultură, transporturi, din cele
lalte sectoare de activitate anunță acum. în preajma 
marii noastre sărbători naționale, realizări deosebite 
în întrecerea socialistă. De cîteva zile, presa publică 
lista colectivelor care, prin rezultatele obținute în pri
mele șapte luni, se află în fruntea întrecerii socialiste 
pentru îndeplinirea și depășirea planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 
1981. Rezultatele acestor colective fruntașe, ca și ale 
multor altora ilustrează convingător înalta conștiință 
muncitorească, revoluționară, spiritul de bun gospodar 
al făurarilor de bunuri materiale, deopotrivă proprie
tari. producători și beneficiari a tot ceea ce înfăptuiesc.

Bilanțul cuprinzător de realizări în muncă pe care 
întregul nostru popor se pregătește să-l prezinte anul 
acesta la marea sărbătoare de la 23 August oglindește 
hotărîrea cu care oamenii muncii acționează pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII- 
lea al partidului, pentru realizarea unei calități noi. 
superioare in întreaga activitate economico-socială. 
Acest bilanț dă măsura puterii de creație a poporului 
nostru, patriotismului fierbinte al tuturor celor ce mun
cesc, voinței lor nestrămutate de a traduce neabătut în 
viață politica partidului nostru comunist, politică ce 
întruchipează în cel mai înalt grid interesele de pro
gres și bunăstare ale întregii națiuni. ,

în lumina exigențelor conducerii partidului, chiar și 
cele mai importante rezultate trebuie privite ca trepte 
spre noi succese, trăgîndu-se învățăminte atît din tot 
ceea ce este pozitiv, din experiența acumulată în dife
rite domenii, cît și din neajunsurile și stările de 
lucruri negative ce se mai fac simțite. Tocmai de aceea, 
în spiritul sarcinilor și cerințelor subliniate în ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. care 
a avut loc marți. 18 august, oamenii muncii. în frunte 
cu comuniștii, sînt chemați să-și amplifice eforturile și 
capacitatea lor creatoare pentru a îndeplini exemplar 
prevederile planului și angajamentele asumate pe acest 
prim an al cincinalului calității și eficienței. Partidul 
ne cheamă să facem din îndeplinirea și depășirea indi
catorilor cantitativi și calitativi ai planului pe acest 
an un țel major al activității fiecărui comunist, al fie
cărui om al muncii, al tuturor colectivelor din indus
trie, construcții, agricultură, din toate sectoarele eco
nomiei naționale.

Pretutindeni, în unitățile Industriale din toate ramu
rile. în eforturile pentru îndeplinirea tuturor indicato
rilor planului un accent special trebuie pus pe reali
zarea ritmică și integrală a producției-marfă și pro
ducției fizice, în cantitățile și sortimentele prevăzute, 
intrucit fiecare produs are un loc bine determinat in 
mecanismul echilibrat al planului, al dezvoltării eco
nomiei naționale. în același timp, realizarea prevede
rilor planului la acești indicatori este esențială pentru 
asigurarea beneficiilor planificate în întreaga economie.

In deplină concordanță cu realizarea planului la pro
ducția fizică, pe un loc prioritar trebuie să se afle 
înfăptuirea integrală a planului de export, asigurin- 
du-se produsele de calitate superioară planificate, 
creșterea rentabilității desfacerii produselor românești 
pe piața externă. Exportul este o problemă esențială 
a dezvoltării generale a țării ; de aceea, fiecare colectiv 
de întreprindere trebuie să-și facă un titlu de înaltă 
răspundere din a-și realiza în mod ritmic și integral 
sarcinile de plan la export pe acest an, livrînd produse 
cu parametri tehnici și calitativi superiori.

Cu exigență și răspundere, raportindu-ne în perma
nență la rigorile noii calități, Ia sarcinile mari și com
plexe pe care le avem de realizat în acest an, odată , 
cu îndeplinirea planului la producția fizică șl, în acest 
cadru, cu prioritate a sarcinilor de export, în toate 
unitățile trebuie să se acționeze pentru reducerea mai 
accentuată a cheltuielilor de producție și, în primul 
rînd, a consumurilor de materii prime, materiale și 
energie, pentru creșterea productivității muncii, pen
tru valorificarea superioară a resurselor materiale, asi-
(Continuare în pag. a IlI-a)

A fost realizat planul producției 
industriale pe opt luni

Oamenii muncii din unitățile economice 
ale județului Vrancea și-au realizat sarci
nile de plan pe 8 luni la producția indus
trială. S-au creat astfel premisele ca pînă 
la, încheierea acestei luni să se realizeze su
plimentar o producție industrială în valoare 
de 200 milioane lei.

în telegrama adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, de către Comitetul județean 
Vrancea al P.C.R. se arată :

în spiritul sarcinilor ce ne-au revenit- din 
hotăririle celui de-al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii, al indicațiilor for
mulate de dumneavoastră în magistrala cu- 
vîntare rostită eu acest prilej, precum și cu 
ocazia vizitelor de lucru pe care le-ați în- 
țreprins in diferite județe, acționăm pentru 
recuperarea în lunile care urmează a unor 
restante înregistrate la producția pentru ex
port, creînd astfel condiții ca la finele a- 
nului să vă putem raporta îndeplinirea tu
turor indicatorilor cantitativi și de eficientă 
in industrie.

derli „Tractorul" Brașov raportează în cinstea 
zilei de 23 August un nou și prestigios suc
ces : realizarea a două noi tipuri de trac
toare — U-850 și U-110, primele dintr-o „fa
milie" mai largă. Cele două tipuri de trac
toare sînt apreciate drept cele mai moderne 
și economice realizate pînă acum aici si- 
tuîndu-se prin parametrii tehnico-economici 
și funcționali la nivelul celor mai bune pro
duse similare din lume. Sînt tractoare pe 
roți cu simplă și dublă tracțiune, echipate cu 
motoare de 6 cilindri, realizate și ele în pre
mieră națională Ia Brașov. Tractoarele au 
cite 12 viteze de mers înainte și 3 de mers 
înapoi, gamă care poate fi extinsă pînă la 
16 și, respectiv, 4 viteze. Ele sînt destinate 
mecanizării lucrărilor în agricultură, dar 
pot fi folosite și în industrie sau ca mijloace 
de transport. Un alt element caracteristic al 
acestor tractoare este dotarea lor cu o nouă 
cabină de o concepție modernă, silențioasă, 
insonorizantă, economică. (N. Mocanu).

CLUJ: 2 400 de noi apartamente

SLATINA : Producție
suplimentară cu cheltuieli 

materiale reduse
în cinstea zilei de 23 August, oamenii 

muncii din industria municipiului Slatina 
obțin noi și importante succese. Astfel, față 
de sarcinile de plan la zi s-au produs, su
plimentar, peste 950 tone aluminiu primar și 
aliaje din aluminiu, 50 tone țevi de irigație, 
17 km cabluri electrice, precum și alte pro
duse în valoare de peste 50 milioane lei 
Totodată, cheltuielile materiale de producție 
la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse 
față de cele planificate cu 7,60 lei. ceea ce 
dovedește strădania colectivelor de muncă 
din unitățile industriale ale Slatinei pentru 
creșterea eficienței economice. (Em. Rouă).

Colectivul trustului județean de construc
ții Cluj a realizat și dat în funcțiune, de la 
începutul anului și pînă în prezent, aproape 
2 400 apartamente, numeroase obiective so- 
cial-culturale și gospodărești-edilitare, ceea 
ce a permis depășirea prevederilor de plan 
cu circa 40 la sută. De asemenea, au fost 
îndeplinite sarcinile de plan pe 8 luni la con- 
strucții-montaj și la producția industrială. 
(Al. Mureșan).

ARGEȘ : Hidrocentrale

BRAȘOV : Două noi tipuri
de tractoare

în cadrul acțiunii de diversificare și mo
dernizare a producției, colectivul întreprin-

pe rîul Tîrgului
Pe rîul Tîrgului, la cîțiva kilometri de ora

șul Cîmpulung, unde se construiește prima 
amenajare hidroenergetică de pe acest curs 
de apă, au început lucrările de betonare la 
gajerie, iar la centrala Lereșli au început ex- 
câvațiile la descărcătorul de ape mari. Lâ 
acumularea Riușor, barajul înalt de 121 me
tri constituie o noutate, el fiind executat din 
arocamente de argilă, iar lacul de acumu
lare va avea un volum de 60 milioane mc 
apă. Hidrocentralele Lerești și Voinești, pri
mele de pe rîul Tîrgului, însumează o capa
citate instalată de 25 MW. (Gheorghe Cioană).

NICOLAE CEAUȘESCU
„Venitul național /

și creșterea nivelului de trai"
Seria culegerilor 

direa economică 
Nicolae Ceaușescu 
curînd cu un nou 
nouălea, intitulat 
și creșterea nivelului de trai". El ur
mează unei suite de lucrări care, 
același ciclu de culegeri de texte, 
pus in mod elocvent in eviden
ță concepția secretarului gene
ral al partidului cu privire la 
necesitatea, conținutul și căile 
făuririi unei economii moderne, 
de inaltă tehnicitate și eficiență, 
ca temelie trainică a edificării 
noii orînduiri sociale pe pămin- 
tul României.

în mod logic, volumul recent 
apărut încununează acest ciclu, 
subliniind amplu și convingă
tor că, așa cum a precizat to
varășul Nicolae Ceaușescu și la 
Congresul al II-lea al consiliilor 
oamenilor muncii, „țelul suprem 
al politicii partidului nostru co
munist este edificarea unei so
cietăți in centrul căreia se al'lă 
omul, bunăstarea și fericirea sa, 
asigurarea tuturor condițiilor 
pentru manifestarea plenară a 
personalității umane, pentru va
lorificarea capacității creatoare 
și aptitudinilor fiecăruia, pentru 
manifestarea deplină a umanis
mului nou, revoluționar". Edita
rea unei 
tematică, 
versării 
clanșarea 
socială și națională, capătă o 
semnificație aparte, punind în 
evidență, prin ample extrase 
din opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu, caracterul umanist al 
dezvoltării economice a țării, în 
anii de edificare a noii orînduiri, 
unitatea organică dintre politica 
partidului de dezvoltare susți
nută a economiei naționale, pe 
de o parte, și creșterea gradului 
de bunăstare materială și spiri
tuală a poporului. Această coordo
nată fundamentală a politicii eco
nomice a partidului a cunoscut o 
etapă nouă, superioară, odată cu 
Congresul al IX-lea al P.C.R. din 
iulie 1965, sub impulsul gîndirii și 
acțiunii creatoare, revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
în mod constant acționează neobosit 
pentru realizarea unei noi calități în 
munca și viața poporului român.

Pe planul gîndirii teoretice, volu
mul recenzat pune în evidență con
tribuția esențială a secretarului ge
neral al ...............
teoriei i

de texte din gin- 
a tovarășului 

s-a îmbogățit de 
volum, cel de-al 
„Venitul național

lucrări cu o asemenea 
acum' in preajma ani- 
a 37 de ani de la de- 
revoluției de eliberare

liza legităților procesului de produ
cere și reproducere pe scară lărgită 
a produsului social și venitului na
țional, a legăturilor de condiționare 
multiplă ce există între dimensiu
nile, structura și utilizarea avuției 
naționale, pe de o parte, și gradul 
de satisfacere a cerințelor materiale

«
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Verftto! national 
șî creșterea 

nivelului de trai

I partidului la dezvoltare* 
creșterii economice prin ana-

și spirituale ale populației, pe de 
altă parte.

Gîndirea teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și acțiunea prac
tică in acest domeniu au drept coor
donată fundamentală teza după care 
prosperitatea. întregii societăți, posi
bilitățile de dezvoltare generală a 
țării și nivelul de trai material și 
spiritual al populației se află într-o 
legătură nemijlocită de mărimea ve
nitului național, ca valoare nou 
creată în ramurile și sectoarele pro
ductive ale economiei naționale, de 
a cărei mărime depind atît posibili
tățile de acumulare, cît și cele de

ridicare a nivelului de trai. In aceas
tă lumină, in culegerea de texte se 
reflectă stăruința cu care secretarul 
general al partidului insistă in toate 
împrejurările, la congresele partidu
lui și la plenarele Comitetului Cen
tral. cu prilejul vizitelor sistematice 
in Întreprinderi, unități de cercetare 

și invățămint etc., pentru pu
nerea in valoare și fructificarea 
tuturor factorilor și posibilități
lor de creștere sistematică a 
venitului național : folosirea de
plină și rațională a tuturor re
surselor de muncă ale țării, 
creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materia
le și ridicarea eficienței întregii 
activități economice. Indicațiile 
secretarului general al partidu
lui in acest domeniu capătă o 
valoare deosebită în etapa ac
tuală. cind creșterea susținută a 
venitului național reprezintă o 
cerință majoră a trecerii Româ
niei de la stadiul de țară in 
curs de dezvoltare la cel de țară 
mediu dezvoltată, iar realizarea 
ei trebuie să aibă loc prin ac
centuarea laturilor calitative ale 
activității, prin trecerea de la 
dezvoltarea extensivă la cea in
tensivă.

In această perspectivă, ca ex
presie a unității dintre teorie 
și acțiunea socială, secretarul 
general al partidului a criticat 
cu intransigență lipsurile care 
se manifestă in unele întreprin
deri și ramuri economice in fo
losirea eficientă a factorilor de 
producție și a inițiat ac(iuni 
ample și eficiente pentru creș
terea mai rapidă a productivită
ții muncii, pentru sporirea pon
derii forței de muncă in activi
tățile productive, creatoare de 
venit național, pentru ridicarea 
gradului de valorificare a ma
teriilor prime, materialelor șl 
energiei, pentru mobilizarea mai 

activă a tuturor factorilor care con
cură la sporirea venitului național.

Un loc de seamă în opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu îl ocupă 
problemele repartizării judicioase și 
folosirii venitului național. Consa- 
crînd un capitol Important acestei 
probleme, culegerea de texte dă o 
caracterizare amplă și cuprinzătoare 
concepției secretarului general al 
partidului cu privire la corelația

Prof. unlv. dr.
Gheorqhe CRETOIU

(Continuare în pag. a V-a)

în drum spre Vîlcea, fără 
vreun plan prealabil, îmi 
spuneam că nu se putea, to
tuși, să nu dau peste unele 
intim plări cu tîlc, doar și 
faptele obișnuite se pricep 
să-și desconspire, la momen
tul oportun, semnificații mai 
degrabă ieșite din comun. Șl 
iată că de-abia ajuns la Rim- 
nic a și fost cazul să pornesc 
mai departe, în susul Oltti- 
lui, nu departe, ci doar pînă 
la intrarea in vestita stațiu
ne balneară Călimănești, pe 
cale de a deveni vestită și 
d intr-un punct de vedere 
inedit, fiindcă tocmai acolo 
— și acum — se trecea la 
penultimul act dintr-o operă 
eroică bine cunoscută con
structorilor oricărei hidro
centrale' și la care luau par
te și constructorii acestei a 
11-a hidrocentrale de pe Olt : 
devierea riului în albia din 
care va alimenta cu valurile 
lui turbinele dătătoare de 
nouă energie. Și au urmat 
cele cîteva zile, fără de noap
te și somn, în care piatra și 
pămîntul aduse și împinse de 
buldozerele, camioanele, trac
toarele, cu iscusință mînuite, 
au îngustat cursul provizoriu 
al Oltului, metru cu metru, 
strangulîndu-i-1 în cele din 
urmă și obligindu-1 să-și ia

Pe Olt în sus, unde
se naște lumina

de Ion IANOȘI
In 
sa
la

cursul spre barajul ridicat 
obișnuita și recîștigata 
cale.

Se vede că augustul e 
noi o excelentă lună pentru
aniversări. La sfîrșitul lui se 
împlinesc 15 ani de cînd con
structorii veniți de la Bi- 
caz și de pe Argeș, ca

și de prin plaiurile vîl- 
cene au început lucrările 
pe Lotrul Mare, în urma 
cărora avea să fie termi
nată, în 1977, cea mai 
mare hidrocentrală a țării de 
pe apele ei interioare, după 
care aveau să ia ființă alte 
baraje și căderi de apă cu

aducțiuni, galerii subterane 
și stații de pompare, hidro
centrala de la Mălaia, iar â- 
cum cea de la Brădișor, care, 
și ea, va intra în funcțiune 
spre sfîrșitul anului. Augus
tul se întîmplâ să fie anul 
acesta luna bilanțurilor nu 
doar pe Lotru, ci și pe Olt, 
unde întîmplarea, niciodată 
de tot întîmplătoare, a făcut 
ca lucrările începute în urmă 
cu 11 ani să se rotunjească 
la 12 august în frumoasa și 
impunătoarea cifră de 4 000 
zile. De patru ori cite o mie 
de zile le-au trebuit, așadar, 
muncitorilor și inginerilor ca 
în chiar preajma acestei ani
versări șă devieze Oltul în 
albia sa reamenajată, cu fața 
către a 11-a hidrocentrală de 
pe acest, numai de pe acest 
riu, cea care va ridica pu
terea instalată de pe Olt și 
de pe Lotru la mai mult de- 
cit îl reprezenta nivelul atins 
în 1938 în acest domeniu de 
întreaga țară.

Cu Vîlcea a fost darnică și 
natura și cultura, drept care 
Vîlcea știe să fie darnică față 
de toți cei poposiți pe me
leagurile ei. Vîlcea se nu
mără printre județele în care 
vizitatorii pot lesne alterna.
(Continuare in pag. a V-a)

MESAJUL LITERATURII
PATRIOTICE

Pentru orice creator 
de valori spirituale 
arta este o misiune 
generată de voința 
a transmite idei 
mesaje tensionate 
liniile de forță ale 
nei înalte atitudini 
tice 
om 
tor

de 
si 

de 
u- 
e-

și umaniste. Un 
al artei, un scrii- 
respectă. în pri- 
rînd. sacrul ade- 
fiind un vast e- 

sonor al timpului.

idealurile patriei sale 
este însăși oglinda 
profundă a conștiinței 
colective. Pentru a ac
cede în universal ori
ce' scriitor trebuie să 
fie. în primul rînd. ex
ponent al tării si po
porului său, în a că

cou
al evenimentelor fun
damentale 
ponorului 
cest fel, 
mesagerul 
sionat al
de răscruce, al epoci
lor revoluționare, al 
idealurilor care animă 
poporul, in opere vi
guroase, de înaltă 
realizare artistică, scrii
torul este și un mo
delator necesar în for
marea si consolidarea 
conștiinței naționale a 
individului și poporu
lui său. Un scriitor 
care se identifică or- 

\ ganic cu destinul și

de Alexandru 
BĂLĂCI

din istoria 
său. In a- 

făcîndu-se 
fidel si pa- 
momentelor

rei multiplă și com
plexă existentă el este 
profund înrădăcinat. 
Intereselor Patriei tre
buie să-i fie subordo
nate orice alte intere
se. individuale ori co
lective. Un scriitor 
este un judecător in
flexibil al istoriei și al 
personajelor care o în
suflețesc. A fi un mar
tor credincios al epo
cii. pînă la subordo
narea fanteziei ș; ima
ginației față de adevă
rul existențial, este un 
precept estetic al ar

ței literare realiste si 
patriotice. Un scriitor 
nu evadează din ho
tarele propriei culturi 
naționale, ci contribuie, 
prin aportul operei și 
personalității sale, 
prin cunoașterea atî- 
tor experiențe crea
toare apartinînd talen
tului și trăirii sale, pa
trimoniului său de cu
noaștere și proprie 
modelare, la îmbogă
țirea și diversificarea 
puternicelor tradiții 
ale culturii al cărui 
germene viu. stimula
tiv este. Reînnoirea 
literaturii, după peri
oade de imitare a u- 
nor modele cindva 
ilustre, urmează legile 
cunoașterii si pătrun
derii psihologice în 
concordantă cu moder
nitatea. Literatura con
temporaneității româ
nești este sinceră în 
toate datele sale, cău-
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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însemnătatea internațională 
a insurecției naționale antifasciste 

și antiimperialiste din România
Insurecția națională armată anti

fascistă și antiimperialistă din august 
1944 face parte dintre acele eveni
mente care, cu cit se îndepărtează în 
timp, cu atît le este strălucirea mai 
vie, iar însemnătatea lor în determi
narea cursului evenimentelor apare 
în adevărata sa plenitudine. Act al 
demnității naționale, insurecția d'n 
august 1944 reprezintă o strălucită 
încununare a unui trecut glorios de 
luptă, o remarcabilă sinteză a eroi
celor veacuri de bătălii revoluționare 
împotriva exploatării interne și exr 
terne.

,,Trăsnetul din senin" — cum a fost 
calificat în epocă actul insurecțional 
— a surprins atunci întreaga opinie 
publică internațională și cartierele 
generale politice și militare ale beli- 
îeranților. De ce ? Mai întâi, pentru 
că ridicarea armată â poporului ro
mân sub diriguirea comuniștilor . a 
avut loc într-un moment cînd soarta 
războiului nu fusese încă decisă, cînd 
Reichul nazist și mașina lui de lup
tă făceau dovada unor masive dis
ponibilități de rezistență, cînd indus
tria germană‘atinsese vîrful produc
ției sale, pe întreaga durată a conflic
tului mondial. Apoi, pentru că insu
recția izbucnea în condiții militare 
«.u totul neobișnuite. Pe un front de 
654 km la aripa de sud a frontului 
de est era în curs de desfășurare o 
amplă bătălie germano-sovietică, 
care antrena circa 1,7 milioane com
batanți. La sud. sud-vest și no"d te
ritoriul României era ocupat de for
țe germane și horthyste. în Ungaria, 
Iugoslavia și Bulgaria se aflau im
portante efective germane (29 divi
zii) și ale aliaților Reichului.

în aceste condiții militare și poli
tice extraordinar de complexe și cu

un grad de dificultate maxim, insu
recția română din august 1944 a ie
șit victorioasă. Biruința ei a avut un 
impact remarcabil asupra desfășu
rării războiului mondial, în ansam
blul lui grăbindu-i sensibil sfîrșitul..

în primul rind, pe plan militar, 
insurecția din România a realizat 
performanțe dintre cele mai specta
culoase. Pe această linie operația mi
litară românească insurecțională a 
determinat o uriașă translație de 
front. Trupele sovietice, aliate de la 
23 august 1944 cu armata română, au 
avut posibilitatea să reia luptele de 
anvergură cu inamicul la o distantă 
de 620—750 km spre vest de locul in 
care se aflau la 23 august 1944. De la 
Birlad, unde se găseau la 23 august, 
pînă la Drobeta-Turnu Severin, lo
calitate atinsă la 6 septembrie, după 
străbaterea teritoriului sudic româ
nesc, adică pe o distanță de 620 km, 
armata sovietică nu a mai întâmpi
nat rezistențe germane serioase Ele 
au exploatat militar ceea ce istoricul 
militar britanic B.H. Liddell Hart a 
numit „cel mai larg flanc deschis 
cunoscut vreodată în războiul mo
dern". Șeful de stat major al Fron
tului 2 ucrainean, generalul M. V. 
Zaharov, rememora că marile unități 
motorizate din subordine „înaintau 
cu mai mult de 50 km pe zi, iar cele 
de infanterie cu 35—38 km. Aceste 
ritmuri erau mult mai mari decît 
într-o serie de alte operații".

Pe de altă parte, operația militară 
insurecțională românească se deta
șează prin suprafața teritoriului eli
berat. în numai 8 zile de luptă au 
fost eliberați de trupe hitleriste cir
ca 150 000 km pătrați. Acest lucru 
avea o importanță cu totul excepțio

nală, deschizind două direcții ofen
sive de importanță vitală pentru 
coaliția antihitleristă : direcția balca
nică și direcția Dunării. Totodată, el 
includea o serie de obstacole mili
tare, naturale sau amenajate, greu 
de străbătut, care in planul militar 
hitlerist erau menite să constituie 
aliniamente de rezistență îndelungată: 
linia fortificată Focșani—Nămoloasa— 
Brăila și lanțul Carpaților românești 
meridionali. Ambele obstacole ar fi 
necesitat două operații ofensive de 
amploare ale trupelor opuse Wehr- 
ipachtului. dacă la 23 august 1944 
n-ar fi fost „aruncate în aer" de in
surecția română.

Performanțele militare ale insurec
ției române din august 1944 nu se 
cantonează doar la cele aproximativ 
200 de zile cu care s-a scurtat durata 
războiului hitlerist. Prin „întoarcerea 
de fronturi", armata română s-a 
alăturat în totalitate Națiunilor Unite. 
Calcule efectuate atunci de specialiști 
militari au arătat că valoarea acestei 
„răsturnări" în balanța de forțe se 
ridică la 85 de divizii în favoarea 
taberei Națiunilor Unite. In același 
timp, în cele 8 zile insurecționale, 
forțele populare române au distrus 
sau capturat importante cantități de 
materia] de război inamic și forțe 
umane. Hitler a enumerat. Ia 18 sep
tembrie 1944. marile crize militare ale 
Reichului din vara acelui an : stră
pungerea sovietică în sectorul central 
al frontului germano-sovietic. insu
recția din România unde „rusii au 
ajuns in spatele trupelor germane 
ceea ce a adus cu sine pierderea Ar
matei a 6-a" și desfășurările mili
tare din Franța după debarcarea alia
tă din Normandia (6 iunie 1944). Co

mentatorii militari aliați au remarcat 
imediat după declanșarea insurecției 
române contribuția imensă a alătu
rării României la războiul antihitle
rist. Ziarul sovietic „Pravda" scria la 
27 august 1944 că „Ieșirea României 
din Axă are o importantă coVîrși- 
toare ; iar o zi mai tîrziu : 
„Ieșirea României din război înseam
nă prăbușirea Germaniei Postul 
de radio Paris a transmis la 12 ia
nuarie 1946 un comentariu care tre- 
cînd în revistă importanța „admirabi
lului act de la 23 august 1944“ și 
aportul ulterior românesc la înfrîn- 
gerea Germaniei, arăta că „România 
a adus prin contribuția ei o prescurta
re a războiului de cel puțin 6 luni".

Pe plan economic, raportul de forțe 
s-a schimbat brusc pentru Germania 
după înfăptuirea actului de la 23 au
gust 1944. Mai ales intr-un sector de 
vitală importanță pentru continuarea 
războiului de către Germania : apro
vizionarea cu carburanți. încă din 
aprilie 1944, ministrul Germaniei la 
București, Manfred von Killinger, 
menționa alarmat că „pierderea re
giunii petrolifere ar fi catastrofală 
pentru conducerea mai departe a 
războiului dus de Germania". Pier
derea petrolului românesc de către 
Germania — materializată prin vic
toria insurecției naționale — lovea 
substanțial funcționarea mașinii de 
luptă germane, grăbind în acest fel 
sfîrșitul războiului mondial. La 1 sep
tembrie 1944 revista sovietică „Voina 
i rabocii klass" sublinia, din acest 
punct de vedere, că „Infringerile ger
mane în România vor avea pentru 
Reich cele mai grele consecințe. Odată 
cu aliatul roman, nemții au pierdut 
petrolul și griul românesc, lp eco

nomia germană de război acest lucru 
produce un gol atit de mare incit în
treaga lui importantă nici nu poate fi 
estimată acum".

în domeniul politic s-au evidențiat 
în mod pregnant, la 23 august 1944, 
carențe notorii pentru Germania, 
produse exclusiv prin insurecția ro
mânească. Insurecția română a ca
talizat tendințele centrifuge în blocul 
politico-militar dominat de Reich. 
Bulgaria a ieșit din război și s-a 
alăturat Națiunilor Unite în prima 
decadă a lunii septembrie, iar Fin
landa a încheiat armistițiu 10 zile mai 
tîrziu. Prin implicațiile sale insurec
ția română din august 1944 a dimi
nuat Reichului un timp deosebit de 
prețios — imposibil de cuantificat 
exact — tocmai cînd era angajat în
tr-o acerbă cursă contracronometru, 
pentru a fructifica producția indus
trială ajunsă la apogeul anilor de 
război, pentru a-și perfecționa și uti
liza noile sale arme.

Victoria insurecției armate în Ro
mânia, însemnătatea pe plan inter
național, rolul ei în grăbirea victo
riei coaliției antihitleriste asupra 
Germaniei naziste au avut un ecou 
deosebit de amplu și favorabil în 
întreaga lume. Încă din primele mo
mente, pe toate meridianele lumii 
radioul și presa de diferite orien
tări, din coaliția antihițleristă sau 
din țările neutre, insistau pe trans
miterea unei știri senzaționale, ieși
rea României din orbita Axei și din 
războiul ant’sovietic și întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei hitle
riste, Chiar a doua zi după declan
șarea insurecției armate, postul de 
radio Londra își informa ascultătorii 
că : „Fapta României constituie un 
act de mare curaj și acest act va gră
bi sfîrșitul războiului. Situația Ger
maniei in Balcani se apropie de o 
catastrofă îngrozitoare care va depăși 
proporțiile aceleia provocate germa
nilor in punga de Za Falăise". „Ieși
rea României din Axa fascistă 
— sublinia «Pravda» din 28' august 
1944 — este importantă nu numai 
pentru poporul român. Presa străină 
are dreptate să spună că aceasta în
seamnă prăbușirea întregului sistem 
de apărare din Balcani". „întoarce
rea armelor de către' România con
stituie fără îndoială lovitura cea mai 
grea pe care Germania a primit-o 
in această regiune a Europei" — ac
centua „Le Figaro" la 30 august 1944.

în sfîrșit, comentatorul postului de 
radio New York iși informa, la 18 
septembrie 1944, ascultătorii că „de
zastrul german din România a pe
cetluit soarta armatelor Reichului

din Balcani. Prin trecerea României 
de partea aliaților, Germania este 
amenințată din sud-est".

Despre dezastrul suferit de armata 
Reichului in România au făcut de
clarații, nu fără amărăciune, cei mai 
renumiți generali hitleriști. Astfel, 
generalul-colonel Friessner, coman
dantul grupului de armate „Ucraina 
de Sud", comentând actul de la 23 
august 1944 din România, spunea că 
„a început o tragedie zguduitoare". 
El reproșa lui Hitler că nu i-a dat 
Împuterniciri speciale, că „eu aș fi 
putut' împiedica fără indoială desfă
șurarea catastrofală a evenimentelor". 
Apoi Friessner preciza că „prin ple
carea diviziilor române, sovieticilor 
le-au fost deschise toate ecluzele. 
De-acum încolo trupele germane erau 
la cheremul sovieticilor și in curind 
și al românilor". în același sens a 
apreciat situația de la 23 august 1944 
din România și fostul general hitle
rist K. Tippelskirch, care, în lucra
rea sa „Istoria celui de-al doilea 
război mondial", preciza : „Lovitura 
de stat fusese pregătită de multă 
vreme [...]. La 30 august, regiunea 
petroliferă care fusese apărată cu 
dirzenie [„.] era pierdută pentru Ger
mania. Din punct de vedere econo
mic aceasta era lovitura cea mai 
gravă, pe care o putea suferi condu
cerea militară germană".

Cauza acestor știri, care se suc
cedau cu repeziciune, se com
pletau reciproc cu aprecieri pozitive 
și superlative la adresa țării noastre, 
o constituia faptul că poporul român 
înfăptuise un act de însemnătate e- 
pocală pentru soarta și viitorul său 
și, după aprecierea unanima a presei 
și posturilor de radio străine, pentru 
viitorul întregii omeniri. De fapt, s-a 
realizat ceea ce forțele revoluționare 
și democratice naționale, in frunte cu 
Partidul Comunist Român, pregăti
seră cu asiduitate. și perseverență de 
ani de zile — salvarea țării de la o 
catastrofă națională, restaurarea li
bertății, unității' și independenței na
ționale a României. Așa cum subli
niază secretarul general al Partidu
lui Comunist Român in expunerea 
la adunarea festivă consacrată ani
versării a 60 de ani de la . făurirea 
partidului nostru comunist — „înfăp
tuirea victorioasă a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă a deschis u 
nouă eră în procesul luptelor revo
luționare, in istoria patriei noastre".

General-maior dr.
Iile CEAUȘESCU
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Dotări si modernizări
5

în Gara de Nord
Acum, în plin sezon estival, tra

ficul de călători a atins. în Gara de 
Nord, cote maxime. Ceie peste 100 
perechi de trenuri care vin si plea
că zilnic pe marea poartă feroviară 
a tării aduc sau duc cu ele oină la 
j50 (100 de oameni. Dacă adăugăm la 
această cifră miile -dQ: oajneni care-i 
întâmpină sau ii însoțesc pe călători, 
avem imaginea mulțimilor ce se pe
rindă 24 de ore din 24 pe peroane, 
poposesc în sălile de așteptare sau 
asaltează diferitele ghișee și puncte 
de servire.

Construită cu zeci de ani in urmă, 
De măsura altui timp și a altui ritm 
de viată, Gara de Nord se adaptea
ză continuu la traficul crescînd și 
exigențele actuale. Anul acesta, pe 
lingă lucrările curente de renovare, 
a început o acțiune de modernizare 
complexă a diferitelor dotări din in
cinta acestui prim nod feroviar al 
tării. Constructorii vor reface peroa
nele de acces pentru călători șl por
țiunile de. garare a trenurilor, insta- 
iind o nopă rețea de canalizare și în
locuind traversele.

Și la casele de bilete se efectuea
ză unele modernizări menite să sim
plifice și să accelereze operațiunea 
de eliberare a biletelor. Aici se în
locuiesc tipurile mai vechi de mașini 
de tipărit bilete cu un model auto
matizat, aflat în funcțiune în mod 
experimental.

Dar cea mai interesantă dintre do
tările Gării de Nord va fi sistemul 
de teleafișaj informațional pentru 
publicul călător. Realizare a tehni
cii de vîrf, pe bază de circuite in
tegrate pe scară largă (microproce
sor. memorii etc.), datorată unui co
lectiv de talentați electroniști de la 
întreprinderea de semnalizări și au
tomatizări feroviare, sistemul indică 
ne niște panouri mari, care se vor 
expune la loc vizibil, principalele 
date — numărul și felul trenului, 
direcția și ruta acestuia, ora plecă
rii și, respectiv, a sosirii, eventuale
le întârzieri, precum și linia de ga
rare — primele zece trenuri 
care urmează să intre sau să iasă 
din gară. La capătul fiecărui peron 
va exista cite un panou care va 
furniza aceleași date referitoare însă 
doar la linia respectivă. Practic, a- 
cest echipament preia misiunea o- 
bositoare a personalului de la ghi- 
șeeie de informații, eliminînd tot
odată aglomerația din fața acestor 
ghișee, precum și munca personalu
lui care trebuie să schimbe panou
rile de peron. Sistemul dispune și 
de un număr de monitoare TV pen
tru afișarea vizuală — în sălile de 
așteptare, la biroul de' mișcare și la 
serviciile funcționale ale gării — a 
conținutului panourilor generale. în
tregul sistem de panouri și de. te
leviziune va fi comandat și contro
lat în mod automat de un echipa
ment electronic, care inmagazinează 
in memoria sa tot programul de cir
culație. în cazul abaterilor de la 
mersul trenurilor, se poate Interveni 
manual pentru corecție de la o con
solă specială.

După un prealabil test efectuat în 
Gara Basarab pe un model mai mic,
1.5. A.F. a construit o instalație per
fecționată ce cuprinde, deocamdată, 
un panou central cu sosiri-plecări, 
plus 14 capete de peron, care va 
deveni funcțională încă în cursul a- 
cestui an. Echipamentul de coman
dă și control este conceput pentru 
a asigura teleafișaiul informațional 
atît în Gara de Nord cit și în Gara 
Basarab, extinderea sa urmînd să se 
facă in perioada imediat următoare. 
Ușor de manevrat, de dimensiuni re
duse. avind o fiabilitate foarte bună 
și un consum energetic scăzut în 
comparație cu sistențele dfe afișai lu
minos clasice, cu becuri, creația
1.5. A.F.. prima de acest fel din ța-a 
noastră, este în același timp foarte 
economică, necesitind un import de 
completare care nu depășește 5 la 
sută din valoarea unui echipament 
similar procurat din străinătate. Sis
temul va găsi aplicație nu numai in 
gările căilor ferate, ci și in autogări 
si aeroporturi.

Gabriela BONDOC

„Aripile" noi ale Brașovului
Dezvoltarea econo

mică vertiginoasă a 
Brașovului a atras 
după sine o alta, la fel 
de puternică sub as
pect urbanistic și edi- 
litar-gospodăresc. în 
cincinalul trecut, Bra
șovul și-a sporit zes
trea locativă cu 22 693 
apartamente, populația 
sa depășind cifra de 
300 000 locuitori. în di
ferite zone au apărut 
noi ansambluri și car
tiere de locuințe, ade
vărate „aripi noi, mo
derne", care au îmbo
gățit și înfrumusețat 
zestrea urbanistică a 
municipiului : ansam
blul de locuințe „Stea
gul Roșu 5 A", cartie
rele „Mihai Viteazu", 
„Bartolomeu-Nord" și, 
mai recent, cartierul 
„Răcădău". Construc
țiile noilor ansam

bluri și cartiere sint 
astfel amplasate, îneît 
să lase deschise pri
veliști îneîntătoare 
spre zonele montane. 
O notă aparte o pre
zintă noul cartier „Ră
cădău", . inălțat pe va
lea cu' același nume 
din spatele masivului 
Timpa, într-un cadru 
natural demn de invi
diat. în faza finală 
(1985) acest cartier va 
avea peste 5000 de a- 
partamente. Institutul 
„Proiect" Brașov a 
conceput funcționali
tatea acestui cartier 
într-o strinsă și armo
nioasă integrare cu 
cadrul natural din îm
prejurimi. Legătura 
noului cartier, din care 
s-au dat în folosință 
pînă acum 800 aparta
mente, cu zona veche 
a Brașovului șl cu car

tierele recent construi
te se va asigura, in 
principal, printr-un 
bulevard cu cite două 
benzi de circulație pe 
fiecare sens.

Pînă în 1985, zestrea 
urbanistică a Brașovu
lui va spori cu 32 700 
apartamente, cu nu
meroase și importante 
edificii social-cultura- 
le. Se vor deschide.noi 
șantiere,, de lociiihț® 
în cartierele „Timiș- 
Triaj", „Zona Gării 4", 
„Hărman-Zizin II". 
Confortul sporit, al 
noilor locuințe, condi
țiile de mediu și dotă
rile superioare vor 
îmbunătăți și mai mult 
calitatea vieții locui
torilor acestui puter
nic și important cen
tru economic și urba
nistic al țării. (Nicolae 
Mocanu).

„AICI ESTE SOARELE MEU“
R

ăsărea acum treizecișișapte de ani, pe pămînturile de la Carpați, 
Dună-e și Marea cea mare, soarele libertății. Pentru ivirea lui pe 
bolta neamului românesc-ar fi spus un Bălcescu ai zilelor noastre - 

peste douăzeci de secoli au lucrat ; astrul libertății românilor a fost ridicat 
în tării de lupte nesfîrșite, de cugete și de simțiri, de voințe și de oțele 
ce veac de veac s-au înlănțuit lăsîndu-și una alteia moștenire - uneori 
singura moștenire — păstrarea, întărirea și afirmarea ființei naționale.

De 37 de ani durăm o lume nouă, o viață nouă. Aici, în România 
moșilor și strămoșilor noștri, împlinim și ducem mai departe, mult mai 
departe, cele mai îndrăznețe visuri ale lor. Nu e ușor : fiecare nouă cotă 
pe calea bunăstării și fericirii întregului popor se Cucerește și se păstrează 
cu greutăți. Mai avem neîmpliniri ; mai apare și cîte o geană de umbră 
pe tabloul luminos al prezentului. Dar știm, știm bine, că în puterea 
noastră, în puterile unite ale brațelor și minților a 22 de milioane de 
oameni - români, maghiari, germani și de alte naționalități - stă 
chezășia mersului nostru viguros înainte. Împreună și la ușor șl ta greu, 
mergem înainte, uniți ca un singur om în jurul stegarului neînfricat al 
marșului libertății noastre, partidul comuniștilor, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru noi, viitorul are un nume : România socialistă șl comunistă. Ce 
gîndesc astăzi despre astăzi și despre mîine fiii ei ?

Noi, minerii, iubim soarele poate mai 
mult decît alții. Și soarele nostru, 
românesc, 'așa cum răsare el dinspre 
Paring și Apune spre Retezat — mai 
mult decît orice alt soare. Stăm să-l 
vedem in zori și în amurg. Și- mă 
gîndesc, câteodată, că tare e frumos 
în România noastră... Și bine.

Greutățile nu ne-au învins. Dim
potrivă, ne-au unit și mai mult. 'Că 
așa sîntem goi, minerii : la bine sau 
la greu sîntem împreună. întotdeau
na uniți, gata de a ne face datoria 
la locurile noastre de muncă. Pentru 
patria noastră, pentru partidul nos
tru comunist, pentru dragul nostru 
miner de onoare, muncim așa cum 
știm noi mai bine, adică minerește.

I

Din nou despre 
„Rindunica"
Cu un an in urmă, consemnam 

în rubrica noastră un fapt 
deosebit : trei motoplanoare 
I.S. 28 M-2, concepute și reali
zate de colectivul Întreprinderii 
de construcții aeronautice Ghim- 
bav-Brașov, reușiseră una dintre 
cele mai spectaculoase perfor
manțe aviatice, parcurgind pen
tru prima dată un traseu pe cit 
de lung (intre Brașov și Austra
lia), pe atit de dificil, survolînd 
masive muntoase, deserturi, 
mări și oceane...

Apreciind siguranța, rezistența 
și finețea motoplanorului „Rin
dunica", alți piloți români și 
străini au parcurs, între timp, 
distanțe comparabile cu cele ale 
aeronavelor de cursă lungă. De 
la Brașov, „Rindunica" a zburat 
in Spania, Norvegia, Suedia, la 
Paris și Hanovra. In aceste zile, 
„Rindunica" și-a luat zborul 
spre Filipine.

Fintină 
de la răscruce

Rada și loan Netejoru au săr
bătorit „nunta de aur". Pină aici, 
nici o noutate, intrucit familii cu 
mare longevitate sint din ce in 
Ce mai multe. Ceea ce a făcut ca 
sărbătorirea lor să fie intr-ade
văr un eveniment a fost darul 
pe care i l-au oferit copiii lor — 
astăzi și ei cu copii. Feciorul, 
Constantin Netejoru, împreună 
cu surorile sale Floarea. Sanda, 
Antina și Tudora, au săpat șl au 
amenajat — într-o singură zi ! — 
o fintină in plină cimpie a Bur- 
nazului, la răscrucea a cinci 
drumuri între localitățile teleor- 
mănene Talpa Bîscoveni și Gălă- 
teni. In acest fel, tradiționala 
urare ,,La mulți ani !“ a fost în
soțită de primul pahar de apă 
proaspătă și limpede cum ii 
cristalul. O fintină făcută intr-o 
zi, dar care va dăinui peste timp 
in calea drumeților însetați, ca 
o poveste despre o minunată fa
milie, despre copiii crescuți In 
cinste și omenie, așa cum e datul 
la români.

I în obiectiv
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50 de ani fără întrerupere a 
slujit M. Jozsef din Tg. Mureș, 
cu pasiune șl talent, arta foto
grafică. Cu aparatul pe umăr a 
colindat tara in lung și in lat, 
surprinzind pe peliculă oameni 
?i priveliști de neuitat. Nici na 
se pot uita, intrucit memoria pe
liculei „șe <(onst\tuig îjițr-un au
tentic ‘ document al epocii. In 
cele cinci decenii, el a participat 
la cîteva sute de expoziții na
ționale și internaționale. A obți
nut nu mai puțin de 140 de dis
tincții, între care 18 medalii de 
aur. Ca o încununare a recu
noașterii strădaniilor și reușite
lor sale, UNESCO i-a atribuit 
Diploma de onoare. Dar cea mai 
mare onoare a lui — cum singur 
declară — e că din fotoclubul 
înființat de el la Tg. Mureș 
acum aproape trei decenii i-au 
împărtășit pasiunea — și o duc 
mai departe — zeci și zeci de ar
tiști fotografi.

La „Casa cu
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D
ar fiecare astăzi a fost altădată 
un mîine, atunci cînd ieri era 
astăzi. Rădăcinile prezentului 
își adună sevele din trecut. Să 

schimbăm cîteva cuvinte despre zi
lele de singe, de foc și de glorie din 
vara și toamna lui 1944 cu Vasile 
BUDU, țăran cooperator din Amara- 
Ialomița.

— Aveam douăzecișidoi de ani și 
două zile la 23 August ’44. Purtam 
haina militară. Cind am plecat pe 
front, băiatul meu, care astăzi este 
frezor, avea numai o zi. Am luptat 
cu gîndul la brazda de acasă. Am 
trecut, înfruntând cp arma în mină, 
Mureșul și Tisa, Dunărea. De la Bra
șov și Sfîntu Gheorghe pină la Că
rei, apoi la Debrețin și Budapesta și 
mai departe, fiecare palmă de pămint 
a fost stropită de sînge.

Cind am trecut în Munții Tatra in 
urmărirea cotropitorilor, am încercat 
în primul sat eliberat să văd dacă 
mai știu să țin coarnele plugului. 
Cînd am venit acasă, era toamnă și 
am pus din nou grîu...

— Era toamnă, nea Vasile, și al 
pus din nou grîu... Și au trecut toam
nele și primăverile și punem grîu și 
poate' că viața noastră se cuprinde 
in gestul ăsta. Și în gestul cu care 
ne mîngîiem copiii.

— în ele și în altele... Anii au tre
cut. Am doi copii și patru nepoți. 
Băiatul are două fete, iar fata, doi 
băieți. Am înfruntat și bune și rele. 
Nu avem în fiecare zi bunătăți pe 
masă, dar înțelegerea și pacea țin 
loc de cele mai scumpe bunătăți. Aud 
de cite unul 
covrigii din _ 
alte “ ‘ “ 
acolo, 
vorbă 
înting 
mint ! Mai bine să-nting în sare / 
Și să mă uit la soare".

Am o casă cu tot rostul ei, cum 
neam de neamul meu n-a visat. Cînd 
trec prin fața tribunei — și să știți 
că anul acesta voi fi la defilarea de

la Slobozia cu plutonul meu — sint 
comandant in gărzile patriotice — 
string pușca de parcă aș vrea să mi 
se topească în palmă și îmi aduc

•ț. n fiecare fapt de muncă există J o dimensiune patriotică.I Iată ce ne-a spus Andrei LU
CA, sculer la „Tractorul" din 

Brașov :
— Pină nu demult, cuțitele de tăiat 

dantura conică și curbă la grupurile 
conice se importau. Răspunzînd ape
lului conducerii partidului și statu
lui nostru, am început să le execu-

I

ghiari și germani și, într-un număr 
mai mic, alte naționalități. De-a 
lungul veacurilor, hâtre oamenii 
muncii români și de ’Sită naționali
tate s-au stabilit relații de strinsă 
colaborare (...) Succesele obținute' in 
lupta pentru lichidarea claselor ex
ploatatoare, mărețele realizări pe 
calea construcției socialiste — tot ce 
s-a infăptuit in această perioadă de 
profunde transformări revoluționare 
este rodul eforturilor comune ale 
oamenilor muncii români, maghiari, 
germani și de altă naționalitate".

Animați de aceleași sentimente de 
dragoste față de pămintul pe care 
înaintașii au luptat cot la cot împo
triva asupririi, toți oamenii muncii 
din România contemporană dedică 
patriei socialiste toate eforturile lor. 
Intr-o deplină egalitate de drepturi, 
într-o deplină egalitate de îndatoriri.

Stăm de vorbă cu profesorul BOR- 
SODI Lâszlo :

— Sint profesor la Liceul de ma
tematică și fizică din Miercurea- 
Ciuc. Profesia de edupator pe care 
mi-șm ales-o îmi dă prilejul să 
cunosc îndeaproape delicatul pro-

fie mai ușor la admitere la facul
tate...".

Evident, fiecare are libertatea de 
a hotărî în ce limbă să învețe. I-am 
arătat insă că dintre absolvenții in 
urmă cu un an de la școala noastră, 
din totalul de 40 elevi, aii intrat la 
facultate 39 ! Cel de-al 40-lea a reu
șit și el la secția de subingineri, in 
urma examenului pe care l-a susți
nut în toamnă. De asemenea, i-am 
mai vorbit despre dezvoltarea jude
țului nostru, care in ultimii ani a 
cunoscut o spectaculoasă ascensiune, 
consolidîndu-și o structură modernă 
a industriei, fapt ce solicită in per
manență cadre bine pregătite. Despre 
noi toți, de toate vîrstele, care lao
laltă, maghiari și români și ce mai 
sîntem, stăm aici, pe pămintul unde 
au trăit și au muncit părinții și bu
nicii și străbunicii noștri. Despre toți 
cei ce muncesc cu abnegație in 
România. Care, așa cum spune parti
dul nostru, secretarul său general, 
vorbesc, toți, limba comună a muncii 
pentru înflorirea patriei.

I
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țări. O 
poate, 
de la 
în unt

că pleacă să numere 
cozile clinilor de prin 
fi trăind el mai bine 

nu zic, dar eu știu o 
tata mare : „Decît să 
/ Și să mă uit în pă-

Argumente de gînd și faptă despre înaltul simțămint care ne călăuzește 
viața, munca, aspirațiile: IUBIREA DE PATRIE

aminte prin ce am trecut eu. Au tre
cut aproape 37 de ani, dar parcă a 
fost ieri. Ce trebuie ținut minte, ță
ranul știe să răsădească in suflet.

— Așa este, neaJVasile ! Să ținem 
trebuie ținut 
răsădească în

și noi minte : „Ce 
minte, țăranul știe să 
suflet".

La Bărbăteni, în 
stăm de vorbă cu minerul Pompei 
TOMOLEA, șeful unei brigăzi ce Iu-, 
crează in stratul 15. Realizări : în 
cinstea lui 23 August, planul a fost 
depășit cu 75 metri liniari.

— Important pentru noi, 
el, este aceea că sîntem 
cînd e bine, și cind e greu.

— „Uniți la bine‘ 
explicat. Dar cum i 
greu"?

— îmi amintesc 
primăvară brigada 
vizionată ritmic, la locul de muncă 
cu materialele necesare. Materialele 
erau aduse pe galeria principală, dar 
pină la locul de muncă mai era o 
distanță. Ce facem, stăm să le aș
teptăm să ne vină pe suitor sau le 
aducem noi ? „Nu e datoria noastră" 
— a spus un ortac. Dar planul nu-i 
al nostru, dar frontul de lucru nu-i 
al nostru ? Opinia colectivului a în
vins. Nu a fost ușor. Am muncit 
vîrtos. din greu. însă ne-am tăcut 
datoria, ne-am respectat angajamen
tul ; și, mai ales, am demonstrat 
încă o dată că „unirea face puterea".

Valea Jiului,

ne spune 
uniți. Și

•“ nu-i 
sînteți

greu 
„uniți

de 
la

că în lunile din 
nu a fost apro-

tăm noi în secție. Și deoarece nu 
avem mașini specializate, le-am exe
cutat ne mașinile cu care eram do
tați : dar productivitatea muncii era 
scăzută. Unii au pus atunci proble
ma importului unei mașini de frezat. 
Soluția a fost respinsă de colectivul 
secției ; o asemenea mașină costă 
enorm, in valută.

într-o ședință de partid cineva 
pusese întrebarea : „Deși foarte 
complexe, aceste mașini oare nu 
le putem executa noi cu torțele 
noastre proprii 7 Interesele țării 
noastre cer să nu mai apelăm la 
import. Eu cred că și noi, ro
mânii, le putem executa. De ce să 
nu încercăm ?“ Am încercat. S-a 
lucrat la mașină cu o rară dăruire. 
Fiecare dintre noi a considerat aceas
tă acțiune un act de conștiință so
cialistă, ca un act de patriotism. 
După o muncă ■ încordată, în care fie; 
care om a dat tot ce avea el mai 
bun, mai valoros, mașina a fost exe
cutată. Lucrul cel mai important este 
că acest succes a sporit și mai mult 
încrederea colectivului nostru în for
ța lui : ne-a sporit încrederea in ca
pacitatea muncitorilor și tehnicienilor 
români de a rezolva probleme com
plicate.

A
șa cum se arată în Programul 
Partidului Comunist 
„pe parcursul secolelor 
oare formării statului 

nai, alături de români, pe

ces al formării oamenilor. Si cum am 
ai’uț prilejul să contribui direct la 
modelarea mai multor generații. îmi 
este la îndemînă un exemplu, prin 
care aș dori să ilustrez ce înseamnă 
în patria noastră egalitatea deplină 
de care ne bucurăm toți cei care 
trăim și muncim împreună.

îmi aduc aminte cum de la începu
tul anului școlar trecut s-a prezen
tat la mine părintele unui elev și, cu 
oarecare stânjeneală, mi-a mărturisit 
că intenționează să-și retragă copilul 
de la școală. „De ce ?“ — l-am în
trebat. „Păi, cum să vă. spun, copilul 
meu ar vrea să învețe în limba ro
mână. Și eu mă gîndesc că o să-i

P
rintre fiii patriei care poartă 
haina militară... Stăm de vorbă 
cu caporalul Viorel BUCUR, 
dintr-o unitate de transmisiuni.

— Sint muncitor, electrician la 
Combinatul petrochimic Brazi. Și 
așa cum am fost educat de organi
zația revoluționară de tineret, de 
Partidul Comunist Român, al cărui 
membru sint, ințeleg să-mi fac si 
astăzi datoria față de patrie munci- 
torește. Patria este, bunul nostru cel 
mai de preț, pentru servirea și apă
rarea căruia nimic nu este prea mult, 
nici chiar, dacă va fi nevoie, sacri
ficiul suprem. Iubim pămintul stră
moșesc așa cum l-au iubit bunii și 
străbunii noștri și mai'mult, pentru 
că astăzi el este pe deplin al nostru.

— Ați fost muncitor fruntaș, astăzi 
sînteți militar de frunte.

— Unul și același lucru, pentru că 
una este patria și unul este felul de 
a o sluji, indiferent de haina pe care 
o porți. Sint mindru că sint român, 
cetățean al unei țări libere.
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Român, 
anteri- 
națio- 

_____ ___ _______ , terito
riul țării noastre s-au așezat mu

„Aici este soarele meu I", clama poetul, dînd glas unui sim- 
țămint fundamental al milioanelor și milioanelor de constructori ai 
socialismului multilateral dezvoltat în România. „Aici este soarele meu I", 
spune fiecare dintre noi cu inima plină de mîndrie pentru înfăptuirile abia 
visate odinioară. Și chiar cînd greutățile apar, gîndul nostru nu este altui, 
nu poate fi altul decît tot „Aici este soarele meu I". Un vers pe care nu 
îl rostesc doar buzele, ci inima, cugetul, întreaga noastră ființă, pentru că 
- așa cum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la adunarea solemnă 
consacrată semicentenarului „Scinteii" - „greutățile pe care le mai 
întâmpinăm nu pot fi învinse decît de noi înșine, prin munca noastră unită, 
sub conducerea partidului nostru comunist."

...Vor fi, în aceste zile, 37 de ani de cînd deasupra României a 
răsărit, triumfător, soarele libertății. Pentru a nu mai apune niciodată. 
Soarele înalt și frumos al fiecăruia dintre noi, aici, pe pămintul moșilor și 
strămoșilor noștri.
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Georqe-Radu CHIROV1C1 
și corespondenții „Scinteii"

I

casa cu 
lui Du-

Tatăl, Dumitru Cristescu. de 
profesie economist, un pasionat 
artist amator, și-a încercat pe
nelul în lumea florilor și a pădu
rilor. Georgeta Cristescu — soția 
lui, și mătușa — Elena Petrescu 
sint cunoscute și apreciate in oraș 
pentru cea mai frumoasă grădină, 
cu flori. E de ajuns să întrebi 
pe oricine din Călărași unde stă 
familia Cristescu, că răspunsul 
este același: „La 
flori". Titus, fiul
mitru Cristescu, de profesie teh
nician, a conceput și realizat o 
instalație solară de încălzit apa. 
Ceea ce ne-a determinat să stă
ruim aici asupra pasiunilor fa
miliei Cristescu \ a fost dorința 
de a vă sugera un mod plăcut și 
frumos de a vă petrece 
liber.

Ce ziceți ?

Drumeți care 
se respectă

In fiecare vacanță de 
profesoara de geografie 
Gordienco, de la Școala nr. 
din Galați, organizează expedi
ții pionierești prin tară, pe cit 
de atractive, pe atît de instruc
tive și educative. Cea din acest 
an — a 15-a — s-a desfășurat 
in Munții Apuseni. Traseul a 
fost parcurs cu trenul, cu auto
buzul și pe. jos. Nu mai puțin 
de 300 kilometri au fost străbă
tuți de pionieri cu piciorul ți 
rucsacul in spinare. Așa cum le 
stă bine unor excursioniști care 
se respectă.

timpul

vâri, 
Laura 

29

Albinele 
de sub umbrela

Intimplare neobișnuită pe pla
ja din stațiunea „Neptun" ! In 
plină zi toridă, un roi de albine 
a nimerit printre oamenii 
tinși pe nisip, la soare, 
prinși, cei din jur au fugit 
încotro. Dar roiul de albine, _ 
nic și insensibil la zarva stîrni- 
tă, s-a aciuat sub o umbrelă. De 
ce acolo ? Fusese atras de aro
ma unor sucuri. Stăpinul um
brelei a încercat să alunge albi
nele cu jetul de apă de la un 
furtun aflat pe faleză. Albinele, 
dornice de o baie rece, nu s-au 
lăsat înduplecate. Dar iată că un 
turist întreprinzător a improvi
zat in grabă un stup din niște 
cutii, in care roiul de albine, 
bucuros, a intrat imediat la 
adăpost. Treabă făcută cu rost, 
de om gospodar.

in- 
S ur
care 
paș-

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii

I
A

I
I

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



SClNTEIA - joi 20 august 1981 PAGINA 3

IN iNTiMPINAREA MARII NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALE

Colectivele fruntașe 
își prezintă 
rezultatele

Astăzi încheiem publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe șapte luni din acest an de către alte colective fruntașe din între
prinderi industriale, de transporturi, unități prestatoare de servicii și din 
centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la finele celor șapte luni ♦) pe primele locuri se clasează :

In industria 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

A UNOR MINISTERE
Locul I : întreprinderea mecani

că de material rulant „16 Februa
rie" Cluj-Napoca, din cadrul Mi
nisterului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, cu 2 983,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția netă, 1,8 la sută la produc
ția fizică, 2,6 la sută la productivi
tatea muncii și 10,1 la sută la be
neficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 2,5 la sută față de prevederi, 
iar consumurile normate de mate
rii prime și materiale cu 2,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de ma
trite și piese din fontă Odorheiu 
Secuiesc, județul Harghita, apar- 
ținînd de Ministerul Industriei Chi
mice.

Locul III : întreprinderea de 
construcții metalice și prefabricate 
București, din cadrul Ministerului 
Energiei Electrice.
IN TRANSPORTURILE NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : Întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța, cu 
1001,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la pro
ducția netă, 4,4 la sută la venituri 
brute, 11,7 la sută la productivita
tea muncii, 8,7 la sută la volumul 
traficului portuar și 31,2 la sută la 
beneficii ; consumurile normate de 
combustibili și energie electrică au 
fost reduse cu 10,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
aviație utilitară București.

IN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Arad, cu 
461,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,6 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații, 8,8 la sută la presta
țiile de servicii către populație, 2,3 
la sută la volumul de activitate pe 
om al muncii și 3,1 la sută la be
neficii ; cheltuielile la 1 000 lei ve
nituri au fost reduse cu 0,5 Ia sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Gorj.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Galați.

IN DOMENIUL TURISMULUI J
Locul I : întreprinderea de tu

rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, cu 205 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută la des-

faceri de alimentație publică. 0,5 
la sută la prestări de servicii pen
tru populație, 2,9 la sută la înca
sări medii pe lucrător și 9,5 la sută 
la beneficii ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost 
reduse cu 1,7 la sută.

Locul II : Oficiul județean de tu
rism Cluj.

producția netă, 1,4 la sută la pro
ducția fizică, 9,3 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 
7,9 la sută la productivitatea 
muncii, 10,7 la sută la beneficii ; 
cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
1,1 la sută, iar ponderea producției 
produselor noi și modernizate a 
sporit cu 6 ■ la sută față de preve
deri.

Locul II : Centrala industrială 
pentru metale neferoase și rare 
Slatina.

•) — Indicatorii, privind pro
ducts netă, productivitatea 
muncii, costurile de producție 
și beneficiile, sint calculați pe 
șase luni.

La panoul de onoare 
al întrecerii socialiste 

pe șapte luni 
ale anului 1981

Locul III : Oficiul județean de 
turism Timiș.

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Sibiu, cu
916.8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,5 la sută la 
producția netă, 15,4 la sută la ve
niturile brute din activitatea de 
transport și 25 la sută la producti
vitatea muncii ; cheltuielile mate 
riale la 1 000 lei venituri brute au 
fost reduse cu 1,8 la sută față de 
plan, iar consumul de carburanți și 
energie electrică cu 10,6 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Arad.

Locul III : întreprinderea de 
transport București.

IN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna, cu 767,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,3 la sută la pro
ducția netă, 5,7 la, sută la produc- 
ția-marfă și prestările de servicii,
3.8 la sută la livrările de mărfuri 
la fondul pieței și 1.3 la sută la ex
port ; cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție-marfă și prestări de 
servicii au fost reduse cu 7 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
știința. ..... ........

Locul III : Uniunea județeană 
a cooperativelor meșteșugărești 
Neamț.
IN CENTRALELE INDUSTRIALE 
— INDUSTRIA METALURGICA

Locul I : Centrala industrială 
pentru produse refractare Brașov, 
cu 485,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,3 la sută la

— INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică, București, cu 706,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,6 la sută la 
producția netă, 15,7 la sută la pro
ducția fizică,. 5,7 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată. 17 
la sută la productivitatea muncii, 
14,9 la sută la livrările de mărfuri 
la fondul pieței ; cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 4,1 la sută, iar 
consumurile normate de energie 
electrică și combustibili cu 7,2 la z 
sută.

— ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala pentru utilaje 
și piese de schimb București, cu 
345,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută Îs. 
producția netă, 1,2 la sută la pro
ducția fizică, 2,4 la sută la pro
ductivitatea muncii ; sarcinile de 
export au fost realizate în întregi
me, iar ponderea valorii produse
lor de calitate superioară a sporit 
cu 4 la sută față de prevederi.

— INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei arti

colelor casnice, București, cu 356 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,8 la sută la pro
ducția netă, 2,6 la sută la produc
ția fizică, 2,4 la sută la producti
vitatea muncii, 6,6 la sută la bene
ficii și 13 la sută la livrările de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile normate de energie electrică și 
combustibili au fost reduse cu 1,3 
la sută.
‘ — INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala berii, spirtu
lui, amidonului și apelor minerale, 
cu 705,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția netă, 4,1 la sută la produc
ția fizică. 5,4 la sută la producția- 

riale la 1 000 lei producțiă-friăffă 
au fost reduse cu 8.2 la sută, iar 
ponderea producției produselor noi 
a sporit cu 6,7 la sută față de pre
vederi.

Locul II : Centrala pentru indus
trializarea semințelor oleaginoase.

Locul III : Centrala 
de morărit, decorticat, 
și produse făinoase.

industrială 
panificație
(Agerpres)

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
*

la tribuna „Scînteii"

Materiile prime indigene 
își pun in valoare calitățile 

Importante inițiative în acest domeniu 
la întreprinderea de porțelan „lris“ din Ciuj-Napoca

Articolele de porțelan fabricate la 
„Iris" se bucură de o bună aprecie
re pe piața internă și externă pen
tru calitatea lor, ele încorporînd deo
potrivă competență profesională și 
măiestrie artistică. Un singur exem
plu este edificator. în noua secție de 
porțelan artistic lucrează 23 la sută 
din personalul di
rect productiv și 
se realizează 34 
la sută din valoa
rea producției de 
porțelan marfă. 
Creatorul Ere- 
mia Hnat, de
coratorii și faso- 
natorii Aurora 
Moraru. Szabo 
Clara. Emil Cipi, 
Ileana Danciu și 
alții sînt promo
torii celor mai 
autentice valori 
în arta porțela
nului.

Se știe că în 
componenta por
țelanului și a al
tor produse cera
mice intră ma
terii prime din 
import, care la 
un moment dat 
erau preponde
rente. în prezent, 
importul de ast
fel de materii 
prime si colo- 
ranți reprezintă 
doar 17 la sută 
din totalul va
lorii productiei- 
marfă. Aceasta, ca 
urmare a preocu
părilor pentru în
nobilarea caoli- 
nurilor . și feld- 
spaturilor din 
țară, a creării de noi materii pri
me indigene realizate cu forțe proprii 
sau cu sprijinul institutului de spe
cialitate din cadrul Centralei sticlei 
și ceramicii fine.

La începutul acestui an, la „Iris" 
a intrat in funcțiune un atelier de 
ceramică populară : „Vitrus". în mo
destul spațiu de producție, amenajat 
intr-o fostă magazie, pot fi văzute 
mai intii într-o vitrină, iar apoi pe 
banda de fabricație, seturi de ser
vicii și obiecte decorative. Tovarășul 
loan Sabău, șeful atelierului, ne de
monstrează avantajele fabricării unor 
astfel de produse pentru uz casnic 
și podoabe interioare, în primul rînd 
faptul că se obțin în totalitate din 
materii prime indigene. Circa 40 la

sută din compoziție o constituie cio
burile ce rezultă din fabricarea por
țelanului, care sînt măcinate și rein
troduse în pastă. Semifabricatele se 
ard la temperaturi mai scăzute, 
economisindu-se deci și o. mare 
cantitate de energie. Culorile se 
fixează bine la a doua ardere, nemai-

• In primele 7 luni din acest an, o tonă de produse 
din porțelan a fost valorificată la un preț mai ridicat 
cu 9 000 lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

• Beneficiul brut crește cu circa 19 milioane lei în 
acest an, comparativ cu 1980.

filnd nevoie de o a treia. Cerințele 
pieței sînt destul de mari, ceea ce 
s-a și avut în vedere la proiectarea 
unei noi capacități de producție.

O amplă și susținută acțiune de 
valorificare superioară a materiilor 
prime și materialelor prin perfecțio
narea tehnologiilor, prin muncă de 
calitate ireproșabilă se desfășoară in 
atelierul de preparare a pastei și în 
atelierul de strunjire a porțelanului. 
O inițiativă de mare eficientă econo
mică retine atenția în atelierul de 
articole refractare, utilizate lă arde
rea porțelanului. Aceste articole 
erau aduse în totalitate din import, 
dacă nu sub formă de produs finit, 
sub formă de carbură de siliciu. 
Acum, producția acestora este con
centrată aici, la „Iris", și satisface

necesarul întregului sector al cera
micii din țară. Ele sînt obținute, pe 
baza unei tehnologii originale, prin 
măcinarea articolelor refractare scoa
se din uz. Pe această cale, în 1981 
importul de carbură de siliciu s-a re
dus de la 337 tone la numai 146 tone.

Preocuparea stăruitoare pentru va
lorificarea supe
rioară a materii
lor prime și a 
materialelor din 
producție indige
nă rezultă și din 
aplicarea cu prio
ritate a unor mă
suri concrete a- 
probate în adu
narea generală a 
oamenilor muncii, 
de la începutul a- 
cestui an, printre 
care : crearea de 
noi decoruri ba
zate pe coloranți 
și decalcomanii 
de producție in
digenă ; utiliza
rea deșeurilor de 
la arderea întîi 
la prepararea 
pastei pentru fa
bricarea articole
lor tehnice din 
porțelan ; folosi
rea deșeurilor de 
produse carbo- 
rundice, cu peste 
60 la sută carbu
ră de siliciu, la 
fabricarea produ
selor refractare ; 
valorificarea cio
burilor de porțe
lan provenite din 
arderea a doua la 
fabricarea artico
lelor tehnice prin 
procedeul de tur

nare la cald și sub presiune etc. Toa
te măsurile preconizate au și fost 
aplicate.

Sînt fapte care, așa cum plastic se 
exprima tovarășa Valeria Badea, 
secretar : al comitetului de partid, 
atestă că aici, la „Iris", porțelanul 
conține nu numai materiale și ener
gie, ci și: multă, multă conștiință și 
pasiune. Și aceste bunuri inestima
bile se obțin printr-o susținută acti
vitate politico-educativă. de creștere 
a conștiinței și responsabilității mun
citorești.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Pretutindeni, forfele satelor-puternic
angajate la lucrările de sezon!

MUREȘ

Culesul legumelor — potrivit cerințelor 
pieței și fabricilor de prelucrare!

Cu toate condițiile nefavorabile din 
acest an (ploi, inundații în valea 
Mureșului), în județul Mureș supra
fața cu legume ocupă 7 663 hectare, 
din care 2 572 hectare în gospodăriile 
populației. „Pentru recuperarea pier
derilor, ca urmare a calamitării unei 
suprafețe de 1 000 hectare, ne-a 
spus ing. Ovidiu Natea, directorul 
trustului horticol Mureș — au fost 
plantate în culturi succesive peste 
1 700 hectare, față de 1 310 planificate. 
Legumele sint frumoase, iar rezulta
tele — la fel : numai la fondul pieței 
au fost livrate în primele șapte luni 
din acest an 16 000 tone legume in 
valoare de 97,5 milioane lei. Realiză
rile puteau fi și mai bune dacă toate 

acordat 
livrării

trustu-

unitățile cultivatoare ar fi 
atenția cuvenită recoltării și 
ritmice a legumelor".

Din discuția cu directorul 
lui horticol, dar mai ales din cele
constatate în teren, rezultă clar două 
aspecte : intii de toate, faptul că, în 
ansamblu, unitățile cultivatoare ma
nifestă preocupare sporită pentru 
respectarea graficelor zilnice de re
coltare și livrare la fondul de stat ; 
pentru ca nimic din ce a ajuns la 
maturitate să nu se deprecieze în 
cimp. „Vedeți, legumele sînt fru
moase, ne spune mecanizatorul Kiss 
Vass Alexandru, secretarul organi
zației de partid de la ferma legumi
colă Dej. Azi lucrăm cu peste o sută 
de cooperatori la strînsul legumelor 
de pe ultimele suprafețe din cele 100 
hectare. Acționind organizat, săptă- 
minal realizăm o recoltare la ardei 
și două la castraveți și roșii. Con
comitent, acordăm cea mai mare a- 
tenție întreținerii culturilor, le iri
găm atunci cind au nevoie de aoă“. 
într-adevăr, la marginea tarlalelor 
sute de lăzi pline cu ardei, castraveți, 
roșii erau încărcate și transportate 
operativ spre magazinele de desfa
cere. Se respectă graficele stabilite 
și la fermele legumicole ale coope
rativelor agricole Bogata, Chețani, 
Cucerdea, Chibed, care, la data de 19 
august, realizaseră prevederile din 
program pe acest an, la recoltat și li
vrat, in proporție de peste 50 la sută.

Faptele atestă însă că, pe ansam
blul județului, există încă mari dife
rențe între realizările obținute de la

o zi la alta în recoltarea eșalonată, 
după grafic, a legumelor. Dovada : 
față de viteza zilnică stabilită de 300 
tone, la data de 17 august au fost 
recoltate 359 tone, dar, cu numai o zi 
inainte, abia au fost recoltate 125 
tone ! Fermele legumicole cu cele 
mai slabe realizări față de grafic 
sint cele din raza de activitate a 
centrelor de legume și fructe Reghin. 
Sighișoara și Tirnăveni, unde vitezele 
de recoltare nu depășesc 8—10 tone 
pe zi. Aici, unele legume au imbă- 
trinit, în timp ce fabrica de conserve 
„Mureșeni" din Tg. Mureș aproape 
că nu a avut ce prelucra citeva 
zile la rind. Un singur exemplu : in 
zilele de 15, 16 și 17 august, față de 
30 000 kg fasole păstăi, unitatea pre
lucrătoare a primit doar cantități va
riind intre 2 000—3 000 kg. Situația 
este identică și în căzui altor legume 
de sezon.

încă nu este prea tîrziu să fie luate 
măsuri în vederea mobilizării la a- 
ceste lucrări a cit mai mulți coope
ratori, pentru ca recolta de legume 
să fie peste tot strînsă eșalonat, po
trivit cerințelor pieței și ale fabricii 
de conserve.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Recoltarea

TELEORMAN

la strînsul legumelor bine, 
la transport, cu obstacole 

în săptămîna trecută, în județul 
Teleorman s-au recoltat peste 7 200 
tone legume. Ca urmare, livrările la 
fondul 
rioadei 
83 la 
pentru 
nicea, 
unități 
nică era un adevărat furnicar de oa
meni și mașini. După cum ne spu
nea ing. loan Ardeleanu, în două 
zile s-au recoltat și livrat peste 80 
tone ceapă, tomate, ardei si usturoi.

Cele două • ferme legumicole ale 
C.A.P. Izvoarele au livrat pinâ în 
prezent la fondul de stat 600 tone 
tomate, 58 tone ceapă, 32 tone ardei, 
15 tone vinete, 510 tone pepeni. Pre
ședintele cooperativei, Florea Cră
ciun, aprecia că există toate condi
țiile pentru a se realiza planul atît 
valoric— 6 milioane lei, cît și fizic — 
4 440 tone. Alături, la unitatea vecină, 
C.A.P. Smirdioasa, se aflau la re
coltarea cepei Cooperatorii din ferma 
legumicolă sprijiniți de alți locuitori.

Pe drumul legumelor din grădini 
spre consumatori mai apar unele 
obstacole. Duminică, de pildă, după 
cum ne 
Georgescu, 
de Vede, 
de transport, repartizate de auto-, 
baza I.T.A. din localitate nu s-a pri
mit decît una. Ca urmare, în fer
mele Troianu, Peretu, Zimbreasca, 
Băcălesti și în alte localități au rămas 
neridicate circa 60 tone legume.

de stat, față de graficul pe-
1—15 august, 

sută. La 
producerea ] 
una dintre cele mai mari 
de acest fel din țară, dumi-

, au ajuns la 
întreprinderea 

legumelor Zim-

informa ing. Gheorghe 
directorul C.L.F. Roșiori 
din 20 de capacități

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

(Urmare din pag. I)
gurindu-se realizarea întocmai 
a sortimentelot de valoare ridi
cată in toate sectoarele produc
ției materiale. în fond, a fabri
ca produsele în cantitățile și 
sortimentele prevăzute în con
tracte, cu desfacere certă și 
la un înalt nivel calitativ, cu 
cheltuieli materiale, financiare 
și de forță de muncă cit mai 
reduse, spre a se obține bene
ficii cît mai mari — în aceasta 
constă esența noului mecanism 
economico-financiar, a autocon- 
ducerii muncitorești și autoges- 
tiunii întreprinderilor.

Pe șantierele de investiții, fi
nind seama de importanta deo
sebită pe care o are finalizarea 
.cit mai rapidă a obiectivelor și 
capacităților prevăzute să pro
ducă în acest an, este necesar 
— așa cum s-a subliniat în șe
dința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. — să se 
acționeze cu toată energia pen
tru intensificarea ritmului lu
crărilor si lichidarea rămîneri- 
lor în urmă, oriunde acestea au 
apărut, pentru îndeplinirea rit
mică a planului de construcții- 
montaj, pentru accelerarea mon
tării utilajelor aflate în stoc.

Să muncim fără preget, 
cu elan revoluționar si iniția
tivă creatoare pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe 
acest an. pentru ridicarea cali
tativă a întregii activități econo
mice. asigurînd astfel o bază 
sigură înfăptuirii sarcinilor pe 
întregul cincinal 1981—1985, care 
marchează o etapă nouă, supe
rioară în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Culesul fructelor la ferma pomicolă a I.A.S. Bragadiru,' din sectorul agricol 
Ilfov

Foto : N. Buică

și depozitarea furajelor
mai bine decît in alți ani

du-se 
bună 
singular. Tot așa se procedează și 
în consiliile agroindustriale Arpaș. 
Avrig, Miercurea, chiar dacă mai 
sînt cooperative agricole de produc
ție ca cele din Cirtișoara, Racovița, 
Dobirca, Aciliu care trebuie să facă 
încă eforturi pentru a-și completa 
baza furajeră.

S-au luat măsuri pentru respecta
rea strictă a indicațiilor de a se con
serva fibroasele ca fin sau semifîn 
și în nici un caz ca siloz, cunoscînd 
că nici leguminoasele, nici gramineele 
nu dau furaje de calitate sub aceas
tă ultimă formă, ba, din contră, pro
voacă numeroase neajunsuri mal 
ales în producția și reproducția la 
vaci. Toate finurile s-au recoltat și 
se depozitează în condiții bune.

Recoltarea fînetelor s-a încheiat 
pe toate suprafețele prevăzute ini
țial. între cantitățile de fin recoltate 
și depozitate există însă un decalaj

în județul Sibiu se acționează pe 
multiple planuri pentru a se asigu
ra cantități îndestulătoare de furaje 
necesare sectorului zootehnic în plină 
dezvoltare.- Tovarășul Nicolae Dura, 
director adjunct al direcției 
cole județene, ne-a înfățișat 
ce se întreprind în vederea 
tării bazei furajere :

în unitățile socialiste din _____
Sibiu sînt 67 364 ha cu plante fura
jere. naturale și cultivate. La aces
tea se adaugă cele deținute de secto
rul gospodăriilor populației. Pentru 
ca recoltarea, conservarea si depozi
tarea lor să se desfășoare în 
ții optime s-a asigurat forța 
nică — combine de recoltat 
de mare capacitate, cositori, 
mecanice. încărcători, tractoare și 
remorci, repartizate în 131 formații 
de lucru. S-a asigurat, de asemenea, 
forța manuală necesară. Ca urmare, 
recoltarea furajelor din prima și a 
doua etapă a fost încheiată in timp 
optim în' toate unitățile agricole.

Ne aflăm în prezent la sfîrșitul 
etapei a treia, în care se strînge cea 
de-a IlI-a coasă la lucernă. coasa a 
Il-a la trifoi și lolium și se recoltea
ză fînețele naturale din zona de deal 
și munte. Pe întregul județ strânge
rea leguminoaselor și gramineelor 
anuale este pe terminate. Se depun 
eforturi pentru a se cosi toate tine
tele naturale din zona de deal si de 
munte. în numeroase unităti agricole 
situate in această zonă, consiliile de 
conducere si specialiștii s-au preocu
pat îndeaproape de asigurarea unor 
cantități mari de furaje, de bună

agri- 
măsurile 
comple-

județul

condi- 
meca- 
furaie 
greble

con- 
No- 
s-a 

unele

peste 90 tone fin de foarte 
calitate. Exemplul nu este

calitate. Astfel. în unitățile din 
siliile agroindustriale Bazna. 
crich. Păuca. Roșia, Sibiu ș.a. 
încheiat strîngerea furajelor, 
din ele fiind depozitate in apropierea
fermelor zootehnice. Vreau să arăt 
că in unele unități din consiliile 
agroindustriale Dumbrăveni. Miercu
rea, Șeica Mare au fost depozitate 
cantități mai mici de furaje față 
de necesar. Justificările că vege-- 
tația n-a beneficiat de condiții

în județul Sibiu

bune (lipsă de precipitații), chiar 
în perioada
că,

cînd trebtîia să creas- 
nu sînt valabile pentru că le 

contrazic vecinii care. recoltînd la 
timp, au obținut cantități de furaje 
superioare din punct 
tativ..

Comitetul județean
mandamentul pentru _______ ....
luat măsurile necesare pentru stringe- 
rea tuturor cantităților de furaje fi
broase, inclusiv în zona de munte. 
Tocmai de aceea și în această zonă 
recoltatul fînetelor se face cu toate 
forțele. Se cosește manual si meca
nic. se transportă. în special cu ate
lajele unităților și ale membrilor 
cooperatori. Edificator în acest sens 
este exemplul oferit de C.A.P. Arpa- 
șul de Jos. care are majoritatea fî
netelor în zona montană si unde, 
într-o singură zi. se aflau la trans
port peste 150 de atelaje, depozitîn-

de vedere caii-

de partid, co- 
agricultură au

de peste 30 la sută. Vom acționa, in 
continuare, pentru ca în toate unită
țile să fie strinse și depozitate toate 
sursele de furaje. în acest scop, se 
cosește iarba din poienile de munte, 
vor fi strinse cantități mai mari de 
otavă. Pentru a se economisi furajele, 
o parte din efectivele de animale vor 
fi deplasate pentru nășunat în zonele 
montane. Toate acestea vor asigura 
mai mult lapte și mai multă carne, 
vor constitui un pas hotăritor înainte 
pe calea dezvoltării zootehniei ju
dețului Sibiu.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCI

Responsabilitate și încredere
în forțele proprii••

• A fost realizată în 
avans tema de cercetare 
„Perfecționarea metodelor 
de calcul ale fundațiilor de 
mașini pe terenuri slabe", 
prin aplicarea căreia se 
obține anual economii 
3 000 tone ciment și 
reduce cheltuielile 
vestiții cu 1 500 mii

se ’ 
de 
lei.

vor 
de 

vor 
in-

• Prin aplicarea genera
lizată a unei noi tehnologii 
— fundarea de adîncime 
prin sistemul baretelor și al 
pereților mulați — se vor 
economisi anual 600 tone 
ciment, 1 980 tone metal și 
se vor reduce cheltuielile 
de investiții cu 2 milioane 
lei.

• Prin aplicarea stratu
lui suport (șarjă de egali
zare) din ipsos pentru par
doseli calde la clădiri civile 
se asigură reducerea con
sumului de ciment cu 80 la 
sută, creșterea productivi
tății muncii cu 200 la sută 
și reducerea prețului de 
cost pe structura pardoselii 
cu 10 la sută.

Desigur, exemplele • ar 
mai putea continua. Dincolo 
de conținutul acestor date 
se află activitatea pasio
nată a unui detașament de 
oameni ai muncii — cerce
tătorii. specialiștii de la 
ÎNCERC.

„Sarcina colectivului a- 
cestui institut este de a-și 
concentra eforturile. întrea
ga capacitate tehnico-știin- 
țifică pentru a contribui la 
realizarea planului de in
vestiții pe acest cincinal, cu 
respectarea riguroasă a con
sumurilor 
combustibil 
precum și 
lor financiare stabilite — 
preciza în adunarea gene
rală a oamenilor muncii 
dr. ing. Romulus Constanti- 
nescu, director științific al 
institutului. Principala noas
tră direcție de acțiune con
stă în elaborarea acelor so
luții bazate pe consumuri 
cît mai reduse, iar acolo 
unde unitățile de produc
ție nu pot să se încadreze, 
cercetătorii trebuie să in
tervină cu soluții moderne, 
noi. Investițiile vor trebui 
realizate cu materialele pe

de materiale, 
și energie, 

a prevederi-

care le avem, fără a apela 
Ir importuri; se cer, prin 
urmare, soluții constructi
ve, tehnologii și utilaje a- 
daptate la situația actuală".

Sînt specialiștii acestui 
institut de cercetare pregă
tiți să susțină ritmul im
petuos al construcțiilor de 
la noi din țară? Din rela
tările celor care s-au în
scris la cuvînț în adunarea 
generală a oamenilor mun
cii desprindem ca o stare 
dominantă de spirit încre
derea în forțele proprii, at
mosfera de deplină anga
jare a acestui colectiv de 
specialiști, care în anul tre
cut a obținut locul trei în

— ciocanul electric de de
molat — va înlocui pe toate 
șantierele celelalte utilaje 
similare. Vom introduce 
noi tehnologii de lucru 
pentru utilizarea eficientă a 
noilor mașini. Avem în ve
dere reducerea consumuri
lor de energie pe două căi: 
prin folosirea optimă a ma
șinilor existente. în funcție 
de teren și de distanță, în
locuirea transporturilor pe 
autobasculante cu benzi 
transportoare etc., pe de o 
parte, iar pe de altă parte, 
prin modificări constructi
va ale structurii unor ma
șini și utilaje. Avem o serie 
de studii și cercetări pe

La Institutul de cercetări în construcții 
și economia construcțiilor

întrecerea dintre unitățile 
de cercetare.

Unul din obiectivele ma
jore care au stat în centrul 
dezbaterilor a fost 
rea de noi soluții 
ducă la reducerea 
muiui de energie 
bustibili. Referindu-se 
aceste obiective, ing. Teo
dor Teretean, șef de secție, 
arăta că, în urmă cu cîteva 
zile, la analiza făcută de 
Comitetul P.C.R. al muni
cipiului București în legă
tură cu situația utilizării 
energiei solare în 70—75 în
treprinderi bucureștene, a 
avut satisfacția să constate 
că lucrările se află intr-un 
stadiu avansat. Este o sa
tisfacție pentru cercetători, 
care însă îi obligă în con
tinuare să găsească soluții 
noi pentru optimizarea e- 
chipamentelor și scăderea 
prețului lor de cost, încă 
ridicat.

„Pentru creșterea produc
tivității muncii pe șantiere, 
pentru a construi mai re
pede și mai bine, mecani
zării îi revin sarcini deose
bite. spunea cercetătorul 
Valeriu Goran. Secția de 
utilaje acționează bine. 10 
utilaje au și intrat în fa
bricația de serie, iar în 
acest semestru un alt utilaj

elabora- 
care să 
consu- 

și com- 
la

care le vom finaliza în co
laborare cu întreprinderile 
de utilaj greu de la Brăila. 
Mediaș, Nieolina.

In incinta institutului se 
îmbină armonios cerceta
rea și experimentul — pre
misă a perfecționării, a e- 
laborării de noi soluții, bine 
fundamentate științific. Be
neficiind de aceste condiții 
bune de lucru, specialiștii 
de la ÎNCERC pun la dis
poziție date și informații 
tehnice și tehnico-economi- 
ce necesare beneficiarilor 
de investiții, proiectanților. 
constructorilor și producă
torilor 
pentru a 
a acestor 
cizăm că 
zează în i 
finalizate 
însemnate 
mice:

• reducerea cheltuielilor 
de producție cu 378 995 mii 
lei:
• reducerea cheltuielilor 

de. investiții cu 62 111 mii 
lei:

• evitarea importului cu 
14 540 mii lei:
• reducerea consumului 

de ciment cu 12 516 tone;
• reducerea consumului 

de energie și combustibil 
cu 73 072 tcc.

de materiale. Și 
da o dimensiune 
preocupări pre- 
ele se concreti- 

cele 130 cercetări 
în semestrul I cu 

: efecte econo-

Uneori întîmpinăm greu
tăți serioase în munca 
noastră — arăta ing. Mihai 
Radovici. De pildă, pentru 
experimentarea unor mate
riale noi de construcții sau 
a tehnologiilor bazate pe 
materiale recuperabile avem 
nevoie de o aprovizionare 
judicioasă și nu întotdea
una dispunem de materia
lele sau utilajele necesare.

în sfîrșit, o altă sursă im
portantă de energie și com
bustibili sînt recuperatoa
rele de căldură. „în ce pri
vește realizările în acest do
meniu — sublinia ing. Mihai 
Beznosca — am putea fi 
mulțumiți, dar cu tot inte
resul economic pe care-1 
prezintă această problemă, 
colectivul nostru nu a putut 
încheia contracte pentru 
continuarea unor cercetări... 
din lipsă de beneficiari. 
Este adevărat că sînt cer
cetări fundamentale, însă 
ele constituie izvorul unor 
cercetări-aplicative".

în privința utilizării căl
durii reziduale industriale, 
deși studiile sînt încheiate 
pentru noile investiții de la 
Iași și Săvinești. ele nu pot 
fi finalizate, deoarece con
siliile populare nu sînt de 
acord cu introducerea lor 
in plan nici măcar in anul 
1982. Prima pompă de 5 
gigacalorii pentru Iași va 
l'i gata în 1982. în prezent 
se elaborează documentația 
pentru Pitești, dar se ridică 
din nou problema fonduri
lor ce trebuie investite. în 
realitate, acestea 
perează în 4—6 
economisesc, de 
Iași 17 000 tcc/an 
încălzirea apei,
județene nu au însă apro
bate fonduri.

Adunarea generală de la 
ÎNCERC s-a desfășurat, 
așadar, sub semnul unei 
atitudini responsabile, de 
angajare comunistă, de în
credere în forțele proprii și 
preocupare profundă pentru 
integrarea trainică a cerce- • 
tării cu producția.

se recu- 
ani și se 
pildă. Ia 
numai la 
Consiliile

Elena MANTU
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Unitatea-torță mereu vie

pe scenele capitalei Arta profesionistă 
și amatoare la „ora bilanțului"

luminînd prin veacuri

In Capitală se va desfășura, începind cu aceste zile din preajma sărbă
torii noastre naționale și pînă la sfirșitul lunii septembrie, o bogată și 
variată suită de manifestări artistice ce vor include cu deosebire numeroa
se afirmări publice ale laureaților Festivalului național „Cîntarea României", 
1979-1981 - această amplă manifestare a muncii și creației libere, aflată 
la a treia ediție a desfășurării sale, manifestare cu caracter național, 
organizată, ca atîtea alte inițiative de anvergură, de strălucită eficiență 
educativ-artistică, din inițiativa secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Este vorba de o amplă acțiune cultural-artistică, gindită a se desfășura 
pe genuri și cicluri, ce, va beneficia, deopotrivă, de participarea unor 
artiști amatori și profesioniști. Prilej pentru bucureșteni și pentru numeroșii

vizitatori ai Capitalei de a cunoaște diferite colective și formații din 
întreaga țară, dar mai ales ocazia unui contact direct cu afirmări proemi
nente, orientări majore și valori artistice certe, cristalizate in cadrul ultimei 
ediții a festivalului.

Manifestarea, organizată sub egida Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ce va avea loc in teatre, la operă și operetă, în săli de 
cinematograf și expoziții, în grădini, în aer liber, la Arenele Romane și 
în Parcul Libertății, în centrul Capitalei, dar și pe platformele industriale, 
muncitorești - este de natură să prilejuiască atît formațiilor artistice, cit 
și dramaturgilor, cineaștilor, compozitorilor, artiștilor plastici, o semnifica
tivă și utilă confruntare cu cei cărora le sînt destinate actul artistic, 
creația spirituală : masele largi de oameni ai muncii.

EXPRESIE
Fructificînd experiența a- 

cumulată de-a lungul ani
lor, era firesc, era necesar 
ca Festivalul național „Cîn
tarea României" să-și pro
pună atingerea unor para
metri calitativi superiori 
în dezvoltarea conștiinței 
socialiste și formarea omu
lui nou, după cum la fel de 
firesc era să-și lărgească 
neîncetat sfera de cuprin
dere, să-și adîncească obi
ectivele sociale și cultu
rale.

Dacă ar fl să încercăm să 
definim trăsătura specifică 
a festivalului și — prin 
extensie — a spiritualității 
românești contemporane, 
arăta tov. Ladislau Hege- 
dus, secretar de stat în 
C.C.E.S., atunci fără îndo-

SINTETICĂ A CULTURII NOASTRE SOCIALISTE
ială ar trebui să ne 
referim la creșterea func
ției active. transforma
toare și participative a 
activității politico-educa
tive și cultural artistice. 
Festivalul a încercat să fie 
—r conceptual și practic — 
pe liniile sale dominante, 
nu o simplă trecere în re
vistă a unor valențe și dis
ponibilități artistice, profe
sioniste sau amatoare, ci o 
modalitate de Înaltă efi
ciență în impulsionarea 
muncii și creației oameni
lor, în deschiderea unor noi 
orizonturi de cunoaștere și 
înțelegere. Măsura în care 
s-a împlinit acest deziderat 
poate fi apreciată prin lua
rea în discuție a cîtorva 
parametri. In primul rînd

a celor referitori la capa
citatea emulativă a festi
valului, la forța sa de a 
descoperi talentele ascunse 
în masele populare, de a le 
stimula, de a le propulsa 
în circuitul național de va
lori. Din acest punct de ve
dere. actuala ediție a fes
tivalului se dovedește cea 
mai bogată : circa 3 800 000 
creatori și interpreți, ama
tori și profesioniști, reuniți 
în 175 000 formații și 
cercuri, au fost prezenți pe 
scenele marii întreceri.

Dar cel mai semnificativ 
mi se pare parametrul ca
litativ al festivalului, ten
dința netă pentru accen
tuarea caracterului politic, 
revoluționar al actului de 
cultură, pentru sporirea e-

ficienței sale educative. 
Suita de manifestări care a 
debutat în aceste zile in 
capitală urmărește tocmai 
acest obiectiv : să evalueze 
prin intermediul prezenței 
scenice a laureaților, a ce
lor mai buni din cei aproa
pe 4 milioane de artiști, 
modul in care arta contem
porană s-a înscris pe linia 
exigențelor formulate de 
conducerea de partid și de 
stat față de cultura nouă, 
socialistă, marcînd o etapă 
nouă, revoluționară, în dez
voltarea spiritualității noas
tre. Cele mai bune fil
me ale acestor doi ani, 
cele mai apreciate spec
tacole de teatru politic, 
cele mai prețuite ope
re, operete și balete, spec

tacole de comedie și estra
dă, precum și cele mai 
bune formații ale ama lori
lor se înfățișează publicu
lui, într-o selecție pe ge
nuri pe care o dorim cit 
mai reprezentativă.

în ce măsură am reușit, 
In ce măsură festivalul a 
devenit, așa cum de nenu
mărate ori a cerut-o secre
tarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu adevărat o 
largă mișcare de masă, a- 
șezată sub semnul calității 
— o vor aprecia cu sigu
ranță miile de spectatori 
care vor fi martori de-a 
lungul multor zile la spec
tacolele artei profesioniste 
și amatoare.

PROBLEMATICA ACTUA
LITĂȚII PE SCENA TEATRE
LOR. Startul acestui adevărat fes
tival național al artelor a fost dat 
prin : „Săptămina teatrului politic", 
inaugurată pe ziua de 17 august in 
sala Majestic a Teatrului „Giulești" 
cu spectacolul de inspirație istorică 
„Românii și ambasadorii" de Cor- 
neliu Marcu, prezentat de Teatrul 
„A. Davila" din Pitești și. paralel, 
cu spectacolul Teatrului Național : 
„Cartea lui loviță" de Paul Everac. 
Cu acest prilej vor mai putea fi vi
zionate spectacole reprezentative 
pentru orientările dramaturgiei ac
tuale, Îndeosebi în direcția re
flectării problemelor cu care 
se confruntă omul contemporan, 
(piese semnate de Paul Everac, 
Horia Lovinescu, Dumitru Radu 
Popescu, Teodor Mănescu și Silvia 
Andreescu, Tudor Popescu, Iosif 
Naghiu, Adrian Dohotaru, Nicolae 
Țic, Paul Georgescu); montări apte 
să releve nivelul artei și angajarea 
civică, politică a slujitorilor scenei 
românești (teatrelor din București 
adăugîndU-li-se cele din Pitești, 
Brașov, Botoșani, Galați, Constan
ța, Satu Mare — secția maghiară). 
Teatrul Național din Craiova apare 
pe afiș cu recitalul „Aceasta este 
țara mea", susținut de Tudor 
Gheorghe.

Teatrul de operetă va fi. la rîn- 
dul său, gazda unui ciclu de spec
tacole specifice profilului său (în
tre 25—31 august). Programul spec
tacolelor „Săptămînii operei, ope
retei și baletului" include : „Trei 
generații" de Sergiu Sarchizov 
(Teatrul liric din Constanța) ; un 
„Recital de arii din opere și opere
te" in interpretarea artiștilor de la 
Opera Română din București ; ope
reta lui Florin Comișel „Leonard" 
(Teatrul muzical din Galați) ; 
„Miorița", balet de Carmen Petra 
Basacopol (Teatrul „Fantasio" din 
Constanța) ; opereta pentru copii a 
lui Florin Comișel : „Drumu-i 
lung, povestea scurtă" (Teatrul li
ric din Craiova) ; „Meșterul Mano- 
le“, operă de Gheorghe Dumitrescu 
(Teatrul liric din Craiova). Se cu
vine să mai amintim, de asemenea, 
recitalul de operă și balet la care 
vor participa soliști vocali și ba
lerini laureat! de la Opera Româ
nă și operele din Iași, Cluj-Napoca 
și Timișoara.

Și după data de 31 august tea
trele bucureștene vor continua să 
găzduiască realizări scenice din în
treaga țară sub semnul „Săptămî
nii teatrului de comedie" (31 au
gust — 6 septembrie), ce va inclu
de montări cu piese clasice și con
temporane, și al „Săptămînii teatru
lui de estradă" (7—13 septembrie).

„ZILELE FILMULUI RO
MÂN ESC". In Perioada 17—30 
august la cinematograful „Central 
din Capitală sînt programate „Zi
lele filmului românesc", prilej cu 
care iubitorii celei de-a 7-a arte 
pot revedea cele mai repre
zentative filme artistice realizate 
în perioada iunie 1979 — mai 1981. 
Printre acestea ■ „O lacrimă 
de fată", „Punga cu libelule1, 
„Partidul, inima țării", „Ion", „Pro
bleme personale", „Proba de m'- 
crofon", „întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu", „Duelul", „Duios 
Anastasia trecea", „Drumul Oase
lor", „Mijlocaș la deschidere", 
„Lumina palidă a durerii", „Bietul 
Ioanide", „Burebista".

în legătură cu această selecție, 
tovarășul Petru Anghel. direc
tor adjunct în C.C.E.S., ne-a preci
zat : „înscrise în cuprinsul unei 
generoase arii tematice, axate pe 
marile probleme ale construcției 
socialiste, ale modelării omului de 
tip nou, inspirate direct din istoria 
poporului român, a luptei sale pen
tru libertate națională și socială sau 
din valoroase opere clasice și 
contemporane ale literaturii noastre 
beletristice, acestea atestă implica- 
rea responsabilă a creatorilor din 
cinematografie în eforturile genera
le ale societății pentru sporirea va
lorilor materiale și spirituale. Nu 
vor lipsi, desigur, în acest context, 
scurt-metrajele documentar-stiinți- 
fice, veritabile cronici in imagini 
ale transformărilor revoluționare 
prin care trece România modernă 
sau evocări grăitoare ale unor pa
gini din trecutul zbuciumat și eroic 
al patriei. După cum filmul de ani
mație, destinat tuturor spectatori
lor care își trăiesc sau nu și-au 
uitat copilăria, își va afirma. încă 
o dată, puterea de sugestie și parti
cipare la transmiterea celor mai 
înalte mesaje ale umanismului so
cialist".

Dintre filmele de scurt metraj șl 
animație realizate de studioul

Cîntec în August
De dincolo de mine însumi 
N-aștept nici aripi nici unelte. 
Pâdurea mea știe să cinte 
încă din lujerele celte 
Care s-au împlinit, cinstite, 
Pe asprul, dacic, cernoziom 
Inscăunind cu Alimoșii, 
Cu Horia și cu Feți-Frumoșii, 
Un singur cuget vremii domn : 
Să fie liniște în lume 
Și liniște la noi în casă 
Și Augustul să ne rămînă 
Aceeași lună prietenoasă 
Și bună cum e plinea țârii 
Și ca speranța de frumoasă...

Teofil BALAJL_ _________
„Alexandru Sahla" șl „Anlma- 
film" ce vor putea fi vizionate cu 
acest prilej amintim : „Pe Valea 
Frumoasei", „Sigiliile", „Și păsă
rile...", „Cele mai frumoase clipe", 
„Pentru strănepoți", „Raport", „E 
pur si move", „Prințul fericit", 
„Expertiza de artă", „în vatra da
cilor", „Dimineața cuvintelor", „Po
sada", „Țara Lăpușului".

O „Gală a filmului de amatori" 
va ilustra, de asemenea, via activita
te a cinecluburilor din țară, dorința 
cineaștilor amatori de a contribui 
prin realizările lor la cunoașterea 
unor realizări ale României socia
liste, la modelarea omului nou.

EXPOZIȚII. La sfîrșitul aces
tei săptămîni se va inaugura o ex
poziție republicană pe ale cărei 
simeze se vor intîlni, de asemenea, 
amatori și profesioniști, laureat! ai 
festivalului din toate domeniile ar

***
*
*
*

rești) spectacole ale laureaților 
festivalului cu participarea unor 
formații muzical-coregrafice și in
terpreți amatori și profesioniști din 
toate județele țării. O amplă, gran
dioasă succesiune de formații co
rale, coregrafice, brigăzi artistice, 
colective de montaje literar-artis- 
tice și recitaluri de poezie, ansam
bluri folclorice, fanfare, interpreți 
de satiră și umor, soliști vocali și 
instrumentiști din județele Alba. 
Argeș, Bacău, Brașov, Bistrița-Nă- 
săud. Brăila, Caraș-Severin, Cluj. 
Constanța, Dîmbovița, Harghita, 
Olt, Prahova, Ilfov. își vor da 
concursul ansamblul artistic „Doi
na" (dirijor Sergiu Eremia), or
chestra Benone Damian, formația 
„Sfinx", Benone Sinulescu, Olimpia 
Panciu, Mihaela Oancea, Mihai 
Constantinescu, actorii Tamara 
Buciuceanu și Virgil Ogășanu ș.a.

„încheierea întrecerilor etapei re
publicane — ne-a spus Gheorghe 
Constantin, directorul direcției cul
turii de masă din C.C.E.S. — oferă 
prilejul identificării, din imensitatea 
impresiilor, a faptelor de autentică 
cultută oferite de artiștii amatori în 
această ediție a festivalului, trăsătu
rile distinctive, elementele de nou
tate în stare să definească și să ofe
re, în același timp, puncte de re
per pentru evoluția în viitor a a- 
cestui excepțional și unic fenomen 
cultural, artistic și științific, de 
creație și interpretare care este ma
rele Festival al muncii și creației li
bere, „Cîntarea României".

Se poate spune că manifestările 
organizate in această perioadă, des
fășurate în întreprinderi, pe șantie
re de construcții, în unități agricole, 
ca și în cămine culturale, case de 
cultură, cluburi muncitorești, au a- 
vut, în primul rînd, o densitate și 
o intensitate fără precedent, ilus- 
trînd forța de creație pe care o de
țin toate zonele țării, de la vechile 
vetre de cultură și civilizație româ
nească pînă la noile ctitorii, socia
liste, creatoare de admirabile valori 
specifice.

Afirmînd o mai puternică respon
sabilitate a artei de amatori în di
rectă relație cu -imperativele formă
rii omului nou, ale ridicării conștiin
ței moral-politice și estetice a socie
tății noastre, urmărind cu consec
vență prioritatea funcției active, 
transformatoare și participative, 
festivalul a devenit cu adevărat o 
expresie vie, directă, permanentă în 
planul creației spirituale, al faptei 
de muncă, anonimă și eroică, de zi 
cu zi, prin care se adaugă noi di
mensiuni creației istorice a soția- 
lismului pe pămîntul românesc.

Forțe artistice autentice de o mare 
varietate s-au mobilizat, cu entu
ziasm și generozitate, arătînd în 
chip strălucit resursele creatoare 
din rîndul poporului, amploarea cu 
care masele de oameni ai muncii pot 
participa la făurirea culturii socia
liste.

Izvorul fundamental al înaltelor 
virtuți educative ale festivalului îl 
constituie tocmai participarea nemij
locită a oamenilor muncii la reali
zarea unor manifestări și programe 
artistice al căror conținut oglindeș
te de fapt propria lor activitate, re
flectă realitățile concrete din marile 
colectivități muncitorești, din labo
ratoare și amfiteatre, din toate 
locurile unde se formează atitudini 
înaintate, revoluționare, se afirmă 
oamenii de seamă ai lumii noastre.

Din multitudinea acestor talente

telor plastice: pictori, sculptori, 
graficieni, ceramiști, fotografi etc. 
In intenția organizatorilor s-a 
aflat, în mod deosebit, evidenție
rea progreselor făcute In direcția 
îmbinării frumosului cu plăcutul, a 
producerii unor obiecte utilitare.

Tot sub semnul expozițiilor se 
cuvin amintite : Salonul național 
al cărții și Prezentarea de discuri 
românești.

MARI SPECTACOLE 
POPULARE. în zilele de 19, 20, 
27, 28 august, 3, 4, 10, 11 septem
brie pe scenele Capitalei se vor 
desfășura (prin eforturile organi
zatorice reunite ale C.C.E.S., Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Comitetului de cultură și educație 
socialistă al municipiului Bucu

au fost desemnați creatorii, inter- 
prețli și formațiile laureate, unele 
cunoscute mai de mult, altele des
coperite prin uriașa forță de emu
lație a festivalului, laureați care 
vorbesc atît prin numărul, cît și 
mai ales prin valoarea artei lor. 
Numărul tot mai mare de formații 
participante la întreceri și-a vădit 
acum reversul său calitativ. Toate 
acestea au prezentat și continuă să 
prezinte unui mare număr de spec
tatori programe cu o puternică re
zonanță educativă, realizate cu cu
rajul și tăria de a impune ceva ce 
aparține în chip profund poporului 
român, spiritualității sale specifice.

Pentru a da posibilitatea publicu
lui bucureștean de a cunoaște o par
te dintre laureații festivalului — 
în perioada august-septembrie se or
ganizează la teatrele de vară din 
parcul Herăstrău și de la Arenele 
Romane spectacole complexe. Des
fășurate în București, ele vor oferi 
o imagine concludentă a varietății 
de genuri și stiluri, a celor mai sem
nificative valori ce s-au impus în 
cadrul etapei republicane, prefa- 
țînd, în același timp, Gala laureați
lor festivalului".

Capitala se află, așadar, la începu
tul unei inițiative culturale de an
vergură, un veritabil bilanț al îm
plinirilor artei profesioniste și a- 
matoare. NataUa STANCU J

Din ziua aceea de 19 
august 1601, cind pe clm- 
pia Turdei a căzut, lovit 
cu perfidie, „trupul cel 
frumos ca un copaci" al 
voievodului Mihai, au 
trecut 380 de ani. Căzuse 
fiindcă sperau neprietenii 
ca odată cu el să se piar
dă și ideea unirii români
lor, pe1 care, cel dintîi, o 
înfăptuise. „Gîndul în
drăzneț* n-a pierit Insă ; 
„copaciul" retezat la su
prafață avea în adîncuri 
rădăcini nebănuite și de 
nebiruit. Iar cei care în 
acea zi au socotit că au 
izbîndit aveau să fie în 
fapt învinși, căci istoria 
nu-i pomenește decît 
pentru a înfiera gestul 
lor de oarbe unelte, în 
vreme ce „chipul de cu
rată si desăvîrșită poezie 
tragică" al Viteazului, 
păstrat în sipetul cel mai 
de preț al conștiințelor, 
a străbătut veacurile, în
soțind și însuflețind me
reu poporul român în ne- 
întrerupta-i lucrare asu
pra lui însuși.

A străbătut timpurile 
fiindcă Mihai a întruchi
pat două dintre idealurile 
cele mai scumpe poporu
lui nostru : libertatea și 
unitatea sa. Intr-o vre
me în care dominația 
străină cunoștea forme 
mereu mai grave, punînd 
sub semnul întrebării în
suși dreptul tării, cîștigat 
cu atîta greutate, de a se 
cîrmui în cele dinlăuntru 
potrivit legilor și vrerilor 
sale, Mihai, în deplin con
sens cu țara, a ridicat 
steagul luptei de elibe
rare. $i, rînd pe rînd, oș- 
tile dușmane au fost bi
ruite. La Călugăreni, în 
august 1595, avîndu-1 în 
primele rînduri chiar pe 
Mihai, cîteva mii de oș
teni adăugaseră istoriei 
noastre o nouă pagină de 
glorie, arătînd încă o dată 
lumii că dragostea de mo
șie este un zid de care se 
sparg talazuri oricît de 
mari. In toamna aceluiași 
an, cu sprijin ardelean, 
noi victorii la Tîrgoviște 
și Giurgiu transformă în- 
tr-un adevărat dezastru 
campania militară a lui 
Sinan Pașa, țara fiind în 
întregime curățată de 
inamic. Independența ță
rii românești de la sud 
de Carpați era practic 
restaurată.

Libertatea recîștigată se 
cerea însă întărită prin- 
tr-un front comun de 
luptă. printr-o alianță 
strînsă a țărilor ro

mâne. Documentele vre
mii ne-au păstrat rosti
rea, pe cît de concisă pe 
atît de expresivă, a vo
ievodului unificator, des
pre nevoia ce aveau ță
rile române să se afle 
mereu alături : „căzind 
una cade și cealaltă, păs- 
trîndu-se una se păstrea
ză și cealaltă". în nume

nea ortodoxă este recu
noscută alături de cele
lalte, „persoanele preoți
lor români" sînt scutite 
de robotă, iar „satele lă- 
zuite ungurești și săsești" 
sînt obligate „să îngăduie 
pășunat liber. în locurile 
și hotarul necultivat, sa
telor românești ce sînt 
hotarnice cu ele". Poate

380 DE ANI DE LA MOARTEA 
LUI MIHAI VITEAZUL

le acestui adevăr. în oc
tombrie 1599, flamurile 
cu vulturul muntean trec 
Carpații. L-au salutat ca 
pe un domn al lor secuii, 
cărora Mihai le-a redat 
vechile lor libertăți, și 
orașele săsești. L-a salu
tat cu încredere și spe
ranță intr-o îmbunătățire 
a stării ce o avea imensa 
mulțime a românilor, a- 
cei la care pînă atunci nu 
se gîndise nici un cîrmui- 
tor, deși erau locuitorii 
cei niai numeroși și pur
tau cea mai mare parte a 
sarcinilor țării. Si sem
nele înnoirii nu întîrzie 
să apară. Limba română 
începe să fie folosită în 
actele oficiale, confesiu

ar fi urmat și alte ase
menea măsuri, dar timpul 
nu i-a dat răgaz Viteazu
lui. în mai 1600. oastea 
sa trece din nou munții 
în tara românească de la 
răsărit de Carpați. în 
mal puțin de o lună. Mol
dova se afla și ea sub 
ocirmuirea-i, la 27 mai 
același an Mihai intitu- 
lindu-se „domn al Țării 
Românești, al Ardealului 
și a toată țara Moldovei". 
Era cel mai frumos titlu 
purtat vreodată de un 
domn român, în vreme 
ce bourul moldav, leii 
transilvani și vulturul 
muntean se îngemănau, 
iarăși pentru întîia dată, 
pe un blazon românesc.

înfăptuirea era epocală. 
Minți luminate i-au înțe
les valoarea. „Cele trei 
state [...] Transilvania, 
Țara Românească Si Mol
dova — scria istoricul 
englez Richard Knolles — 
cel mai sigur bastion din 
a,ceastă parte a creștină
tății și cel mai expus fu
riei vrăjmașului comun, 
au fost acum încă o dată 
unite [...] spre marele 
ciștig al lumii creștine".

împotriva voievodului 
s-au aliat însă puternici 
dușmani dinlăuntru și 
dinafară. Șl el a fost bi
ruit, apoi răpus mișeleș
te. Unirea, opera geniului 
său politic și militar, s-a 
desfăcut și ea la supra
față, continuînd însă a 
lucra în adîncuri. Căci 
urmașul său în scaunul 
Țării Românești, fostul 
lui oștean, Radu Serban, 
ii continuă politica. în
dreptățind pe un demni
tar otoman să afirme pe 
la 1603 că. judecind după 
faptele românilor. Mihai 
n-a pierit încă. La 1613, 
patriarhul Constantinopo- 
lului Chirii Lucaris vor
bea ca de o realitate po
litică majoră despre legă
tura tainică, dar cu atît 
mai puternică, de simțiri 
care trăiește intre româ
nii de pretutindeni. La 
mijlocul veacului, un alt 
domn își ia numele de 
Mihail, arătînd și prin a- 
ceasta că se socotea lega
tar al programului politic 
al marelui voievod, iar 
Serban Cantacuzino era 
suspectat, citeva decenii 
mai tîrziu. că vrea să 
meargă „pe urmele lui 
Mihai Vodă".

Cind la 1 decembrie 
1918 a fost convocată ob
ștea românilor ardeleni 
spre a se pronunța asu
pra viitorului său. locul 
ales a fost orașul care vă
zuse cu mai bine de trei 
secole în urmă intrarea 
triumfală a lui Mihai Vi
teazul. Și au venit atunci 
la Alba Iulia. capitala 
primei uniri, peste 100 000 
de oameni spre a-șl afir
ma vrerea lor de „a se 
uni cu tara". Au venit, au 
hotărît și ce s-a decis a- 
colo s-a înscris pentru 
totdeauna cu majusculele 
faptei în cartea veacuri
lor. Era semnul cel mal 
limpede că, așa cum cu 
dreptate s-a mai obser
vat, „pohta" lui Mihai fu
sese tot una cu cea a is
toriei.

Silviu ACHIM

cinema
• Zidul î EFORIE — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Punga cu libelule s VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dumbrava minunată; Partidul, Ini
ma tării î DRUMUL SĂRII — 15,30;
19.
• Am o idee : GIULEȘTI — 9; 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 — 9; 11,30; 13,30; 
16; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica g COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30.
• Tridentul nu răspunde : FLACARA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul Concordia x PRO
GRESUL — 16; 18; 20. ,
• Tunurile din Navarone x SCALA
— 9: 12; 16; 19.
• Spectacolul spectacolelor — 19,30,
Moscova nu crede in lacrimi —1 R QG • DA f’Țp A
• ' Burebista :* CENTRAL — 9; 12; 15; 
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 : 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 și Aventurie
rii : PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Sub patru steaguri x STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Veronica se întoarce — 9; 10,45;
12,30; 14,15, Apus la amiază — 16; 18; 
20 : DOINA.
• Zîmbetul unui om chinuit : BU
ZE ȘTI — 15; 17; 19.
• Intre două curente de apă x FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnișoarele din Wilko x VIITO
RUL — 15,30; 17,30; 19,30.
• Campionii — 15,45; 18; 20. Moarte 
pe NU — 9; 12 : MIORIȚA.
• Bariera ; Vizită la domiciliu x 
POPULAR — 15; 18,30.
• OstatecU de la Bella Vista x ARTA
— 9; 12; 16; 19.
• Polițist sau delincvent : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, la grădină — 21, CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Un șerif extraterestru : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
GLORIA — 8,45; 10,45; 13; 15; 17,15;
19.15, la grădină — 21, GRADINA 
BUZEȘTI — 20,45.
• Sînt timid, dar mă tratez : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Vara speranțelor : GRI VITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clinele x DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Shabana : LIRA — 15,30; 19.
• Viața e frumoasă : FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Bobby Deerfield : GRADINA ARTA
— 20,30.
• Căpitanul răzbunării x AURORA — 
9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45, Ia 
grădină — 20,30, FLAMURA — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Secretul casetofonului x GRADINA 
CULTURAL — 20,30.
• Corleone î GRADINA FESTIVAL
— 20,45.
• Idilă cu miss BrazUia x GRADINA 
FLACARA — 20,30.
• Cîinele electronic : GRADINA LIRA
— 20,30.
• Serpico : GRADINA MIORIȚA — 
20,30.
• Aventuri în Marea Nordului : 
PARC HOTEL — 20,45.
• Par și impar : GRADINA TOMIS
— 20,45.

Mesajul
(Urmare din pag. I)
tînd să-și extragă ma
teria din sensibilitatea 
Si sentimentele, din 
meditația adîncă și 
viziunea clară despre 
lume, a creatorului, a 
cărui artă aspiră către 
9 finalitate modelatoa
re. Literatura cunoaș
te astfel și scopurile 
umaniste ale educației, 
apropiindu-se de nece
sitățile largilor stra
turi sociale, apropiin
du-se, în fond, de pro
blemele conținutului; 
părăsind căutarea e- 
xagerată de eleganță 
exclusivă a formei, 
părăsind înghețata sta
re a încifrării, a posi
bilității de a comuni
ca numai cu cei „a- 
leșî". Scriitorul este o 
voce clară a poporului 
unitar în originea lui. 
în tradițiile lui istori
ce, în limba si idea
lurile lui. inima lui co
lectivă are o uriașă 
bătaie unanimă. E- 
lanul patriotic este o 
caracteristică a clasici
lor literaturii române, 
dar și a înzestraților 
creatori contemporani 
și el însumează aspi
rațiile întregii țări. 
Forța educativă a pa
ginilor de literatură cu 
o asemenea tematică, 
oricînd iubită, oricind 
demnă de a fi abor- 

. dată de scriitori ta- 
lentați. este generată 
de conștiința proprii
lor forțe, de încre
derea în propriile po
sibilități. ale instinctu
lui și ale colectivității
umane pe 
prezintă, 
patriotică 
străbătută 
neroasele 
poporului

care o re- 
Literatura 
inspirată, 
de ge- 

elanuri ale 
rămîne veș

nic o pagină esenția
lă a culturii unei na
țiuni.

în noile principii 
ale artei, primul este 
desigur adevărul, scru
tarea structurală a 
vieții și realității. Per
spectiva adevărului 
vieții șl muncii po
porului este sarcina 
primordială a artei a 
cărei funcție .modela
toare contribuie la 
perfectionarea umană. 
Respectarea lui inte
grală. oglindirea reali
tății demne și clocoti
toare a națiunii noas
tre aduce literaturii și 
scriitorului demnita-

literaturii patriotice
tea. Desigur că. obser- 
vînd adevărul, realita
tea și viața, curgerea 
cronologică a eveni
mentelor, scriitorul nu 
se va comporta ca un 
simplu istoric. El trans
figurează realitatea 
fără a o altera, fără 
a-i schimba dimensiu
nile. ci acordîndu-i 
forma artei, forma 
poeziei care poate pă
trunde, cu magica ei 
forță, chiar dincolo de 
realitate, tinzind spre 
atingerea miezului ira
diant. dxplorind dinco
lo de crustele aparen
telor. Spre deosebire 
de istoric, scriitorul 
este înzestrat cu fa
cultatea aprofundării 
spirituale a realității. 
Un scriitor, răsfrin- 
gînd adevărul (istoric 
și etic în consubstan- 
ță) în lumina artei 
sale, se consideră a fi 
o parte integrantă a 
conștiinței colective u- 
mane. Istoricii redau 
succesiunea faptelor, 
înlănțuirea lor logică, 
determinarea socială, 
în timp ce scriitorii le 
transfigurează, căutînd 
să individualizeze psi
hologic pe făuritorii 
sau personajele date
lor istoriei. Zugrăvind 
realizarea generală, 
arta nu poate fi un 
apanaj intelectual al 
cercurilor închise, iar 
pedagogia se aliază cu 
literatura, al cărui 
scop devine, desigur, 
și perfectionarea uma
nă. dar și cunoașterea. 
Literatura cu antene
le infinitei sale sensi
bilități caută determi
nări umane, sensurile 
dramatice ale existen
tei acelora care se află 
sub reflectoarele isto
riei. Literatura expri
mă gîndirea interioară, 
iluminînd subiectiv 
starea exterioară a 
■faptelor și a datelor 
înregistrate de istorie 
și de trăire. Literatu
ra poate să-i revendi
ce pe toți eroii luptei 
cu arma, cu pana sau 
cu dalta în conturarea 
armonioasă a destinu
lui propriei patrii in 
lume și în timp. Ne 
apare, de aceea, de cea 
mai mare importantă 
preocuparea scriitori
lor de a aduce în pa
ginile operelor lor 
imaginea eroică, înăl
țătoare a unor mo
mente de vîrf din is

toria patriei, a lupte
lor revoluționare care 
au culminat cu cîști- 
garea definitivă a in
dependentei noastre 
naționale, act istoric 
înscris cu litere de aur 
la 23 august 1944. Re
voluția socialistă, con
dusă de partid, con
stituie o necesară și 
inepuizabilă sursă de 
inspirație pentru noi 
și noi pagini de bună 
literatură patriotică. 
Literatura contempora
nă. prin suflul pu
ternic creator al pre
zentului. prin contac
tul anteic cu imensul 
patrimoniu de civiliza
ție și cultură al tre
cutului. este si un în
dreptar revoluționar, 
un vast izvor de în
credere patriotică. în 
acest sens mi s-au În
fățișat într-o impre
sionantă frumusețe, 
încărcate de noble
țe ideile formulate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expu
nerea rostită la adu
narea consacrată ani
versării „Scînteii" : 
„Să acordăm mai mul
tă atenție — spunea 
secretarul general al 
partidului — dezvoltă
rii spiritului patriotic, 
a dragostei fată de pa
trie, fată de popor ! Să 
facem mai bine cunos
cut gloriosul trecut de 
lnptă ai poporului nos
tru pentru libertate și 
neatirnare. pentru a- 
părarea ființei națio
nale și dezvoltarea tă
rii !“. Cuvinte, idei de 
amplă rezonantă, de 
luminos umanism.

Scriitorul crede ne
strămutat în libertatea 
de a gindi și de a fi 
activ în slujba poporu
lui și a omului care 
tinde necontenit spre 
perfecționarea viito
rului umanității și a 
propriei sale condiții. 
Orice scriitor desprin
de din istoria trecutu
lui sau a zilelor sale 
o înaltă lecție de pa
triotism. normele unei 
nobile atitudini etice, 
modelul unui compor
tament cetățenesc. El 
devine. în felul acesta, 
demn de a purta în 
lume splendidul mesaj 
umanist al colectivită
ții de care este legat 
cu miile de fibre ale 
sensibilității si talen
tului său.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Spectacol-evocare 
„In lumea muzicii șl in muzica lu
mii" cu George Enescu și contempo
ranii săi, urmat de un concert extra

ordinar. Dirijor : Emanuel Elenescu
— 19,30.
• Teatrul de vară Herăstrău și Are
nele Romane : Laureații Festivalului 
„Cintarea României" in spectacole 
extraordinare — 19,
• Teatrul Mic (la rotonda scriitori
lor din Clșmlgiu) : Ctntecul iubirii 
(spectacol de sunet șl lumină) — 21.
• Teatrul satirlc-muzica! „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20, (grădina Batiștel) : Veselie la Tă
nase — 20.

)



SClNTEIA — joi 20 august 1981 PAGINA 5

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Cronica zilei

(Urinare din pag. I)
"—»-------------- -------Portughez, precum și 
mirației sale față de 
pace, independență, prietenie și co
laborare promovată pe plan interna
țional de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în același timp, oaspetele a expri
mat întreaga gratitudine pentru 
onoarea de a fi primit, pentru invita
ția de a vizita România șl a cunoaș
te nemijlocit realizările poporului ro
mân în dezvoltarea economico-socială 
a tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului i‘ 
călduros și i

în cadrul 
cate bunele : 
tre Partidul 
Partidul Socialist Portughez, 
contribuie la dezvoltarea raporturi
lor dintre România și Portugalia și 
s-a manifestat dorința comună de a

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT
COMU NICAT

în legătură cu folosirea autoturismelor 
proprietate personală în zilele 

de 23-24 august 1981
în zilele de 23 24 august 1981, înmatriculare, cu soț sau fără soț al 

autoturismele proprietate personala 
pot circula indiferent de numărul de autoturismului.

Tovarășul Nicolae Giosan, preșe
dintele Academiei de științe agrico
le și silvice, a avut miercuri, 19 
gust, o întrevedere cu membrii 
legației Academiei unionale de ști
ințe agricole „V. I. Lenin" din 
niunea Sovietică, condusă de P. 
Vavilov, președintele academiei, care 
face o vizită de lucru în țara noas
tră.

în cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte privind dezvoltarea și 
diversificarea in continuare a cola
borării tehnico-științifice în dome
niul agriculturii.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

bunele raporturi de conlucrare și 
cooperare dintre cele două țări in 
diferite domenii de activitate, s-a sub
liniat hotărîrea parlamentarilor ro
mâni și zairezi de a acționa pentru 
amplificarea raporturilor de priete
nie șl colaborare dintre cele două 
țări și popoare în spiritul Înțelege
rilor convenite cu prilejul întîl- 
nirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Seko.

A fost prezent Shamwange Mutebi 
Mulenda, ambasadorul Republicii Zair 
la București.

Comitetul de conducere al Grupu
lui român din Uniunea interparla
mentară a oferit un dineu în onoarea 
oaspeților.

a primit pe tovarășul Almeida Santos
extinde și adinei aceste relații pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte sfere de acti
vitate, spre binele ambelor țapi și 
popoare, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și independenței naționale, 
colaborării și înțelegerii in Europa și 
in lume.

în timpul convorbirii au fost abor
date unele aspecte actuale ale vieții 
internaționale. A fost subliniată ho
tărîrea celor două partide de a aer 
ționa în continuare pentru asigura
rea unui climat de pace, securitate 
și colaborare pe continentul nostru 
și în întreaga lume, pentru înfăptui
rea unitară a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, pentru încheie
rea cu succes a reuniunii de la Ma
drid și convocarea unei conferințe 
consacrate întăririi încrederii si de
zarmat^ pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru in
staurarea in viata internațională a . 
unor relații de tip nou. care să asi
gure dreptul fiecărui popor la o

expresia ad- 
politica de

Mario Soares salutul său 
cele mai bune urări.
convorbirii a i fost evo- 
relații de colaborare din- 

! Comunist Român și 
care

dezvoltare liberă, independentă, co
respunzător propriei voințe.

în acest cadru, s-a evidențiat ne
cesitatea întreprinderii unor acțiuni 
concrete care să conducă la solutio
narea exclusiv pe cale politică, fără 
folosirea forței sau amenințarea cu 
forța, prin tratative, a tuturor stări
lor de Încordare și conflict ce mai 
dăinuie în diferite zone ale lumii, 
adoptarea de măsuri hotărite in di
recția dezangajării militare, reduce
rii armamentelor, opririi amplasării 
de noi rachete și arme nucleare, re
ducerii celor existente, creării unui 
climat de încredere între state.

De ambele părți s-a relevat însem
nătatea întăririi colaborării si solida
rității dintre partidele comuniste, so
cialiste. social-democrate. dintre toa
te forțele progresiste si democratice, 
a rolului opiniei publice, al popoare
lor în lupta pentru pace, destindere 
Si colaborare între toate națiunile.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

au- 
de-
U-
P.

Deschiderea Șantierului national al tineretului:» I
Sistemul de desecări București fdord»

Un nou volum in seria Din gîndirea economică a președintelui României44
j

NICOLAE CEAUȘESCU:
„Venitul național

și creșterea nivelului de trai11
(Urmare din pag. I)

' , dintre fondul de consum și fondul 
de dezvoltare (acumulare), ca pro
porție fundamentală a utilizării ve
nitului național. Se relevă, astfel, 
adevărul că odată cu Îmbogățirea 
aparatului noțional al științelor eco
nomice. prin introducerea conceptu
lui de fond național de dezvoltare 
economico-socială, — ca o categorie 
complexă ce reflectă un stadiu su
perior de cunoaștere a legităților și 
esenței surselor reproducției lărgite, 
— documentele partidului nostru, lu
crările secretarului general al parti
dului au dat o amplă fundamentare 
științifică criteriilor și factorilor de 
optimizare a corelației dintre fondul 
de consum și fondul de dezvoltare, 
demonstrând necesitatea și implica
țiile favorabile de ordin economic și 
politic ale alocării unei părți impor
tante din venitul național pentru 
acumulare, ca factor- esențial al de
pășirii stadiului de țară în curs de 
dezvoltare, pentru făurirea unei eco
nomii moderne și schimbarea locu
lui țării în sistemul diviziunii inter
naționale a muncii.' Cu argumentele 
logice și prin exemplele concrete și 
eiocvente — referitoare la țara noas
tră — cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a susținut în mod convin
gător aceste idei, culegerea de texte 
pune în evidență legătura dialectică 
de condiționare reciprocă ce există 
intre rata acumulării, dinamica ve
nitului național și creșterea fondului 
de consum și, în general, al nivelu
lui de trai al populației. Apare, ast
fel, în evidență, din aceste texte, 
înalta răspundere cu care a acționat 
și acționează partidul nostru în acest 
domeniu, ca și în celelalte, caracte
rul științific, patriotismul și uma
nismul politicii partidului nostru de 
repartizare și utilizare finală a ve
nitului național. Prin toate acestea, 
contribuțiile de o mare valoare prin-

cipială și de. o importanță practică . 
deosebită se constituie într-o verita
bilă teorie a creșterii economice in 
socialism, care ține seama ații de 
condițiile și cerințele concrete ale 
progresului economico-social al 
României, cit și de exigentele afir
mării tot mai puternice a influenței 
noii orînduiri sociale pe plan inter
național.

Noua lucrare din gindirea eco- 
• nomicâ a președintelui Nicolae 

Ceaușescu acordă un spațiu larg 
ridicării continue a nivelului de trai 
și realizării unei calități noi a vieții 
materiale și spirituale a poporului, 
ca formă concretă de manifestare în 
plan social a politicii de creștere 
susținută a venitului național. Com
ponentele esențiale ale politicii 
partidului nostru în acest «domeniu, 
analizate amplu în opera secretarului 
general al partidului și reflectate și 
in recenta culegere de texte sînt ur
mătoarele’: creșterea sistematică a 
veniturilor oamenilor muncii pe baza 
sporirii venitului național ; promo
varea consecventă a principiilor re
partiției după cantitatea, calitatea și 
importanța socială a muncii, astfel 
incit să se stimuleze contribuția fie
cărui membru al societății la dezvol
tarea și perfecționarea producției 
sociale ; asigurarea ' unor raporturi 
judicioase între veniturile directe, 
provenite pe bază de muncă și veni
turile provenite din fondurile sociale 
de consum ; asigurarea unui raport 
optim între veniturile mici și veni
turile mari și afirmarea largă a prin
cipiilor eticii și echității socialiste ; 
împletirea cointeresării materiale cu 
factorii și stimulenții sociali și mo- 
ral-politici ai progresului etc.

Culegerea de texte selectate din 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
scoate pregnant în evidentă viziunea 
dialectică și profund umanistă in 
care partidul nostru, tovarășul

Nicolae Ceaușescu abordează proble
mele creșterii nivelului de trai și 
ridicării calității vieții, a cărei linie 
de forță o reprezintă unitatea orga
nică dintre laturile cantitative și la
turile; calitative, dintre factorii eco
nomici, sociali, politici, culturali care 
se împletesc strîns în acest domeniu. 
Prezenta culegere reliefează înainte 
de toate atenția pe care partidul 
nostru o acordă dezvoltării și diver
sificării producției de bunuri mate
riale și ridicării calității acestora, 
creșterii și îmbunătățirii consumului 
de bunuri materiale și servicii pe 

» măsura ridicării, veniturilor popu
lației.

în același timp, culegerea de texte 
pune in evidență însemnătatea prin
cipială a conceptului de trebuințe 
științific-fundamentate, amplu ana
lizat in lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Străin oricăror tendințe simplifi
catoare, de unilateraiizare a tratării 
conceptelor de nivel de trai și cali
tate a vieții — aflate în legătură 
nemijlocită — partidul nostru acordă 
o atenție majoră îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și odihnă, ridicării 
nivelului general de instruire și ca
lificare profesională a populației 
alocînd uriașe fonduri materiale și 
financiare in aceste sectoare. Pre- 
zentind date elocvente în acest do
meniu, culegerea de texte relevă, 
totodată, cu ample extrase din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, — 
operă de înaltă valoare teoretică și 
practică, impunînd prin remarcabile 
contribuții științifice, de pregnanta 
originalitate, cu vastă aplicabilitate 
— rolul pe care-1 are promovarea 
principiilor comuniste de muncă și 
de. viață în toate compartimentele, 
ilustrînd in acest fel cum politica 
partidului nostru de creștere eco
nomică are și o pregnantă finalitate 
social-umană.

t vremea

★
Miercuri dimineață, delegația mili

tară a Republicii Democratice Soma
lia, condusă de generalul-maior 
Omar Haji Mohamed, ministrul apă
rării al Republicii Democratice So
malia, care a făcut o vizită oficială 
în țara noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții somalezi au fost salutați de 
general-maior Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționale, de prim- 
adjunctul și adjuncții ministrului 
apărării naționale, de generali și 
ofițeri.

★
La 19 august 1981, tovarășul Aurel 

Duma, ministru secretai- de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a 
primit pe Mating Maung, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane in Republica Socialistă 
România, în vederea apropiatei pre
zentări a scrisorilor de acreditare.

★
Miercuri, tovarășul Stan Soare, pre

ședintele Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, s-a intîlnit cu de
legația Grupului interparlamentar 
din Republica Zair, condusă de Bi- 
rere Mabano, președintele Grupului 
zairez din Uniunea interparlamenta
ră, care efectuează o vizită oficială 
in țara noastră.

în cadrul întrevederii, relevîndu-se

★
Miercuri au început la Botoșani 

Zilele „George Enescu". Manifestă
rile, la care iau parte cunoscute per
sonalități ale vieții noastre muzicale, 
au debutat cu un amplu colocviu 
științific intitulat „George Enescu — 
o mare conștiință artistică și patrio
tică", continuînd cu vernisajul expo
ziției de filatelie și numismatică 
„Enesciana 81" și concertul omagial 
susținut de Orchestra simfonică din 
localitate.

Pe parcursul zilelor următoare sint 
prevăzute, atît la Botoșani, cit și la 
Liveni, Dorohoi și Mihăileni. recita
luri de muzică și poezie, expoziții 
fotodocumentare. expoziții de carte 
și disc, de pictură și grafică, un pele
rinaj la casa memorială din satul na
tal. alte acțiuni.

La Casa de cultură din Sinaia, oraș 
unde George Enescu a trăit și a creat 
o îndelungată perioadă a vieții sale, 
a avut loc, miercuri, un simpozion 
omagial organizat de Uniunea com
pozitorilor și muzicologilor. Comitetul 
județean Prahova de cultură și edu
cație socialistă și Comitetul de cultu
ră și educație socialistă din localitate. 
Programul manifestării a cuprins și 
un concert cu lucrări din creația com
pozitorului. precum și deschiderea 
unei expoziții documentare.

(Agerpres)

Săptămîna științei și tehnicii
în Capitală continuă să se desfă

șoare ample manifestări organizate 
in cadrul „Săptăminii științei și teh
nicii românești'*. Astfel, la sediul In
stitutului central de fizică a avut loc 
simpozionul cu tema : „Tehnologii de 
vîrf bazate pe aplicarea tehnicilor 
nucleare in industria construcțiilor de 
mașini și metalurgie**. Tot aici s-a 
deschis o expoziție de prezentare a 
celor mai recente tehnologii și apara
te elaborate in cadrul institutului.

„Scule și dispozitive de mare com
plexitate, menite să contribuie la 
creșterea productivității muncii" este 
tema mesei rotunde ce a fost orga
nizată de Comitetul de partid al sec-

torului 3. Comitetul de partid al sec
torului I, împreună cu Institutul de 
conducere și informatică au organi
zat la sediul acestuia o masă ro
tundă cu tema : „Utilizarea tehnicii 
de calcul în procesul creației tehnico- 
științifice românești". La Institutul 
de virusologie a fost deschisă o ex
poziție pe ramură a Ministerului Să
nătății, în care sînt prezente, cu reali
zările lor, institutele de endocrinolo
gie, virusologie, fiziologie normală și 
patologică, oncologie, Institutul de 
igienă și sănătate publică București 
și alte unități de profil. O altă expo
ziție s-a deschis la Institutul central 
de biologie.

Miercuri, 19 august 1981, a avut loc 
deschiderea Șantierului national al 
tineretului Sistemul de desecări 
București Nord, situat în zona secto
rului agricol Ilfov.

La manifestare au participat re
prezentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R.. Comitetului 
Central al U.T.C., Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
precum și sute de tineri brigadieri.

Pe acest șantier național al tine
retului. care se adaugă celorlalte 
șapte existente pină in prezent, vor 
lucra tineri muncitori, elevi și stu
dents ce vor realiza in acest an lu
crări de eliminare a excesului de 
umiditate în valoare de peste 30 mi
lioane lei.

în încheierea manifestării, intr-o 
atmosferă tinerească, entuziastă, par- 
ticipanții au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune :

Deschiderea Șantierului national al 
tineretului din cadrul Sistemului de 
desecări București Nord, amplă lu
crare ce se realizează din indicația 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. ne 
oferă nouă, celor peste 400 de bri
gadieri. un nou prilej de a ne ex
prima deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, hotărîrea fermă pen
tru înfăptuirea mobilizatoarelor în
demnuri pe care le adresați în per
manentă tinerei generații din patria 
noastră, de a contribui cu toate for
țele la îndeplinirea exemplară a o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că toți brigadierii a- 
cestui nou șantier national, cu satis
facția participării efective la înfăp
tuirea unei profunde revoluții în a- 
gricultură. iși vor aduce o contri
buție importantă la eliminarea ex
cesului de umiditate de pe o suprafa
ță de peste 120 mii hectare, realizînd 
lucrări de desecare și drenaje pen

tru modelarea si sistematizarea 
crovurilor.

în acest scop se vor executa terasa- 
mente mecanice intr-un volum de 45 
milioane mc de pămînt, 3 100 km ca
nale, 7 080 km drenuri. 3 670 con
strucții hidrotehnice, 25 stații de 
pompare și se va asigura intrarea in 
circuitul agricol a unei suprafețe de 
14 600 hectare.

Deschiderea festivă a șantierului 
nostru național, acum in preajma 
marii sărbători naționale de la 23 Au
gust, constituie un minunat prilej de 
a ne angaja in fața Partidului Co
munist Român, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, prin mobilizarea ple
nară a energiilor caracteristice virstei 
noastre tinere, să folosim mai bine 
întreaga capacitate a utilajelor, a 
timpului de lucre, să economisim și 
să gospodărim cu grijă materiile pri
me și materialele, combustibilul și 
piesele de schimb.

în spiritul indicațiilor de o inestima
bilă valoare date de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, la Forumul tinerei generații, 
vom desfășura o intensă activitate 
politico-ideologică pentru educarea 
tinerilor în spirit muncitoresc, revo
luționar, contribuind activ la forma
rea lor ca oameni noi, mindri de a 
trăi și munci intr-o țară liberă, in
dependentă, prosperă și înfloritoare.

Ne angajăm solemn să nu precu
pețim nici un efort pentru a fi la 
înălțimea încrederii pe care ne-o 
acordă partidul, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom răsounde prin 
faDte minunatelor condiții de muncă, 
viață și învățătură, ce ne sint create 
de societatea noastră, acționînd cu 
toată fermitatea pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor pe care ni 
le-am asumat în cadrul acestui șan
tier national, adueîndu-ne astfel con
tribuția la înfăptuirea Programului 
P.C.R. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Programul unităților comerciale și de prestări-servicii 

din Capitală In perioada 22-24 august

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală • 9,40 Curs de limba 

rusă •
Opereta cîntă, rîde și dansează... 
Omul și sănătatea
Mari ansambluri folclorice 
Din cartea naturii 
Cîntece patriotice 
Universul femeilor
Telex
Telex 
Documentar TV : „August ’44. Bă
tăliile de la porțile Capitalei** 
„Ție, patrie, un cîntec“
Viața culturală 
Inscripții la noul chip al țării — 
Hunedoara
Desene animate

10.00
10,30
10,50
11,20
11.45
12,10
12.45
16,00
16,05

16,30
17,00
18,10

18,35
19,op Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,40 Ani de luptă și victorii (II). Docu

mentar TV
20,10 Ora tineretului
20,50 In lumea enigmelor — serial știin

țific. Episodul 4 — Marea explozie
21.15 Transmisiunea Concertului extra

ordinar susținut de orchestra sim
fonică a Radiotelevizlunil eu pri
lejul centenarului George Enescu 
(partea a ll-a)

22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Transmisiunea Concertului extra

ordinar susținut de orchestra sim
fonică a Radiotelevizlunil cu pri
lejul Centenarului George Enescu 
(partea I)

11,05 Reportaj TV : Ingineria genetică 
— o profesiune la ea acasă în 
avicultura românească
File de cronică revoluționară In 
dramaturgia românească: „Fereas
tra" de Liviu Gheorghiu
Poem pentru satu) natal. Repor
taj de Traian Coșovei 
Telejurnal

21,15

21.50

22,15

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 19 AUGUST 1981

Extragerea I: 22 37 31 18 19
Extragerea a Il-a ; 5 23 40 20 11 6.

14.

• POLUAREA MĂRI
LOR. Aproape 6 milioane tone 
de petrol și produse petroliere 
sînt deversate în fiecare an în 
mările planetei noastre, conform 
unor studii efectuate de experti 
sovietici. Transportul maritim si 
accidentele suferite de navele 
petroliere constituie factorul 
princiDal al ooluării. Se adaugă 
la aceasta poluarea cursurilor 
de apă cu gunoaie și reziduuri 
industriale, „scăpările" naturale 
de titei in mediul submarin. 
Cercetările efectuate in acest 
sens de expertii sovietici se în
scriu în cadrul unei experiențe 
inițiate de Organizația meteoro
logică mondială vizind cunoaș
terea naturii și deplasării pun
gilor de petrol din apele ocea
nelor, pentru a înțelege proce

Timpul probabil pentru 21, 22 șl 23 
august. In (ară : Vremea va fi !n gene
ral frumoasă in sudul țării și schimbă
toare în rest. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin In eînipia romană la în
ceputul intervalului. Vor cădea ploi 
locale în Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania, nordul Moldovei și, izo
lat. in celelalte regiuni. Virilul va sufla 
slab pini, la moderat, cu unele inten-

sificărl în Banat șl zona de munte. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între 8 și 18 grade, mal coborîte la 
începutul intervalului în depresiunile 
lntramontane, iar cele maxime intre 
20 și 30 de grade, izolat mai ridicate în 
sudul țării. Dimineața, pe alocuri, se 
va produce ceață. In București : Vre
mea va fi frumoasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin la începutul Inter
valului. Vint slab. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 12 și 15 gra
de. Iar cele maxime intre 27 șl 30 de 
grade. (Cornellu Pop, meteorolog de 
serviciu). ,

CICLISM. „Cupa Voința" 
înaintea ultimei etape

Etapa a 4-a a cursei cicliste inter
naționale „Cupa Voința" s-a desfă
șurat ieri pe traseul Măneciu, Săcele, 
Predeal. Sinaia, cu sosirea Ia Plo
iești. după 163 km.

La sosirea în fața Palatului cultu
rii din Ploiești, dintr-un grup mare 
de cicliști se desprinde' Gheorghe 
Lăutaru, care trece primul linia de 
sosire în 4h 12’48”, urmat, în același 
timp, de Zoltan Halasz (Ungaria), 
Edel Garcia (Cuba). Nicolae Aldu- 
lea (România), Karol Lipovski 
(Cehoslovacia) și Ruben Campanyolo 
(Cuba). Cu primul pluton a sosit și 
liderul clasamentului general. Mircea 
Romașcanu.

Iată cum se prezintă clasamentul 
general individual după 4 etape : 
1. Mircea Romașcanu (România) — 
9h 31’10” ; 2. Laszlo Halasz (Ungaria) 
— Ia 11” ; 3. Ionel Ganeea (Româ
nia - II" , ___ 1.
garia) — la 43” ; 5. Edel
(Cuba) —la 1’09” ; 6. Zoltan 
(Ungaria), — Ia 1’19”.

Astăzi seVdispută ultima
155 km. strabătînd

.a, u , o. JMUd crauccci
— la 33” ; 4. Karoly Jenei (Un- 

Garcia 
Halasz

___ _ _____ __ etapă, 
155 km. strabătînd localitățile Mizil, 
Buzău. Cislău, Văleni de Munte, cu 
sosirea la Ploiești.

Pe Olt în sus, unde se naște
(Urmare din pag. I)
și cit se poate de armo
nios. binefacerile munți
lor. rîurilor și izvoarelor 
cu bunurile statornicite 
de multe generații zidi
toare. Omul iși poate 
firesc regenera prin părțile 
Govorei sau la Horezu și 
sănătatea corpului si gustul 
pentru frumos. Nu altfel se 
întîmplă la Călimănesti și 
Coziâ, și se va întîmplă in
clusiv'prin cele două hidro
centrale de la capetele ma
relui lac de acumulare, 
care pe lingă utilitatea lui 
energetică va spori si fru
musețea acestor vechi și 
mereu înnoite localități 
balneare. Că noile hoteluri 
din Căciulata sporesc a- 
ceastă frumusețe, o înțele
ge oricine ; dar o vor în
țelege. să sperăm, si recal
citranții la civilizația in
dustrială. atunci cînd. după 
hidrocentrala de la Călimă
nesti. va fi dată in funcțiu
ne și cea de la Turnu. des
pre care unul din construc
torii ei mi-a spus că va fi 
„cam cea mai frumoasă lu
crare din tară", „un fel de 
Porțile-de Fier in miniatu
ră". .o pecete unicat pe 
defileu, de la care nu-și va

putea lua privirea nici un 
trecător".

Nu vor mai trece decit 
citeva luni pînă cînd apele 
Oltului să fie prinse in 
dreptul Călimânestilor șl 
Căciulatei în acest . întins 
lac de acumulare si agre
ment. luni de muncă în
cordată în care să-și dea 
măsura deplină ceea ce un 
interlocutor numea „fan
tastica lăcomie de muncă" 
a colegului său de șantier. 
O bună si dreaptă lăcomie 
care a făcut ca in zilele de 
mai, cînd „Oltul s-a răzvră
tit și ne-a dat mult de fur
că. după ce ne-a lăsat trei 
ani în pace", să poată fi 
stăvilită furia apelor si sal
vate sute de milioane trud
nic adunate. O lăcomie care 
va trebui să ducă totul la 
bun sfîrșit, și natura trans
formată în civilizație, și 
vechimea culturală inserată 
în peisajul . nou — căci 
printre multele detalii ne
cesare se numără și ame
najarea vechiului Ostrov de 
pe Olt. din dreptul Călimă- 
neștilor, nimerit în mijlo
cul noului lac. cu acel 
schit datînd din 1512. ctito
rit de Neagoe Basarab. 
care, pentru a supraviețui 
apelor, a și fost desprins 
de vechile sale temelii și a

și început să fie ridicat, 
printr-o tehnică ingenioasă, 
încetul cu încetul, cîte 16 

se înalte cu 
de poziția sa

cm, pînă să 
6: metri fată 
inițială...

Am vorbit
centrale, fiindcă ele se află 
în acest august fierbinte în 
punctul fierbinte al munci
lor vîlcene. Putem vorbi 
însă la fel de bine despre 
industria chimică devenită 

. ramură producătoare de 
Vîrf a iudetului in ultimele 
cincinale, despre industria 
constructoare ’ de mașini 
care va lua un mare avînt 
în acest cincinal, despre 
agricultura care tot în 
acești ani va pune un ac
cent deosebit pe zootehnie. 
Dună cum ar trebui neapă
rat să aduc vorba despre 
Rîmnicu Vîlcea. cu centrul 
său civic înnoit in ultimii 
doi ani din temelii, prin 
construcții nu numai mo
derne, dar efectiv frumoa
se. reușind integrarea în 
chiar proiectele tip a unor 
elemente arhitecturale spe
cifice, dintre cele pe care 
vizitatorii le pot admira la 
muzeul de la Bujoreni. nu 
fără un aport inedit al unor 
materiale de proveniență 
locală ; și măcar să men
ționez exemplara curățenie

despre hidi'o-

prin care se disting gospo
darii 
tru urban, florile 
număr 
dit să 
riorul 
special .. _ 
scop perspectiva care ti se 
deschide ieșind pe prome
nada de pe rîul Olănesti. 
înfrățind 
cu blinda 
tină...

Dar. în 
trecute în 
am tot 
drumul în susul Oltului, nu 
departe, ci doar pînă la in
trarea in Călimănesti si 
apoi pînă la ieșirea din 
Căciulata, între cele două 
emblematice construcții pe 
care ziditorii lor sint deciși 
să le dea în folosință la 
termen, pe cea de 33 de 
megawați la sfîrșit de sep
tembrie. pe cea de 70 de 
megawați (cea mai mare 
hidrocentrală de pe Olt) la 
sfîrșit de decembrie. Peste 
putină vreme, mai bine de 
o sută de megawați se vor 
adăuga celor pe care vîl- 
cenii și i-au dăruit, ni i-au 
dăruit. Să le urăm aceeași 
nesecată poftă de muncă la 
simbolica aniversare a îm
plinirii celor 4 000 de zile, 
aducătoare de lumină.

acestui elegant cen- 
fără de 

cu care ei s-au gin- 
înfrumuseteze exte- 
caselor în ghivece 
amenajate in acest

iarăși 
natură

civilizatia 
subcarpa-
zilele pe-toate

oraș și în iudet. 
continuat să reiau

FOTBAL. în „Cupa cupelor", 
Politehnica Timișoara — 
Lokomotive Leipzig 2—0

Ieri, la Timișoara. în preliminariile 
„Cupei dutSblor", echipa Politehnica a 
întrecut pe Lokomotive Leipzig cu 
2—0 (2—0). Golurile au fost înscrise 
de Anghel (min. 19) și Leonida Ne- 
delcu (min. 27), timișorenii jucind 
bine in prima parte a meciului. In 
această perioadă. Politehnica a mai 
avut o mare ocazie de a marca prin 
Dumitru, care a trimis mingea în 
bara laterală.^dintr-o lovitură liberă.

Meciul retur va avea loc miercuri, 
26 august, la Leipzig.
LA PARCUL HERĂSTRĂU 
Numeroase competiții de 
masă in ziua de 24 august

Competiții de masă pentru copii și 
tineri sint programate la 24 august 
pe toate bazele din parcul Herăstrău, 
în organizarea directă a Consiliului 
municipal de sport al Capitalei. La 
debarcaderul C.N.U. și C.S.Ș. Triumf 
(ora 9,30) va avea loc un concurs de 
iahting (clasa „Optimist"), cu parti
ciparea reprezentanților tuturor sec
toarelor bucureștene șl a copiilor de 
la C.N.U., Pionierul și Electrica, in 
timp ce la debarcaderul Bordei se 
va desfășura intrecerea. de caiac-ca- 
noe a sportivilor (tineret și juniori) 
aparținînd cluburilor C.S.Ș. Triumf, 
Rapid, Olimpia, Voința, Dinamo și 
Steaua. Pe terenurile Olimpia va în
cepe (ora 9,30) concursul popular de 
tir cu arcul — întrecere între forma
țiile de tineri din sectoarele I și II, 
iar la Expoflora (ora 9) vâr avea 
loc demonstrații de aeromodele, navo 
și rachetomodele. Alte demonstrații : 
de judo-autoapărare și box. la Tea
trul de 
ritmică 
Miorița 
de șah 
cultură, 
tractii. micii patinatori pe rotile vor 
concura pentru „Cupa 23 August".

★
Manifestări sportive de masă sînt 

programate la 24 august în fiecare 
dintre sectoarele Capitalei. Din pro
gramul zilei, reținem „Crosul vacan
ței" (s-au înscris peste 2 000 de șco
lari), întrecere ce se va desfășura în 
Parcul Tineretului (sectorul IV), 
competițiile de natație, tenis de masă 
și fotbal, grupate la bazele 
Grivița Roșie, Cireșarii și ' 
(sectorul I), concursurile 
handbal, volei, baschet și 
la Titanii, Voinicelul și 
Noi (sectorul III), întrecerile de inot, 
tenis, handbal, volei și fotbal, la ba
zinul Obor, Dinamo, Cutezătorii, 
F.R.B. și Mecanică Fină (sectorul 
II), cele de inot.— la bazinul Bolin- 
tineanu, tenis — parcul Progresul 
și fotbal — terenul Autobuzul (sec
torul V), precum și turneele de box 
— sala Plevna, lupte — sala Electra, 
fotbal — Urbis (sectorul VI).

vară (10—12); de gimnastică 
și apoi de scrimă, la estrada 

(10—12). Un concurs fulger 
se va desfășura la casa de 
in timp ce in parcul de dis-

Rapid, 
Străulești 

de tenis, 
fotbal de 

Timpuri

UNITĂȚILE COMERCIALE
Simbătă 22 august. Toate unitățile 

comerciale vor funcționa după pro
gramul normal al zilei de simbătă. 
Fac excepție piețele agroalimentare 
și unitățile cu un schimb din incinta 
acestora, carp vor funcționa neîntre
rupt intre .orele 6 și 19.

Duminică 23 august. Toată unită
țile comerciale Vor fi închise. Cele 
de alimentație publică vor funcționa 
după programul zilei de duminică, 
iar cele amplasate pe traseul parcurs 
de manifestanți vor deschide după 
trecerea coloanelor de oameni ai 
muncii.

Luni 24 august vor funcționa după 
programul zilei de duminică unitățile 
de lapte, piine, piețele agroalimen
tare, centrele de umplut sifoane și 
50 la sută din numărul tutungeriilor. 
Unitățile de alimentație publică vor 
funcționa după programul zilei de 
duminică.

ASISTENȚA SANITARA
în vederea asigurării asistenței 

medicale a populației din municipiul 
București, in perioada 22—25 august 
serviciile de gardă ale spitalelor de 
adulți și copii vor funcționa în toate 
zilele cu program permanent (8—8). 
Toate spitalele vor rezolva prin ca
merele de gardă toate solicitările de 
asistență de specialitate ambulatorie 
ale populației. Policlinicile teritoriale 
principale de sector, adulți și copii 
vor asigura, ziua și noaptea, gardă 
pentru consultații pe profil de boli 
interne și, respectiv, pediatrie. Servi
ciile de asistență la domiciliu pentru 
adulți și copii de la nivelul fiecărui 
sector vor funcționa permanent, ziua 
și noaptea. Programul spitalelor, 
policlinicilor, dispensarelor și puncte
lor de sănătate din întreprinderi, de 
pe șantiere și din transporturi va fi 
axat pe programul de lucru al uni
tății respective.

Stația de salvare a municipiului 
București va acoperi în această pe
rioadă toate necesitățile de asistență 
cu un număr de 60—65 mașini pe fie
care tură, in afara autovehiculelor 
pentru diferite acțiuni și punctele 
exterioare de lucru.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
pentru adulți și copii va funcționa la 
nivelul Spitalului clinic de oftalmo
logie din Piața Cosmonauților 1, tel. 
59 42 10 și 59 43 65.

Urgențele O.R.L. pentru adulți și 
copii din sectoarele. 1, 2, 3 vor fi 
rezolvate de clinica O.R.L. Colțea. 
iar cele din sectoarele 4. 5. 6 prin 
Centrul de fonoaudiologie Panduri.

Urgențele O.R.L. pentru copii vor 
fi rezolvate de secția O.R.L. a Spita
lului clinic central de copii.

Urgențele stomatologice se vor re
zolva. atît ziua cit și noaptpa. in ur
mătoarele unități sanitare : Dispen
sarul policlinic Duca din Bd. I. G. 
Duca 10—22. tel. 18 25 74 ; „Ștefan cel 
Mare" din Șos. Ștefan cel Mare 27, 
tel. 12 69 64 ; „Baba Novac" din str. 
Baba Novac 2, tel. 48 40 39 ; „Giurgiu
lui" din Șos. Giurgiului 174. tel. 
28 28 69 ; „Victoriei" din Calea Vic

toriei 1—5, tel. 15 40 60 ; „Drumul 
Taberei" din Aleea Pravăț 12, tel. 
45 21 69.

FARMACIILE
în zilele de 23 și 24 august vor fi 

deschise în permanență, ziua și 
noaptea, farmaciile nr. 2 bd. Leonitin 
Sălajan. Complex comercial A 14 ; (rrr. 
5 bd. G-ral Magheru 18 ; nr. 9 ștos. 
Ștefan cel Mare 1—7 ; nr. 20 Calea 
Șerban Vodă 43 ; nr. 26 șos. Colentina 
1, bl. 34 ; nr. 33 șos. Pantelimon 253, 
bl. 44 ; nr. 46 șos. Mihai Bravu 274; 
nr. 50 bdi Metalurgiei 20 ; nr. 53, str. 
Băiceni 1 ; nr. 69 bd. 1 Mai 343 ; nr. 
70 șos. Alexandriei bl. P.C. 10 L 24 ; 
nr. 93 șos. Giulești 123, precum și 
punctul farmaceutic nr. 12 de pe pe
ronul Gării de Nord.

Duminică și luni vor mai func
ționa 45 și, respectiv, 33 de farmacii 
în toate sectoarele din Capitală.

REPARAȚII APARATE TV.
în zilele de 23 și 24 august vor 

funcționa cu program de la 10 la 18 
unitățile : nr. 18 Bd. 1 Mai 170, tel. 
65 37 85; nr. 22 Bd. I. Gh. Duca 15 
tel. 18 28 89 și 18 09 85; nr. 20 Șos. 
Ștefan cel Mare 15 tel. 12 82 44 și 
12 25 51: nr. 66 str. Avrig 63—65 tel. 
35 30 10; nr. 71 str. 30 Decembrie 16 
tel. 14 24 95 și 15 75 23; nr. 63 Șos. 
Olteniței 51 tel. 83 60 75 și 83 69 75: 
nr. 21 Calea Plevnei 11 tel. 14 24 90 
și 15 04 47; nr. 26 Bd. Moghioroș 27 
tel. 46 13 97 și 46 52 25; nr. 14 str. 
Emil Bodnaraș 21 tel. 45 14 90 și uni
tățile din Buftea Bd. Republica So
cialistă România 11 tel. 20 83 9 și din 
cartierul Cinematografie — complex 
tel. 20 62 7.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 
AUTO

Duminică 23 august intre orele 8 
și 13 vor funcționa unitățile nr. 10 
str. Nicolae Sebe 29—31 (Sălăjan) 
tel. 43 35 96 și 43 22 28 (mecanică, e- 
lectricitate, spălat-gresat); nr. 16 str. 
Plevnei 225 tel. 49 52 22 (vulcanizare); 
Sos. București — Tirgoviște 128 (me
canică) ; Șos. București — Pitești — 
prin Chitila — km. 18,5 tel. 20 94 3 
(mecanică și electricitate). Luni 24 
august între orele 8 și 13 unitățile 
nr. 8 Bd. Aerogării 38 (Băneasa) tel. 
33 16 21 (mecanică, electricitate, spă
lat-gresat și vulcanizare); Șos. Bucu
rești — Tirgoviște 128 (mecanică); 
Șos. București—Pitești — prin Chi
tila — km 18,5 tel. 20 94 3 (mecanică 
și electricitate).

Pentru tractarea autoturismelor ră
mase în pană posesorii se pot adre
sa în aceste zile la dispeceratul 
cooperativei Automecanica str. Ol
teni 36 tel. 20 32 35 care va funcționa 
intre orele 9 și 17.

FRIGIDERE, ARAGAZURI
în zilele de 23 și 24 august între 

orele 8 și 20 dispeceratul cooperati
vei Metalocasnica din str. Cuza Vodă 
152 tel. 75 28 35 și 75 70 85 va asigura 
intervențiile necesare pentru repara
ții de frigidere, aragazuri și deblo
cări de uși. iar la Buftea — unitatea 
din cartierul Cinematografie tel. 
20 627, intre orele 8 și 16.

sele fizice, chimice și biologice 
ale descompunerii hidrocarburi
lor în apa mărilor și a determina 
gradul de poluare, pentru a se 
putea adopta măsuri preventive.

• SUDAREA DE PRE
CIZIE CU AJUTORUL 
LASERULUI. Un sistem de 
micrODrelucrare. elaborat in 
Franța, face apel la fasciculele 
laser — asupra cărora cîmpurile 
magnetice nu au nici o influen
tă — Ia prelucrarea pieselor 
magnetice ca si a celor nemag
netice. El prezintă fată de me
todele clasice de sudare avanta
jul de a realiza suduri înguste, 
însă foarte rezistente, între me
tale diferite, inclusiv aluminiul 
si otelul inoxidabil.

• SUB CALOTA AN- 
TARCTIDEI. Lacurile Friksel 
și Haor se află in Antarctida. A- 
dîncimea lor nu depășește 30 de 
metri, dai- stratul de gheață ce 
le acoperă este atît de gros, in
cit lumina aproape că nu ajun
ge la fundul lacurilor. Cu atît 
mai mare a fost uimirea oame
nilor de știință de la Institutul 
politehnic al statului Virginia 
(S.U.A.) cînd. perforind stratul 
de gheată du ajutorul unui ge
nerator de aburi, au descoperit 
pe fundul respectivelor lacuri 
un covor des de alge de o culoa
re roz-portocalie, pe care trăiesc 
și niște viețuitoare microscopi
ce. S-a dovedit că pigmentul 
special al algelor, care le dă

OEZ ^PRETUTINDENI
culoarea originală, asimilează 
energia luminii cu mult mai efi
cient decit clorofila. El permite 
algelor să utilizeze lumina foar
te slabă care ajunge prin blin
dajul de gheață pînă la fundul 
lacurilor în timpul lungii zile 
polare.

• ÎNVELIȘ DE POLIU- 
RETAN PENTRU CON
STRUCȚII SUBACVATI
CE. La Centrul de cercetări 
științifice din Sofia a fost reali

zată o metodă originală de ob
ținere a unor învelișuri din po- 
liuretari. un material foarte re
zistent îndeosebi fată de acțiu
nea factorilor coroziVi. Cu peli
cula respectivă se pot realiza 
învelișuri pentru piese de fier, 
otel, aluminiu, zinc, cupru. Noul 
material se va folosi pentru pro
tecția unor construcții subacva
tice, unor mijloace de transport, 
a unor instalații industriale si 
de laborator.

• BALENĂ ...EȘUATĂ.
Autoritățile maritime grecești si

pescarii din Insula Limnos în 
nordul Mării Egee, încearcă de 
cîteva zile să degajeze o balenă 
eșuată în Golful Moudros. Ceta- 
ceul. care măsoară opt metri 
lungime și cîntăreste circa zece 
tone. a urmărit un vapor ce 
venea din Atlantic, rătăcindu-se 
apoi în Marea Egee.

• CEA MAI VECHE 
PLANTĂ. în opinia botanistu
lui Franck Vasek de la Univer
sitatea din California, cea mai 
veche plantă de pe planetă s-ar 
afla în desertul Moiave din 
S.U.A. Este vorba de așa-nu
mitele creosote, niște tufișuri 
care se dezvoltă în grămezi 
circulare succesive, genetic ase

mănătoare. ceea ce l-a determi
nat pe botanist să le asemene 
cu inelele unuia si aceluiași ar
bore străvechi. Pornind de la 
această ipoteză, el a stabilit, 
prin diferite metode, viteza de 
dezvoltare a creosotelor — 
0.7 mm ne an — și implicit 
vîrsta plantelor respective brin 
împărțirea razei „inelului" res
pectiv la ritmul de creștere 
anuală. Tufișul cel mai vechi 
identificat pe această cale avea 
11 700 ani, cifră confirmată și 
prin datarea cu ajutorul car
bonului radioactiv. Creosotele 
„detronează" astfel anumite va
rietăți de pin (Pinus aristata), 
care pînă acum dețineau recor
dul de longevitate — circa 
5 000 de ani.

• TENTATIVĂ DE TRA
VERSARE A ATLANTICU
LUI CU... PLANORUL 
Pilotul amator vest-german Mi
chael Schultz de 34 de ani este 
pe cale să întreprindă încerca
rea temerară de a traversa O- 
ceanul Atlantic la bordul unui 
planor echipat cu un motor de 
80 CP. Decolarea va avea loc în 
orașul canadian Quebec, plano
rul urmînd să transporte la 
bord întreaga cantitate de ben
zină necesară zborului, alimen
te, o mică plută de salvare si un 
post de radioemisie. într-o de
clarație. aviatorul a arătat că cei 
8 000 de kilometri ai traseului 
ales ar trebui parcurși în două 
săptămîni.



CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PACEA LUMII 

PRIN DREPT"

Necesitatea așezării relațiilor interstatale 
pe baza principiilor democratice 

ale dreptului internațional
subliniată de reprezentantul român

BRASILIA 19 (Agerpres). — In cadrul ședinței inaugurale a celei de-a 
X-a Conferințe internaționale „Pacea lumii prin drept", care are loc in 
orașul brazilian Sao Paulo, loan Ceterchi, ministrul justiției, a prezentat 
concepția României, a președintelui Nicolae Ceâușescu privind instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale.

Cu acest prilej, menționîndu-se 
complexitatea acestei problematici, a 
fost subliniată importanta deosebită 
pe care o prezintă lichidarea subdez
voltării, înfăptuirea dreptului fun
damental al tuturor popoarelor la 
dezvoltare și progres, făurirea unui 
nou sistem de relații economice care 
să permită fiecărei națiuni valorifi
carea întregului său potential material 
și uman, in scopul propriei propășiri, 
necesitatea restructurării relațiilor 
politice interstatale și a așezării lor 
pe baza principiilor democratice ale 
dreptului international. Totodată,

NAIROBI

Conferința O.N.U. asupra surselor noi 
și regenerabile de energie

NAIROBI 19 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor Con
ferinței O.N.U. asupra surselor noi 
și regenerabile de energie, care se 
desfășoară la Nairobi, reprezentantul 
Băncii mondiale, Yves Rovani, con
ducătorul Departamentului pentru 
energie al acestui organism finan
ciar, a arătat că pe viitor creditele 
băncii vor fi acordate cu prioritate 
pentru soluționarea problemelor cu 
caracter energetic. El a precizat că 
în 1981 40 la sută din totalul credi
telor de peste 2,3 miliarde dolari vor 
servi pentru valorificarea surselor 
noi și regenerabile de energie, în 
special pentru realizarea de hidro
centrale și utilizarea biomasei. Cea 
mai mare parte a acestor credite, a 

GENEVA

ministrul român a subliniat necesita
tea trecerii la măsuri eficiente in di
recția dezarmării generale și în pri
mul rind a dezarmării nucleare, a so
luționării tuturor diferendelor inter
naționale pe cale pașnică. Reprezen
tantul român a arătat că, în vederea 
realizării unor progrese de substanță 
in instaurarea noii ordini economice 
internaționale, România se pronunță 
pentru lansarea unor negocieri 
globale In cadrul O.N.U., obiectiv de 
importanță fundamentală, care răs
punde Intereselor tuturor statelor și 
în special celor în curs de dezvoltare.

afirmat Yves Rovani, va fl desti
nată țărilor în curs de dezvoltare, 
care trebuie însă să-și Intensifice 
eforturile proprii pentru economisi
rea resurselor și valorificarea poten
țialului lor energetic.

Pe de altă parte, vorbitorul a ară
tat că Banca mondială și P.N.U.D. 
vor contribui la realizarea unor stu
dii in țările în curs de dezvoltare, 
care să stabilească cu exactitate ne
cesitățile și resursele energetice a 
cel puțin 60 de țări în curs de dez
voltare. Totodată, vor fi acordate 
credite speciale pentru utilizarea 
energiei geotermale și realizarea unor 
programe speciale de împădurire în 
60 de țări în curs de dezvoltare, pe 
o suprafață de aproximativ un mi
lion de hectare.

( .
„Nu dorim o Euroshima!“

Demonstrație la Paris
PARIS 19 (Agerpres). — Aproxi

mativ trei mii de persoane au par
ticipat la Paris la o demonstrație 
de protest împotriva deciziei Ad
ministrației americane privind fa
bricarea bombei cu neutroni, in
formează agenția United Press In
ternational.

Demonstrație la Hamburg (R.F.G.) împotriva cursei înarmărilor, pentru 
convertirea cheltuielilor militare in alocații destinate sectoarelor sociale. 
Participanții au manifestat sub deviza : „Tineri și bătrini împotriva sporirii 

arsenalelor militare I"

Campanie de semnături împotriva bombei 
cu neutroni în R. F. Germania

BONN 19 (Agerpres). — Secțiunea regională Bremen a Partidului so
cial-democrat din R.F. Germania a lansat marți o campanie de semnături 
împotriva hotărîrii Statelor Unite de a produce și stoca bomba cu neu
troni.

Prima semnătură în această campanie este aceea a primarului din 
Bremen, Hans Koschnik, fost vicepreședinte al P.S.D. la nivel federal.

Agenda energetica

THAILANDA : Exploatarea gazelor naturale din mare

Participanții purtau pancarte pe 
care se putea citi : „Nu dorim o 
Euroshima !“, „Nu bombei cu neu
troni !“. O delegație a participan- 
ților la demonstrație a remis Am
basadei S.U.A. din capitala france
ză un mare număr de petiții in 
care se exprima protestul ferm îm
potriva deciziei americane.

EXPOZIȚIE DE ARTA DECORATIVA ROMANEASCA LA MOSCOVA. In 
cadrul manifestărilor organizate in Uniunea Sovietică pentru marcarea 
celei de-a XXXVII-a aniversări a Revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă din România, miercuri a avut loc 
la Moscova vernisajul unei expoziții de artă decorativă românească. Au 
fost prezenți reprezentanți ai vieții culturai-artistice din Moscova.

FILME DOCUMENTARE ROMA
NEȘTI LA FESTIVALUL DE LA 
BUCARAMANGA. In cadrul Festi
valului internațional al filmului de 
scurt-metraj care se desfășoară in 
orașul columbian Bucaramanga, ca
pitala departamentului Santander, 
au fost prezentate documentarele 
românești „Cu Jules Verne în Țara 
Hațegului", „Muzeul satului" și „O- 
neștii și oamenii săi". Peliculele au 
fost primite cu deosebit interes de 
public.

CONVORBIRI POLONO—VEST- 
GERMANE. Ministrul de externe 
al R.F. Germania, Hans-Dietrich 
Genscher, a avut convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, Jozef Czyrek, care a făcut 
o scurtă vizită în R.F.G. După cum 
transmite agenția poloneză de pre
să — P.A.P., în cadrul convorbi
rilor au fost abordate îndecfsebi 
probleme ale colaborării economice 
bilaterale. De asemenea, au fost 
examinate aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

REUNIUNEA EXPERȚILOR ȚA
RILOR MEMBRE ALE ASOCIA
ȚIEI LATINO-AMERICANE DE 
INTEGRARE (A.L.A.D.I.), ale că
rei lucrări s-au desfășurat pe par
cursul unei săptămîni la Montevi
deo, a aprobat crearea a două noi 
mecanisme de finanțare între băn
cile centrale ale celor 12 state care 
fac parte din această organizație. 
Mecanismele propuse și aproba
te facilitează, potrivit experților 
A.L.A.D.I., soluționarea probleme
lor care creează deficitele și lipsa 
de lichiditate în sistemele de plăți 
regionale. Proiectele ar urma să 
fie ratificate la reuniunea preșe
dinților băncilor centrale, care va 
avea loc în a doua jumătate a lu
nii septembrie a.c.

QATARUL ȘI GHANA AU HO- 
TARlT sa stabilească rela
ții DIPLOMATICE la nivel de 
ambasadă, informează agenția 
M.A.P. Un comunicat al Ministeru

AGENȚIILE DE PRESA 
ne scurt_____ ■

lui Afacerilor Externe din Qatar a 
făcut cunoscut că această decizie 
este urmarea dorinței celor două 
țări de a întări legăturile lor de 
prietenie și colaborare. —

LA ATENA. Primul ministru al 
Greciei, Gheorghios Rallis, l-a pri
mit, miercuri, pe ministrul aface
rilor externe al Ciprului, Nicos Ro- 
landis, aflat la Atena într-o scurtă 
vizită oficială. întrevederea, la care 
a participat și ministrul grec de ex
terne, Constantin Mitsotakis, a fost 
consacrată analizării cu prioritate a 
ultimelor evoluții în problema ci
priotă. informează agenția France 
Presse.

PROFITURI. Marile societăți pe
troliere americane au încasat su
plimentar, în 1979, prin suprataxa- 
rea clienților, peste 1,3 miliarde 
dolari, relevă un raport publicat la 
Washington de Institutul Energetic 
al Americii. Se precizează că aceas
tă practică a fost favorizată de sis
temul dublu de prețuri existent la 
data respectivă în S.U.A., respectiv 
prețuri aflate sub controlul statului 
și prețuri stabilite în funcție de 
costurile țițeiului importat.

BRAZILIA NEMULȚUMITA DE 
POLITICA FINANCIARA A S.U.A. 
Aflat într-o vizită oficială de o 
săptămînă în Brazilia, Thomas En
ders, asistent al secretarului de stat 
al S.U.A. pentru probleme inter- 
americane, a conferit cu ministrul 
brazilian al finanțelor, Ernane Gal- 
veas, referitor la o serie de pro

UN TRATAT DE PRIETENIE ȘI COOPERARE ÎNTRE R.D.P. 
YEMEN, JAMAHIRIA ARABĂ LIBIANA POPULARĂ SOCIALISTA I 
ȘI ETIOPIA A FOST SEMNAT LA ADEN, transmit agen
țiile Reuter și France Presse. Tratatul a fost semnat de președin
tele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului al R.D.P. Yemen, I 
Aii Nasser Mohammed, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septem- | 
brie din Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, Moammer El 
Geddăfi, și președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu I 
al Etiopiei, Mengistu Haile Mariam, cu prilejul întîlniril tripartite | 
desfășurate la Aden.

“1

bleme de interes comun. Cu acest 
prilej, Ernane Galveas a făcut cu- i 
noscută nemulțumirea Braziliei 
față de recentele măsuri financiare 
adoptate de Administrația america- . 
nă, prezentînd în context prejudi
ciile aduse economiei braziliene de | 
creșterea dobînzilor în S.U.A.

REZULTATELE ALEGERILOR 
PARLAMENTARE PARȚIALE CA- 1 
NADIENE. Alegerile parlamentare . 
parțiale desfășurate în circumscrip
țiile canadiene Jolliette (provincia I 
Quebec) și Spadina (Toronto) au 
fost cîștigate de candidații partide- I 
lor conservator progresist și, res- |
pectiv, nou democratic (de opozi
ție), informează agenția Reuter, i
Dată fiind majoritatea pe care gu
vernul liberal o deține în paria- I 
ment, aceste rezultate nu sînt de 
natură să influențeze raportul de 
forțe.

NOUL CONSILIU DE STAT AL | 
URUGUAYULUI. La Montevideo a 
fost constituit noul Consiliu de 
Stat al țării, organ cu funcții i 
legislative, din care fac parte 35 de 
membri și supleanții lor. în funcția 
de președinte al Consiliului de Stat 
a fost desemnat Hamlet Reyes, 
care devine astfel și vicepreședinte 
al Uruguayului.

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A MEXICULUI a a- I 
tins 488 milioane dolari in primele 
cinci luni ale acestui an — a făcut 1 
cunoscut Banca centrală a Mexi- I 
cului. Exporturile mexicane au a- 
tins, pini in mai a.c., nivelul va- > 
loric de 9 miliarde dolari, cu 53,12 
la sută mai mult decit in același * 
interval al anului trecut, in vreme 
ce importurile au însumat circa 9,5 
miliarde dolari, marcind o creștere | 
de 47,7 la sută față de primele cinci 
luni ale lui 1980. I

_I
Reuniunea ministerială specială a O.P.E.C.

GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge
neva au început miercuri lucrările 
unei reuniuni speciale la nivel mi
nisterial a Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.), con
sacrată examinării modalităților de 
instituire a unui sistem unic al pre
țurilor la țiței pe ansamblul statelor 
membre. Totodată, participanții vor

examina actuala situație pe piața 
mondială a acestui produs.

După prima ședință nu s-a putut 
realiza un consens asupra problemei 
stabilirii unui preț unic, a declarat, 
potrivit agențiilor Reuter și France 
Presse, președintele în exercițiu al 
O.P.E.C., dr. Subroto, ministrul indo
nezian al minelor și energiei.

Lucrările reuniunii continuă.

BANGKOK 19 (Agerpres). — In 
apropierea coastei thailandeze, în 
apele golfului Siam, a fost dală in 
exploatare o nouă sondă de extra
gere a gazelor naturale, a cărei 
producție zilnică este de peste 
20 milioane metri cubi de gaze. 
Din această cantitate se poate asi
gura producerea a circa 240 barili 
gaze lichefiate pe zi. După cum au 
arătat oficialitățile de resort de la 
Bangkok, noua sondă este, din 
punctul de vedere al capacității pro
ductive, a doua ca mărime intre 
cele date de curind in funcțiune în 
zona amintită, unde gazele se află

la o adincime de aproape 3 000 de 
metri.

Descoperirea rezervelor de gaze 
naturale in apele/ teritoriale proprii 
reprezintă pentru Thailanda un 
eveniment de deosebită importanță 
economică, dat fiind faptul că 
această țară nu dispunea pină acum 
de surse de combustibili fosili, ceea 
ce o obliga la import, afectind se
rios balanța sa de plăți. Așa cum 
s-a făcut deja cunoscut la Bangkok, 
Thailanda Va fi in măsură ca, in- 
cepind din toamna acestui an, să-și 
satisfacă in bună parte necesarul de 
gaze naturale din producția proprie.

Lupte violente între forțele armate angoleze 
și trupe sud-africane invadatoare

LUANDA 19 (Agerpres). — Intr-un 
nou comunicat difuzat de agenția de 
presă ANGOP, Ministerul Apărării 
al Angolei anunță că lupte violente 
au fost înregistrate pe teritoriul ță
rii între forțele armate angoleze și 
trupe sud-africane invadatoare. în 
timpul acestor lupte desfășurate în 
zona localităților Xangongo și Caha- 
ma, se arată in comunicat, forțele

sud-africane au suferit pierderi gre
le, fiind obligate să se retragă.

Agenția ANGOP reamintește că 
Ministerul angolez al Apărării a a- 
nunțat recent că, după dobîndirea 
independenței, a fost înregistrată o 
stare permanentă de agresiune a 
trupelor rasiste împotriva Angolei și 
a poporului său.

ITALIA : Proiectul „Alfa-3“
ROMA 19 (Agerpres). — Unul din 

cele mai importante proiecte in 
domeniul fizicii nucleare, in Italia, 
este „Alfa-3“, care prevede reali
zarea unui inel electronic, cu o cir
cumferință de 460 metri, destinat 
studierii intr-un mod nou a nucleu
lui atomului. Instalația va intra in 
funcțiune in 1986 la laboratorul

„Frascati" din Roma. Proiectul 
prevede, de asemenea, punerea in 
funcțiune a unui accelerator liniar 
de 230 metri lungime.

Pentru următorii ani, Institutul 
național italian de fizică nucleară 
are in vedere construirea unui ci- 
clotron superconductor, care va fi 
amplasat la Catania, in Sicilia, și a 
unui laborator la Gran Sasso.

Inundații in partea 
de nord-vest a Chinei

BEIJING 19 (Agerpres) — Ploile 
torențiale care au căzut in ultimele 
zile în partea de nord-vest a Chinei 
ău pfoVocat din nou inundații in pro
vincia Sichuan. Este a doua oară, în 
decurs de o lună, cînd întinse zone 
din teritoriul acestei provincii sînt 
acoperite de apele ieșite din matca 
afluenților fluviului Yangtze — rela
tează agenția China Nouă. Potrivit 
datelor furnizate de Comandamentul 
provincial pentru supravegherea 
inundațiilor, ca urmare a revărsării 
violente a rîurilor, 15 persoane și-au 
pierdut viața, peste 100 au fost rănite, 
iar 5 000 de case au fost distruse. 
Traficul a fost întrerupt pe principa
lele linii de cale ferată, creîndu-se, de 
asemenea, dificultăți în alimentarea 
unor localități cu apă și electricitate 
și în comunicațiile telefonice.

TURCIA

DESCHIDEREA PROCESULUI 
UNEI FORMAȚIUNI POLITICE 

DE EXTREMĂ DREAPTA
ANKARA 19 (Agerpres). — La 

baza militară Mamak, din apropiere 
de Ankara, s-a deschis, . miercuri, 
procesul fostului viceprim-ministru 
al Turciei, Alpaslan Turkes, pre
ședinte al Partidului Acțiunea Națio
nalistă, și al altor 586 de membri ai 
acestei formațiuni politice de extre
mă dreapta, interzisă după preluarea 
puterii de către militari la 12 sep
tembrie 1980.

Potrivit agenției France Presse, 
fostul vicepremier turc este învinuit 
că „a încercat să înlăture prin forță 
ordinea constituțională a țării". Tot
odată, Alpaslan Turkes este învinuit 
că a ordonat personal asasinarea a 
două persoane de către membri ai 
P.A.N.

In continuarea manifestărilor pri- \ 
lejuite, in numeroase țări, de cen
tenarul nașterii lui George Enescu, 
la Academia de muzică „Jean Sibe
lius", din Helsinki, a avut loc ver
nisajul unei expoziții documentare 
de fotografii consacrată ilustrului 
muzician român.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Ellen Urho, rectorul Acade
miei „Sibelius", reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditate in capitala finlandeză, 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie Finlanda—România, zia
riști.

Hilkka Vuori, șefa secției cultu
rale a ziarului „Kansan Uutiset", și 
Marjo Cosma, secretar general exe
cutiv al Asociației de prietenie Fin
landa — România, au vorbit despre 
viața și creația marelui compozitor 
și interpret român. A fost eviden
țiată legătura organică dintre opere
le enesciene și creația populară din 
țara noastră. S-a subliniat că prin 
întreaga sa viață și muncă George 
Enescu și-a ciștigat un loc de frunte 
in galeria marilor muzicieni ai > 
lumii.

SECURITATEA ȘI COLABORAREA 1N EUROPA 
-în interesul tuturor popoarelor continentului

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

„Este necesar să facem totul pentru înfăptuirea securității și 
cooperării în Europa, pentru încheierea cu succes a reuniunii ce 
se desfășoară la Madrid, pentru a se ajunge la convocarea unei 
conferințe consacrată încrederii și dezarmării în Europa, pentru 
continuitatea reuniunilor de securitate și cooperare pe continent".

înfăptuirea securității europene, 
edificarea unui sistem trainic de 
securitate și cooperare pe continent, 
care să dea garanția fiecărui popor 
că se poate dezvolta liber, de sine 
stătător, fără imixtiuni și presiuni 
din afară, la adăpost de orice agre
siune din partea altor state, consti
tuie, așa cum este știut, o componen
tă de prim ordin a politicii externe 
a partidului și statului nostru. Se 
evidențiază și în acest fel legătura 
indisolubilă dintre politica internă și 
cea externă a țării noastre, transpu
nerea în viată a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-Iea, ri
dicarea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație fiind 
posibilă doar în condiții de deplină 
libertate șl pace, de deplină secu
ritate în lume.

Nu gest de bunăvoință, 
ci o cerință vitală. Pornmd de 
la faptul că securitatea europeană nu 
este si nici nu poate fi concepută ca 
un gest de bunăvoință sau ca un 
avantaj conferit de către un stat sau 
altul, ci, dimpotrivă, reprezintă o 
necesitate vitală imperioasă de strin
gentă urgentă pentru absolut toate 
statele și popoarele continentului, 
România socialistă. personal tova
rășul Nicolae Ceâușescu au militat 
neîncetat pentru aplicarea consec
ventă a ansamblului prevederilor 
Actului final, conceput ca un tot 
unitar, pentru promovarea unei po
litici reale de destindere, pentru re
alizarea de progrese semnificative pe 
calea securității europene. în același 
6pirit, și avînd în vedere și actuala 
situație internațională deosebit de 
complexă și contradictorie, tara noas

tră. așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu, acționează susți
nut pentru încheierea cu succes a 
reuniunii general-europene de la 
Madrid, chemată ca, prin hotărîrile 
sale, să dea un nou si puternic im
puls transpunerii în fapt a documen
telor semnate în urmă cu sase ani la 
Helsinki, să contribuie la reluarea 
politicii de pace, destindere, respect 
al independentei naționale și colabo
rării largi între state.

Alături de alte acțiuni, luări de 
poziție, inițiative și demersuri ale 
președintelui României, de mesaje 
adresate direct conducătorilor a nu
meroase state participante la reuniu
ne. liderilor partidelor si organizați
ilor politice democratice si progre
siste. cuvîntarea rostită de secretarul 
general al partidului la aniversarea 
semicentenarului „Scînteii" se în
scrie ca o nouă și vibrantă chemare 
Ia acțiune, la intensificarea efortu
rilor concrete pentru încheierea fo
rumului general-european cu un do
cument substanțial și echilibrat, pe 
măsura exigențelor situației interna
ționale, așteptărilor popoarelor eu
ropene.

Contacte și eforturi în ve
derea unei finalizări pozi- 
țjVg începute în cea de-a doua 
decadă a lunii noiembrie, lucrările 
reuniunii de la Madrid s-au între
rupt, așa cum este cunoscut. Ia 28 iu
lie, pentru o nouă pauză, urmînd a 
fi reluate la sfîrșitul lunii octombrie. 
Firește, nu poate fi trecut cu vede
rea faptul că reuniunea 'de la Ma
drid s-a dovedit a fi mai dificilă și 
mai complexă decît cele care au pre

cedat-o — caracteristică strîns le
gată de creșterea tensiunii pe plan 
internațional, de deteriorarea relații
lor între diferite state și grupări de 
state, de faptul că focarelor de în
cordare și de conflict persistente in 
diferite părți ale lumii li s-au alătu
rat altele noi. Chiar în aceste con
diții, datorită eforturilor stăruitoare 
depuse de un mare număr de state, 
în special de țările mici și mijlocii, 
între care și țara noastră, după luni 
de dificile negocieri s-au obtinut o 
serie de rezultate în procesul de re
dactare a documentului final , care îșl 
au importanța lor și care oferă o 
bază pentru finalizarea cu succes a 
lucrărilor.

Desigur, aceste rezultate nu sînt 
încă pe măsura așteptărilor popoare
lor. Mai mult decît atît, aceste re
zultate apar și mal firave ținînd 
seama de proiectele cum nu se poa
te mai concrete de intensificare a 
cursei înarmărilor, de sporire a ar
mamentelor în Europa, de amplasa
re a noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe continent. Tot
odată. nu poate fi trecut cu vederea 
că aceste rezultate rămîn în conti
nuare condiționate de soluțiile care 
se vor obține în legătură cu celelalte 
probleme aflate în suspensie.

Tocmai de aceea, prin glasul cel 
mai autorizat, cel al președintelui 
Nicolae Ceâușescu, România cheamă 
din nou statele să manifeste o înaltă 
răspundere față de destinele conti
nentului, să dea dovadă de voința 
politică necesar.ă pentru ca pauza in
tervenită să faciliteze înfăptuirea 
scopurilor reuniunii. Răgazul de circa 
trei luni intervenit in lucrări nu tre
buie să insemne astfel o perioadă de 
„relaxare", de stagnare a eforturilor. 

ci trebuie să servească la activizarea 
și mobilizarea celor mai largi și mai 
diverse forțe sociale iubitoare de 
pace, la intensificarea contactelor 
dintre guvernele statelor participante, 
în scopul apropierii pozițiilor, al cău
tării și găsirii unor soluții și formu
lări general-acceptabile și în legătu
ră cu acele probleme care nu și-au 
găsit încă rezolvarea.

Pe primul plan — iniție
rea procesului de dezanga
jare militară și dezarmare 
pe continent. Desfășurarea de 
pînă acum a lucrărilor reuniunii ge
neral-europene a evidențiat o dată 
mai mult locul esențial pe care-1 
ocupă problemele dezangajării mili
tare și dezarmării în Europa în efor
turile îndreptate spre întărirea secu
rității pe continentul nostru, faptul 
că nu poate fi vorba de o reală secu
ritate și pace atit timp cit nu se 
pune stavilă cursei inarmărilor, cit 
nu se trece la măsuri concrete de 
dezarmare. După cum este cunoscut, 
pînă în prezent în Europa nu s-a rea
lizat nici o înțelegere efectivă de 
dezangajare militară și dezarmare. 
Dimpotrivă, pe continentul nostru, 
unde este concentrat cel mai mare 
arsenal de arme perfecționate cu
noscute vreodată în istorie, nu lipseș
te nimic din creațiile cele mai noi și 
mai sofisticate de distrugere. Un ca
racter și mai acut a căpătat situația 
din Europa în contextul hotărîrii de 
amplasare și depozitare a unor noi 
tipuri de rachete nucleare, atintite 
asupra țărilor de pe continent, fapt 
ce sporește gradul de insecuritate, 
pericolul unui nou război nuclear, 
punînd în primejdie viața tuturor na
țiunilor europene. Că opinia publică, 
forțe politice sociale de cele mai di
ferite orientări devin tot mai con
știente de riscurile unor astfel de 
măsuri se poate constata și din valul 
tot mai puternic al amplelor demon
strații, marșuri și mitinguri de pro
test care au loc în prezent în țările 
Europei occidentale.

Așa se explică de ce și la Madrid 
cele mai discutate probleme sînt cele 
care vizează aspectele politico-mili- 
tare ale securității pe continent. 
Deosebit de semnificativ este faptul 
că principala chestiune aflată pe 

ordinea de zi este tocmai cea referi
toare la convocarea unei conferințe de 
creștere a încrederii și dezarmării în 
Europa. După cum a subliniat în per
manență România, este de cea mai 
mare importantă ca la Madrid să se 
ajungă la convocarea unei astfel de 
conferințe, care ar urma să pună la 
dispoziția statelor un cadru institu
țional de natură să permită dezbate
rea aprofundată a problemelor pe 
care le ridică cursa inarmărilor, să 
stimuleze voința politică a statelor in 
vederea adoptării unor măsuri efi
ciente de oprire și inversare a aces
teia.

Negocierile de pînă acum pe această 
temă au permis înregistrarea unor 
progrese In ce privește stabilirea ca
drului general de organizare a con
ferinței, stabilindu-se, printre altele, 
că aceasta urmează să constituie o 
parte integrantă a procesului C.S.C.E., 
că ea se va desfășura pe etape, de la 
simplu, la complex, că prima etapă 
va fi consacrată adoptării unui an
samblu de măsuri de creștere a în
crederii și că ulterior mandatul con
ferinței va fi completat pe baza re
zultatelor Înregistrate in prima etapă. 
Principala problemă care își așteaptă 
încă rezolvarea este legată de stabi
lirea mandatului precis al primei 
etape a conferinței, statele participan
te convenind pînă în prezent trei 
dintre criteriile cărora ar urma să le 
răspundă măsurile de creștere a în
crederii ce vor fi discutate : caracte
rul lor semnificativ din punct de 
vedere militar, angajamentul politic 
al statelor de a le respecta și 
posibilitatea de control al modului lor 
de respectare. Propunerile avansate 
înaintea pauzei intervenite în lucrări 
în legătură cu ultimul din aceste cri
terii — zona de aplicare a măsurilor 
de încredere — au evidențiat existen
ța unor importante deosebiri. Tocmai 
de aceea reprezentanții a diferite 
state neutre și nealiniate, ai altor 
țări mici și mijlocii, între care și 
România, au tinut să sublinieze Im
portanta continuării negocierilor, a 
intepsificării eforturilor pentru găsi
rea unei formule unanim acceptabile 
— condiție esențială pentru stabili
rea in cadrul reuniunii de la Madrid 
a mandatului primei faze a Confe
rinței de creștere a încrederii și 
dezarmare în Europa și pe această 
cale a datei și locului de desfășura
re a acesteia.

Este necesar, de asemenea, să se 
acționeze pentru asigurarea continui
tății procesului C.S.C.E., prin stabi
lirea datei și locului viitoarei re
uniuni general-europene, pentru re
zolvarea și a acelor chestiuni aflate 
încă în suspensie, cum ar fi cele le
gate de principiile Actului final, de 
aprecierea modului de transpunere 
în viată a prevederilor acestui docu
ment. de cooperarea în domeniul in
formației etc.

Privirile popoarelor — a- 
țintite spre Madrid. Pe bună 
dreptate, tovarășul Nicolae Ceâușescu 
a evidențiat din nou că pentru toate 
statele continentului, pentru toate 
popoarele europene, problema secu
rității și păcii este una din cele mai 
arzătoare probleme. De aceasta de
pind înseși civilizația și viata tuturor 
națiunilor continentului nostru. Așa 
se explică de ce privirile popoarelor 
europene, ale opiniei publice sînt 
atintite spre Madrid, de ce ele aș
teaptă ca forumul din capitala Spa
niei să se încheie cu măsuri de na
tură a da un impuls aplicării preve
derilor stabilite la Helsinki, de a în
tări securitatea pe continent. Reali
tatea arată că popoarele, masele largi 
sint cele care beneficiază în primul 
rînd de securitate pe continent, după 
cum tot popoarele au cel mai mult 
de suferit prin lipsa de securitate, 
prin poverile cursei înarmărilor, prin 
riscurile pe care ea le generează.

Popoarele nu pot și nu trebuie să 
uite că securitatea lor nu este asi
gurată prin simpla semnare a unor 
documente, chiar dacă. acestea au 
înalta forță morală a celor semnate 
la Helsinki. Popoarele au nevoie ca 
aceste documente să devină parte 
integrantă a vieții continentului, să 
se materializeze în fapte. Cine poate 
uita oare că Europa a fost teatrul 
a două conflicte pustiitoare ? Este în 
interesul popoarelor și stă in pu
terea lor. ca adevărate făuritoare ale 
istoriei, să oprească și să inverseze 
actualul curs al evenimentelor, să 
contribuie la împiedicarea amplasă
rii de noi rachete în Europa, la 
transformarea continentului intr-o 
zonă a încrederii și conlucrării între 
state independente și suverane. Este 
convingerea fermă a României, re
afirmată de președintele Nicolae 
Ceâușescu, că. mobilizîndu-și efortu
rile și conlucrind tot mai activ, for
țele social-politice cele mai înainta
te. popoarele însele, unite, pot stimu
la voința politică a guvernelor pen
tru asigurarea încheierii cu succes a 
reuniunii de la Madrid, pentru pro
gresul cauzei securității europene.

Radu BOGDAN

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
cei prezenți au audiat rapsodii și 
alte creații ale marelui Enescu.

In cadrul festivității, ambasada 
română a donat Academiei „Sibe
lius" discuri cu opera „Oedip", pre
cum și o colecție de partituri mu-

Centenarul 
George Enescu

zicale din cele mat reprezentative 
lucrări ale lui George Enescu. La 
manifestare au fost prezenți Maria 
Stănescu, ambasadorul României la 
Helsinki, și membri ai ambasadei.

La cimitirul parizian Pere-La- 
chaise a avut loc o ceremonie co
memorativă consacrată marelui 
compozitor, violonist și pianist, di
rijor și pedagog de renume mondial.

In semn de ales omagiu, pe mor- 
mintul marelui geniu al culturii 
românești, a cărui creație, aflată la 
nivelul valorilor patrimoniului mu
zicii universale, constituie o expre
sie a spiritualității și tradiției artis
tice a poporului nostru, au fost de
puse coroane de flori din partea 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a Uniunii compozitorilor și 
a Ambasadei Republicii Socialiste 
România din Paris.

Printre numeroșii participant! la 
această emoționantă ceremonie s-au 
aflat scriitorul Pierre Paraf, pre
ședintele Asociației Franța—Româ
nia, reprezentanți ai conducerilor 
altor asociații culturale și de priete
nie franco-română.

Presa elvețiană marchează ani
versarea Enescu prin numeroase ar
ticole apărute intr-o serie de publi
cații, intre care „Neue Ziircher Zei- 
tung", „Luzemer Neueste Nachri- 
chten", „Vaterland", „Luzemer 
Tagblatt" și altele.

Posturile de radio „B.B.C." din 
Marea Britanie au transmis un ciclu 
de emisiuni, sub titlul „Compozito
rul săptăminii — George Enescu", 
cuprinzind 17 lucrări enesciene in 
interpretarea unor soliști și orches
tre de prestigiu. Emisiuni dedicate 
personalității și artei componistice 
și interpretative a lui Enescu au 
transmis, de asemenea, posturile de 
radio1 „Cultura" din Brazilia, „Kol“ 
din Israel și „Universidad Santia
go" din Chile. ,
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