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CONSFĂTUIR LUCRU
LA C. C. AL P. C. R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a nrimit. vineri, 
ne Gheorghios Mavros. președintele 
Partidului Uniunea de Centru din 
Grecia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. se află in vizită in tara 
noastră.

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

A fost prezent Nicolaos Kiriazidiș, 
consilier al președintelui partidului.

Președintele Partidului Uniunea de 
Centru din Grecia a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut călduros și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală. împreună cu 
urări de progres și prosperitate pen
tru poporul fomân prieten. Oaspetele 
a exprimat calde mulțumiri pentru 
invitația de a vizita România și de 
a cunoaște nemijlocit importantele 
înfăptuiri • ale poporului român în 
edificarea unei economii prospere și 
culturi înaintate, dind. In același 
timp, o deosebită apreciere politicii 
externe promovate de România so
cialistă. de președintele Nicolae 
Ceaușescu, In rezolvarea marilor 
probleme care confruntă lumea con
temporană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate, a salutat vizita pe care o efec
tuează în țara noastră președintele 

Partidului Uniunea de Centru din 
Grecia, relevind importanța contacte
lor si a schimburilor de păreri între 
partidele politice din cele două țâri, 
ele fiind de natură să contribuie la 
extinderea tradiționalei prietenii 
româno-elene, la promovarea idealu
rilor de pace, securitate și indepen
dență națională, de înțelegere și coo
perare între națiuni.

Secretarul- general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Partidului 
Uniunea de Centru din Grecia, 
Gheorghios Mavros, au procedat la o 
informare reciprocă asupra activită
ții și preocupărilor celor două parti
de, la un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale. A fost evidențiată, in 
acest cadru, evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Uniunea 
de Centru din Grecia, dintre Româ
nia și Grecia pe plan politic, econo
mic. tehnico-științific. cultural și în 
alte domenii. în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și progre
sului în lume.

Schimbul de vederi în probleme 
Internationale a scos în evidență 
preocuparea celor două partide pen
tru soluționarea problemelor com
plexe care confruntă în prezent ome
nirea. pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a stărilor de 
încordare si război din diferite zone 
ale globului, pentru stabilirea unor 
relații noi intre state, bazate pe 

Clodomiro Almeyda,

principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului in treburile in
terne. nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

în legătură cu situația din Europa, 
s-a relevat însemnătatea încheierii 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
astfel ilicit aceasta să contribuie la 
transpunerea integrală în viață a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. să deschidă calea adoptării 
unor măsuri concrete pentru reali
zarea unei cooperări neîngrădite, să 
pună bazele organizării conferinței 
consacrate încrederii și dezarmării pe 
continentul nostru. De ambele părți 
s-a evidențiat importanta pe care o 
reprezintă pentru cauza securității 
europene statornicirea unor raporturi 
de largă cooperare între statele din 
Balcani, transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii, bunei ve
cinătăți, încrederii și cooperării bi
laterale și multilaterale. A fost, de 
asemenea, reliefată necesitatea între
prinderii unor măsuri concrete pe 
linia dezangajării militare, dezarmă
rii. împiedicării amplasării de noi 
rachete și arme nucleare, opririi pro
ducerii armei cu neutroni, reducerii 
cheltuielilor militare, precum și în
semnătatea lichidării subdezvoltării 
și instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale, care să ducă la crea
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

întrevederea s-a desfășurat Intr-a 
atmosferă caldă, prietenească.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la sediul C.C. al 
P.C.R. a avut loc, in zilele de 27—28 au
gust, o consfătuire de lucru cu cadre de 
bază de partid și din agricultură, primii 
secretari și secretarii cu probleme agrare 
ai comitetelor județene de partid, organi
zatorii de partid din consiliile unice agro- 
indust^ >, directorii direcțiilor județene a- 
gricole, ai trusturilor întreprinderilor agri
cole de stat, trusturilor pentru mecaniza
rea agriculturii și trusturilor horticole, di
rectori de unități agricole de stat și sta
țiuni de mecanizarea agriculturii, pre
ședinți de unități agricole cooperatiste.

La consfătuire au luat parte tovarășii 
llie Verdeț, losif Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Ion Coman, Constantin Dăscă- 
lescu. Ludovic Fazekas, Dumitru Popescu, 
Petru Enache, llie Rădulescu.

Au luat parte, de asemenea, șefi și 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid, cadre de conducere din 
ministere și alte instituții centrale, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și ob
ștești, redactori-șefi ai presei centrale.

Avind un pronunțat caracter de lucru, 
specific stilului de muncă al secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dialogului permanent pe care 
îf poartă cu activul de partid, cu cadrele 
de conducere din economie, cu oamenii 
muncii, consfătuirea a avut drept obiectiv 
analiza activității desfășurate pentru înde
plinirea planului producției agricole în 
acest an, a rezultatelor obținute pînă 
acum, stabilirea măsurilor necesare des
fășurării in cele mai bune condiții a cam
paniei agricole de toamnă și pregătirii te
meinice a producției anului viitor.

Lucrările consfătuirii s-au desfășurat în 
plen și pe secțiuni.

In plenul consfătuirii au luat cuvîntul 
tovarășii: Ion Tarachiu, Ion Albulețu, Va- 
sile Bărbulescu, Teodor Roman, Ion Vlad, 
Vasile Mușat, Petre Dănică, Gheorghe 
Blaj, Ferdinand Nagy, Haralambie Aleza, 
losif Szasz, Pavel Aron, Alexandrina Găi
nușe, Mihai Marina, Ion Stoian, Miu Do- 
brescu, Gheorghe Dumitrache, Angelo 
Miculescu, Emil Bobu.

In cadrul secțiunilor au luat cuvîntul un 
număr de 37 de tovarăși.

Vorbitorii au subliniat că această con
sfătuire, organizată din inițiativa tovară

șului Nicolae Ceaușescu, care dezbate 
probleme esențiale ale dezvoltării agricul
turii, constituie o dovadă elocventă a 
grijii cu care conducerea partidului, secre
tarul general urmăresc dezvoltarea aces
tei importante ramuri a economiei na
ționale, înfăptuirea noii revoluții agrare 
in România, obiectiv prioritar stabilit de 
Congresul al Xli-lea al Partidului Comu
nist Român.

In cadrul consfătuirii au fost prezentate 
rapoarte privind rezultatele obținute în 
diferite județe în îndeplinirea planului, 
fiind evidențiate realizările bune înregis
trate într-o serie de unități, care, chiar în 
condițiile climatice complicate ale a- 
cestui an, au atins producții superioare. 
Astfel, intr-o serie de unități agricole de 
stat și cooperatiste au fost obținute pro
ducții de 5-6 tone grîu la hectar, pro
ducții mari Id orz, existind condiții pentru 
a se recolta cantități de peste 10 tone po
rumb boabe la hectar.

Aceste rezultate reflectă seriozitatea cu 
care s-a acționat pentru traducerea in 
viață a indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului la ședința de lucru pe 
probleme de agricultură de la Brașov, din 
luna ianuarie a.c., pentru realizarea pla
nului de stat privind producția vegetală și 
animală, a livrărilor la fondul de stat, 
pentru folosirea integrală și eficientă a 
fondului funciar, a bazei tehnico-mate- 
riale și forței de muncă, respectarea teh
nologiilor, îmbunătățirea organizării și 
disciplinei în agricultură; toate acestea 
demonstrează, în același timp, posibilită
țile existente de a se obține producții mai 
mari in toate sectoarele agricole, capaci
tatea și potențialul agriculturii noastre, 
faptul că există condiții pentru o activitate 
cu randament superior în agricultură, la 
nivelul exigențelor actuale.

Datorită realizărilor obținute In agri
cultură s-a asigurat o aprovizionare co
respunzătoare a populației, chiar o creș
tere față de anul trecut a consumurilor la 
o serie de produse de bază.

In timpul dezbaterii s-au relevat, tot
odată, o serie de lipsuri și neajunsuri, 
faptul că un număr de județe și unități 
agricole nu au îndeplinit planul produc
ției agricole pe ansamblu sau la unele 
culturi. S-a subliniat că această situație 
s-a datorat stilului defectuos de muncă, 
superficialității, indisciplinei manifestate 
in unitățile agricole respective, unei acti
vități de îndrumare și control necorespun

zătoare. Consfătuirea a dezbătut cauzele 
unor stări de lucruri negative manifestate 
in acest an în agricultură privind folosirea 
fondului funciar și utilizarea bazei teh
nice, creșterea potențialului productiv al 
pămintului, respectarea tehnologiilor și 
normelor agrotehnice, pregătirea și folo
sirea solului, asigurarea calității semințe
lor și densității plantelor, încadrarea in 
perioada optimă a însămințării și recol
tării, a celorlalte lucrări agricole.

In timpul consfătuirii, reprezentanții Mi
nisterului Agriculturii și Industriei Alimen
tare au dat răspuns la criticile și proble
mele ridicate de vorbitoH.

In cadrul consfătuirii s-a conturat clar 
ce este de făcut in continuare, cum tre
buie acționat pentru generalizarea expe
rienței fruntașilor, pentru ca toate unită
țile să se ridice la nivelul acestora, să 
obțină producții superioare, pentru în
cheierea cu succes a campaniei agricole- 
de toamnă și pregătirea corespunzătoare 
a recoltei anului viitor. Consfătuirea a 
stabilit măsuri pentru fiecare sector de 
activitate, pentru fiecare domeniu și ra
mură a agriculturii, pentru soluționarea 
rapidă și eficientă a tuturor problemelor, 
pentru asigurarea in cele mai bune con
diții a producțiilor planificate și, pe 
această bază, aprovizionarea bună a 
populației, cantitățile de materii prime ne
cesare industriilor alimentară și ușoară, 
celorlalte ramuri ale economiei naționale, 
livrările la export.

Consfătuirea a exprimat hotărîrea ac
tivului de partid și de stat, a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură — mun
citori, țărani cooperatori, specialiști, cer
cetători, a tuturor locuitorilor satelor
— de g acționa neobosit, in spirit 
revoluționar, in vederea înfăptuirii o- 
biectivelor Congresului al Xll-lea, a 
realizării revoluției agrare în România
— latură fundamentală a Programului 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, componentă esențială a 
trecerii României de la stadiul de țară so
cialistă in curs de dezvoltare, la stadiul de 
țară socialistă mediu dezvoltată, asigură
rii noii calități a vieții și muncii în toate 
domeniile de activitate.

In încheierea consfătuirii de lucru a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea se va da publicității.

secretar general al Partidului Socialist din Chile

Vineri, 28 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Clodomiro Almeyda. secretar 
general . al Partidului Socialist din 
Chile, care efectuează o vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut prietenesc și cele 
mai bune urări din partea conducerii 
Partidului Socialist din Chile. Secre
tarul general al P. S. din Chile a 
exprimat, totodată, deosebita satis
facție de a se reîntîlni și a avea con
vorbiri cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român, de a 
vizita țara noastră și a dat o înaltă 
apreciere succeselor remarcabile ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
politicii externe promovate de Româ
nia, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. în același timp, tovarășul 
Clodomiro Almeyda a adresat secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, comuniștilor români și 
întregului nostru popor calde mulțu

miri pentru sprijinul politic și ma
terial acordat socialiștilor chilieni, 
celorlalte forțe progresiste și demo
cratice din Chile, care luptă pentru 
restabilirea drepturilor vitale și li
bertăților democratice ale oamenilor 
muncii din Chile, pentru o dezvoltare 
liberă și independentă a națiunii 
chiliene.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită conducerii Partidului So
cialist din Chile un cald salut, urări 
'de noi succese în activitatea pe care 
o desfășoară pentru o dezvoltare li
beră, independentă și democratică a 
țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, “solida
ritatea comuniștilor români, a între
gului nostru popor cu forțele revolu
ționare. democratice, cu toate tortele 
progresiste chiliene care luptă împo
triva imperialismului, pentru libertăți 
democratice, independență, pace șl 
progres.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la un schimb, de vederi cu privire la 
preocupările actuale și de' perspec
tivă ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Socialist din Chile. în 
acest cadru au fost evocate bunele 
relații existente între P.C.R. și P.S. 
din • Chile și s-a exprimat hotărîrea

MUREȘ : Suplimentar — 200 milioane

kWh energie electrica
Colectivele de energeticieni din Iernut, Fintlnele șl 

Tîrnăveni din cadrul întreprinderii „Electrocentrale" 
Mureș au livrat sistemului energetic național 200 mi
lioane kWh peste sarcinile de plan la zi. Plusul de pro
ducție a fost obținut, în principal, pe seama aplicării 
unor măsuri de raționalizare a consumurilor. Aii fost 
economisite de la începutul anului și pînă acum 2 700 
tone combustibil convențional și peste 300 MWh ener
gie electrică. (Gh. Giurgiu)./ 

comună de a le extinde și aprofun-, 
da, ceea ce corespunde intereselor 
celor două partide, slujește cauzei 
solidarității tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al Partidului Socialist din Chile 
au efectuat un schimb de păreri cu 
privire la probleme actuale ale vie
ții politice mondiale. S-a apreciat că. 
în actualele condiții internaționale 
complexe,, este necesar a se acționa 
în continuare pentru îmbunătățirea 
climatului politic mondial, pentru re
luarea și continuarea politicii de pace, 
destindere, colaborare și respect al 
independentei naționale. în acest 
context a fost subliniată Importanta 
întăririi unității de acțiune si colabo
rării dintre forțele revoluționare, 
progresiste și antiimperialiste — atît 
pe plan national, cit si internațio
nal — în lupta pentru o politică de 
pace, progres social, pentru transfor
mări democratice, pentru o nouă or
dine economică și politică mondială, 
pentru măsuri concrete de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

ZIMNICEA : Productivitate sporită
Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea 

de țevi sudate din Zimnicea a realizat, peste plan, de 
la începutul anului și pînă în prezent, 1 000 tone țevi 
sudate. Acest succes se datorește folosirii mai bune a 
timpului de lucru și a utilajelor, creșterii productivi
tății muncii. De remarcat că, prin depășirea producției 
nete și reducerea cheltuielilor materiale, s-au obținut 
beneficii suplimentare în valoare de 4 milioane lei. 
(Stan Ștefan).
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4 CONVINGE CU FAPTA, A ÎNSUFLEȚI CU EXEMPLUL
Nastasia Savin, președintă a 

cooperativei agricole de producție 
din satul Iazurile, comuna Valea 
Nucarilor, județul Tulcea, e în a- 
ceastă funcție de numai doi ani, dar 
a făcut tot ce a știut. — și a știut — 
pentru ca intreaga înfățișare a coo
perativei să se modifice din teme
lii urcind spre mari producții, spre 
eficiență, spre o prosperitate pe 
care n-a mai avut-o nicicind. Fu-‘ 
sese mulți ani contabil-șef ai uni
tății și i-a cunoscut din adincuri 
slăbiciunile și nevoile. *

Reporterul : Pinâ nu de mult, sa
tul dumneavoastră s-a numit „Ca
lica". Numele acesta venea de la 
sărăcie sau de la zgircenie ?

Nastasia Savin : De la sărăcie 
poate, de la zgircenie nu, pentru 
că oamenii noștri sint generoși și 
harnici. Dacă au fost săraci asta a 
fost din alte cauze. Și dacă și într-o 
perioadă de pinâ mai. acum doi ani 
lucrurile n-au mers strălucit aici, și 
de data aceasta au fost... alte cauze. 
Oricum, prima mea grijă, atunci 
cind am fost aleasă in funcția a- 
ceasta, a fost' să întronez disciplina 
care se afla intr-o grea suferință,

Rep. : Am aflat că ați acceptat 
greu funcția de președinte...

Nastasia Savin : Ați aflat bine. 
Știam ce trebuie făcut, dar nu mă 
credeam in stare să fac eu acele 
treburi... bărbătești. Așa credeam 
eu atunci, că pentru a impune dis
ciplina trebuie o mină puternică, de 
bărbat...

Rep. : Și nu-i așa ?
Nastasia Savin : Păi, nu, că nu 

despre puterea brațelor șl a vocii 
este vorba. Să știi să-i faci pe oa
meni să gindească potrivit adevă
ratelor lor interese și să fii tu pri
mul care respectă disciplina în 
toate, despre asta e vorba. Atunci 
cind, într-o cooperativă ca asta, 
unii oameni — și-destul de mulți — 
au prins gustul unei munci făcute 
în dorul lelii e greu, e foarte greu 
să-i aduci la o activitate normală. 
Chiar și atunci cind pricep de ce 
e nevoie de muncă și de disciplină 
le vine greu... Să vă spun, de exem
plu, cum s-a intimplat cu o șefă

de fermă, tinără. specialistă în zoo
tehnie ; deci nu s-ar putea spune 
că n-ar fi știut ce trebuie făcut. 
Trebuie să vă spun că noi greu
tățile cele mai mari și situația cea 
mai proastă am avut-o în zooteh
nie. Și tot acolo avem acum si1 
tuația care ne dă cele mai mari

niște vaci Holsteirt, de toată fru
musețea. păscind liber. Cum se 
ajunge la așa ceva ?

Nastasia Savin : Păi pină acuma 
despre ce v-am vorbit ? Și, in de
finitiv, ce mare noutate e că vacile 
pășunează 1

Intervine în discuție tinârul irigi-

toate drumurile cu rezultatele lor 
prin pășunat, că avem niște vaci 
Ca în carte? Ei. Și bine fac, pentru' 
că este munca lor. Asta e, dacă 
vrei să faci ceva, să nu cedezi nici 
un pas. Avem aici, pe lacul Ra- 
zelm, o insulă, Popina. Fusese mai 
de mult a noastră. Acum era rezer-

satisfacții. Cum 
vă spuneam, șefa 
mea de fermă nu 
voia să se scoale 
la patru diminea
ța ca să fie. cu 
mine, la cinci, 
printre îngrijitori. 
Deși știa bine că 
altfel nu se putea. 
Că acolo discipli
na cu asta trebuia 
să înceapă, cu 
respectarea pro
gramului. Se sim
țea ofensată că 
mă amestec in 
treburile ei de 
specialistă. Dar 
aici nu era vor
ba de specialitate, 
ci de regulile 
cele mal simple 
ale muncii. Atit

Convorbiri 
cu oameni 
care nu pot 
trăi fără 
să-și pună 
întrebări

vație de nu știu 
ce. Iși pierduse 
însă și rolul de 
rezervație. Era 
doar o insulă 
pustie, de 150 de 
hectare. Am vrut 
să ducem acolo 
vițelele la pășu
nat. Opuneri pes
te opuneri. Am a- 
juns la primul se
cretar al județu
lui. Ne-a aprobat. 
„Nu se poate 1" 
spuneau unii. „E 
periculos. acolo 
sint șerpi." Nu e 
nici un șarpe. 
„Nu ți-e frică de 
șerpi. Sico ?“ m-a 
întrebat careva. 
„Nu mi-e frică de 
nimic dacă e să

de mult se obiș
nuise cu dezordi
nea de acolo incit pretindea că ea 
n-a mai întilnit un om ca mine, că 
ceea ce le cer eu nu se intimplă nică
ieri in județ. Și asta era adevărat. își 
apăra comoditatea cu ghearele și 
cu dinții. Că de ce mă ocup eu 
și de furaje ? îi spuneam că fac 
asta pentru că nu prea aveam fu
raje și se risipea mult. Ceea ce știa 
și ea. Dar o ținea pe a el. Cind nu 
s-a mai putut, am luat-o de mină 
și ne-am dus la conducerea consi
liului unic agroindustrial. Alte și 
alte discuții. în sfîrșit, lucrurile 
s-au rezolvat. Dar numai după pri
mele rezultate bune in urma pro
gramului de disciplină pe care l-am 
introdus. Vedeți, nu întotdeauna a 
te pricepe înseamnă a șl face. Lu
crurile sint ceva mai complicate.

Rep. : Intrind aici în sat la dum
neavoastră am văzut într-o luncă 
ceva ce nu prea mai văzusem :

ner-șef ăl cooperativei, „mina 
dreaptă", după cite am înțeles, a 
președintei : „Eu așa am invățat, 
așa am citit in toate tratatele, că 
vacile Holstein se pășunează. Nu 
știu de unde a apărut la noi abe
rația cu ținerea lor, cu întemnița
rea lor, pe viață, in grajduri. Cită 
vreme au fost și aici .ținute in grajd 
ajunseseră de erau ridicate de coa
dă. Căpătaseră tuberculoză și trico- 
fiție, adică boala mizeriei".

Nastasia Savin : Probleme mari 
și cu asta. Cind, in sfîrșit, am făcut 
rost de pășune, că nu mai aveam, 
poftim de-i mai convinge pe Îngri
jitori să mine vacile la păscut... 
„Să meargă ea, președinta, cu bățul 
în urma vacilor !“ spuneau. Ca să 
le dau o lecție am vrut să mă duc. 
Dar n-a fost nevoie. I-am convins 
și altfel. Acuma cine se laudă pe

facem o treabă ca 
lumea 1“ i-am zis. 

Să vedeți acuma vițelele noastre ! 
Stau acolo singure, că n-au unde 
să fugă. Si mănîncă iarbă grasă. 
Sint sănătoase, zdravene cum 
n-am mai văzut.

Rep. : îmi închipui că toate astea 
vă cer mult timp și multă energie. 
Cum vă descurcați cu treburile ce
lelalte, ale casei 7

Nastasia Savin : Mă descurc și 
acolo, ce să fac. Le face omul pe 
toate dacă vrea.

Rep. : Soțul ?
Nastasia Savin : Soțul meu e ceî 

cârdbmă ajută cel mai mult. Nu așa, 
direct, că n-are nici el timp. Lu
crează la Tulcea și face naveta. Mă 
ajută prin înțelegerea pe care o 
acordă muncii mele. Că mă încu
rajează și nu șe plinge, că mai 
punț și el mina să muncească pe 
acasă. Că e chiar mîndru de mine ; 
acuma mai mult ca altădată. Și nu

ca alți bărbați care se simt ofen
sați cind nevestele lor ajung „mai 
mari" decît ei. O, e grozav, să ve
deți ce-a făcut acuma, zilele tre
cute, cind am încheiat secerișul,.. 
Nu eram eu sigură in ziua aceea 
că o să se încheie, dar pentru Că 
fusese m toată campania o muncă 
in draci, pregătisem pentru meca
nizatori o mică sărbătoare, de în
cheiere. Spre prînz am văzut că o 
să terminăm pină după-amiază și 
atunci am rugat pe cineva să-i te
lefoneze soțului meu la Tulcea și 
să-1 invite și pe el. M-am sfiit să-i 
telefonez eu... Acolo, in cimp, am 
strîns roată niște baloți de paie, pd 
ei am pus niște ștergare și de-ale 
gurii, citeva lăzi cu bere... Cind 
s-au adunat și oamenii, apare și 
bărbatu-meu. Doamne, mă uit eu 
și nu-mi vine a crede. Venea cu 
un buchet mare de garoafe. Și mi-I 
pune în brațe solemn. Vă spun 
drept, ml s-au înmuiat picioarele. 
Că — nu cred că o să se supere 
pe mine — gestul ăsta nu prea il 
mai făcuse el. Dacă l-a făcut 
acuma — am zis eu în sinea mea — 
înseamnă că omul meu știe să se 
bucure și el la bucuriile mele. Ei, 
dar astea-s alte treburi...

Rep. : Vă rog să-mi spuneți care 
este secretul secretului pentru suc
cesul deplin într-o activitate ca a 
dumneavoastră ?

Nastasia Savin : Nu știu dacă ce 
o sâ spun e valabil pentru toți. Eu 
știu ce mă ajută pe mine. Din 
punctul de vedere a* ceea ce este 
de făcut, eu nu deosebesc această 
muncă de munca unei gospodine 
care vrea să-i fie casa pahar. Port 
grija tuturor lucrurilor și a tuturor 
oamenilor. Nu ■ amin, nu închid 
ochii, nu mă dau bătută. Și cu toa
tă lumea așa discut, ca despre o 
casă a noastră unde fiecare are 
rostul și bucuriile lui atunci cind 
toate merg ca lumea. Și văd că 
am început să fiu Înțeleasă.

Rep. : Cred că nici nu se putea 
altfel. Și pentru că e abia un în
ceput, mult succes mai departe 1

Mlhai CARANFIL
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Prevenirea costă mai puțin decît vindecarea...
Pentru un observator al 

condiției umane — Și nu 
doar pentru el, ci pentru 
orice ins cit de cit sensi
bil — puține spectacole sint 
atit de triste ca acela pe 
care ți-1 oferă O’-boxă de 
arestați in sala unei.judeca-: 
torii. Mai cu seamă un soi 
special de infractori, cei ale 
căror fapte antisociale au 
fost, in cursul comiterii lor, 
însoțite de violență, cele 
la definirea cărora partici
pă elementul violență : til- 
hăria, jaful, ultrajul, vio
lul și celelalte. Oameni

— Orice !
Cum spuneam, un dia- 

log-cheie pentru multe a- 
semenea „personalități". în
trebările, ca și răspunsurile, 
variații pe tema de mai sus. 

- - — Alexandru Gheorghe, 
Biți ar.Laj ?.

— 26.'
— Cu ce te ocupi ?
— Nu sint încadrat în 

muncă. Am urmat o școală 
I.T.B. pentru șoferi, dar nu 
m-am mai prezentat fiind
că programu’ mi-era foar
te greu.

— Ești nevinovat, știu. 
Ce susține miliția ?

— Că m-am repezit în 
restaurantul „Unirea" la un 
cetățean care scosese din 
buzunar 9 000 de lei. i-am 
dat un pumn in ceată și am 
încercat să fug cu banii și 
m-au t>rins niște cetățeni, 
dar nu este adevărat că eu 
m-am Împiedicat de o masă 
și atîtâ tot fiindcă eram 
beat.

...Și așa, și așa, și așa mai 
departe.

Noi spunem, pe bună

ințâ (în plin centrul Bucu
reștilor, de altfel).

— Există indivizi — ne 
spune tovarășul Cornel 
lordache, judecător la Ju
decătoria sectorului 3 din 
Capitală — pe care ii 
condamnăm pentru pa-, 
razitism. fac citeva luni 
de închisoare și o iau 
de la capăt. Unii trec și de 
3—4 ori pe an prin fața in
stanței. E greu, este impo
sibil de admis ideea că 
avem rebuturi sociale...

E greu, are dreptate tină-

Respectuoși... 
după împrejurări

de cele mai felurite virste, 
unii in hainele lor. alții 
tunși la piele, unii cu ple
te. mat tineri, mai virstnici. 
unii gravi, alții nepăsători 
(dintre Care unii mimează, 
iar alții chiar sint nepăsă
tori) unii speriați. alții . tă
băciți" (se află în această 
ipostază a patra, a cincea 
oară), așteptind, toți, cu în
frigurare. sentința.

Iată un „dialog tipic" — 
numit așa prin asemănare 
cu „portretul tipic", de fapt 
tot un portret .tipic al aces
tui gen de inși :

— Ciți ani ai ?
— 24.
— Pentru ce ești arestat?
— Sint nevinovat.
— Da. știm asta ; dar mi

liția. procuratura ce sus
țin ?

— Că acum trei nopți 
i-am dat o lovitură în cap* 
unui cetățean pe o stradă 
întunecată șl i-am luat cea
sul. portofelul și haina.

— Ai mai fost condam
nat ?

— Da. de două ori.
— Cu ce te ocupi ?
— Tocmai îmi căutam 

serviciu cind am fost ares
tat.

— Și din ce trăiești ?
— Mă mai ajută părinții...
— Ce bei ?

DIALOG IN SALA DE JUDECATA CU AUTORI 
Al UNOR REPROBABILE ACTE ANTISOCIALE

— Din ce ai trăit ?
— Din economiile ante

rioare.
— A, da... Cind ai avut 

ultima dată serviciu ?
— Acum trei ani...
— Firchoff Petru, ești 

prieten cu Alexandru 
Gheorghe. Dumneata ciți 
ani ai ?

— 31.
— Cu ce te ocupi ?
— Am stat o perioadă tn 

inactivitate, urmind să mă 
ocup de angajarea mea zi
lele acestea.

— Și ?
— In ultimele luni am 

fost Întreținut de părinți.
— Ai obligații materiale 

față de cineva ?
— Am doi copii, dar sint 

întreținuți de fosta soție...
— Puiu Constantin, ai 41 

de ani ; cu ce te ocupi ?
— Am neglijat să mă an

gajez in producție.
— Mitrică < Năstase, ai 

pină acum trei condamnări 
pentru tilhărie. Ciți ani ai?

— 24.

dreptate, că munca l-a 
creat pe om ; munca este 
cea care a făcut din antro
poid, adică dintr-un animal, 
un om, adică ființa care re
prezintă încununarea vieții 
pe planeta Pămînt. Nu ne 
gindim insă că dacă munca 
l-a făcut pe om, nemUnca 
este în stare să facă pro
cesul invers : să-1 aducă pe 
un individ intr-un hal de 
degradare care să-1 facă să 
semene prea puțin cu re
gele firii. Renunțind la 
muncă, devenind încet, în
cet elemente asociale, inșii 
din categoria despre care 
vosbim iși pierd parcă tră
săturile umane. Un Oareca
re Nicolae Grancea, in 
virstă de 48 de ani, care 
n-a muncit in viața lui (de- 
cit in acele locuri unde se 
muncește sub pază, vrei-nu 
vrei), ii trimite pe copiii 
concubinei la cerșit, iar cind 
aceștia nu aduc destul pen
tru băutura domniei sale ii 
bate și îi alungă din locu-

rul judecător. Nu putem 
admite o asemenea idee. 
Umanismul nostru nu ne 
Îngăduie să ltțăm în consi
derare un asemenea mod de 
punere a problemei. însă 
ce putem spune despre 
insul care la 48 de ani nu a 
muncit nici o zi (decît sub 
pază, cum ziceam), a fost 
condamnat de 11 ori, nu are 
domiciliu (dacă exceptăm o 
concubină la care doarme 
din cind în cind, o bate 
bine și îi ia banii), are 
cițiva copii cărora le-a piei - 
dut urma, terorizează 
parcurile și localurile prin 
care își face veacul, are și 
o ceată dc „învățăcei" pe 
care ii inițiază în tainele 
parazitismului, tilhăriei, al
coolismului — și de-ar fi 
numai atit ! Ce putem 
spune ?

— Infractorii condamnați 
pentru tilhărie, viol, ultraj 
— violenții — continuă to
varășul Cornel Iordache — 
ridică probleme deosebite. 
Ei și în penitenciare repre

zintă un pericol pentru cei 
din jur, chiar dacă sint in
fractori primari (condam
nați pentru prima oară). In 
această categorie, diq nefe
ricire nu avem doar para- 
ziți ; am observat că mulți 
Sint tineri din mediul rural 

‘■care locuiesc in căminele 
de nefamiliști. în general, 
la multe din aceste cămine 
se iptimplă lucruri neplă
cute. Cred că unitățile so
cialiste care au cămine, cei 
care au responsabilitatea 
muncii de educație de aici 
greșesc neacordind sufi
cientă atenție vieții și at
mosferei din aceste cămine. 
Multe fapte antisociale nu 
s-ar comite dacă n-ar exis
ta dezinteres pentru viața 
tinerilor din căminele de 
nefamiliști.

Și aici1 ii dăm dreptate 
judecătorului Cornel lori 
dache. Ca și în medicină, și 
in viața socială, prevenirea 
costă mâi puțin decît vin
decarea. Și rezultatele sint 
mai sigure. Desigur, doar o 
minoritate din acest gen de 
învinuițl și condamnați o 
reprezint^ cei cu o ocupa
ție — dar ei nu trebuie ne
glijați. Majoritatea sint 
însă inși animați doar de... 
voința de a-și cîștiga* exis
tența oricum numai prin 
muncă nu, îndeobște oa
meni cu mai multe con
damnări, fără respect pen
tru lege. Ei sint actorii 
unuia dintre cele mai triste 
spectacole pe care le poate 
vedea un observator al con
diție; umane : sala unei ju
decătorii, boxa acuzaților. 
Să ne gindim mai mult la 
ceea ce mai avem de în
treprins pentru ca aceste 
„spectacole" să fie tot mai 
rare....

Georqe-Radu 
CHIROV1C1 /

Desen de Șt. Cocioabă

Desen de Adrian Andronlc

m discutat recent, Ia 
Piatra Neamț, cu cițiva 
oameni îndurerați. Fe
mei și bărbați, virstnici 

și tineri, erau uniți de aceeași 
suferință lăuntrică, dusă une
ori pină la limitele disperării 
și ale unei indignări vecine cu 
revolta: fiecare dintre ei 
fusese victima unei acțiuni 
premeditate de destrămare a 
propriei familii (unele din 
aceste căsnicii durau de mai 
mult de un sfert de veac. în 
altele se născuseră și crescu
seră pină atunci, in deplină 
armonie, copii care erau, ca 
in orice familie, bucuria pă
rinților). Iar motivul — mai 
bine-zis pretextul — acestei 
acțiuni de destrămare, des
fășurată cu încăpățînată per
severență (vom vedea cum), 
ar fi, chipurile, de natură... 
„spirituală". Dar să dăm 
cuvintul celor in cauză.

C. M. (femeie cumpănită la 
Vorbă, in jur de 60 de ani): 
„Capii răutăților sint unul 
Alexandru Satmari de prin 
părțile Sibiului, care se dă 
dreot „profet", își zice și 
„noul Adam", și una Nuța. 
de aici, din Piatra Neamț, pe 
care a proclamat-o „noua 
Evă“ și „profetesa": ea se 
laudă că ar avea tot felul de 
„viziuni", că aude „voci" și 
Că „vocile" astea ar fi în
demnat-o să-și părăsească 
soțul, să-i răpească acestuia 
copiii și să se ducă după 
Satmari prin țară ca «ă „ofi
cieze" căsătorii „spirituale".

în afara legii. Și soțului meu. 
om de aproape 70 de ani, 
i-au împuiat capul cu ase
menea lucruri, făcîndu-1 sâ 
plece de acasă și să se mute 
la una Gherghina, adeptă 
de-a lor, căsătorindu-1 „spi
ritual" cu ea...

I. I. (soțul părăsit al „pro- 
fetesei" Nuța. om in toată 
puterea, incă tinăr, în ai 
cărui ochi, străbătuți cind și 
cind de umbrele deznădejdii, 
descifrăm ravagiile dramei 
sale familiale): „Priviți foto
grafia asta... (scoate din bu
zunarul de la piept o foto
grafie din care zimbesc chi
purile unei fetite de vreo 
zece ani și unui băietei de 
vreo șapte ani). îi vedeți? 
(reia el cu vocea sugrumată). 
Sint unica mea avuție in 
viață... După ce ticălosul de 
Satmari a amețit-o pe Nuța 
cu bazaconiile lui-si a făcut-o 
să creadă că aude tn somn 
„glasuri sfinte", a îmboldit-o 
să-și părăsească munca de la 
cooperativa „Avîntul"—Roz- 
nov și să plece prin țară, să 
hălăduiască împreună cu el 
și cu alți „sfinți" de teapa 
lui. Cică el e Adam și ea e 
Eva. că dorm alături „fără 
gind și faptă vinovată" (?!?), 
dar că, dacă se va naște, 
totuși, un copil, din această 
..împreunare spirituală, . fără 
păcat", ei or să asigure, prin 
el. chipurile, „regenerarea" 
lumii... Anul trecut. Nuța, Îm
preună cu el și cu alții au

făcut și citeva luni de puș
cărie pentru trai parazitar... 
Apropo, de unde o fi avind 
Satmari ăsta atita bănet ca 
să întrețină șleahta pe care 
o duce -după el prin țară ? 
După ce a ieșit din închi
soare, Nuța a venit acasă, zi
ci nd că se căiește pentru 
fapta ei necugetată și că 
de-acum înainte s-a lecuit și 
că o sâ-și vadă de muncă, de 
copii, de casă. Numai după 
două luni insă și-a făcut din 
nou apariția Satmari, cu tot 
felul de cadouri pentru ea și 
pentru copii. Iar la puțină 
vreme după aceea, Nuța a 
dispărut din nou cu Satmari. 
răpindu-mi însă, de data 
asta, și copiii, pe care i-a luat 
în plin an școlar. De atunci 
le-am pierdut urma... (Ur
mează o rugăminte care 
seamănă cu un strigăt de 
durere) : Ajutâți-mă să-mi 
găsesc copiii 1“

B. V. (femeie încă tinără, 
dar cu privirile adumbrite de 
griji și necazuri) : „Da, Sat
mari ăla și cu Nuța lui i-au 
sucit mințile si lui Ionel al 
meu, cu care trăiam in bună 
pace și armonie de 11 ani. 
Avem și un copil de șase ani. 
o mîndrețe de băiețel. De 
cîtăva vreme însă il tot ve
deam pe Ionel că își negli
jează serviciul la întreprinde
rea de gospodărie comuna
lă. ba într-un timp a și în
ceput să plece de acasă pen
tru citeva zile, ducind cu el

și unele Obiecte din gospo
dărie și haine... Din auzite, 
se pare că le-ar fi dus la o 
femeie de prin părțile Bra
șovului eu care Satmari și 
Nuța i-au promis că il vor

ționare in alt oraș (B. V. lu
crează in cadrul cooperației 
meșteșugărești), ca sâ plece 
de-acasă într-o direcție ne
cunoscută. O fi primit „dez
legarea" 1 Au trecut de-atunci

siri ale domiciliului conjugal, 
ultima în octombrie 1980, cind 
și-a abandonat, fără nici un 
scrupul, unicul t lor copil, o 
fetiță care avea’atunci numai 
șase luni),: „Dacă ar fi după
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si victimele lor credule
Fapte tragicomice avind drept protagoniști... 

o „nouă Evă“ și un „nou Adam“

„căsători spiritual". Pe urmă 
Ionel a început să-mi spună 
că nu mai poate trăi cu o 
nevastă care nu-i împărtă
șește „vederile" și că așteap
tă numai „porunca" și „dez
legarea de plecare" din par
tea lui „Adam și Eva" ca să 
se mute la, noua lui „soață 
spirituală". A profitat de fap
tul că. nu de mult, am fost 
trimisă la un curs de perfec-

cîteva săptămlni și nu ne-a 
dat nici o veste mie și copi
lului"...

G. D. (croitor de meserie, 
soțul Maricicăi, sora „profe- 
tesei", care e acum căsătorită 
„spiritual" cu un anume Pa
vel Moroșan din Buzău ; l-am 
întilnit pe G. D. în sălile ju
decătoriei unde înaintase 
proces de divorț numitei Ma- 
ricica pentru repetate pără-

mine,. ar trebui organizat un 
proces public împotriva aces
tor destrămători de familii. 
Eu însumi fac parte din cul
tul adventist, admis de legile 
statului, și știu de cită liber
tate reală a credinței ne 
bucurăm in orinduirea noas
tră. Dar acești așa-ziși „ad
ventiști reformiști", care pro
povăduiesc — și practică 1 — 
ruperea legăturilor familiale

Vecinul meu, prof, 
dr. docent Anton Mi
hail, șef de clinică la 
spitalul „Colțea", ca
dru didactic la Insti
tutul medico-farma- 
ceutic din București, 
îmi povestește o in- 
timplare cu dorința 
s-o comentăm fiindcă, 
iată, bruscat intr-un 
autobuz, „Mișcă-te, 
domnule, mai repede", 
după ce a coborît s-a 
pomenit cu necuviin
ciosul călător ieșindu-i 
in față, galben de e- 
moție : „Vă rog să mă 
iertați..." Profesorul a 
recunoscut în el pe un 
fost pacient căruia îi 
salvase .viața : se in
ternase la „Colțea" cu 
un infarct miocardic 
în starea cea mai gra
vă, cu tulburări com
plexe de ritm. Primi
se apoi de la el cite
va scrisori impresio
nante prin care-i adu
cea mulțumiri fier
binți, mărturisindu-și 
convingerea că, datori
tă competenței medi
cale și dăruirii sale 
omenești, se născuse a 
doua oară. Nu-1 mai 
întilnise de. atunci, 
iar acum... „Vă rog 
mult — Iși cerea el 
tulburat scuze — cu 
graba asta a mea..." 
„Bine, bine — a ad
mis profesorul — fiți 
liniștit...", dar fostul 
pacient insista : „Vă 
rog să mă iertați, 
n-am știut că sînteți 
dumneavoastră !“

Tocmai acest argu
ment — îmi spune 
profesorul — a dat in- 
timplării, dealtminteri 
banale, o anume sem
nificație : „N-am știut 
că sînteți dumnea
voastră". Explicația 
m-a uimit, fiindcă, in
tr-adevăr, nici n-ar fi 
putut să știe. Urci în- 
tr-un autobuz și n-ai 
cum să știi că acolo 
se află doctorul care 
te-a îngrijit, profeso
rul care te-a învățat 
Carte, croitorul care 
ți-a făcut hainele, zi
darul care a construit 
casa in care locuiești, 
brutarul care toată 
noaptea a copt pentru

tine piinea. Inginerul, 
maistrul sau. pur și 
simplu, tovarășul tău 
de muncă... Ce-ar fi 
putut el insă ști cu si
guranță, fără nici cea 
mai mică greșeală, e 
faptul că acolo, in au
tobuzul acela, ca și in 
oricare autobuz, trolei
buz sau tramvai se 
aflau oameni. Deci nu 
niște călători oarecare, 
nu niște pietoni, nu 
niște anonimi, ci oa
meni cu identitate 
precisă. Iată însă că 
el nu pe oameni îi 
respectă. El îl res
pectă pe medic, pe cel 
care i-a făcut un servi
ciu, pe cel de care 
are nevoie, pe cel de 
care știe că depinde 
la un moment dat și 
nu valoarea umană, și 
nu omul care are tot
deauna datele necesare 
spre a fi stimat, fără 
să se învestească, vre
odată, în zadar, polite
țea.

— Cum se explică ? 
— l-am întrebat pe to
varășul profesor.

— în orice caz, 
prin lipsă de educație, 
îmi pare rău, dar fos
tul meu pacient nu 
s-a născut încă „a 
doua oară", nu s-a 
născut a doua oară 
nici atunci cind spu
ne el, nici altă dată. 
Omul are, intr-ade
văr, două nașteri, dar 
numai una e biologică, 
naturală. Cea de-a 
doua naștere este naș
terea socială și mă văd 
obligat să constat că 
la el acest fenomen 
de egală, importantă 
incă nu s-a produs, cu 
toate că e un bărbat 
in plină putere a Vir- 
stei și a experienței de 
viață. Fiindcă el încă 
nu și-a cultivat pe 
lingă însușiri profesio
nale și acele însușiri 
de membru al societă
ții cu o comportare 
totdeauna civilizată. 
Sint asemenea oameni, 
robi ai împrejurărilor, 
care se simt „liberi" să 
se comporte cum vor 
atunci cind se con
sideră „nesuprave- 
gheați". De fapt, opti
ca e răsturnată : nu

„eu n-am știut cine 
sinteți dumneavoas
tră", ci „dumneavoas
tră, toți cel din a- 
cest autobuz, nu știți 
cine sint eu ! Așa 
că n-o să mă puteți 
trage la răspundere : 
fac ce poftesc, fac ce 
mă taie capul, fac 
ce-mi dictează tem
peramentul, imbrin- 
cesc, injur !“ Dacă a- 
cei oameni din auto
buz ar purta unifor
me ale profesiei lor, 
atunci el. fostul pa
cient. m-ar fi recu
noscut la timp, nu 
numai pe mine, ci și 
pe toți ceilalți dimpre- 
jurul meu, atiția și 
atiția „alții", poate 
chiar și pe superiori 
de-ai săi din grupul 
social in care lucrează 
și. astfel sint convins, 
comportarea sa ar fi 
fost cea corectă. Să ne 
imaginăm că fostul 
meu pacient merge în
tr-o vizită. I se pune 
masa. Mănîncă ele
gant, frumos*-. Dar 
cind ajungi' acasă, 
seara, mărț„că cu 
miinile. In Vizită, re
ținerea era de ordin 
social, acasă, nevăzut 
de nimeni... Acasă, 
pevăzut de nimeni, el 
se simte ca și in
tr-un autobuz unde 
crede că nu-1 cu
noaște jiimeni și că 
este Absolvit de obli
gații sociale. Iată însă 
că numai atunci cind 
obligația socială devi
ne și obligație pentru 
sine se poate spune că 
te-ai născut a doua 
oară. In citeva cuvin
te : omul civilizat este 
civilizat in toate acte
le sale, indiferent de 
împrejurarea în care 
se află intr-un anumit 
moment.

Profesorul și-a în
cheiat comentariul cu 
această povestire: cind 
s-a mutat în blocul 
nostru, băiețelul l-a 
întrebat : ..De ce-i 
saluți, tăticule. pe 
toți ? îi cunoști ?“ 
„Sigur că-i cunosc. 
Sint oameni. Sint ve
cinii noștri".

Vaslle BARAN

A intra în rezonanță
Stau de vorbă cu 

Constantin Bălan. 
Constructor de furna
le. de laminoare la 
Galați. Tema dialogu
lui ? Cum iți alegi o 
meserie sau alta.

— Unii — opinează 
interlocutorul — sint 
„împinși" către anu
mite profesii. De pă
rinți, de rude, de prie
teni. Argumente ? Se 
găsesc cu duiumul : 
meseria cutare e cu
rată ; cealaltă e bă
noasă : dincoace e co
mod : aici n-ai răs
pundere ; ramura asta 
e de viitor ; în dome
niul ăla „impuștl" ba
nul fără efort... Etc, 
etc...

— Dv. cum v-ați de
cis pentru profesia de 
consti-ucfor ?

— Oricum, nu îm
pins 1

— Totuși, cum ?
— Am văzut ce iese 

din miinile acestor 
oameni de care apoi nu 
m-am mai despărțit 
decenii. Pentru că a-

tunci, la început, s-a 
intimplat așa : a vi
brat ceva in mine. 
Meseria asta mi-a 
spus ceva. Voiam s-o 
învăț cu orice chip. 
Am intrat, ca să zic 
așa. in rezonanță cu 
profesia de construc
tor. Și odată intrat in 
rezonanță nu mi-am 
mai dorit altceva.

— Sună frumos am 
intrai in rezonanță 1

— Asta vrea să în
semne de fapt dragos
te de ceea ce faci. 
Simplu, nu ?

— Poate. Dar uitați, 
chiar aici, in rindul 
constructorilor, un alt 
om, după ce a ridicat 
ani de zile caupere șl 
furnale, a trecut la 
beneficiar...,

— ...unde va face 
tot caupere și furnale. 
Știu și la cine vă re
feriți : la Alexandru 
Velici. Nu, nu și-a 
trădat meseria. Lu
crează mai departe 
acolo unde a construit. 
Deci n-a intrat în re

zonanță cu altceva. 
Cu altceva mai ușor, 
ori, știu eu, mai așa, 
în... rezervă.

Știam că meșterii de 
viori merg intr-un 
anumit anotimp in pă
dure și lovesc, ici, 
colo, anume copaci. 
După felul \ vi
brează, intră i Rezo
nanță, îi alegeri nu 
pentru cinstea de a se 
converti in viori. Iată 
insă că și cu oamenii 
adevărați se intimplă 
la fel. Nu se lasă îm
pinși spre ceva care 
nu le spune nimic. Nu 
se lasă seduși spre un 
loc cu care nu intră 
în rezonanță. Ei iși 
aleg cu dragoste o me
serie sau alta. Rațiu
nea de a fi a acestei 
alegeri ? A opta cu 
dragoste pentru mese
rie este echivalent cu 
a o profesa cu dra
goste.

Nu-i puțin lucru.

Iile TANASACHE

firești, părăsirea locurilor de 
muncă, ducerea unui trai pa
razitar. „împreunări spiritua
le" care aduc mai cttrînd a 
depravare, n-au nimic comun 
nici cu religia, nici cu legea, 
nici cu omenia... De aceea 
cred că ar trebui supuși 
oprobriului public !“.

De la alți locuitori ai ora
șului am aflat că „profetul 
parazit" împreună cu „Eva 
lui' au mai oficiat asemenea 
„căsătorii spirituale" și in alte 
colțuri gle țârii. Nu de mult 
a venit „in căuțare" Ia Piatra 
Neamț insăși sora lui Sat
mari, din Timișoara, al că
rei soț a fost momit de „pro
fet" să se „căsătorească spi
ritual" cu o anume Elena A. 
din Bacău, considerată un soi 
de „locțiitoare a profetesei 
Nuța". Ba chiar s-a aflat că 
și pe... propria lui soție le
gală, Satmari a „împreunat-o 
spiritual" cu un individ fără 
ocupație din București. Cos- 
tică Sima.

Ne oprim aici cu Înșiruirea 
acestor fapte care vădesc un 
dezgustător marasm moral, 
desfrîu. corupere a minților 
și inimilor. Nu însă fără 
unele reflecții ce se impun 
de la sine.

Cazurile la care ne-am re
ferit au un numitor co
mun : cei ce au bătut la ușile 
familiilor amintite — alde 
Satmari și acoliții lui — n-au 
recurs nici măcar la acele 
precepte, rostite cu pioasă 
ipocrizie de unii „tartuffi"

moderni, care sint menite să 
trezească simpatia sau recep
tivitatea interlocutorului : a- 
jutorarea semenilor, trăirea 
unei vieți virtuoase etc. Nu, 
jie data asta nici vorbă de 
așa ceva : era limpede pentru 
oricine că destrămarea unor 
familii constituite, abandona
rea copiilor, părăsirea locu
rilor de muncă, oricîte vorbe 
nebuloase le-ar fi învăluit, 
nu puteau însemna altceva 
decît destrăbălare, trîndăvie. 
iresponsabilitate. Si atunci ? 
Cum de s-au lăsat prinși acei
— puțini, e drept — bărbați 
și femei in mrejele unor ase
menea rătăciri potrivnice ori
cărei moralități^ elementaru
lui bun simț ?

Explicațiile pot fi diferite
— unele cu o tentă, desigur, 
strict individuală — dar, dacă 
le analizăm în profunzime, 
converg toate In aceeași di
recție : e vorba fie de inși 
care aveau, în adîncul firii 
lor, tendințe și înclinații spre 
imoralitate și trai parazitar, 
fie, pur și simplu, de ființe 
extrem de naive — ușor de 
prostit cu tot felul de „vede
nii" și „voci" — sau. mai pe 
românește, de... săraci cu 
duhul (de unde se vede că nu 
totdeauna cei săraci cu duhul 
sint și fără prihană 1).

O altă întrebare se pune : 
de ce oamenii din jurul ce
lor amăgiți de cuvintele 
fățarnice ale „noului Adam" 
și „noii Eve" — în -primul 
rînd, desigur, soțiile și soții

care acum se pling că au fost 
părăsiți — n-au izgonit din 
prima clipă dincolo de pragul 
locuinței lor p^ „profeții" 
imoralității ? De ce i-au lăsat 
să-și strecoare veninul ade
menitor in urechile și in min
țile celor care, poate, nu erau 
capabili ei înșiși de discer- 
nămintul necesar și de ripos
ta cuvenită la adresa desfriu- 
lui camuflat sub masca „spi
ritualității" ? De ce unii pri
eteni, anumiți vecini care 
observaseră, după cum ne-au 
mărturisit ei înșiși, că „ceva 
nu e in regulă cu «profeții- 
ăia, care prea erau dedați la 
cele lumești", n-au luat din 
vreme o atitudine activă și 
responsabilă, n-au luptat ca 
6ă le deschidă la timp ochii 
celor in cauză asupra pri
mejdiei ce le amenință echi
librul sufletesc și. pur și sim
plu, viata de familie ?

întrebările acestea se vor, 
totodată, și un semnal de 
alarmă. Căci profetul escroc 
șl profetesa parazită, „noul 
Adam" și „noua Evă", con
tinuă, după cite am aflat, să 
hălăduiască prin țară — în
soțiți, desigur, de șarpele a- 
demenitor la depravare — în 
căutare de firi slabe pe care 
să 1£ smulgă, cu îndemnuri 
mincinoase, de pe făgașul fi
resc al unei vieți normale, 
omenești...
Victor BÎRLADEANU 
Constantin BLAGOV1CI
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Întreaga recoltă-strînsă 

șî depozitată operativ!
Acțiune urgentă, de mare importanță economică, ce impune 
pretutindeni o bună organizare a muncii și participarea, 

zi de zi, a tuturor forțelor din agricultură

tulcea: Legumele s-au copt.
De ce, totuși, nu se realizează

graficele de recoltare ?
în toate, unitățile agricole din județul Tulcea. legu

mele au ajuns la maturitate. Nici in aceste condiții 
insă graficele de recoltare nu sint realizate. Joi. 27 au
gust, s-au livrat la fondul de stat 740 tone de legume, 
cu 200 tone mai puțin decit era prevăzut în graficele 
stabilite. Din această cauză fabrica de conserve din 
Tulcea lucrează doar CU jumătate din capacitate. „.Fată 
de 600 tone de roșii, cit putem prelucra zilnic — ne 
spunea ing. Alexandru Homing. directorul tehnic al în
treprinderii de.producere și industrializare a legume
lor și fructelor Tulcea — in ziua de 27 august am pri
mit doar 290 tone, din care aproape 100 tone au fost 
livrate de cele trei ferme proprii ale. întreprinderii". 
Principala cauză a nerespectării graficelor de recoltare 
și livrare o constituie lipsa mijloacelor de transport 
și nefolosirea acestora la întreaga capacitate.

Am urmărit și noi cum se desfășoară transportul 
legumelor din cimp. O primă constatare: mijloacele de 
transport realizează maximum două curse pe zi. chiar 
dacă distanta de parcurs e sub 5 km. cum este cazul 
Asociației legumicole Tulcea. iar de la Asociația legu
micolă Ceamurlia de Jos. situată la peste 40 km de 
Tulcea, se efectuează doar un transport pe zi. Astfel, 
o parte din legume rănim de la o zi Ia alta pe cimp 
sau in unele situații chiar zile întregi. La Asociația , 
legumicolă Tulcea au rămas in fiecare zi din această 
săptămină în cimp cite 20 tone de roșii. La Asociația 
Zebil, joi, 27 august, nu s-au transportat 40 tone de 
roșii. De ce această situație? Nu se respectă hotărirea 
comandamentului județean pentru coordonarea lucră
rilor din horticultura, care prevede ca mijloacele de 
transport puse la dispoziția sectorului horticol să fie 

'predate pentru întreaga campanie unităților legumicole 
care să poarte răspunderea pentru folosirea lor. Am 
verificat dacă autocamioanele repartizate să transporte 
legumele de la Asociația legumicolă Nalbant lucrează. 
Din cele 7 autocamioane repartizate de întreprinderea 
de transporturi auto la această unitate doar una a 
fost găsită efectuind transporturi de legume, dar nu 
de Ia Nalbant. ci de la Ceamurlia de Jos. Zilnic, din 
cele 30 de autovehicule programate să transporte la 
I.L.F. Tulcea se prezintă doar 25, din care 5 nu au 
remorci. Că transportul legumelor nu este organizat 
corespunzător pe-o demonstrează și faptul că vineri. 
28 august, la ora 8. 20 de autocamioane erau parcate 
în curtea I.L.F. Tulcea, in timp ce telefonul din biroul 
directorului comercial al întreprinderii suna de zor. 
Directorii asociațiilor legumicole din Zebil, Ceamurlia 
de Jos, Vglea Nucarilor solicitau mijloace de transport.

Șoferii așteptau să li se vizeze foile de parcurs pen
tru a pleca în cursă. De ce se vizează insă aceste foi 
la Tulcea. și nu la unitățile unde mijloacele de trans
port sint repartizate? Cert este că din această cauză 
autocamioanele ajung în cimp la Ora 12 sau chiar 
Ia 14 și nu pot efectua decit maximum două drumuri. 
Este și motivul pentru care fermierii se feresc să re
colteze cantitățile stabilite in grafice, deoarece pro
ducția riscă să râmină pe cimp, și să se deprecieze. 
Ea Asociația legumicolă Tulcea, bunăoară, șe recol
tează zilnic aproximativ 100 tone de tomate, dar, ne 
asigură ing. Nicolae Simion, directorul unității, 
putea stringe chiar 200 tone pe zi. Nu o 
nu avem cu ce le transporta".
' Este o situație inadmisibilă acum cind 

dinile legumele au ajuns la maturitate. Iată de ce sint 
necesare măsuri ferme din partea organelor agricole 
iudețăne pentru a se asigura mijloace de transport ia 
nivelul producției ce poate fi recoltată zilnic.

„atn
facem fiindcă

în toate gră-

Neculaf AMIHULESEI 
corespondentul „Scinteii"

botoșani : De-ar avea
cartofii... roți

„lună record", luna 
marcată de briga- 
cel mai mare șan- 
al tineretului - Ca

Prin strînsa conlucrare intre proiectant și constructor

Jn aceste zile, la Asociația economică intercoopera- 
tistă de producere a legumelor Movila Miresil, județul 
Brăila, la recoltarea tomatelor participă sute de oameni

Foto : A. Papadiuc

La începutul acestei sâptămini, directorul economic 
al I.L.F. Botoșani, tovarășul Petru Grasu, punea incă 
sub semnul incertitudinii îndeplinirea planului de 
16 000 tone cartofi, cit se prevăzuse a se livra din ju
deț pină la sfirșitul lunii august către diferite centre 
muncitorești din țară. „Este incă secetă — motiva 
dinsul — recoltarea se desfășoară anevoios și nu cred 
că vom putea expedia mai mult de 12 000 tone". între 
timp, ploile ce au căzut au mai îmbunătățit condițiile 
de recoltare, iar apelurile ce au fost adresate coman
damentului județean pentru agricultură din partea 
altor comitete de partid (al municipiului București, al 
județelor Cluj, Bihor, Maramureș etc.) au determinat o 
activă participare a cooperatorilor și mecanizatorilor 
botoșăneni la strinsul, sortatul și transportul cartofilor 
in cele două baze de recepție, de la Dorohoi și Bu- 
cecea. Drept urmare, in ultimele zile, o serie de uni
tăți agricole, pe terenurile cărora cartofii au ajuns la 
maturitate, și-au depășit substanțial graficele la recol
tare și livrare : I.A.S. Leorda, Dorohoi și Cătămârăști, 
cu cantități cuprinse, intre 400 și 800 tone, cooperativele 
agricole George Enescu, Bucecea și Nicșeni — intre 
300 și 900 tone. „Ne vom realiza și chiar vom depăși 
cantitatea planificată"- — aprecia din nou, in cursul 
zilși de joi, 27 august, același director . al I.L.F. 
„Uitați-vă — se adresa el bucui’os delegaților veniți ia 
Botoșani din vreo 10—11 județe — ne intră zilnic in 
cele două baze cite 1 300—1 400 tone". Satisfacție insă 

. numai pe jumătate. întrucit, chiar in aceeași zi, res
ponsabilii celor două baze de recepție din județ s-au 
văzut puși in situația de a nu mai primi cantitățile tri
mise de unitățile agricole furnizoare.

— Pe ce motiv ? — l-am întrebat. Ia Bucecea, pe res
ponsabilul bazei de recepție, Gheorghe Pislaru.

— Nu mai avem loc unde să descărcăm — a răspuns. 
Vedeți și dumneavoastră ! Munți de cartofi,- nu alta I 
Pește I 200 tone. Nu se mai vede nici gara datorită 
movilelor de cartofi I

Responsabilul avea dreptate. „Atunci de ce nu-i în- 
cărcați in vagoane ?“ — am continuat discuția cu res
ponsabilul. „In cate vagoane ? De unde vagoane ? 
Că nici un sfert din cele comandate nu ne-au fost 
puse la dispoziție. Dar haideți în gară să vă con
vingeți". Omul avea dreptate și de data aceasta, de
oarece pentru ziua de joi solicitase, conform conven
țiilor stabilite cu Regulatorul de circulație și mișcare 
din Suceava, nu mai puțin de 15 vagoane.' Cite i s-au 
pus la dispoziție ? Exact 3. „De ce numai atitea ?“ — 
r.e-am adresat telefonic operatorului de serviciu de la 
R.C.M. Suceava, tovarășul Vasile Toma. „Nu am cre
zut că le trebuie mai multe" — vine răspunsul. „Dar 
știți că acum bază este practic blocată ? Că mașinile 
■care vin să, descarce sint nevoite a se întoarce pline ? 
Că...“. „Nici o grijă. Astă-seară vom avea o ședință 
in care vom căuta să rezolvăm situația".:.

Fără a pune la îndoială eficiența ședinței ce urma a 
se desfășura la R.C.M. Suceava, am supus totuși si
tuația in atenția tovarășei Elvira Chirica, secretar al 
Comitetului județean de partid Botoșani. Și. datorită 
Intervenției energice a comitetului județean de partid, 
celor două Baze de recepție li s-a pus in segrt timp la 
dispoziție numărul de vagoane solicitat. Un aspect însă 
rămirie de elucidat : s-au convins intr-adevăr lucrătorii 
de la Regulatorul de circulație și mișcare din Suceava 
că botoșănenii nu produc cartofi cu... roți ? Și, prin 
urmare, trebuie să le pună la dispoziție toate vagoa
nele solicitate. Adică, așa cum prevăd contractele sem
nate de comun acord. Nu de alta, ci pentru că recol
tarea culturilor de toamnă este abia la început. Și 
„grosul" de acum urmează...

Silvestri A1LENEI 
corespondentul „Scinteii' /

Declarată 
august este 
dierii de pe 
tier național
naiul Dunăre - Marea Neagră - 
prin excavarea a 75 000 mc de 
pămint zilnic, ceea ce face ca, 
de la ultima vizită a secretaru
lui general al partidului, făcută 
recent pe șantier, volumul de ex
cavați! efectuat de ei în albia 
canalului să depășească două 
milioane metri cubi. In felul a- 
cesta, brigadierii sint hotăriți 
să-și respecte angajamentul de 
a finaliza in acest an 5 km de 
canal, 
rea a 
mint și 
mc de 
ținere.

care însumează excava- 
17,2 milioane mc de pă- 
rocă și turnarea a 160 000 
betoane in pereții de sus- 
(George Mihâescu).

ln fotografie : un aspect de 
pe șantier, la kilometrul 48 al 
canalului.

Foto : E. Dichiscanu

DOLJ :

A început
recoltarea

florii-soarelui
în județul Dolj, odată cu efec

tuarea diverselor lutrări de ăe- 
zon, a fost declanșată și recolta
rea florii-soarelui. în unitățile 
consiliilor unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste Calafat, 
Mâcieșu de Jos, Horezu-Poenari 
și Cîrcea, adică în zonele în care 
cultura a ajuns la maturitate, au 
și fost recoltate pină aseară pri
mele 800 hectare cu floarea- 
soarelut î5upă cum ne asigură 
Direcția agricolă județeană, pen
tru finalizarea recoltării celor 
43 500 hectare cultivate cu floa- 
rea-sbarelui in acest an, în cel 
mult opt zile bune de lucru, s-au 
stabilit o serie de măsuri. Astfel, 
in vederea realizării vitezei zil
nice planificate, pe aproape 5 300 

» hectare au fost dirijate 880 com
bine autopropulsate, dotate cu 
echipamente de recoltare inte
grală. iar recoltarea culturii se 
va desfășura pe formații in flux 
tehnologic. ^Totodată, s-au asigu
rat și mijloacele necesare pen
tru transportul operativ al re
coltei în bazele de recepție, pre
cum și utilajele destinate* elibe
rării terenului și efectuării 
arăturilor in vederea însămință- 
rii suprafețelor respective cu 
griu și orz. (Nicolae Petolescu)

INVESTIGAȚIE PE DRUMUL RECUPERĂRII OȚELURILOR ALIATE
■;a>‘

(IV)
5

Durate de execuție
și consumuri de materiale reduse

fapt cunoscut că Trustul 
speciale din București de

Este un 
de lucrări 
tine, printre unitățile din țară, prio- 

. ritatea absolută în construcția coșu- 
rilor industriale. O singură cifră 
este dealtfel grăitoare : numai in 
cursul anului trecut au fost reali
zate la diferite obiective de investi
ții importante un nurrtăr de 70 de 
asemenea lucrări inginerești, cu 
înălțimi cuprinse intre 50 și 200 me
tri. deci caracterizate prin tehnicita
te și complexitate deosebite în exe
cuție. Mai puțin cunoscut este fap
tul că. din 1977. peste 60 la sută din 
soluțiile constructive ale acestor co
șuri industriale au fost elaborate 
chiar in cadrul secției de proiectare 
a trustului bucurestean.

— Ne-am asumat și proiectarea 
acestor lucrări, cu convingerea că 
soluțiile tradiționale de coșuri pot 
fi. si incă serios. îmbunătățite, iar 
noi dispunem de capacitatea tehnică 
și experiență pentru a prelua aceas
tă sarcină, ne spunea ing. Dan Că
lin. directorul trustului. Am stabi
lit deci două obiective principale în 
activitatea specialiștilor noștri : re
ducerea apreciabilă a consumului de 
materiale și scurtarea duratelor de 
execuție.

Obiective materializate printr-un 
șir de rezultate importante, reco
mandate in primul rind de înalta lor 
eficiență. Nu intenționăm să intrăm 
in amănunte. în schimb ne vom opri 
la două din realizările de „ultimă 
oră".

— Puțini din cei care admiră si
lueta zveltă a unui cos industrial 
știu faptul-că partea vizibilă este, 
numai-„coaja" acestuia, alcătuit din 

- beton armat turnat în cofraje glî-
■ sânte, menită să asigure rezistența 
întregii construcții, ne-a precizat 
ing. Cornel Popescu. Pentru că în 
interior mai există un al doilea coș, 
cu un diametru mai mic. constituind 
tubul de evacuare a gazelor.

Să adăugăm acestei informații si 
pe aceea că tubul interior, supus 
acțiunii directe a gazelor corozive. 
este realizat, în mod obișnuit, din 
cărămidă antiacidă, „legată" cu un 
chit special anticoroziv. Din păcate, 
aplicarea acestei . soluții laborioase 
necesită un consum mare de mano
peră și de materiale, iar tubul de 
gaze costă de 4—5 ori mai mult decit 
„coaja" exterioară a coșului.

— Pentru a elimina aceste deza
vantaje. am analizat cu ^tentie deo
sebirile dintre compozițiile diferite
lor gaze, rezultate in urma procese
lor tehnologice, ne-a informat chi
mistul Viorel Jurcă. Șl am observat 
că în industria firelor artificiale se 
produc gaze a căror temperatură nu 
trece de 80° C.

Pornind de la această observație 
importantă, un colectiv de specialiști, 
alcătuit din inginerii Cornel Popes
cu. Jenica Mateescu. Silvia Dumi
trescu șl chimistul Viorel Jurcă. au 
verificat proprietățile celor mai di
verse materiale, pentru ca după nu-

eforturile lor să 
succes. Pe scurt, 
soluție originală.

meroase încercări 
fie încununate de 
a fost elaborată o 
cu caracter de unicat pe plan na
țional : tuburi de gaze din panouri 
mari de... mase plastice. Mai precis, 
este vorba de poliesteri care, armați 
cu fibră de sticlă, devin rezistenți. 
ca oțelul, dar de... 6 ori mai ușori, 
în plus, acest material se comportă 
foarte bine la acțiunea acizilor. Pină 
în prezent, soluția a fost aplicată la 
trei coșuri cu înălțime de 200 metri 
construite recent la combinatele de 
fibre artificiale din Suceava. Dej

La Trustul de lucrări
speciale din București

și Brăila, urmînd «ă fie în con
tinuare extinsă și la alte coșuri de 
gaze cu temperaturi sub 80° C. încă 
o precizare : avantajele aduse de 
această originală soluție se regăsesc 
și pe șantier. La Suceava, șeful de. 
echipă Vasile Astanci. ne-a confir
mat : „Gradul de industrializare a 
lucrărilor a crescut considerabil, de
oarece panourile din poliester au so
sit gata confecționate pe șantier. 
Montajul în interior, realizat cu 
ajutorul unor platforme ridicătoare, 
a durat de două ori mai puțin decit 
obișnuitele lucrări de zidărie. Altfel 
spus, durata de execuție a coșului a 
ftiăt de 9 luni, in loc de 18, in timp 
ce economiile obținute însumează 
cite două milioane tei pentru fiecare 
coș. Semnificativ, nu î"

Deoarece ne-am familiarizat oare
cum cu structura coșurilor industria
le, să mai 
constructiv. 
ja“ coșului 
binți. între
se introduce un .„scut" izolator : • in 
speță, e vorba de un strat de mate
rial termoizolant. cu proprietăți bine 
precizate : ușor, rezistent la tempe
raturi înalte, precum și la acțiunea

dezvăluim un amănunt... 
Pentru a proteja „coa- 

de acțiunea gazelor fier- 
aceasta si tubul interior

agresivi. în mod 
material este sticla 
altfel spus, spuma 
din import cu prețul 
eforturi valutare. Un

diverșilor factori 
obișnuit, acest 
spongioasă sau. 
de sticlă, adusă 
unor însemnate 
metru cub de sticlă spongioasă costă 
223 de. dolari, iar pentru un coș cu 
înălțimea de 80 metri sint necesari 
60 metri cubi. Adică. 13 400 de dolari 
pentru un singur cos industrial.

— Urmărind să eliminăm importul, 
ne-am orientat cercetările, către uti
lizarea resurselor interne, ne-a spus 
ing. Cornel Papadopol. Dintre rocile 
vulcanice care se găsesc in 
din nordul tării, perlitul are 
prietatea remarcabilă 
foarte mult volumul, 
este Încălzit. Măcinat 
in jetul unei flăcări 
granule foarte ușoare, 
atunci să-l folosim ca agregat la con
fecționarea unui beton foarte

Beton din care in 
producție industrială 
s-au fabricat plăcile 
înlocuitoarele sticlei 
asemenea clacă de 8 
este suficientă pentru izolarea ter
mică a unui coș, prin care circulă 
gaze la temperatura de 200‘ C. Folosit 
la realizarea coșului din cadrul Cen
tralei termice din orașul dr. Petru 
Groza, materialul a . dat deplină 
tis fact ie.

— Acum, luăm măsuri pentru 
ganizarea producerii centralizate 
trenul din atelierele noastre

munții 
p ro

de a-și mări 
atunci cind 
și pulverizat 

se obțin niște ■ 
Am încercat

ușor, 
atelierele de 
ale trustului 

de SIPEREX. 
spongioase. O 
cm grosime

sa-

or- 
în- 

a 
SIPEREX-uluI, astfel incit să asigu
răm întregul necesar la izolarea în 
contințiare a .unui număr de alte 11 
coșuri, amplasate pe. platformele de 
investiții de la Midia-Năvodari,-Rm. 
Sărat. Moreni. Cărei, Timișoara. Ca
racal. Zimnicea si altele, ne-a spus 
în continuare tovarășul Dan Călin.

Deci Trustul de lucrări speciale 
din București își întregește în chip 
armonios „cartea de vizită". A de
venit, intr-un răstimp scurt, nu nu
mai un puternic colectiv de construc
tori. ci și eficient „laborator" de 
cercetare și proiectare, unde isi dau 
întilnire gindirea cutezătoare și efi
ciența.

Ing. Cristian ANTONESCU

CONTRASTE

Investigația tntreprinsă pe drumul 
recuperării otelurilor aliate a relevat 
o serie de neajunsuri in gospodări
rea acestor resurse refolosibile. nea
junsuri care fac, in cele din urmă, 
ca o importantă cantitate de elemen
te de aliere să se piardă fără posi
bilitatea de a fi recuperate. O situa
ție păgubitoare 
națională, știut 
mare parte din 
mente de aliere se obțin din import, 
la prețuri deosebit de ridicate.

Ce concluzii s-au desprins in urma 
anchetei noastre ?

Principala observație care trebuie 
reținută este aceea că oțelurile aliate 
refolosibile nu se sortează pe mărci 
sau pe grupe de mărci, precum și in. 
funcție de structura fizică (bucăți, 
ștraifuri. span) incă de la locul de 
unde provin, in secțiile si atelierele 
unde se debitează sau se prelucrează 
la cald sau la rece laminatele din 
oțel aliat. Practica de a arunca toa-‘ 
te resturile de metal la grămaaă in
tr-un conteiner, fără un minim 
efort de sortare, contrară prevederi
lor legale în vigoare, este generată, 
la rindul ei. de anumite deficiențe 
organizatorice care au drept numitor 
comun- lipsa spiritului gospodăresc. 
Și aceste cauze, in esență, sint :

lor care nu respectă prevederile le
gale ;

pentru economia 
fiind că cea mai 
cantitățile de ele-

• Cerințele și sarcinile in dome
niul recuperării și sortării metalului 
nu sint explicate si deci nu sint cu
noscute pretutindeni, pină la nivelul 
locurilor de muncă, unde de fapt re
zultă metalele refolosibile.

Nu funcționează practic mecanis
mul de stimulare și. respectiv, pe
nalizare prevăzut de reglementările

oportun, in unitățile din a căror ac
tivitate rezultă resturile de oțel aliat, 
este greu să se indrepte la depozite
le de fier vechi sau Ia unitățile side
rurgice. In plus, sortarea otelurilor 
pe grupe de mărci la întreprinderile 
județene pentru recuperarea si valo
rificarea materialelor refolosibile se 
face empiric, prin recunoașterea vi
zuală a reperelor si nu pe baza unor 
analize rapide, din lipsa aparaturii 
moderne necesare. De aceea, se im-

borare a șarjei. Anumite imperfec
țiuni ale unor procedee tehnologice 
practicate, imposibilitate^ efectuă
rii rapide a analizelor- fizico-chimice 
în șarjă din cauza nefunctionării... 
poștei pneumatice, precum și como
ditatea unor lucrători din otelării 
creează baraje artificiale în calea 
utilizării pe scară mai largă a otelu
rilor aliate refolosibile.

Desigur, este mult mai simplu să 
să utilizeze feroaliaje noi. aduse cu-

Concluzii și cîteva măsuri
absolut necesare

legate in vigoare atit tn privința re
cuperării materialelor refolosibile. 
cit și in legătură cu respectarea atri
buțiilor de serviciu :

• Sarciniie de predare a resturi
lor de oteluri aliate sint stabilite, de 
regulă, in mod global, sub posibili
tățile reale, nefiind fundamentate ne 
datele din bilanțurile materialelor 
care trebuie obligatoriu întocmite in 
fiecare unitate economică :

• Ca reflex al lipsei de interes cu 
eare este privită incă in multe între
prinderi recuperarea materialelor re
folosibile. responsabilitatea organiză
rii și controlului acestei activități 
nu cade in mod egal asupra tuturor 
factorilor de conducere pe scară ie
rarhică. De regulă, un tehnician sau 
subinginer. cu o funcție oarecare, 
este numit responsabil cu recupera
rea materialelor refolosibile. calita
te în care nu poate insă controla da 
dispoziții și, după caz. sancțiuni ce-

• în foarte multe cazuri nu se 
respectă prevederea expresă din ac
tele normative potrivit căreia unită
țile cate scot din uz mașini, utilaje 
și instalații sint obligate să te dez
membreze și să sorteze piesete rezul
tate in : piese reutilizabile ca atare, 
piese recondiționabile si piese pen
tru retopire separate în funcție de 
compoziția fizico-chimică.

Așadar, esțe necesar ca in toate 
unitățile din a căroî activitate re
zultă resturi de oțeluri aliate să se 
intre în legalitate, organizindu-se in 
mod corespunzător gospodărirea ju
dicioasă a tuturor materialelor refo
losibile. Esențial este ca. pretu
tindeni, oțelul aliat destinat reto
pirii să fie sortat separat pe mărci 
sau grupe de mărci, depozitat distinct 
in conteinere diferite și livrat eu 
buletin de analiză la producătorii de 
metal.

Ceea ce nu se face la momentul

pune dotarea acestor unități speciali
zate. cit și a principalelor întreprin
deri care prelucrează metal cu apa
rate de analiză adecvate.

Ce se constată la producătorii de 
metal? în primul rind, faptul că de
pozitele de fier vechi — materie pri
mă de bază — nu Sint organizate co
respunzător pentru păstrarea separa
tă pe mărci sau grupe de mărci a 
resturilor de otel aliat provenite din 
propria unitate, ori aprovizionate 
din rețeaua de colectare. Iar acolo 
unde asemenea amenajări există, in 
multe cazuri nu se respectă destina
ția acestora, existind riscul ames
tecării sruoelor de mărci.

Dealtfel, fluxul șutajelor și res
turilor de oteluri aliate rezultate din 
activitatea proprie nu este riguros 
respectat si gestionat pină la intro
ducerea in șarjă a fiecărei mărci sau 
grupe de mărci, in vederea recupe
rării integrale a elementelor de 
aliere.

S-a creat in multe otelării menta
litatea că resturile» de oteluri aliate 
ar da mai multă bătaie de cap. ar 
duce la prelungirea duratei de ela-

i

rate, sortate, din import, dar aceasta 
e o soluție deloc economicoasă.

în concluzie, așadar, problemele 
recuperării oțelurilor aliate sint. in 
cea mai mare parte, de natură or
ganizatorică, rezolvarea lor depin- 
zind in măsură hotăritoare de spiri
tul gospodăresc al colectivelor care 
consumă sau produc metalul. Tre
buie 'in acest sens subliniată si răs
punderea care revine organelor cu 
atribuții de control și îndrumare din 
cadrul centratei de recuperare si va
lorificare a materialelor refolosibile 
pentru fantul că nu au urmărit cu 
perseverentă în .întreprinderi modul 
cum se respectă prevederile, legale 
în acest domeniu, nu au sancționat 
cazurile de abatere de la dispozițiile 
actelor normative si, în general, nu 
au acționat cu fermitate pentru in
staurarea unei ordini și discipline ri
guroase in gospodărirea resurselor 
materiale refolosibile. in cazul ana
lizat. a resturilor de oteluri aliate.

De asemenea, sistemul de planifi
care și contractare (globală și nu 
analitic, pe sortimente, mărci și gru
pe de mărci in funcție de Conținutul

în elemente de aliere) a sarcinilor 
de recuperare a oțelurilor aliate pen
tru furnizori, beneficiari și între
prinderile specializate din rețeaua 
teritorială, nu este de natură să sti
muleze o activitate gospodărească, 
de selectare, predare si consum efi
cient a acestor materiale refolosibile.

Ancheta noastră, prin natura lu
crurilor, nu a abordat (și nici inu 
și-a propus un asemenea obieexiv) 
ansamblul circuitului recuperării 
oțelurilor aliate. Limitindu-ne la ob
servații directe în citeva unități care 
participă la recircularea otelurilor 
aliate, am urmărit mai puțin latura 
tehnică, interesindu-ne in mod deo
sebit problemele organizatorice, gos
podărești : de care, de fapt, depinde 
intr-o măsură importantă reintrodu
cerea în procesul productiv a ele
mentelor de aliere cu pierdeți cit 
mai mici. Cauzele si propunerile de 
remediere a deficiențelor prezenta
te în acest ciclu de articole au fost 
relevate cu ajutorul specialiștilor din 
unitățile investigate, din alte foruri 
de resort. Scopul anchetei „Scinteii" 
a fost de a* atrage în mod serios a- 
tentia asupra neajunsurilor care per
sistă în acest domeniu, asupra încăl
cării flagrante a unor reglementări le
gale. ’

De aceea, deschidem paginile zia
rului și altor opinii, altor propuneri 
menite să determine îndreptarea si
tuației. în mod deosebit interesează 
punctele de vedere ale principalelor 
foruri de resort implicate in procesul 
recuperării otelurilor aliate : .Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Industriei Meta
lurgice. Cu o precizare, izvoritâ din- 
tr-o cerință stringentă a economiei 
naționale : măsurile pe care le pre
conizează aceste ministere si unită
țile care participă la recuperarea ote
lurilor aliate să vizeze direct obiec
tivul sporirii ample, neintirziate. a 
proporției de oteluri aliate refolosibi
le in șarja de oțel, concomitent cu 
scăderea substanțială a consumului- 
de elemente de aliere noi. aduse din 
import.

La adunarea genera
lă a oamenilor muncii 
de la Exploatarea mi
nieră Aghireș (Cluj) 
s-a făcut o propune
re : să fie recuperate 
nisipurile fine din ia
zurile de decantare. 
Aici se pierd anual 
sute de mii de metri 
cubi din acest materi
al prețios, mult solici
tat de turnătoriile din 
întreaga țară. Prompt, 
după adunare, condu
cerea exploatării s-a 
consultat asupra solu
țiilor cu specialiști și 
muncitori.

„Pentru recuperarea 
nisipurilor ar fi nece
sar un troliu-screper 
de mare capacitate" — 
spuse un inginer. „Dar 
de unde îl aducem ?“. 
întrebă altul. „Păi nu 
trebuie 
că-1 avem.

să-l aducem, 
Nu știți că

avem un excavator 
scos din iiz ? Utilajul 
ar putea fi transfor
mat și readaptat pen
tru recuperarea nisi
purilor". „Dar cine ar 
putea executa lucra
rea, in cit timp și cit 
o să ne coste ?“ — 
veni altă Întrebare. 
„Dacă vom proceda 
după toate dichisurile 
— proiect, deviz, apro
bări etc. mai trece un 
an“... „Noi ne anga
jăm să realizăm modi
ficarea cu forțe pro
prii", a răspuns mais
trul Alexandru Flon- 
tek. O dăm gata in 
zece zile". „S-a făcut, 
și noroc bun I".

Și cei 12—13 lăcătuși 
mineri, împreună cu 

. maistrul Flontek, au 
muncit fără răgaz, 
după programul de lu
cru, realizind troliul

întocmai cum s-au an
gajat. La sfirșitul ce
lei de-a zecea zile, di
rectorul combinatului 
minier a sosit din 
Cluj-Napoca la fața 
locului și, împreună cu 
alți specialiști, a asis
tat la o probă de lu
cru a troliului-scre- 
per. Formația maistru
lui Alexandru Flcntek 
a fost felicitată și re
compensată. Așa cum 
merita, pentru exem
plara dăruire in mun
că pe care a dovedi
t-o. Și așa, drumul de 
Ia idee la practică a 
fost scurtat - cu multe 
luni de zile. Rezulta
tul : numai in acest an 
se vor recupera 115 000 
tone nisip fin, de cea 
mai bună calitate. No
roc bun și la noi în
făptuiri 1 (Al. Mure- 
șan)

Mecanizare cu... furca

Corneliu CARLAN

Cu rfiare 
ganele de 
din Ministerul Agri
culturii au cerut, in 
primăvara acestui an. 
stațiunilor de mecani
zare să aducă grabnic 
unele adaptări combi
nelor C-12 pentru ca 
fasolea să poată fi re
coltată mecanizat. în 
principal, era vorba de 
atașarea unui pik-up 
în fata 
care să preia fasolea 
din brazdă, dislocată 
in prealabil cu ajuto
rul unei lame mon
tate în spatele trac
torului legumicol. Mo
dernizările respective 
s-au făcut, dar, cind 
a început recoltarea, 
dispozitivele au fost... 
abandonate. Motivul ?

— Avem o recoltă 
bună, de 1 000—1 200 
kg fasole la hectar, 
ne spunea , Neculai 
Ivan, directorul Aso
ciației economice in- 
tercooperatiste de pro
ducere a legumelor 
din Movila Miresil — 
Brăila. Dar la culesul 
mecanizat ne-am po
menit in sac doar cu... 
350—400 kg la hectar. 
Pik-upul montat pe 
combină se încăpăti-

vîlvă. or- 
soecialitate

combinelor,

nează să nu preia fa
solea 
scutură, 
tie. ca 
pierderi 
ar fi să
lea cu mina si s-o du
cem cu furcile la com
bine pentru batozare 
(așa cum se vede in 
fotografia de sus).

Pentru ce s-au chel-

din brazdă, o 
Singura solu- 
să nu avem 
de producție, 
scoatem t’a-so-

tult bani cu moderni
zarea combinelor, dacă 
recoltarea fasolei 
face tot cu mina 
furca ? Oricum, 
tica arată clar : 
tia indicată nu
viabilă. E și firesc să 
se intimple așa cind o 
astfel de soluție este 
dată din birou. (A. Pa- 
padiuc).

se 
și cu 
prac- 
solu- 
este
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Doi pe un 
autobuz
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Doi șoferi de la întreprinde
rea județeană de transporturi 
locale Brăila : Nicolae Dumitru 
Si Gheorghe Livadaru. De 20 de 
ani lucrează împreună, cu 
schimbul, pe aceeași mașină. Si 
tot de 20 de ani se numără prin
tre cei mai buni. Fiecărui auto
buz pe care au lucrat i-au pre
lungit... viața cu zeci de mii de 
kilometri. Cum ? Printr-o în
grijire exemplară. Cu autobuzul 
din momentul de față, cei doi 
au parcurs 550 000 kilometri si 
continuă să circule cu el fără să 
i se fi făcut incă nici o reparație 
capitală la motor și transmisie. 
Economiile realizate de ei se 
ridică, valoric, la 500 000 lei. Și 
ele sporesc mereu, cu fiecare 
oră de muncă și cu fiecare 
kilometru parcurs. Direct pro
porționale cu stima ce li se 
cuvine. —
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Dalii și gladiole
Drumul național 15. de largă 

circulație, străbate de la un 
capăt la altul si comuna Corbu, 
din județul Harghita. Călătoru
lui ii este mai mare dragul să 
privească si să admire grădinile 
din preajma caselor. In afară de 
legume, fiecare grădină este 
plină cu flori. Multe, foarte 
multe flori, îndeosebi dalii și 
gladiole. Vestite in tot locul și 
fără seamăn sini florile din 
curțile celor trei tizi loan : loan 
Olaziu, Szilasi Ioan și loan Cris- 
tinoiu.

Dar de cum ieși din comuna 
Corbu, la o azvirlitură de băț, 
treci un pod și intri in primul 
sat dintr-o comună vecină. Sat 
in care insă nu mai întilnești 
nici dalii, nici gladiole. nici alte 
flori. Cu toate că satul se 
cheamă — culmea! — Valea 
Frumoasă.
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Tremuri nd 
sub plapuma

Deși cioban de meserie. Ion 
Bărculescu din Baia de Fier nu 
prea îndrăgea oile. Altfel nu se 
explică faptul că mai mult um
blet hai-hui decit cu mioarele la 
pășunat. Așa se face că intr-o 
zi s-a furișat, in casa unui cetă
țean de unde a ieșit îmbrăcat 
intr-un cojoc și cu o plapumă 
pe umăr. Ca -să..,i ~se .rpiardă 
urma, s-a dus cu cojocul și cu 
plapuma la Tg. Jiu să le facă de 
petrecanie. Prins cu ocaua mică, 
i s-a găsit atît de repede ac de 
cojoc, incit a și simțit cum dir- 
diie de frig sub plapumă.

Avea de ce !
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Paznicul 
plimbăreț
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Vasile Cîrcu iși luase in pri
mire postul de paznic la coope
rativa agricolă din Cașvana, ju
dețul Suceava. Odată cu căde
rea serii, l-a cuprins setea. în 
loc să scoată o găleată de apă 
din fintină. paznicul a dat fuga 
la restaurant. S-a dus cu graba, 
dar s-a întîlnit cu zăbava. După 
ce și-a făcut plinul cu băutură, 
a plecat înapoi la post, La post 
și nu prea, pentru că în curtea 
cooperativei se afla și un camion 
de care trebuia să aibă grijă. 
Ce și-a zis ? Si-a zis că l-ar pu
tea păzi și mai bine, dacă l-ar 
lua cu sine. S-a urcat la volan 
și a pornit-o în noapte, la plim
bare, fără să aibă permis de 
conducere. Și s-a tot plimbat, 
pină s-a terminat benzina din 
rezervor.

Acum, paznicul nu mai e 
paznic. Restul urmează.
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N-a avut răbdare
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Bucuros nevoie mare că și-a 
luat... mașină mică. Ion Olaru 
din comuna Simburești. județul 
Olt, i-a găsit un loc potrivit de 
parcare in ogradă.

—Aici să-mi stai, frumoaso, 
pină mi-oi lua permis de condu
cere, că pe urmă scot eu untul 
din tine — spunea el.

Dar una a spus si alta 
cut. Nemaiavind răbdare
să obțină permisul și prind 
se grozăvească față de sora 
cumnatul său, i-a urcat in ma
șină și a plecat la plimbare.

Acum, „frumoasa" stă din nou 
la locul ei de parcare, iar el... 
staționează in așteptarea ver
dictului legii.

a fă-
pină 

să 
și
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Clipa 
de neatenție

Un băiețel de 12 ani. Râul, din 
Timișoara, a venit la mătușa sa 
din Brașov să petreacă o parte 
din vacanța mare. Bucuroasă și 
grijulie, mătușa s-a străduit să-i 
ofere toate condițiile petrecerii 
timpului intr-un mod cit mai 
plăcut și util. Au urcat împreu
nă și pe masivul Piatra Mare. 
Neslăbindu-l din ochi, mătușa 
l-a povățuit să nu meargă pe 
marginea drumului, să stea tot 
timpul lingă ea. Cu toate aces
tea, profitind de o clipă de nea
tenție din partea mătușii, băie
țelul s-a apropiat prea mult de 
buza unei prăpăstii și s-a Pră
bușit in gol. N-a mai 
salvat.

putut fi
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Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

de

„Scînteii
I

Festivalul național „Cintarea 
României" continuă să scoată la 
iveală numeroase talente in cele 
mai diverse domenii ale artelor 
spațiale și temporale. Nenumărați 
oameni de toate vîrstele, din ma
rea masă a poporului, pe care as
pirația spre frumos, năzuința de 
înălțare i-a înfiorat de cînd se știu, 
au găsit in activitățile inițiate in 
cadrul Festivalului „Cîntarea Româ
niei" prilejul de a se manifesta, 
perfecționindu-se cu fiecare etapă.

Astfel, timp de zece zile, în acest 
august atît de bogat în fapte demne 
de memoria timpului, în comuna 
Săcelu-Gorj, într-un decor de mare 
frumusețe, spre care vin, an de an, 
tot mai mulți oameni ai muncii, 
atrași de miraculoasele izvoare io- 
durate, cu concentrație neobișnuită, 
ale stațiunii balneoclimaterice, Con
siliul Central al Sindicatelor a or
ganizat — sub genericul „Acțiunea 
7 000“ — a V-a ediție a Taberei 
naționale de plasticieni amatori — 
sculptură și pictură. Au fost invi
tați laureați ai edițiilor anterioar.e 
ale Festivalului „Cintarea Româ
niei", aparținînd tuturpr județelor 
tării. Scopul taberelor îl constituie 
stimularea și valorificarea muncii 
de creație a amatorilor ale căror lu
crări vor înfrumuseța zonele de 
odihnă și agrement ale muncitori
lor în vacanțele lor anuale, precum 
și ambianța localnicilor statornici.

Munca a dat aripi imaginației și 
miinilor purtătoare de dălți, cioca
ne și peneluri. Enormele trunchiuri 
de stejar din pădurile Tismanei, 
puse Ia indemina artiștilor amatori, 
au fost mai întîi pipăite, ciocănite, 
îmbrățișate, ca la o întilnire de 
mult așteptată de inima celor po
posiți doar pentru cîteva zile la 
Săcelu.

Au meditat asupra ternei, au plăs
muit formele viitoare pe care to
porul, ciocanul de lemn și dâlta 
curbată ori penelul pictorilor aveau 
să le scoată din trunchiul plin încă 
de sevele pămintului călcat în pri
mii ani ai secolului trecut de Tudor 
Vladimirescu și pandurii săi. iar în 
anii mai apropiați de noi, de ge
nialul creator al „păsării măiestre" 
și al „coloanei infinite". Șevaletele 
au. împînzit colinele ce înconjoară 
comuna, iar în depresiune, sub 
ochii mirați al drumeților, așchiile 
au inceput să sară — încă vii — 
de sub topoarele sculptorilor pîn-

dind ivirea materializată a gindu- 
rilor lor — sinteze ale concepției 
lor despre frumos, incorporind in 
același timp simboluri în care se 
topesc momente din istoria noastră 
milenară.

Șub dogoarea soarelui ori în 
ploaie, cei aproape șaizeci de 
„meșteri"' au lucrat zi-lumină cu 
o patimă impresionantă. Mai spec
taculos prin însuși materialul pre
lucrat, grupul sculptorilor s-a sudat 
rapid, ajutîndu-se reciproc cu unel
te, rostogolind împreună trunchiu
rile înalte de 5—6 metri, cărora 
aveau să le împrumute viață din

cei mai tineri prin entuziasmul său 
și. impresionat de mîndrul port din 
Gorj, a cioplit — spre neuitare — 
„Gorjeanca". Pantofarul George 
Bărbuș din Baia Mare a lăsat ca
lapoadele cp să portretizeze „Mi
nerul", imagine sintetizată a cyjor 
ce-și petrec a treia parte din viață 
în galerii, căutind bogățiile nece
sare colectivității românești. St. 
Pastor.' sculptor de mobilă din 
Odorheiu Secuiesc — cel mai 
aproape de meșteșugul practicat ia 
Săcelu — a scos din. stejarul de 
5 metri un cioban rezemat în bită, 
cu sprinceana străjuită de o cușmă

Talente din popor
TABĂRA DE LA SĂCELU - GORJ
-------------------- Prof. univ. dr. Emilia St. MILICESCU -------------------

viața lor sufletească. Și in hora de 
coloși, după opt zile de lucru inspi
rat, s-au prins „Străbunul dac" al 
lui loan Haritonic ; „Melancolia" în 
dulce lemn de ulm a dr. St. Neagu 
din Onești ; „Victoria acțiunii 
7 000“ a tinărului miner din Bărbă- 
teni. Iosif Papp ; „Fereastra soare
lui" și „Familia mineriilui" alg lui 
Alexandru Perța-Cuza din Maramu
reș : „Meșterul Manole" al eco
nomistului Marian Manolache din 
București ; o stilizare ingenioasă a 
„Horei" noastre, din care nu lip
sesc fluierele, realizată de loan Si- 
bian din Satu Mare, de meserie 
decorator de mobile. Eugen Herbei, 
miner din Aninoasa, și-a dedicat 
lucrarea ortacilor săi, reprezentind 
efortul lor și ponderea cărbunelui 
în economia națională, intitulată 
„Izvorul belșugului". Forro Andrei 
— deținător al premiului I la fes
tivalul din 1977, electrician — a 
sculptat o familie cu o mare ex
presivitate fizionomică și de miș
care. într-un urcuș spre mai bine 
de care personajele se simt demne 
și capabile. Halasz Tiberiu din Lu- 
peni a pictat „Munca în tabără" și 
a înfățișat în basorelief aspectul 
unei mine. Costin Eduard din Tg. 
Mureș, la 65 de ani, stă alături de

uriașă. Stă gata să-și cînte o doină 
străveche, s-o poarte vînturile înăl
țimilor peste dealuri și văi spre 
inimile calde ale oamenilor. Mircea 
Dăneasa este proiectant creator la 
I.I.M. Suceava. Lucrarea lui, de 
concepția cea mai modernă, este 
un portret ce poartă in trăsă
turi dirzenia revoluționară. Re
centa „Universiadă" a inspirat 
pe sculerul matrițer T. Arde-* 
leanu, iar Traian Cernușcă din 
Zlatna a realizat o impresionantă 
„Maternitate". De piatră s-au apro
piat doi artiști amatori : Andrei 
Pirman. pictor decorator din Bistri
ța, care a rătăcit mult timp pe ma
lul apei pină a găsit o piatră in a 
cărei formă neregulată i s-au ară
tat o mamă și copilul ei, într-o îm
brățișare atît de duioasă, îneît 
comunică privitorului căldura sen
timentului trăit de fiecare ; Emil 
Mureșan din .Mediaș, care a stilizat 
în piatră de rîu, corectată cu mo
zaic, o variantă a „Porții sărutului" 
din Tg. Jiu.

în fața uriașilor, o horă pitică de 
opt jilțuri cu spătare înalte, 
sculptate. O mină, neprețuita 
unealtă a tuturor înfăptuirilor ome
nești ; chipul tutelarului Brâncuși ; 
flacăra artei năzuind să nu se stingă

nicicînd din inimile celor reuniți în 
’81 la Săcelu ; un oșan gata de ți- 
puritură ; o țărancă bătrină ; soa
rele dacic și funia împletită — sim
bol al nașterii poporului român djn 
daci și romani ; steagul dacic dea
supra unui luptător, opera lui 
Gheorghe Moga din Ocnele Mari, 
sculptor și pictor talentat ; și încă 
un miner impărățind pe- spătarele 
jilțurilor.

Pictori au fost mulți. Fete tinere 
ca Ioana Niculescu, studentă în 
anul IV Ia Facultatea de mecanică, 
cu interesante portrete în cărbune, 
ori Daniela Pintilie. din Vaslui. Ti
neri și intre două vîrste au așter
nut pe pinză — privite ca printr-o 
fereastră — colțuri îmbietoare ale 
împrejurimilor, casele pitorești din 
Săcelu, misterioase intrări în mină, 
portrete și autoportrete. Doina Lo- 
ghinas. Tiberiu Olac și Constantin 
Hanghel din Gorj, Ileana Vereș 
din Satu Mare, Valeriu Miron din 
Iași și alți zeci de iubitori ai pic
turii au trecut prin ființa pe pînză 
lumina și culorile Săcelului gor- 
jean.

Iubitori ai frumosului, dintre ale 
căror gînduri tot atit de frumoase 
desprind citeva : „Citesc in trunchi 
chipurile ce voi scoate cu dalta". 
„Am învățat mult de la îndrumă
torii noștri, pictorul emerit Ntcă 
Murariu și sculptorul Ilie Berin- 
dei“, „Lucrările noastre se susțin 
una.pe alta, ca la nivelul nostru de 
amatori. Vrem să le dăruirii locali
tății care ne-a primit cu otita ospi
talitate".

Privind aceste, minuni simple, 
ivite din mina iscusită a omului, 
mă giridesc că azi, cînd presa con
semnează in alte țări ale lumii 
creșterea numărului de traficanți și 
de consumatori de droguri, de cri
minali teroriști, la noi, asemenea 
oameni înzestrați și cu sănătoasă 
concepție de viață impun respect și 
admirație. Ei se destind după munca 
intensă în folosul activității, dînd 
la iveală lucrări peste care a 
trecut aripa artei, luminîndu-le 
chipurile cinstite și însemnînd pe 
ale semenilor lor. Aducînd noi si 
impresionante argumente privitoare 
la vitalitatea și izvorul nesecat de 
talente al poporului, ale cărui vir
tuți creatoare își află în Festi
valul național „Cintarea României" 
— minunată idee a tovarășului 
Nicolae Ceaușeșgu — un spațiu ge
neros de exprimare, spre lumina 
sufletelor oamenilor.

Lucrări executate de sculptorii amatori Eugen Herbei, Costin Eduard, Iosif Papp, Alexandru Perța-Cuza și Traian Cernușcă — expuse in tabăra de la
' Săcelu - Gorj
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Practici care dezonorează
Un instantaneu sur

prins recent la unita
tea nr. 22 a I.L.F. 
Brăila poate oferi di
riguitorilor comerțu
lui local (și poate 
că nu numai local) o 
temă de reflecție și de 
măsuri educative. Toc
mai se adusese marfă 
proaspătă. Cetățenii aș
teptau, in ordinea in 
care veniseră, ca mar
fa să se pună In vin- 
zare? Iată insă că o 
persoană s-a îndreptat 
spre tejghea și a ce
rut vînzătoarei Voinea- 
gu Leanca să fie ser
vită. Credeți cumva că 
a fost invitată să-și- 
aștepte, rindul ? Nu...
I s-a vindut marfă 
prompt și pe alese. A- 
pariția privilegiată a- 
vea halat alb și un 
nume scris pe ecuso
nul agățat la piept : 
Dimache Nina — vîn- 
zătoare.

Fapte asemănătoare

au mai putui fi obser
vate și in alte împre
jurări. Ceea ce ni s-a 
părut de data aceasta 
mai grav este teoreti
zarea incorectitudinii. 
Am întrebat: „De ce 
faceți astfel de favo
ruri ?“. Răspunsul a 
venit prompt, obraz
nic, aproape triumfă
tor :

— Servicii contra 
servicii ! O servesc 
pentru că și dumneaei 

'imi face servicii. Clar ?
Da, era cit se poate 

de clar. Atit situația, 
cit și atitudinea. Nu 
numai simpla curiozi
tate ne-a determinat să 
o întrebăm și pe Di
mache Nina, vînzătoa- 
rea de la Alimentara, 
dacă relația era... re
ciproc avantajoasă.

— Desigur, cind vine 
la magazinul nostru, și 
eu o servesc cum tre
buie.

Franchețea răspun
sului este de dpuâ

ori semnificativă. O 
dată — ca dovadă a 
îndrăznelii pe care 
o ciștigă promotorii 
de favoruri cărora nu 
li se dă *la timp 
riposta cuvenit^ ; a- 
jung să teoretizeze me
teahna, să incerce a 
o impune ca pe ceva 
firesc. în al doilea 
rînd, este semnificativă 
scăparea acestei ex
presii : „cum trebuie". 
Deci în optica celor 
două lucrătoare din co
merț, servitul „cum 
trebuie" este condițio
nat de favorurile reci
proce. Cum se poartă 
ele față de ceilalți oa
meni ai muncii, în sluj
ba cărora se află, pe 
care af trebui să-i ser
vească permanent și pe 
toți cum trebuie, e les
ne de imaginat, din 
moment ce își teoreti
zează atît de pragmatic 
atitudined". (Corneliu 
Ifrim).

Teatrului — al cărui po
tențial educativ a fost stră
lucit confirmat de-a lungul 
unei existente milenare — 
îi revin astăzi sarcini de 
înaltă răspundere ce deri
vă la noi din însăși .meni
rea artei în condițiile pro
cesului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltare, aceea de a con
tribui — prin mijloacele 
sale specifice — la edifi
carea profilului spiritual 
al orrtUlui nou, al omului 
angajat conștient și res
ponsabil în Viața cetății.

Arta teatrală capătă ast
fel o majoră semnificație 
politică. Trei mi se pai- ,a 
fi principalele momente ce 
implică atitudinea politică 
a creatorilor săi.

crete. Așadar, adecvare la 
realitate, dar la autentica 
realitate, cea concret de
terminată istoric, nu la cea 
imaginată în birourile unor 
directori sau secretari lite
rari. Decurge de aici cerin
ța investigării atente și 
responsabile a fenomenelor 
sociale, a înțelegerii juste, 
in complexitatea formelor 
de manifestare a proble
melor concrete pe care via
ța le ridică.

Pompe de aer... în aer
Știam că la stații

le PECO există com- 
presoare. cu ajuto
rul cărora orice bici
clist, motociclist sau 
conducător auto poate 
să asigure presiunea 
corespunzătoare a pne
urilor. Am trecut pe 
Ia citeva stații PECO 
din Capitală.

Piața Dorobanților : 
pompa de aer nu func
ționează de mai multe 
zile : s-a ars motorul ! 
Strada Arhitect Mincu: 
compresorul de-abia 
își trage sufletul, nu 
are forță pentru a um

fla un cauciuc, iar fur
tunul, scurtat, nu a- 
junge la’ ventil ; bd. 
Mihai Vodă, aici lu
crurile sînt mai clare 
— stația PECO nu are, 
pur. și simplu, pompă 
de aer. Aceeași situa
ție la stația din str. 
Cobălcescu. Și iată 
cum o operație atit de 
simplă, de banală, ca 
umflarea unui pneu, 
devine o „problemă". 
Și asta nu din cine 
știe ce cauze obiective, 
ci din cel mai... subiec
tiv dezinteres. Dezinte
res plătit de cetățeni 
cu pierderi de timp și

cu... năduf. (Din res
pect față de adevăr, să 
spunem totuși că o 
pompă in funcțiune 
am găsit la benzină
ria de la Gara de 
Nord).

Stațiile PECO se 
bucură, nu o dată, de 
aprecieri pozitive, prin 
strădania de* a presta 
servicii de bună cali
tate. Situația semnala
tă mai sus înscrie, din 
păcate, un punct ne
gativ pe firma lor. 
Sperăm că nu pentru 
multă vreme. (Maria 
Baboian).

Mai întîi, momentul, op
țiunii repertoriale, subiect, 
reluat, semnificativ, în ul
tima vreme în presă. Rod 
al gîndirii colective, pro
gramul repertorial repre
zintă, în ultimă instanță, 
expresia transfigurată a 
modului în care un anumit 
colectiv teatral și-a asimi
lat realitatea social-politică 
așa cum se înfățișează ea 
la un moment dat, expre
sia modului cum iși înțele
ge sarcinile derivate din 
imperativele epocii. Căci 
repertorial — programul 
ideologic și estetic funda
mental al oricărui teatru 
— nu exprimă numai ati
tudinea față de o anumită 
dramaturgie, ci și poziția 
față de o anumită realitate. 
O judicioasă opțiune reper
torială trebuie să aibă la 
bază împletirea armonioa
să a criteriului estetic cu 
cel ideologic ; ea trebuie 
să aibă ca premisă „proble
matica realității" sau, alt
fel spus, stabilirea precisă 
a problemelor pe care un 
anumit spațiu social- și un 
anumit moment istoric le
ridică spre rezolvare și, 
legat de acestea, stabilirea 
sarcinilor educaționale con

PJEGĂTIREA NOULUI AN DE JVĂTĂMÎNT

„Școala poate începe și inline"
— un răspuns aproape general 
și cîteva situații particulare 

care vin să-l contrazică
— Sînteți pregătiți pentru noul an 

de invățămînt ?
— Noul an școlar poate începe în 

orice moment în aproape toate lo
calitățile județului — ne răspunde 
prof. Vasile Ciobanu, inspector ge
neral adjunct la Inspectoratul școlar 
al județului BACAU. Localurile de 
școli, grădinițe, internate, cantine au 
fost reparate și zugrăvite, s-a îmbo
gățit dotarea lor cu mobilier, apa
ratură pentru laboratoare și ateliere, 
în valoare de peste 1,5 milioane lei, 
au fost asigurate programele și ma
nualele școlare.

— Vrem să ridicăm comuna noas
tră la nivelul orașului și din punct 
de vedere al învățămîntului — men
ționează și tovarășul Spiridon Boghiu, 
vicepreședinte ai Consiliului popular 
al comunei "Podu Turcului, localitate 
propusă pentru urbanizare.' Cu aju
torul cadrelor didactice, părinților, 
elevilor înșiși am 
terminat, la cele 
11 școli generale 
și la Liceul agro
industrial. repa
rațiile curente, 
am asigurat com
bustibilul pentru 
iarnă, au fost a- 
duse manualele 
școlare. Am asigurat șl locuințe, în 
noile blocuri, pentru tinerele cadre 
didactice care ne-au fost repartizate.

Același răspuns și în județul TE
LEORMAN. „în noul an școlar vom 
avea treapta I de liceu în 64 de cen
tre urbane și rurale — ne spune prof. 
Ion Coman, inspector școlar general 
adjunct al județului. Pentru amena
jarea in aceste școli — mai ales la 
sate, unde se va organiza și învăță- 
mîntul seral profesional — a unor 
laboratoare și ateliere funcționale 
s-au alocat peste 5 milioane lei. Iar 
ing. Radu Constantinescu, directorul 
Liceului agroindustrial din Alexan
dria, precizează : „Pregătirile pentru 
noul an școlar au inceput la 15 iu
lie; acum s-a încheiat curățenia în 
sălile de clasă și internate, s-a făcut 
aprovizionarea cu combustibil, iar 
pentru cantină se depozitează legu
mele necesare pentru sezonul de 
iarnă". *

Din județul DÎMBOVIȚA, în care 
pregătirile sînt Jntr-un stadiu avan
sat, prof. Ion Tincu, inspector șco
lar general adjunct, ne relatează : 
„Din toamna aceasta vor lua ființă 
școli de 10 ani in 50 de localități din 
județ, pentru care există un program 
prioritar de amenajare a spațiilor 
destinate practicii elevilor și de d<5- 
tare a acestora cu mașini și utilaje. 
Pregătim, de asemenea, o consfă
tuire cu directorii de școli din me
diul rural pe tema folosirii biogazu- 
lui, pornind de la experiența dobîn- 
dită in acest sens de Liceul indus
trial din Găești și Liceul agroindus
trial din Nucet". Iar ing. Traian Ma- 
cedoneanu, directorul Liceului indus
trial nr. 1 din Tirgoviște, ne anunță 
două premiere : „Dotarea atelierului 
destinat elevilor din specialitatea tur
nătorie cu instalații de ridicat, de 
pregătire a amestecului de formare 
și de spargere a fontei, apropiind 
astfel condițiile de lucru din atelier 
de cele din industrie^ amenajarea 
unui cabinet de inițiere tehnică".

Așadar, realizări meritorii, iniția

Raid în județele Bacău, 
Teleorman și Dîmbovița

tive rodnice, preocupări pline de răs
pundere — comune tuturor județelor 
țării — pentru a asigura toate con
dițiile începerii și bunei desfășurări 
a procesului instructiv-educativ în 
noul an de învățămint 1981—1982. 
Pentru a valorifica cit mai fructuos 
importantele fonduri materiale puse 
de statul nostru la dispoziția școlii, 
pentru realizarea operei de formare și 
educare a tinerelor generații, de pre
gătire pentru muncă și viață a ce
lor mai tineri cetățeni ai tării.

Nu este mai puțin adevărat însă 
că. alături de gospodarii harnici, mai 
sint unii care pe motiv că „mai este 
timp pînă la toamnă" stau cu brațele 
încrucișate...

— Mai avem vreme pină începe 
școala... — ne spună Ștefania Iones- 
cu. contabil-șef la Liceul industrial 
al întreprinderii de rulmenți din 
Alexandria, una dintre cele mai mari 

unități școlare din 
județul Teleor
man. Iar pregă
tirile se desfă
șoară în... ritm de 
melc. Sj aceasta 
la numai doi pași 
de inspectoratul 
școlar județean ! 

în destul de 
multe localități băcăuane. între care 
comunele Urechești. Sănduleni. Ră- 
chitoasa. Ștefan cel Mare, parcă anu
me pentru a infirma optimismul fo
rului școlar județean privind stadiul 
pregătirilor noului an de invătămînt — 
exprimat și la începutul acestor rîn- 
duri — lucrările de reparații și cu
rățenie sint intîrziate. Cauza ? Lipsa 
unor materiale, insuficienta preocu
pare din partea celor interesați: cadre 
didactice și conduceri de școli, părinți 
Si elevi, consilii populare, care ar tțf- 
bui să mobilizeze toate forțele pen
tru a determina un ritm susținut de 
lucru. La Berzunți, Motoșeni, Livezi. 
Corbasca, terminarea noilor localuri 
de școală este tărăgănată nejustifi
cat de constructori, pe care benefi
ciarii nu-i stimulează cu destulă efi
ciență. La fel în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, unde, deși Școala ge
nerală nr. 8 a fost dată dn folosință 
încă in anul trecut, spațiul destinat 
grădiniței de copii și sala de sport 
nu pot fi incă utilizate, deoarece 
constructorul „trage de timp".

Experiența precedenților ani de în
vățămint demonstrează că asigurarea 
condițiilor optime deschiderii cursu
rilor școlare depinde in cea mai mare 
măsură de atenția și grija perseve
rentă pe care forurile locale de în
vățămint, sub conducerea organiza
țiilor de partid, le acordă acestor 
pregătiri. Analize periodice privind 
stadiul lucrărilor-de reparații, cură
țenie. aprovizionare ale școlilor, mă
suri operative acolo unde se semna
lează greutăți, rămîneri în urmă la 
realizarea unor lucrări de construc
ții, dotare etc. — ca cele menționate 
și în rindurile de față — vor deter
mina un ritm mai intens de lucru 
pe șantierele noului an de învăță- 
mint în toate județele tării, pentru 
încheierea la timp a tuturor pregă
tirilor.

Florlca DINULESCU 
și corespondenții „Scînteii*

contact cu teatrul. Publicul 
aderă fără reticență la ceea 
ce-i place, nu se lasă ade
menit și nici „mobilizat" 
oricum și pentrii orice. El 
vrea să vadă, să audă ope
re dramatice care să- afir
me fapte, eroi pe care să-i 
iubească, să-i întîlnească, 
să-i urmeze. Teatrul, azi, 
are un public exigent, care 
alege și se duce acolo unde 
calitatea spectacolului este 
certă. Telespectatorul sau

tervine creația, interpreta
rea textului in scopul va-' 
lorificării lui emoționale. 
Spectacolul nu este pur și 
simplu o piesă declamată 
pe scenă, ci altceva, o ope
ră de artă de sine stătătoa
re. Spectacolul exprimă op
țiunea estetică, ideologică 
și politică a realizatorilor 
săi, a regizorului în primul 
rind. Una și aceeași piesa 
poate căpăta sensuri ideo
logice și politice — altele

de impas, Înseamnă a o a- 
juta să se manifeste potri
vit finalității ei specifice.

în sfirșit, un al treilea 
moment : difuzarea spec
tacolului,- aducerea publi
cului la teatru nu e o sar

MOMENTE DEFINITORII ALE SPECTACOLULUI TEATRAL

Opțiunea repertorială, 
viziunea interpretativă

Cum arăta secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : 
„Oamenii muncii au nevoie 
de o artă cu adevărat re
voluționară, care să redea 
în mod veridic și obiectiv 
realitatea, care să fie pă
trunsă de un puternic suflu 
mobilizator. militind cu 
pasiune pentru perfecțio
narea societății și ă omu
lui".

Potrivit ultimelor mani
festări artistice in ceea ce 
privește arta spectacolului,
— al doilea moment defi
nitoriu — fie că e vorba 
de un teatru „de scindură", 
fie că e vorba de teatrul 
cu cei mai mulți spectatori
— cel de la radio și tele
viziune — se constată fe
nomenul îmbucurător al 
creșterii spectaculoase a 
celor ce vizionează sau au- 
diază. Există apoi o evi
dentă dorință de a se lua

ascultătorul închide sau 
deschide aparatul de acasă 
nu numai in -funcție de 
opera dramatică Înscrisă 
în program, ci — mai ales 
— în funcție de elementul 
dominant calitativ care o 
impune, printr-o aleasă in
terpretare sau o interesan
tă regie. Așadar, azi, efor
turile conjugate ale tuturor 
acelora care-și dăruiesc în
treaga lor capacitate de 
muncă in realizarea unui 
spectacol trebuie să con
ducă, in mod nemijlocit, nu 
numai la atragerea publi
cului, ci și la păstrarea 
acestuia.

Mai persistă din păcate 
confuzia potrivit căreia 
spectacolul n-ar fi decit 
mijlocul, canalul de comu
nicație între dramaturg și 
public. în realitate, in pro
cesul ' transpunerii unei 
piese in scenă intervine fe
nomenul transfigurării, in-

decît cele conferite de dra
maturg — in montări dife
rite. realizate de regizori 
diferiți. Cerința angajării, 
finalitatea politico-educa- 
tivă tnebuie să stea și stau 
nu numai in atenția 
creatorilor de piese, ci și in 
obligația creatorilor de 
spectacole. Tendințele de 
modernizare, experimente
le din arta regizorală — 
justificate cîtă vreme ur
măresc plusul de expresi
vitate a limbajului scenic, 
înnoirea și adecvarea aces
tuia la ■ disponibilitățile de 
receptare ațe omului mo
dern — devin păgubitoare 
de îndată ce se cade in 
gratuit și exagerare. A în
grădi asemenea practici 
care in cele din urmă duc 
la izolarea artei de mase, 
nu înseamnă a îngrădi li
bertatea de creație ; dim
potrivă, înseamnă a o feri

1

cină secundară, de natu
ră organizatorică-adminis- 
trativă. Cifra încasărilor, 
obiectiv nu lipsit de impor
tanță al planului economi- 
co-financiar. poate doar 
parțial să indice gradul de 
aderență al publicului la 
teatru. Spiritul creator, 
politic, trebuie să-și spună 
cuvîntul și în acest sector 
al activității de populariza- 
re-organizare a spectacole
lor. Numai concepută ca 
un tot — subordonată unu:
program unitar, ferm, acti
vitatea teatrală, arta inter
pretativă își .poate exercita 
în mod eficient rolul de e- 
ducator. de modelator al 
conștiințelor, contribuind 
in mod corespunzător la o- 
pera de înfăptuire a prof- 
lului spiritual al omului 
nou. conform cerințelor so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Nu putem încheia aceste 
rinduri fără a aminti — și 
nu in ultimul rind — rolul 
formativ al miilor de spec- 
taco’e realizate de artiști 
amatori de pe tot cuprinsul 
țării de-a lungul tuturor 
întrecerilor prilejuite de 
diversele etape ale „Cîntă- 
rii României" — care și ele 
trebuiesc mai bine difuzate 
și popularizate.

Așadar, amatori și pro
fesioniști, teatre. teatre 
populare, formațiile de u- 
matori de toate genurile, 
radioul, televiziunea — 
printr-o largă diversitate 
de spectacole, aduc azi în 
efervescenta lor activitate, 
o contribuție semnificativă 
la realizarea ideii.de for
mare a noului public.

Constantin 
DINISCH1OTU

GALAȚI • Muzeul de artă con
temporană românească din locali
tate găzduiește o expoziție intitu
lată „Noul peisaj al patriei reflec
tat in arta contemporană româ
nească". Manifestarea pune in va
loare o parte din tezaurul de lu
crări artistice aflat în patrimoniul 
muzeului. (Dan Plăeșu)

BRĂILA • Secția propagandă a 
comitetului județean de partid a 
organizat în comuna Viziru un 
schimb de experiență pe tema „A- 
gitatorul — comdnist cu activitate 
permanentă, susținută in mijlocul 
oamenilor". Au participat secretari 
și secretari adjuncți ai comitetelor

comunale de partid, responsabilii 
colectivelor de agitatori șl membri 
ai consiliilor de educație politică 
și cultură socialistă din consiliul 
unic agroindustrial Viziru. Astfel 
de acțiuni menite să contribuie la 
generalizarea experienței inaintate 
a colectivelor de agitatori vor avea 
Ioc și în celelalte consilii unice din 
județ. (Corneliu Ifrim)

BIHOR • La Filiala din Oradea 
a Arhivelor Statului a fost verni
sată o expoziție intitulată „Docu
mente și carte științifică veche", 
cuprinzind o selecție din bogatul 
fond al instituției • Sub egida 
centrului județean de îndrumare a

creației populare și a mișcării ar
tistice de masă, complexul turistic 
de pe lingă barajul Leșu găzduieș
te, timp de o săptămînă, o tabără 
de creație pentru artiștii plastici 
amatori din Bihor, laureați ai Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei". (Al. Peti)

SUCEAVA «.în organizarea Co
mitetului municipal Suceava al 
U.T.C., în colaborare cu Muzeul ju
dețean Suceava, la Ateneul „Cipri-

an Porumbesou" din municipiu, 
s-a desfășurat faza finală a con
cursului politic pentru tineret 
„România, trecut glorios, prezent 
și viitor luminos". • La clubul de 
pe platforma industrială din Căli- 
man a fost deschisă, sub egida sec
ției de propagandă a comitetului 
județean de partid, expoziția de 
fotografii „Treptele afirmării — 
acțiunea sulf Căliman 1981". Cele 
40 de exponate ilustrează aspecte

semnificative din munca și viața 
lucrătorilor exploatării miniere și a 
participanților la ampla acțiune de 
întrajutorare muncitorească. (Sava 
Bejinariu).

HUNEDOARA • La întreprinde
rea „Marmura" din Simeria a avut 
loc un recital de versuri intitulat 
„Sub flamuri de partid biruitoare", 
organizat de colectivul Bibliotecii 
sindicatelor din oraș. (Sabin Cerbu)

PRAHOVA • în sala de festivi
tăți a Institutului de proiectări din 
Ploiești s-a deschis expoziția per
sonală de artă plastică a pictorului 
local Nicolae Toma. Cele 25 de lu
crări In ulei și acuarelă înfățișează

schimbările înnoitoare ce au avut 
loc in industria și viața social-cul- 
turală a Ploieștiului. Sint prezen
tate, de asenjenea, portrete de 
muncitori petroliști, țesătoare, ra
finori etc. (Constantin Căpraru)

SATU MARE • în cadrul unită
ților pionierești din Tarna Mare, 
Săuca, Foieni. Petrești, Aciș și O-, 
doreu s-au desfășurat numeroase 
activități cultural-educative sub ge
nericul „Calendar eroic de August". 
Sub același generic, membrii cena
clului artistic „Medeșana" din Me- 
dieșu Aurit au prezentat un pro
gram de Cîntece și poezie. (O. 
Grumeza)I

ideii.de
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Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceaușescu 
a primit pe președintele Consiliului 

Național al Cercetării din Italia
Vineri dimineață, tovarășa academi

cian doctor inginer Elena Ceaușesdu, 
prim viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului National pen
tru Știință și Tehnologie, a primit pe 
prof. Ernesto Qugliarello, președin
tele Consiliului Național al Cercetării 
din Italia, care a făcut o vizită in 
țara noastră.

La primire a participat prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh-. 
nologie.

Președintele Consiliului Național 
al Cercetării din Italia a mulțumit 
pentru întrevederea acordată, pentru 
intilnirea cu acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, pentru posibilitatea ce i 
s-a oferit de a lua contact direct cu 
înfăptuirile obținute de oamenii de 
știință români.

Vizita delegației parlamentare japoneze
Vineri, tovarășul Nicolae Giosan, 

președintele Marii Adunări Naționale, 
a avut o întrevedere cu delegația 
parlamentară japoneză, condusă de 
Ganri Yamasbita, președintele Comi
tetului de conducere a lucrărilor die
tei japoneze, care, la invitația M.A.N., 
efectuează o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej a fost efectuat un 
schimb de experiență în legătură cu 
activitatea celor două foruri legisla
tive. De ambele părți s-a exprimat 
dorința de a adinei și diversifica ra
porturile dintre cele două parlamente, 
pe multiple planuri, in interesul po
poarelor român și japonez, al ampli
ficării relațiilor dintre cele două țări. 
A fost subliniat rolul parlamentelor 
și al parlamentarilor in contextul ge
neral al preocupărilor pentru îmbună
tățirea climatului politic mondial, 
pentru intensificarea procesului de 
destindere, pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a stărilor de con
flict existente, ' ^ume.

A participat Yuzuru Murakami, am
basadorul Japoniei la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ștefan Andrei, a primit, vineri la a- 
miază, delegația parlamentară din 
Japonia, condusă de Ganri Yama- 
shita, președintele Comitetului de 
conducere a lucrărilor dietei japo

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 

august și 1 septembrie. în țară : Vreme 
rece și în general instabilă îndeosebi în 
nordul țării. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ploi care vor avea și 
caracter de averse. însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în Crișana, 
Transilvania, Maramureș și Moldova. 
La mpnte, la peste 1 800 metri, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapoviță

ÎN MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM

Uniforme și rechizite școlare

Magazinele cooperativelor de con
sum din toată țara sînt aproviziona
te cu o gamă largă de articole ne
cesare m norul an de învățămint. 
Astfel, de la raioanele spețializate 
organizate în cadrul magazinelor se 
pot cumpăra șorțulețe pentru pre
școlari, rochițe și șorțulețe pentru 
elevele din clasele I—IV, bluze și 
sarafane pentru elevele claselor 
V—XII. cămăși, costume și panta
loni pentru băieți. Nu lipsesc, desi
gur, nici articolele pentru pio

DUMINICA, 30 AUGUST
Tragere specială LOTO 2

La sfîrșitul acestei săptămini 
va avea loc o tragere specială 
Loto 2. a cărei formulă tehni
că oferă participantilor șanse 
multiple de frumoase satisfacții, 
în cadrul a șapte extrageri in 
trei faze, cu un total de 32 de 
numere; se vor atribui ciștiguri 
pe 18 categorii, intre care : au
toturisme „Dacia 1 300" și „Sko- 
da 120. L". sume de bani va

întrevederea, desfășurată. într-o 
ambianță de cordialitate și prietenie, 
a prilejuit un util schimb de păreri 
privind preocupările actuale și de 
perspectivă in domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
din România și Italia. Au fost evi
dențiate bunele rezultate obținute în 
cadrul colaborării dintre oamenii de 
știință români și italieni, dintre in
stituțiile specializate din cele două 
țări, apreciindu-se că există posibili
tăți de dezvoltare în continuare a 
colaborării în domenii importante ca 
cele privind noi surse de energie, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, agricultura, sănătatea, conlu
crare ce contribuie la amplificarea 
tradiționalelor relații româno-italie- 
ne, servește cauzei nobile a progre
sului, libertății, independenței și 
păcii. \

neze, care efectuează o vizită în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
româno-japoneze pe diverse planuri, 
exprimindu-se dorința reciprocă de 
a se acționa în continuare pentru 
extinderea și diversificarea raportu

rilor de cooperare și colaborare eco
nomică, pentru lărgirea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Au fost discutate, de asemenea, 
aspecte ale vieții politice internațio
nale, sublinlindu-se necesitatea in
tensificării, de către toate statele și 
parlamentele, a acțiunilor pentru in
staurarea unui climat de încredere și 
pace in lume, pentru măsuri concre
te in domeniul dezarmării și în pri
mul rind al- dezarmării nucleare.

La întrevedere a participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

A fost de față Yuzuru Murakami, 
ambasadorul Japoniei la București.

*
Membrii delegației parlamentare 

japoneze au vizitat în cursul dimine
ții de vineri întreprinderea de ma
șini grele — București.

★
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit în onoarea oaspeților un dineu.
(Agerpres)

și ninsoare. Vîntul va sufla slab pînft 
la moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
cele maxime între 14 și 24 de grade. In 
București : Vreme răcoroasă. Cer tem
porar noros. Vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de averse însoțite de 
descărcări electrice îndeosebi în pri
mele zile. Vîfitul va sufla moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 13 grade, cele maxime între 19 și 
23 de grade, mai ridicate la sfîrșitul 
intervalului. (Ileana Mihăilă. meteoro
log de serviciu).

nieri : bluze, cămăși albe, fuste pli- 
sate, cravate, insigne etc., precum 
și uniformele pentru „șoimii pa
triei".

Firește, gama de articole pentru 
elevi este mult mai variată. Ea cu
prinde diverse articole pentru sport, 
încălțăminte și altele.

De asemenea, în librăriile și ra
ioanele de librărie din cadrul ma
gazinelor cooperativelor de consum 
s-au pus în vînzare toate rechizitele 
necesare elevilor.

riabile și fixe (25 000, 5 000 lei 
etc.), precum și excursii peste 
hotare (in R.S. Cehoslovacă sau 
R.P. Bulgaria). Biletele de 25 lei 
varianta, achitate sută la sujă 
sau in cotă de 25 la sută, au 
drept de ciștiguri la toate ex
tragerile. Alte informații .se pot 
obține din prospectul tragerii 
sau de la personalul agențiilor 
Loto-Pronosport.

Lucrările celui de-al XVI-lea Congres
internațional de istorie a științei

Lucrările celui de-al XVI-lea Con
gres internațional de istorie a științei 
au continuat vineri în cadrul secțiu
nilor științifice : „Știința și tehnolo
gia din antichitate pină in anul 
1600“, „Fizica și astronomia", „Chi
mia", „Științele medicale și farma
ceutice", „Științe ale pămîntului", 
„Tehnologie și inginerie", „Istoria 
științelor despre om", „Știința și so
cietatea", „Probleme metodologice in 
istoria și filozofia științei". „Istoria 
transporturilor și telecomunicațiilor 
în secolele XIX și XX".

Participanții la dezbateri au subli
niat însemnătatea ideilor de înalt 
umanism cuprinse în cuvîntarea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu la ședința inaugu
rală a congresului, cu privire la spo
rirea rolului științei, a responsabili
tății savanților față de dezvoltarea 
socială, la îndatorirea lor de a mili
ta pentru ca minunatele cuceriri ale 
omenirii să fie puse exclusiv în sluj
ba păcii, a bunăstării și progresului 
tuturor popoarelor.

Comunicările și dezbaterile au pri
lejuit evidențierea evoluției' acestor 
științe de-a lungul veacurilor, a cer
cetării fundamentale întreprinse de 
savanți din diverse țări, influența di
rectă pe care rezultatele acestora a 
avut-o asupra dezvoltării tehnicii și 
industriei, a societății umane in ge
neral.

Expoziții deschise în Capitală cu prilejul 
Congresului internațional de istorie a științei

Cu prilejul celui de-al XVI-lea 
Congres internațional de istorie a ști
inței, în Sala d8 expoziții a Institu
tului de arhitectură „Ion Mincu" a 
fost organizată de către Biblioteca 
Centrală de Stat, cu concursul Comi
tetelor naționale de istoria științei 
din țările participante la această 
prestigioasă manifestare, o expoziție 
internațională de carte de istoria 
științei. ,

Sînt expuse circa 1300 de volume 
reprezentative din diverse domenii : 
matematică, fizică, chimie, astrono
mie, biologie, medicină, arheolo
gie etc.

In spațiul rezervat cărții românești, 
un loc central îl ocupă lucrările, 
editate în limba română și in limbi 
străine, ale președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. referi
toare la rolul științei în evoluția so-

★

300 de exponate — cărți, fotografii, 
schițe, scrisori. Un arc peste timp de 
aproape două milenii — din vremu
rile lui Decebal și pină la mijlocul 
veacului nostru. Zeci și zeci de mar
cante contribuții la progresul științei 
și tehnicii pornite din spațiul româ
nesc — iată, rezumată în cîteva cu
vinte, expoziția „Știința și tehnica din 
România în documentele epocii", des
chisă ieri la Muzeul Arhivelor Statu
lui din București in cadrul manifes
tărilor prilejuite de cel de-al XVI-lea 
Congres internațional de istorie a ști
inței.

Rețin, mai întîi, atenția calendarul 
de la Sarmizegetusa, plantele medici
nale din farmacopeea ■ dacică atit de 
prețuite de medicii antichității . din 
moment ce unul dintre ei. Dioiscori- 
des, a socotit necesar să le copieze 
spre a le păstra viitorimii — mărturie 
a vechimii milenare a. preocupărilor- 
științifice de la noi. Apoi documente 
despre alte creații de mare valoare : 
„vagonetuk de la Brad", primul vehi
cul pe șine din istoria tehnicii noas
tre, moara acționată de roata cu făcae 
(precursoare a turbinei hidraulice 
Pelton), racheta cu trei trepte imagi
nată in cel de-al XVI-lea veac de 
Coni'ad Haas și loan Valahul, instala-
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9,20 Film artistic : „Străinul* — după 
romanul cu același titlu de Titus 
Popovlcl

12,Qp Centenar George Enescu
Suita „Impresii din copilărie" șl 
Sonata a IlI-a pentru pian și 
vioară în caracter popular româ
nesc.
Interpretează Valentin Gheorghiu 
și Ștefan Gheorghiu

13,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv. în 
sumar : • Sus la munte, la Jina 
(reportaj) • Din „Cartea naturii" 
(documentar) • Recital Tom Jones 
și invitații săi : Gladys Knight și 
Hal Linden • Film artistic în 
serial : „Un destin la Hollywood" 
— premieră pe țară. (Producție 
a studiourilor americane) • Gala 
desenului animat • Sport : Selec-

Invitație 
la hanul turistic 

„Timiș-Șag“
An de an, în întreaga tară, în 

locuri pitorești au fost construite a- 
trăgătoare unități turistice care ofe
ră condiții optime pentru petrecerea 
concediului în orice anotimp.

în județul Timiș. în localitatea 
Șag, la 14 km de Timișoara (D.N. 
59), pe malul Timișului, un ospita
lier han oferă turiștilor 80 locuri de 
cazare cu confort modern. Unitatea 
dispune, de asemenea, de un restau
rant spațios cu terasă și un cafe- 
bar.

In fotografie : hanul „Timiș-Șag".

în aceeași zi, s-au desfășurat sim
pozioanele „Rolul unităților standard 
în istoria științei și tehnicii", „Știin
ța, tehnologia și problemele dezvol
tării sociale — comparații și perspec
tive istorice", „Creativitatea științi
fică și problemele progresului" și 
„Revoluția in biologia secolului XX".

O serie de oameni de știință s-au 
reunit în cadrul ședințelor tematice, 
in care s-au dezbătut probleme ale 
interacțiunii științelor naturii, tehni
ce și sociale, precum și raporturile 
dintre matematici și fizică incepind 
din secolul al XVIII-lea.

A fost urmărită cu deosebit inte
res conferința profesorului E. Broda, 
reputat om de știință din Austria, 
care a vorbit despre interacțiunea 
dintre cercetările lui Boltzmann, 
Mach, Ostwald și Plank și influența 
lor asupra lui Nernst și Einstein.

în seria comemorărilor marilor sa
vanți ai lumii a fost evocată perso
nalitatea renumitului matematician 
francez Denis Poisson, cu prilejul 
împlinirii a 200 de ani de la naștere, 
fiind relevate contribuția sa la ela
borarea teoriei potențialului, însem
nătatea lucrărilor sale fundamentale 
de analiză matematică, de mecanică 
generală, de teoria elasticității, a- 
portul său de incontestabilă valoare 
la progresul științei și tehnicii.

. (Agerpres)

cietățli, legarea Cercetării științifice 
de activitatea practică, programul de 
dezvoltare a științelor în România, 
expresie a importantei și atenției 
deosebite pe care secretarul general 
al partidului le acordă cercetării ști
ințifice și dezvoltării tehnologice ca 
factori de progres și bunăstare.

Prestigioasa activitate științifică 
a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceatișescu este eviden
țiată în expoziție prin lucrări, edităte 
in limba română și în limbi străine, 
din domeniul chimiei compușilor 
macromolecular! și polimerizării ste- 
reospecifice a izoprenului.

Expoziția cuprinde, de asemenea, 
volume apărute in Cehoslovacia, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Italia, Israel, India, Iugoslavia, 
S.U.A., Ungaria și U.R.S.S.

(Agerpres)

*
țiile de spălare a minereului realizate 
de minerul român Urs etc ; tipărituri, 
cursuri universitare, tratate științifice 
care confirmă marea sete de cunoaș
tere a fiilor acestui pămint. dragos
tea cu care au zăbovit asupra filelor 
cărților deși oamenii acestor locuri 
s-au aflat mai ades „sub vremi" ; 
scrisori ale lui Aurel Vlaicu. prin mij
locirea cărora ne apropiem o clipă de 
povestea construirii celui dinții avion 
al său, schițe și fotografii prin care 
retrăim primul zbor al unui aparat 
mai greu decit aerul acționat prin 
mijloace proprii — avionul lui Traian 
Vuia. Alte nume prestigioase — Pe
tru Poni, Anghel Saligny, Emil Ra- 
coviță, Ștefan Procopiu, Grigore An
ima etc. — alte .memorabile realizări 
științifice, nu o dată cu caracter de 
pionierat.

300 de exponate. Tot atitea atestări 
ale permanenței spiritului creator, ale 
nobilei neodihne a minților dornice să 
descifreze tainele naturii, să adân
cească cunoașterea, pe temelia că
rora s-a durat marea tradiție a mun
cii și creației noastre științifice, că
reia anii prezentului nostru socialist 
îi adaugă noi și remarcabile îm
pliniri, (Silviu Achim).

țiuni din campionatele mondiale 
de ciclism pe șosea de la Praga
• La ora 15,30 — Fotbal : . Chimia 
Rîmnicu Vîlcea — Universitatea 
Craiova (divizia A) — transmisiu
ne- directă de la Rm. Vîlcea

18.30 August. Cronica evenimentelor 
politice

18,50 1001de seri 
.19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin-țara mea

Facerea lumii jia Berbeștl
20,00 Teleenciclopedia
20.45 Film serial : Dallas — episodul 21 
21,35 Cu mască... fără mască
22.40 Telejurnal

• Sport
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19.00 Telejurnal
19,30 Clubul tineretului — reluare
20,15 în ritm de dans
20.40 Meridianele cîntecului
21,05 Tineri interpret — Răzvan Cernat 
22,10 Energia solară — film documentar
22.40 Telejurnal

• Spott

TELEGRAMĂ
Tovarășul Die Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvefliului Republicii Socia
liste România, a trimis tovarășului 
Grișa Filipov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.' o telegramă prin care ex
primă, sincere condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a tova
rășului Stamen Stamenov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, minis
trul metalurgiei și resurselor mine
rale.

Cronica zilei
Vineri, 28 august, tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe, 
a primit delegația Partidului Repu
blican (Fianna Fail) din Irlanda, care 
ne vizitează țara la invitația Consi
liului Național al F.D.U.S.

Cu acest prilej au fost examinate 
perspectivele de dezvoltare a relați
ilor bilaterale româno-irlandeze și 
s-a efectuat un schimb de păreri in 
probleme actuale ale vieții interna
ționale. O atenție deosebită a fost 
acordată necesității reluării și conso
lidării politicii de destindere, adin- 
cirii procesului de edificare a secu
rității și de dezvoltare a cooperării, 
pe multiple planuri, în Europa. în 
acest context, este necesar să se facă 
totul pentru încheierea cu succes a 
reuniunii de la Madrid, menită să 
impulsioneze traducerea in viață a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, să hotărască convocarea unei 
conferințe de creștere a încrederii și 
dezarmare in Europa, să asigure con
tinuitatea procesului multilateral în
ceput de conferința general-euro- 
peană.

★
La sala „Arghezi" din Capitală a 

fost deschisă, vineri la amiază, ex
poziția „Pictură și grafică contempo
rană din R.P. Bulgaria". Organizată 
în preajma Zilei naționale a Bulga
riei, expoziția prezintă iubitorilor de 
frumos din țara noastră o selecție 
de peste 100 de lucrări din fondul 
Galeriei de artă din Plovdiv, opere 
ale unor reputați creatori și care se 
disting prin marea lor varietate de 
genuri și modalități de exprimare 
plastică.

In deschiderea expoziției au rostit 
alocuțiuni Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, și Petar Danailov, 
ambasadorul Bulgariei la București, 
car^ s-au referit la strinsele relații 
de colaborare culturală, existente în
tre cele două țări, subliniind că nu
meroasele manifestări cuitural-ar- 
tistice organizate reciproc in Româ
nia și Bulgaria contribuie la mai 
buna cunoaștere și apropiere între 
cele două popoare.

La vernisaj au luat parte C. Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai Uniunii ar
tiștilor plastici. Asociației de priete
nie româno-bulgare, alți oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați Ia 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
La Timișoara a avut loc, vineri, 

vernisajul expoziției „60 de ani de 
la crearea Partidului Comunist Chi
nez", organizată de Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re- 
voluțion^re și democratice din Româ
nia și Muzeul Banatului din locali
tate,' in colaborare cu Muzeul Revo
luției Chineze și Ambasada R.P. Chi
neze la București.

La vernisajul expoziției au rostit 
alocuțiuni Augusta Ancă, președinte
le Comitetului de cultură și educație 
socialistă al județului Timiș și Xia 
Mingzhen, secretar al Ambasadei 
R.P. Chineze la București, care au 
subliniat bunele relații de prietenie 
și colaborare existente între parti
dele, popoarele și țările noastre, do
rința comună de a face totul pentru 
întărirea lor continuă.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, conducători de întreprinderi 
și instituții, personalități' ale viețți 
științifice, culturale și artistice, oa
meni ai muncii din Timișoara.

★
La 28 august și-a încheiat activi

tatea Tabăra de odihnă și recupera
re pentru copii handicapați motorii 
și hipoacuziei, organizată la Bistrița, 
in județul Vilcea, de Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie 
cu sprijinul Ministeruiui Sănătății și 
al Ministerului*’ Educației și învăță- 
mintului. -Cele două săptămini de 
ședere în tabără au oferit copiilor 
condiții dintre cele mai bune pentru 
odihnă și recreare, pentru desfășu
rarea unor activități cu caracter 
practic. Programul a cuprins ex
cursii, vizitarea unor obiective eco
nomice, prezentări de filme, concur
suri „Cine știe, răspunde".

(Agerpres)

-COTIDIAN.
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii**
■ La întreprinderea de conduc

tori electrici emailați din Zalău au 
fost produse primele cantități de 
sirmă tare de cupru dublu cosito
rită, ceea ce constituie o premieră 
națională. Noua întreprindere asigu
ră produsele respective pentru în
treaga industrie electronică și elec
trotehnică românească.

■ Colectivul noii fabrici de a- 
parate de măsură și control din 
Drobeta-Turnu Severin și-a început 
în ritmuri înalte activitatea de pro
ducție, situfndu-se de la început pe 
un loc de frunte în întrecerea so
cialistă. Primele 185 poduri basculă 
de cîte 30 tone fiecare au și fost 
livrate beneficiarilor din țară.

■ Realizare tehnică de ultimă 
oră a întreprinderii „Electromureș" 
din Tg. Mureș, în premieră naționa
lă: mașipa de strunjit rezistențe, 
care sporește productivitatea mun
cii în secția electrocalorică de la 
300 la peste 1 000 rezistențe strun- 
jite în decurs de 8 ore și reduce 
cheltuielile materiale cu peste 50 la 
sută.

■ Au fost construite noi școli în 
Cîmpulung, Costești și Godeni din 
județul Argeș, in stadii avansate se 
află și construcția noilor școli din 
Căldăraru, Clucereasa, Dîmbovicioa- 
ra și Dragoslavele. Constructorii gră
besc ritmul de execuție, pentru că 
acuș-acuș sună clopoțelul I

■ In comuna Erbiceni, județul 
lași, a început să sune telefonul 
în peste 100 de case de țărani 
cooperatori. Cîți dintre ei se gîn- 
deau, cu cîteva decenii în urmă, că 
vor trăi și o asemenea zi ?

■ Drumul județean care leagă 
localitățile Satul Vechi - Drăcșani 
— Beuca din județul Teleorman, pe 
o distanță de 10 kilometri, a deve
nit spaima șoferilor din cauza gro
pilor cît roata autobuzului. Dacă 
pe un astfel de drum ar nitneri și 
mai marii de la drumuri...

■ îndeplinind înainte de termen 
planul la export pe opt luni, co
lectivul de muncă al întreprinderii 
„Electroprecizia" din Sâcele va 
livra suplimentar la export, pînă la

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Astăzi, partidele etapei a IV-a
© Pe micul ecran Chimia — Universitatea Craiova

Campionatul diviziei A continuă <yi 
meciurile celei de-a IV-a etape. Una 
dintre cele mai interesante partide 
ale acestei etape va avea loc în Ca
pitală, între Dinamo și Sportul stu
dențesc. în situația în care. în a- 
ceastă perioadă, s-a renunțat la cu
plarea meciurilor interbucureștene. 
jocul amintit se va desfășura la sta
dionul Dinamo. în timp ce Steaua — 
Prqgresul-Vuican va avea loc la sta
dionul din Ghencea. în celelalte

Lotul englez pentru meciurile din această toamnă
LONDRA 28 (Agerpres). — Selec

ționerul echipei de fotbal a Angliei, 
Ron Greenwood, a stabilit lotul de 
22 de jucători cu care va încerca la 
sfîrșitul acestui an calificarea forma
ției engleze la turneul final al Cam
pionatului mondial de fotbal din 
Spania. Prima partidă (din cele două 
pe care le mai are de jucat in cadrul 
celei de-a 4-a grupe europene), fotba
liștii englezi o vor susține la 9 sep
tembrie. in deplasare, in compania 
formației Norvegiei. Au fost selec
ționați următorii jucători, majorita
tea fiind aceiași chemați de cițiva 
ani pentru alcătuirea reprezentati
vei : portari : ■ Ray . Clemence, Peter

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Vineri, la Bacău, în competiția 

Internațională de handbal masculin 
(tineret) „Turneul Prietenia", intr-un 
meci contind pentru turneul 1—4, 
echipele României și U.R.S.S. au ter
minat la egalitate : 26—26.
• *Pe stadionul Republicii au în

ceput ieri campionatele naționale de 
atletism pentru tineret și juniori I. 
în proba de săritură in lungime vic
toria a revenit atletei Anișoara 
Cușmir, cu 6,83 m, urmată de Văii 
Ionescu, cu 6,68. Silvia Cromăniceanu 
a ciștigat aruncarea greutății cu 15.94 
m (nou record național de junioare).

'La 110 m garduri pe primul loc s-u 
clasat Liviu Giurgian cu 14”22/100. 
întrecerile continuă astăzi de la ora 
14 și duminică, cu începere de la ora 
15, pe stadionul Republicii.

• Pe poligonul de la Tunari au luat 
sfirșit vineri întrecerile competiției 
internaționale de tir (tiiferet) pentru 
„Cupa Prietenia". Iată invingătorii din 
ultima zi : pușcă 3X20 f : R. Hohne 
(R.D. Germană) ; pistol liber 60 f : 
I. Basinski (U.R.S.S.) 556 p : mistreț 
alergător : I. Kadenatîi (U.R.S.S.) 
589 p ; skeet : A. Fiodorov (U.R.S.S.) 
145 t.d. ; trap : A. Lavrenenko 
(U.R.S.S.) 147 t.d.
• In turul trei al turneului inter

national feminin de tenis de la 

sfîrșitul acestei luni, produse în 
valoare de peste 12 milioane lei.

■ Cît citesc copiii in vacanță? 
Numai de la Biblioteca taberei 
pionierești Gîrboavele din apropiere 
de Galați au fost împrumutate 
pînă acurn peste 6 000 cărți din 
toate domeniile. Citesc copiii, șl • 
foarte bine!

H De două ori pe lupă se or
ganizează o paradă a modei la 
magazinul întreprinderii de confec
ții Focșani. La ultima paradă, fru
musețea noilor modele de confec
ții a făcut ca acestea să se vîn- 
dă... singure. Numai in acest an au 
fost introduse în fabricație, pînă a- 
cum, 350 noi modele de confecții.

■ In Parcul Dumbrava din mu
nicipiul Călărași a fost dat in fo
losință un bazin de înot de dimen
siuni olimpice. Lucrarea face parte 
dintr-un cuprinzător program de în
frumusețare și exploatare a zonei 
de agrement de pe malul Borcei.

■ Maternitățile din București au 
fost înzestrate cu un nou tip de in
cubator clinic destinat îngrijirii co
piilor născuți sub greutatea nor
mală, precum și sugarilor cu dife
rite afecțiuni. Dotat cu echipament 
electronic și cu un sistem de sem
nalizare audio-vizuală a eventuale
lor perturbări, incubatorul prezintă 
o deosebită siguranță în funcțio
nare.

■ Zilele călduroase (încă) atrag 
la ștrandul din Alexandria numeroși 
amatori de soare, apă, sport. Toate 
ar fi bune dacă ar exista și un 
chioșc de răcoritoare. De lipsa de 
inițiativă a factorilor de răspundere 
din comerțul local profită diverși 
indivizi, care vînd înghețată făcută 
după rețete proprii și în condiții de 
igienă... nesănătoase.

■ Pe' platforma „Hidromecani
că II" din Brașov a intrat în probe 
tehnologice prima linie continuă de 
tratament termic pentru nitrocarbu- 
rare. Linia, care se caracterizează 
printr-un înalt grad de complexi
tate tehnică, a fost realizată de 
colectivul întreprinderii cu forțe 
proprii.

partide, derbiul hunedorean Corvinul 
—' Jiul. F.C. Olt — S.C. Bacău. „U“ 
Cluj-Napoca — Politehnica Timișoa
ra. U.T.A. — F.C.M. Brașov, F.C. Ar
geș — A.S.A. și C.S. Tîrgoviște — 
F.C. Constanta. Toate acesta jocuri 
vor începe la ora 17,30.

Pentru televizare directă a fost 
ales meciul de la Rîmnicu Vîlcea. 
dintre Chimia și echipa campioană. 
Universitatea Craiova. Meciul și 
transmisiunea vor începe la ora 15,30.

Shilton, Joe Corrigan ; fundași : Phil 
Neal, Viv Anderson, Phil Thompson, 
Dave Watson, hussel Osman, Mick 
Mills, Ken Sansom ; mijlocași : Bry
an Robson, Ray Wilkins, Terry 
McDermott, Trevor Brooking, Glenn 
Hoddle ; atacanți : Kevin Keegan, 
Steve Coppell, Trevor. Francis, Tony 
Woodcock, Paul Mariner, Peter Whi
te, Peter Barnes.

★
în al doilea meci pe care l-a sus

ținut in cadrul turneului internatio
nal de la Valencia, echipa de fotbal 
a Ungariei a Întrecut formația locală 
F.C. Valencia cu scorul de 3—2 (1—1).

Mahwah (New Jersey), jucătoare» 
româncă Virginia Ruzici a întrecut-o 
cu 6—1, 7—5 pe Virginia Wade (An
glia).
• Turneul de la Flushing Meadow 

se va desfășura între 1 și 13 septem
brie, pe terenurile din apropierea 
New Yorkului. Pe tabloul feminin. 
Virginia Ruzici figurează a noua fa
vorită și va juca în primul tur cu 
Wendy White (S.U.A.), iar Lucia Ro
manov va intilni o jucătoare ce va 
fi desemnată în urma disputării cali
ficărilor.

• între 9 și 15 noiembrie, la Tokio 
se va desfășura competiția feminină 
de tenis pe echipe „Cupa Federa
ției", la care participă 32 de echipe, 
între care și formația României.
• în ultima zi a turneului inter

național de volei masculin „Memoria
lul Savin", disputat la Riga, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — România 3—2 (12—15,
15—8, 15—3, 15—17, 15—10); Polonia — 
Cuba 3—2 (13—15, 9—15, 15—10,
15—6, 16—7); Bulgaria — Italia 3—0 
(15—12, 15—6, 15—10).

Primul loc in clasamentul final a 
fost ocupat de reprezentativa U.R.S.S.. 
urmată de echipele României. Polo
niei, Cubei. Bulgariei și Italiei.

• NOI MINERALE. A‘ 
sociatia mineralogică internațio
nală a făcut cunoscut că in 
cursul anului 1980 geologii so
vietici au descoperit 28 de noi 
minerale. Se apreciază că Drin- 
tre factorii ce au contribuit la 
realizarea acestui însemnat suc
ces al științei geologice din 
U.R.S.S. se numără introdu
cerea unor noi metode și apa
rate în prospecțiuni, care per
mit analiza structurii, compozi
ției sau proprietăților fizico- 
chimice chiar și a celor mai 
mici fragmente de materie.

• METEOROLOGIE 
PE VENUS. Analizînd foto
grafiile și datele obținute cu a- 
jutorul aparatelor cosmice, sa- 
vantii au ajuns la concluzia că 

vremea se schimbă pe Venus 
pe parcursul citorva ani. Perio
dic apare și dispare un strat de 
ceață aflat la aproximativ 30 de 
km deasupra norilor (iar aceștia 
se află la 65 km de suprafața 
planetei). Această ceată contri
buie la crearea „efectului de se
ră" datorită căruia suprafața 
planetei este puternic încinsă, 
temperatura ajungînd aici la 
plus 480 grade Celsius. Densita
tea particulelor de ceață de la 
poli este de trei ori mai mare 
decit la ecuator. Vînturile pu
ternice sînt un fenomen obiș
nuit în atmosfera venusiană. Ele 
suflă la aproape toate latitudi
nile, iar forța lor se schimbă in 
raport de înălțime : dacă la su
prafață au o viteză de 3 km pe 
oră, deasupra stratului de nori 
ating o viteză de 360 km pe oră.

• UN NOU FILM 
DESPRE HEMINGWAY. 
La Pamplona (Spania) se va da 
în curînd semnalul primului tur 
de manivelă al unui nou film 
consacrat vieții, creației si perso
nalității lui Hemingway. Filmul, 
coproducție hispano-franco-ita- 
liană. are ca autori ai scenariu
lui pe Jose Maria Sanchez și pe 
scriitorul • Jose Luis Castillo 
Puche, acesta din urmă fiind 
unul din prietenii lui Heming
way. Titlul filmului este „Balena 
albă" și a fost ales din alte 20 
variante posibile. Castillo Puche, 
care se află la Pamplona pen
tru a lua parte la filmări, a 
declarat că se intenționează nu o 
reconstituire a călătoriilor euro
pene ale marelui scriitor ameri
can, ci a modului în care se re

flectă in operele sale realitățile 
cu cafe a venit in contact.

• PENTRU STINGE
REA INCENDIILOR. sPe- 
cialiști americani au realizat o 
platformă specială destinată 
stingerii incendiilor din clădiri
le înalte. Platforma se agată 
sub un elicopter și poate fi 
manevrată pe o rază de 100 de 
metri in jurul acestuia cu aju
torul unui motor de 210 CP. care 
furnizează aerul necesar unor 
motoare, pneumatice cu reaejie 
ce schimbă poziția platformei 
fată de clădire. Pentru a nu se 

afla in pericol, elicopterul zboa
ră la o înălțime de 300 metri 
deasupra clădirii in flăcări, 
platforma fiind ridicată și co- 
borită de la bordul lui <cu aju
torul unui troliu. în caz de ne
cesitate. platforma se poate 
prinde la înălțimea necesară de 
peretele clădirii unde se desfă
șoară lucrările de salvare.

• POMPELE EOLIE
NE. Un exemplu ce ilustrează 
convingător proliferarea noilor 
surse de energie in întreprinde
rile de mică anvergură îl consti
tuie pompa eoliană, pusă la 

punct de producătorii francezi, 
în special pentru irigarea gră
dinilor. Elementele componente 
— pompă cu piston, tije de sus
ținere. elice cu diametrul de 
1.75 m — se instalează în numai 
două ore și este suficient un 
vint de 9 km/h pentru obține
rea unui debit normal. Perfor
mantele pompei eoliene permit 
extragerea a circa 600 litri de 
apă pe oră.

• METODĂ DE PAS- 
TEURIZARE A LAPTELUI. 
Cercetători siberieni propun înlo
cuirea procesului de pasteurizare 
printr-o nouă metodă : iradierea 
laptelui cu laser de heliu-neon. 
Experimentările efectuate au 
dus la concluzia că produsele 
lactate obținute pe această cale 

sint expuse la mai puține modi
ficări nedorite decit îrt cazul 
clasic al prelucrării termice o- 
bișnuite. In plus, caracteristicile 
legate de calitatea noilor produ
se (aspect, miros, gust) se păs
trează intacte.

• EVOLUȚIE. Conform 
datelor unor cercetări iniția
te de Ministerul Sănătății din 
Japonia, tinerii de 25 de ani din 
această țară sint cu 26 centime
tri mai înaiți decit au fost bu
nicii lor la aceeași vîrstă. A- 
ceastă creștere a staturii are 
multiple consecințe. De ea au 
trebuit să țină seama nu numai 
producătorii de îmbrăcăminte ; 
în școli au fost înlocuite băn
cile, iar un proprietar de cine

matograf din Tokio a fost nevoit 
să lărgească în două rînduri 
intervalele dintre rîndurile de 
scaune din sală. Dacă inainte 
sala putea cuprinde 2 860 de 
spectatori, in prezent Încap nu
mai 2 110.

• COBRA PE POST 
DE PAZNIC. Un sistem da 
securitate fără precedent a fost 
instalat la Institutul Common
wealth din Londra pentru a pro
teja un safir deosebit de pre
țios : piatra este păzită de o 
cobră cu mușcătură mortală. 
Reptila a fost plasată într-o vi
trină unde se află safiful, care, 
prin talia, calitatea și culoarea 
sa, este considerat unul dintre 
primele trei safire celâ mai pre
țioase din lume.



Expresie a interesului larg fața de personalitatea președintelui României, 

față de opera sa teoretică și practică, in Brazilia a apărut volumul

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI

„NICOLAE CEAUȘESCU. CONCEPȚIA ASUPRA
NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE-

La editura „Paralela" din Brazilia a apărut volumul 
„NICOLAE CEAUȘESCU. CONCEPȚIA ASUPRA 
NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE", ex
presie a prestigiului internațional de care se bucură 
președintele României, mărturie a aprecierii persona
lității sale și a interesului față de politica externă a 
României, la a cărei elaborare are o contribuție 
tăritoare.

ho-

NAȚIONALE A POPORULUI
tn diferite țări ale lumii, situate pe toate meridianele, continuă să fie 

organizate numeroase manifestări dedicate marii sărbători naționale a po
porului român. Ciț aceste prilejuri sint scoase în relief semnificațiile isto
rice ale actului de la 23 August 1944, care a deschis o eră de prefaceri re
voluționare în viața poporului nostru, succesele remarcabile obținute de 
România in anii socialismului, politica externă principială, constructivă și 
dinamică a partidului și statului român, pusă in slujba intereselor supreme 
ale țării, a cauzei prieteniei, ințelegerii și păcii intre popoare.

Editat tn condiții grafi
ce deosebite, volumul este 
precedat de o prefață 
semnată de prof. Afonso 
Arinos de Melo Franco, 
membru al Academiei 
braziliene de litere, fost 
ministru al relațiilor ex
terne. După o succintă 
prezentare a originii și 
istoriei poporului român, 
în prefață se arată, in
tre altele : 
președintelui 
Ceaușescu, pe 
onoarea de a-1 
conține aspecte ale expe
rienței omului politic și de 
stat a cărui personalitate, 
de un prestigiu remarca
bil, se afirmă puternic in 
actualitatea internă și 
internațională. Vizita ofi
cială in Brazilia, din iu
nie 1975, a președintelui 
român a constituit un 
eveniment de o impor
tanță istorică pentru evo
luția ascendenta a rela
țiilor dintre cele două na
țiuni de origine latină, 
demonstrind existența 
unor largi posibilități de 
cooperare economică și 
pe plan internațional.

Calitățile excepționale 
de conducător ale pre
ședintelui Ceaușescu. 
marcind efortul Întregii 
națiuni române pentru 
consolidarea și afirmarea 
independenței politice, 
pentru dezvoltare econo
mică, au determinat ridi
carea României pe noi 
trepte ale afirmării inter
naționale".

Dezvoltarea Industria
lă. se arată în prefață, 
aprecierea problemelor in
ternaționale. preocuparea 
pentru respectarea prin
cipiilor independenței șl 
suveranității naționale, 
idealurile sale generale 
de pace și dezarmare, 
atftea alte atitudini și 
măsuri sînt legate nemij
locit de 
ședintelui

„Pentru 
rațiuni, o 
noaștere 
ședintelui 
deosebit 
pentru 
brazilieni, 
darea relațiilor diploma
tice și economice dintre 
cele două țări prezintă și 
ea o deosebită însemnă
tate pentru Brazilia".

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este prezentat 
in studiul introductiv, 
semnat de editorul cărții, 
prof. Amilcar Alencastre, 
membru al Asociației la- 
tino-americane de socio
logie, ca o „remarcabilă 
personalitate. al cărei 
nume este legat de lupta 
neobosită pentru dezvol
tarea liberă și indepen
dentă a patriei sale, pen
tru promovarea in viața 
internațională a unei po
litici noi, de relații demo
cratice intre state, bazate 
pe principiile egalității 
și respectului reciproc, pe 
dreptul fiecărei națiuni 
de a fi pe deplin stăpină 
pe destinele sale. întrea
ga operă teoretică, pre
cum și activitatea in
tensă și multilaterală 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe planul re
lațiilor internaționale evi
dențiază cu toată clarita
tea că aprecierile sale 
asupra necesității unei 
transformări energice, in 
sensul soluționării pro
blemelor subdezvoltării și 
înfăptuirii unei noi ordini 
economice internaționale, 
pornesc de la realitățile 
zilelor noastre, de la fap
tul că rezultatele înregis
trate în direcția instau
rării noii ordini economi
ce internaționale, a lichi
dării subdezvoltării, a 
creării condițiilor pentru 
dezvoltarea echilibrată a 
economiei mondiale sini 
incă nesatisfăcătoare".

La ceremonia prezență- 
rii volumului, in saloanele 
Consulatului României din 
Rio de Janeiro, au parti
cipat prof. Autragesilo de 

V

„Volumul 
Nicolae 

care avem 
•1 prezenta.

activitatea pre* 
Ceaușescu.

toate aceste 
mai bună cu- 
a ideilor pre- 
Ceaușescu este 
de importantă 

oamenii politici 
iar aprofun-

A- 
de

Atahyde, președintele 
cademiei braziliene 
litere, prof. Marcos Almir 
Madeira, președintele 
Uniunii scriitorilor din 
Brazilia, membru al Con
siliului federal al culturii, 
ambasadorul 
Houais, membru 
demiei braziliene 
re, președintele 
tului scriitorilor, 
Amilcar Alencastre, mem
bru al Asociației latino- 
americane de sociologie, 
prof. Henrique Miranda, 
directorul Asociației zia
riștilor din Brazilia, auto
rități guvernamentale lo
cale ale statului Rio de

Antonio 
al Aca- 
de lite- 
Sindica- 

prof.

reclamă lichidarea vechi
lor relații de inechitate, de ■ 
asuprire a unor popoa- . 
re de către altele, a po
liticii imperialist^ și neo- 
colonialiste, așezarea fer
mă a relațiilor internațio
nale pe principiile respec-, 
tării independenței și su
veranității naționale, nea
mestecului in treburile in
terne, nerecurgcrii la for
ță sau la amenințarea cu 
forța, egalității in drep
turi și avantajului re
ciproc, dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpin pe 
bogățiile naționale, de a 
decide în mod suveran 
asupra folosirii lor, de a 
se dezvolta liber și inde
pendent, fără nici un 
amestec din afară".

Prof. Antonio Houais, 
după ce a evocat lati
nitatea poporului ro
mân și tradițiile 6ale de 
luptă pentru păstrarea 
ființei naționale, a subli-

MCOLAE CEMLSESCU

»f<«» o

Concepcdes
Sobre a Nova
Ordem EconomicaJa
Ințernacional

Janeiro. deputați, repre
zentanți ai principalelor 
cotidiane și periodice din 
Rio de Janeiro, diplomați.

A luat parte ambasado
rul României in Brazilia, 
Nicolae Ghenea.

Prezentînd volumul, 
praf. Amilcar Alencastre 
a subliniat faptul că, vizi- 
tînd in două rinduri 
România, a putut cunoaș
te personal rolul și con
tribuția decisivă ale 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu la succesele re
marcabile obținute de 
poporul român in edifica
rea noii orinduiri, precum 
și concepția sa privind 
așezarea relațiilor inter
naționale pe baze noi, 
pentru o lume mai bunâ 
șl mai dreaptă. Ideea edi
tării acestei cărți, a arătat 
prof. Alencastre, mi-a fost 
sugerată atit de activita
tea neobosită pe plan in
ternațional a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, de 
caracterul profund revolu
ționar al concepției sale 
asupra' noii ordini econo
mice internaționale, cit și 
de multiplele rezonanțe 
pe care această concepție 
le întîlnește in poziția 
Braziliei. „Președintele 
Nicolae Ceaușescu — a 
spus Amilcar -Alencastre 
— s-a pronunțat in repe
tate rinduri pentru rezol
varea problemelor cu care 
este confruntată omeni
rea, a arătat că este ne
cesar să se pună capăt ve
chii stări de lucruri, să 
fie eradicate cauzele care 
au generat fenomene atit 
de complexe, să se acorde 
o atenție deosebită lichi
dării subdezvoltării, in
staurării unei noi ordini 
economice internaționale, 
care constituie un impe
rativ pentru toate statele 
lumii — mici, mari, mij
locii, dezvoltate și in curs 
de dezvoltare — și care

tradiții 
!n mod 
prezent, 
tării se

niat că aceste 
stat continuate 
fericit și in 
cind la cirma 
află președintele Nicolae 
Ceaușescu, recunoscut ca 
unul dintre cei mai re
marcabili oameni politici 
ai zilelor noastre. „Pre- 

. ședințele Ceaușescu a dat 
noi dimensiuni aspirației 
de pace a poporului ro
mân, înțelegerii între po
poare, promovării prin
cipiilor independenței și 
suveranității naționale. 
Profund preocupat de 
viitorul omenirii. pre
ședintele Ceaușescu mili
tează neobosit pentru așe
zarea relațiilor dintre 
state pe baze noi, echita
bile și juste, într-o lume 
fără conflicte, fără con
fruntarea dintre o bogăție 
excesivă și o sărăcie tra
gică. tn acest sens, sint 
neosebit de impresionante 
clarviziunea, curajul și 
profunzimea propunerilor 
concrete prezentate de 
președintele României 
privjnd reducerea cheltu
ielilor exorbitante pentru 
înarmare și folosirea re
surselor devenite disponi
bile pentru sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare în aspirația 
lor spre progres economic 
și social".

Tn finalul expunerii, 
profesorul Houais a sub
liniat actualitatea concep
ției președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în sensul că 
instaurarea noii ordini e- 
conomice internaționale 
trebuie să garanteze fie
cărei națiuni posibilitatea 
valorificării depline a po
tențialului material si 
uman național pentru pro
gresul propriu, fără nici 
un amestec din afară, să 
garanteze respectarea in
dependentei. și suverani
tății fiecărui popor.
Deputatul Diofrildo 

Trotta a dat apoi citirq

moțiunii adoptate — în 
sesiune solemnă — de Ca
mera Municipală din Rio 
de Janeiro, in care se ex
primă satisfacția unanimă 
a deputatilor acestui for 
legislativ față de editarea 
cărții eminentului om po
litic, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. In mo
țiune se subliniază „viziu
nea profundă și compe
tentă, de interes mon
dial", a ideilor președin
telui român asupra noii 
ordini economice mondiale 
și este „saliftată cu efuziu
ne apariția acestei cărți 
de talie internațională 
prin valoarea sa intrin
secă. prin calitatea sa ex
cepțională, inregistrind a- 
cest eveniment pentru 
totdeauna in analele ca
merei legislative și urind 
ca tezaurul cultural care 
unește țările noastre să se 
perpetueze veșnic".

Publicarea volumului, a 
subliniat deputatul Dio
frildo Trotta, oferă opi
niei publice braziliene po
sibilitatea de a cunoaște 
in profunzime gindirea 
președintelui României, 
concepția sa revoluțio
nară cu privire la una 
dintre cele mai arzătoare 
probleme ale lumii con
temporane și. totodată, 
marchează un moment 
important in dezvoltarea 
ascendentă a prieteniei 
româno-braziliene.
Deputatul Diofrildo 

Trotta a inminat Medalia 
jubiliară a Camerei Mu
nicipale. rugind ca ea să 
fie remisă președintelui 
Nicolae Ceaușescu in semn 
de omagiu pentru la
borioasa activitate de
pusă pentru bunăstarea 
poporului român, pentru 
dezvoltarea relațiilor de 
prietenie româno-brazilie
ne. pentru pace in lume.

în euvîntul său. dr. Luis 
Steuerman a evocat tra
dițiile și continuitatea po
liticii externe a Româ
niei. din perioada in care 
Nicolae Titulescu — al 
cărui colaborator apropiat 
a fost — deținea funcția 
de președinte al Societă
ții Națiunilor. El a rele
vat in termeni elogioși 
rezultatele obținute de po
porul român pe plan in
tern și internațional, 
sub conducerea ințe- 
ieaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. făcînd 
o succintă prezentare a 
principiilor politicii ex
terne a României, pro
movate cu curai și con
secvență de președintele 
Nicolae Ceaușescu. insis- 
tind asupra respectării in
dependenței și suveranită
ții naționale, neamestecu
lui în treburile interne, 
renunțării la folosirea for
ței sau amenințarea cu 
forța, participării pe baze 
democratice, de egalitate, 
a tuturor statelor la solu
ționarea problemelor in
ternaționale, respectării 
integrității teritoriale, a- 
vantajului reciproc. Vor
bitorul a subliniat efortul 
impresionant al președin
telui României pentru 
promovarea acestor prin
cipii in relațiile dintre 
state, consecventa cu care 
România socialistă mili
tează în cadrul organiza
țiilor internaționale pen
tru pace și cooperare in
ternațională.

•
★

Ziarele „Jornal do Bra
sil" și .,Globo" din Rio de 
Janeiro, ca și „Correio 
Braziliense" și „Diario 
Popular" din Sao. Paulo 
au publicat relatări pri
vind apariția și lansarea 
volumului, subliniind con
cepția originală a p r e 
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu in legătură 
cu necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice 
internaționale. Menționînd 
că volumul cuprinde texte 
selecționate din discursu
rile președintelui Româ
niei. referitoare la „o temă 
internațională de marc 
importantă și actualitate", 
ziarele precizează, intre 
altele, că această concep
ție „se remarcă în mod 
deosebit intre teoriile a- 
supra sistemelor econo
mice".

La Combinatul de cercetare si pro
ducție avicolă din localitatea SOLNE- 
CINOGORSK, regiunea Moscova, a 
avut loc o adunare festivă. Au fost 
prezenți I. S. Martaenkov, prim-secre- 
tar al Comitetului raional Solnecino- 
gorsk al P.C.U.S., E. G. Sumkov, di
rector general al combinatului. Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
consiliului raional al deputaților, 
I. A. Slasciov. și I. Milcioiu. ministru 
consilier al Ambasadei României in 
U.R.S.S.. au rostit cuvintări. reliefînd 
însemnătatea istorică a actului de la 
23 August 1944, realizările importante 
obținute de poporul român -sub con
ducerea P.C.R., in construcția socia
lismului. A fost evocată evoluția as
cendentă, pe toate planurile, a colabo
rării și prieteniei româno-sovietice, 
subliniindu-se importanța determi
nantă a întâlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
L. I. Brejnev, pentru dezvoltarea 
relațiilor statornicite intre cele două 
țări, între poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice.

în sala de festivități a Consiliului 
popular voievodal din LUBLIN 
(R.P. Polonă) a avut loc o adunare 
festivă, la care au participat primul 
secretar al Comitetului voievodal al 
P.M.U.P., alte persoane oficiale, re
prezentanți ai organizațiilor locale de 
masă și obștești și ai presei.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
țării noastre, la BERLIN și GLAS- 
HtlTTE (R.D.G.) au fast organizate 
expoziții de fotografii. De asemenea, 
în orașele GLASHt'TTE și MIET- 
WEIDE au fost prezentate expuneri 
consacrate semnificației evenimente
lor de Ia 23 August ta istoria poporu
lui român, politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru.

Asociația de prietenie mongolo- 
română, in colaborare cu ambasada 
țârii noastre, a organizat la ULAN 
BATOR o intilnire prietenească, la 
care au participat oameni ai muncii 
din capitala mongolă, specialiști ro
mâni care acordă asistență tehnică în 
construirea unor obiective economice 
în Mongolia. Au fost prezenți G. Ba- 
zarsuren, adjunct al șefului Secției 
relații externe a Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol R. Delgher. vicepreședinte al 
Federației asociațiilor mongole de 
pace și prietenie, alte persoane ofi
ciale.

Referindu-se la activitatea interna
țională a tării noastre, ziarul irakian 
„AL-JUMHURIYA" subliniază că

„România militează activ pentru 
întărirea unității și solidarității tutu
ror forțelor progresiste, pentru apă
rarea păcii și asigurarea progresului 
întregii omenirii. La rindul său, co
tidianul „AL-THAWRA", organ cen
tral al Partidului Baas Arab Socialist 
din Irak, referindu-se la activitatea 
susținută a țării noastre in direcția 
găsirii unei soluții politice, juste, 
globale și trainice a situației din 
Orientul Mijlociu, relevă că „România 
cheamă cu consecvență la rezolvarea 
problemei palestiniene și retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
1967, precum și la constituirea Unui 
stat palestinian independent, sub con
ducerea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei".

Cotidianul sud-yemenit „14 OC
TOMBRIE" publică un amplu articol 
in care sint reliefate rezultatele re
marcabile obținute de România in 
dezvoltarea social-economică în anii 
construcției socialiste, precum, și par
ticiparea sa activă la viața interna
țională, contribuția valoroasă pe care 
o aduce la soluționarea constructivă a 
problemelor lumii contemporane, la 
eforturile consacrate instaurării păcii 
și destinderii in întreaga lume.

Sub titlul „23 August, ziua naționa
lă a poporului român", cotidianul su
danez „AL SAHARA" consacră un 
amplu articol evenimentului, in care 
se subliniază că actul istoric de la 
23 August 19.44 .este rezultatul luptei 
tuturor forțelor democratice, progre
siste și patriotice^ organizate și con
duse de P.C.R. Datorită activității de 
o valoare inestimabilă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, scrie ziarul. 
România urcă ferm pe drumul con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate". în continuare, se 
arată că întreaga activitate a șefului 
statului român demonstrează „virtu
țile remarcabile ale unui conducător 
revoluționar, care și-a dedicat în
treaga energie pentru fericirea po
porului, înflorirea patriei, progresul 
României pe drumul luminos al so
cialismului. pentru cauza păcii și co
laborării în lumea întreagă".

Ziarul liberian guvernamental 
„NEW LIBERIAN" a publicat un 
supliment special. Sint insera
te portretul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, fotografii relevind aspecte 
ale activității din industria și agri
cultura țârii noastre. Suplimentul in
clude, de asemenea, un articol sem
nat de ministrul român al afacerilor 
externe intitulat „Clarviziunea unei

ROMÂN
politici de independentă, pace și cola
borare", în care se subliniază contri
buția României, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la construirea 
unui climat internațional de' pace, 
destindere și cooperare.

Ziarul guvernamental Indonezian 
„SUARA KARIA" a publicat, pe o 
jumătate de pagină, articolul „Mari 
perspective pentru dezvoltarea cola
borării rorhâno-indoneziene". Sint 
trecute în revistă importantele reali
zări ale poporului român în industria
lizarea tării, ta dezvoltarea unei eco
nomii moderne, in creșterea venitului 
național, succesele obținute îndeosebi 
ta anii de cind la conducerea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Articolul subli
niază înaltul prestigiu internațional 
de care se bucură politica externă 
principială și constructivă promovată 
de Romania, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. în con
tinuare, se relevă : „România, ca țară 
ta curs de dezvoltare, membră a 
«Grupului celor 77». participantă ac
tivă la mișcarea de nealiniere, acor
dă o atenție specială amplificării re
lațiilor comerciale și de cooperare 
economică cu statele in curs de dez
voltare, inclusiv cu Indonezia".

Ziarul „CORREIO BRAZILIENSE" 
scrie că actul de la 23 August 1944 „a 
deschis o nouă eră in istoria Româ
niei, de profunde transformări de
mocratice, o eră a realizării com
plete a independenței și suveranității 
naționale, a progresului economic și 
social, a afirmării României ca na
țiune liberă și demnă între națiunile 
lumii".

în cadrul manifestărilor organizate 
ta Venezuela, la Cinemateca națio
nală din CARACAS a avut loc spec
tacolul de gală cu filmul „Burebista". 
prezentat în deschiderea „Zilelor fil
mului românesc".

La Casa de cultură română din ora
șul columbian CĂLI, capitala depar
tamentului Valle del Cauca. a avut loc 
o seară culturală. Directorul acestui 
așezămint cultural a vorbit despre 
semnificația actului istoric de la 23 
August 1944 și despre realizările ob
ținute de poporul român în anii edi
ficării societății socialiste.

Municipalitatea orașului GIVA- 
TAIM din Israel a organizat o a-, 
dunăre festivă la care au participat 
primarul și viceprimarii municipiu
lui. consilieri comunali, un numeros 
public. Au rostit alocuțiuni Miha 
Haris, deputat în parlament, și 
Moshe Schehter, viceprimari. Amba
sadorul tării noastre la Tel Aviv, 
Constantin Vasiliu, a vorbit despre 
semnificația actului istoric de la 
23 August 1944. despre rezultatele ob
ținute de poporul român în opera 
de edificare a noii orinduiri socia
le. (Agerpres)

KIEV

Intîlnire consultativă 
a adjuncților de miniștri 

ai afacerilor externe 
din unele țări socialiste

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
Invitația M.A.E. al R.S.S. Ucrainene, 
in perioada 24—28 august, la 
Kiev a avut loc o intîlnire consul
tativă a adiuncților de miniștri ăi 
afacerilor externe din unele țări -so
cialiste. La intilnire au participat ad- 
juncți de miniștri și alți lucrători cu 
munci de conducere din M.A.E. ale 
R.S.S. Bieloruse. R.P. Bulgaria. R.S, 
Cehoslovace. R.P.D. Coreene. Cubei, 
R.D. Germane, R.D.P. Laos, R.P. 
Mongole, R.P. Polone. Republicii So
cialiste România, R.S.S. Ucrainene, 
R.P. Ungare, U.R.S.S. și R.S. 
Vietnam.

La lucrările lntilntrii au luat parte 
și reprezentanți ai ' Secretariatului 
C.A.E.R.

Participanții la întîlnire au exami
nat unele probleme actuale ale ac
tivității O.N.U. și problemele celei 
de-a 36-a sesiuni a Adunării Gene" 
rale a O.N.U.

întilnirea s-a desfășurat tntr-« 
atmosferă tovărășească, de lucru.

PARIS
în pregătirea 

Conferinței O.N.U. 
pentru problemele 

țărilor celor mai puțin 
dezvoltate

PARIS — Trimisul-Agerpres, Ște
fan Zaides. transmjf în pregătirea 
Conferinței Națiuniidf Unite pentru 
problemele țărilor celor mai puțin 
dezvoltate, ale cărei lucrări vor avea 
loc in perioada 1—14 septembrie 
la Paris, joi și vineri s-a desfășu
rat întilnirea reprezentanților la 
reuniune ai statelor membre ale 
„Grupului celor 77". Cu acest prilej, 
a avut loc un schimb de păreri pri
vind unele probleme de pe agenda 
viitoarei conferințe de la Paris și 
au fost examinate chestiuni de pro
cedură legate de aceasta.

La întîlnire a participat si dele
gația română la Conferința O.N.U. 
pentru problemele țărilor celor mai 
puțin dezvoltate.

Au avut loc, de asemenea, reu
niuni de lucru ale înaltilor funcțio
nari ai tuturor țărilor participante la 
conferință.

Puternice proteste împotriva acțiunilor 
agresive ale R. S. A. în Angola

Reuniune la Națiunile Unite consacrată „Zilei Namibiei*'
Acțiunile agresive ale regimului 

rasist de la Pretoria împotriva An- 
golei au continuat să fie condamnate 
cu fermitate de diverse țări ale lumii.

R. P. Chineză cere retragerea ime
diată a trupelor sud-africane ce âu 
invadat teritoriul angolez și reafirmă 
sprijinul și solidaritatea sa cu Angola 
și celelalte state africane din prima 
linie in lupta lor împotriva acțiunilor 
agresive sud-africane. pentru apăra
rea suveranității și integrității lor 
teritoriale, se spune intr-un comuni
cat transmis de agenția China Nouă-

Guvernul R.S.F. Iugoslavia con
damnă cu fermitate agresiunea fla
grantă a regimului rasist sud-african 
împotriva R. P. Angola, se spune in
tr-un comunicat transmis de agenția 
Taniug. în document se exprimă 
sprijinul și solidaritatea deplină ale 
R.S.F.I. cu Angola, se cere adoptarea 
ta cadrul O.N.U. a unor măsuri fer
me peȚltru retragerea imediată a 
trupelor agresoare de pe teritoriul 
Angolei. .

Guvernul Cubei a dat publicității 
6 declarație in care condamnă agre
siunea regimului rasist sud-afri
can Împotriva R. P. Angola, arătind 
că este vorba de o „acțiune mili
tară de mare anvergură împotriva 
unei țări libere și suverane".

Agenția bulgară de presă B.T.A. a 
fost împuternicită să declare că 
R. P. Bulgaria condamnă cu vehe
mență noua agresiune a rasiștilor 
sud-africani împotriva R. P. Angola 
și cere încetarea imediată a agresiu
nii și retragerea trupelor intervențio- 
niste.

Guvernul și poporul Republicii 
Zimbabwe condamnă in modul cel 
mai hotărît agresiunea teroristă a re
gimului de la Pretoria împotriva 
unui stat suveran, incercările rasiști

lor de a .destabiliza situația din țările 
independente din Africa australă, a 
declarat primul ministru. Robert 
Mugabe.

Guvernul Tanzaniei — se arată în- 
tr-un comunicat al M.A.E. al acestei 
țări —’consideră că actul agresiv în
treprins împotriva Angolei de către 
regimul minoritar sud-african re
prezintă nu numai o nouă flagrantă 
încălcare a dreptului internațional, 
dar și o sfidare fățișă la 'adresa în
tregii Africi.

Noua agresiune armată împotriva 
Angolei reprezintă cea mai gravă 
acțiune din seria de atacuri delibe
rate și neprovocate purtate de regi
mul rasist sud-african împotriva ță
rilor africane vecine, a arătat purtă
torul de cuvînt oficial al Guvernului 
Indiei.

Un comunicat al M.A.E. al Greciei 
cere retragerea imediată a trupe
lor sud-africarle de pe teritoriul 
angolez.

Guvernul șl poporul Republicii 
Cipru au condamnat agresiunea sud- 
africană împotriva Angolei. califi- 
cind-o drept o încălcare gravă a 
prevederilor Cartei O.N.U. și a nor
melor dreptului internațional.

Guvernul spaniol se pronunță pen
tru retragerea imediată a trupelor 
invadatoare din Angola, calificînd a- 
ceastă agresiune ca o violare flagran
tă a Cartei Națiunilor Unite, se arată 
intr-un comunicat al M.A.E. spaniol.

Guvernul Italiei condamnă cu fer
mitate acest nou act agresiv al gu
vernului de la Pretoria, care poate 
duce la extinderea confruntării mili
tare in sudul Africii și prejudiciază 
eforturile pentru o soluționare rapidă 
și satisfăcătoare a problemei Nami
biei, se spune intr-un document al 
M.A.E. al Italiei.

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul O.N.U. pentru Namibia a 
organizat, la sediul Națiunilor Unite 
de la New York, o reuniune consa
crată „Zilei Namibiei". In mesajul 
adresat cu acest prilej, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru asigurarea accesu
lui Namibiei la independență, „pen
tru a se pune capăt actualei situații 
tragice și nesatisfăcătoare, care nu 
poate decît să genereze noi con
flicte".

în euvîntul său, observatorul per
manent al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) la 
O.N.U., Theo Ben Gurirab. a insis
tat asupra faptului că rezoluția 435 
a Consiliului de Securitate constituie 
singura bază pentru reglementarea 
problemei namibiene. El a adăugat 
că S.W.A.P.O. este gata oricind să 
accepte o încetare a focului in Na
mibia pentru a se netezi calea spre 
aplicarea acestei rezoluții, dar că, in 
condițiile actuale, poporul namibian 
nu are decît alternativa intensifică
rii luptei de eliberare.

în cuvintarea sa. președintele se
siunii Adunării Generale. Riidiger 
von Wechmar, a evidențiat că „mi
litarizarea crescindă a Namibiei., de 
către Africa de Sud și diseminarea 
violenței spre țările vecine au sporit 
riscul ca conflictul din Namibia să 
fie internaționalizat".

In cadrul ceremoniei au mai luat 
cuvintul președintele, in exercițiu al 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
președintele pe luna in curs al Con
siliului de Securitate, reprezentanții 
Comitetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului, grupului țărilor 
nealiniate la Națiunile Unite. Orga
nizației Unității Africane, ai grupu
rilor regionale ale țărilor africane, 
asiatice și latino-americane la O.N.U., 
care au cerut retragerea trupelor 
sud-africane din Namibia, încetarea 
acțiunilor agresive ale regimului ra
sist de la Pretoria împotriva țărilor 
africane vecine, asigurarea accesului 
Namibiei la independență, in confor
mitate cu rezoluțiile! CjfN.U., întări
rea solidarității cu lupta dreaptă de 
eliberare a Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest.

Represiunile împotriva populației de culoare 
din R.S.A. condamnate în Consiliul de Securitate

Ripostă fermă trupelor invadatoare
LUANDA 28 (Agerpres). — Minis

terul Apărării al Angolei a dat pu
blicității un comunicat, reluat de 
agenția ANGOP, ta care se arată că 
în apropiere de orașul Onjiva, capi
tala provinciei Cunene, din sudul 
țării, au loc lupte violente între for
țele armate angoleze și trupe sud- 
africane invadatoare. Potrivit comu

nicatului, armata angoleză a provocat 
inamicului pierderi în tehnică de 
luptă. în același timp se menționea
ză că aviația regimului rasist de la 
Pretoria a bombardat din nou orașul 
Onjiva, in timp ce înaintarea unei 
coloane militare sud-africane spre 
această localitate a fost oprită, ta 
urma puternicei rezistențe a forțelor 
armate angoleze.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a întru
nit. joi seara, la cererea grupului 
țărilor nealiniate la O.N.U.. pentru 
a examina acțiunile represive ale re
gimului rasist minoritar de la Pre
toria împotriva populației de culoa
re majoritare ta R.S.A., acțiuni ma
terializate ta ultimele zile prin con
damnarea la moarte a trei militanti 
ai Congresului Național African. Re
prezentantul Nigerului a prezentat, 
în numele țărilor nealiniate, un pro
iect de document care incriminează 
politica represivă promovată de gu
vernanții sud-africani și reclamă în
treprinderea de acțiuni Imediate pen
tru a se împiedica executarea aces
tei sentințe, pronunțată în virtutea 
legislației rasiste. în cuvîntările rosti
te. relatează agențiile A.P. si U.P.I., 
reprezentanții celor 15 țâri membre 
ale consiliului și-au exprimat îngri

jorarea în legătură cu consecințele 
acțiunilor represive ale regimului ra
sist de la Pretoria, dar. cu toate 
acestea, o declarație unanimă de con
damnare a R.S.A. nu a putut fi con
venită din cauza obstrucției reprezen
tanților unor țări occidentale. Ante
rior. secretarul general al O.N.U. a 
adresat guvernului sud-african un 
apel prin care cere cruțarea vieții 
celor trei militanti ai C.N.A.

JOHANNESBURG 28 (Agerpres). 
— Regimul rasist sud-african conti
nuă seria acțiunilor represive prac
ticate împotriva populației de culoa
re. După ce săptămina trecută poli
tia arestase 2 000 de africani care lo
cuiau în, Nyanga — așezare situată 
în apropierea orașului Capetown —, 
de curind au fost reținute alte 800 
de persoane, informează agențiile 
France Presse și U.P.I.

Președintele Kim Ir Sen despre creșterea 
rolului mișcării de nealiniere 

în viata internațională
PHENIAN 28 (Agerpres). — Lulnd 

euvîntul la o intîlnire cu particinanții 
la Simpozionul țărilor nealiniate și 
al altor țări in curs de dezvoltare 
privind dezvoltarea producției ali
mentare și agricole. Kim Ir Sen, 
secretar general al C£. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a subliniat ponderea 
crescindă a mișcării de nealiniere în 
viața internațională, informează 
agenția A.C.T.C. Popoarele din ță
rile nealiniate — a arătat vorbitorul 
— luptă pentțu apărarea independen
tei și suveranității lor naționale, Îm
potriva oricăror tendințe de domina
ție a imperialismului și neocolonia- 
lismuluL In mod deosebit, arată

agenția, a fost accentuată necesitatea 
întăririi unității statelor nealiniate, in 
eforturile comune pentru pace și pro
gres social, pentru dezvoltare și afir
mare independentă.

Referindu-se la tematica simpozio
nului, președintele R.P.D. Coreene a 
arătat că dezvoltarea rapidă a agri
culturii în țările nealiniate si în ce
lelalte țări în curs de dezvoltare re
prezintă o componentă importantă a 
eforturilor de accelerare a progresu
lui lor. precum și a procesului de 
edificare a noii societăți. Extinderea 
cooperării intre ele și în acest do
meniu constituie o contribuție la con
solidarea unității mișcării de neali
niere, a apreciat vorbitorul.

Noul plan de dezvoltare 
economică a Venezuelei

CARACAS 28 (Agerpres). — Cel 
de-al VI-Iea plan de dezvoltare eco
nomică a Venezuelei in perioada 
1981—1985 prevede creșterea produ
sului național brut de la 40.3 miliar
de dolari — in 1980, la 52,2 miliarde 
dolari ta 1985. Vor fi realizate, de 
asemenea, proiecte importante ta 
principalul sector al economiei na
ționale — petrolul. Vor fi construite, 
totodată, o uzină metalurgică, o ote- 
lărie, se va înființa o companie pen
tru producerea aluminiului si se va 
extinde extracția cărbunelui. Planul 
prevede și crearea a noi locuri de 
muncă. Totalul investițiilor ta pe
rioada menționată va fi de 168 mi
liarde dolari, aproape 70 la sută din 
această sumă urmînd a fi obținută 
din încasările petroliere.

e scurt
CONVORBIRI FRANCO-IORDA- 

NIENE. Regele Hussein al Iorda
niei. care se află intr-o vizită la 
Paris, a avut o întrevedere cu mi
nistrul francez al relațiilor exter
ne. Claude Cheysson. După cum 
relevă agenția Reuter, interlocuto
rii au examinat cu prioritate pro
bleme referitoare la evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu. Anterior, 
suveranul hașemit a conferit la 
Palatul Elysee cu președintele 
Franței, Francois Mitterrand.

DISCRIMINĂRI. Potrivit ziaru
lui elvețian „Tribune du Matin", 
Elveția se situează pe primul loc 
intre țările Europei occidentale in 
privința discriminărilor fată de fe
mei in materie de remunerație, sa
lariile angajatelor fiind in medie cu 
34 la sută mai mici decît ale bărba
ților.

PROTEST. La Panmunjon s-a 
desfășurat o reuniune a ofițerilor 
de securitate ai Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea. Agenția 
A.C.T.C. relatează că reprezentan
tul R.P.D. Coreene a prezentat un 
protest energic fată de actele de 
provocare săvirșite în ultimul timp 
de militarii sud-coreeni si ameri
cani. Faptul că asemenea provocări 
ta sectorul comun de securitate 
s-au înmulțit. îmbrăcînd un carac
ter din ce in ce mai grav, iar la 
ele participă militari americani, a- 
fectează în mod serios securitatea 
si ordinea, duce la sporirea încor
dării în zonă — a arătat reprezen
tantul R.P.D. Coreene. Pentru con
tinuarea unor asemenea acte în sec
torul amintit. întreaga responsabi
litate va reveni părții sud-coreene 
si trupelor străine aflate pe teri
toriul Coreei de sud — a decla
rat el.

SUCCESUL ARTIȘTILOR ROMANII LA LUCERNA. Concertul-spec- 
tocol cu opera „Oedip" de George Enescu, prezentat de „Orchestra națio
nală română" și un grup de soliști români in cadrul Festivalului muzical 
internațional de la Lucerna, s-a bucurat de un deosebit succes. Presa a 
publicat comentarii elogioase. Intr-o scrisoare deschisă, preluată de presă, 
conducerea festivalului, in frunte cu președintele său, Werner Biihlmann, 
a apreciat că „spectacolul orchestrei și soliștilor români, sub bagheta 
măiastră a dirijorului Mihai Brediceanu, a avut un succes de public de
osebit, devenind momentul artistic culminant al ediției din acest an a 
festivalului". Concertul-spectacol cu „Oedip" din seara zilei de 27 august 
a fost transmis integral, In forma prezentată la Lucerna, de posturile de 
radio din Elveția.

ÎN CAPITALA MARII BRITANII 
au fost interzise, in perioada 28 
august — 28 septembrie, orice ma
nifestații cu caracter politic — a 
anunțat Ministerul de Interne de la 
Londra. între altele, această măsură 
se aplică in cazul unei demonstrații 
programate pentru duminica viitoa
re de organizația de extremă 
dreaptă „Frontul Național". în 
cursul acestei veri. Londra a fost 
teatrul unor incidente deosebit de 
violente. înregistrate mai ales în 
cartierele Brixton și Southall. O 
interdicție similară a fost decretată 
in urmă cu citeva zile și Ia Liver
pool, unde, de asemenea, au avut 
loc grave tulburări.

PRETURILE PRODUSELOR PE
TROLIERE. Preturile principalelor 
produse petroliere au crescut în 
medie, ta țările membre ale Pieței 
comune, cu 87 la sută. în perioada 
1 ianuarie 1979—17 august 1981, s-a 
anuntat oficial Ia Bruxelles.

ACCIDENT DE CALE FERATĂ. 
Un accident feroviar, care s-a pro
dus in localitatea austriacă Wels. 
s-a soldat cu cel puțin 83 de răniți, 
dintre care cițiva se află în stare 
gravă, informează agenția Reuter. 
Accidentul a aVut loc în urma 
ciocnirii unui tren de persoane cu 
un tren de marfă.
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